
Maapolitiikan perusteet 

Valtuutettujen perehdytys 4.9.2017 
 

Tonttipäällikkö Paula Hartman 



maapolitiikka  
• kaupungin suorittamaa maanhankintaa, tonttien luovutusta, 

hinnoittelua sekä omistus- ja hallintasuhteiden kehittämistä  
• osa kunnan strategista suunnittelua 
• maapolitiikan keinoilla on mahdollista edistää 

kaavoitusprosessin sujuvuutta ja kaavojen toteuttamista 
 

 
 
 

 

Maapolitiikka ja maankäyttöpolitiikka 
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maankäyttöpolitiikka  
• maapolitiikka + kaavoitus 

• käsittää tavoitteet, ohjelmat ja toimenpiteet, joiden 
avulla kunnan maankäyttöä ohjataan haluttuun 
suuntaan 

• ohjaa ja luo edellytykset halutun yhdyskuntarakenteen 
muodostumiselle kaavoittamalla maata ja huolehtimalla 
siitä, että kaavoitettuja alueita toteutetaan 
suunnitelmallisesti 



• Kaupungin maapolitiikan tulee olla johdonmukaista ja läpinäkyvää. 
• Kaupungin maapolitiikassa tulee noudattaa 

yhdenvertaisuusperiaatteen toteuttamista. 
• Kaupungin kehittymisen turvaaminen riittävällä 

raakamaavarannolla. 
• Maan hintatason pidetäminen kohtuullisella tasolla. 
• Kaupungin kasvun ja kilpailukyvyn mahdollistaminen määrällisesti 

ja laadullisesti riittävällä tonttitarjonnalla. 
– Monipuolinen asuntotuotanto Maankäytön toteuttamisohjelma KymppiR:n sekä 

teollisuuden ja elinkeinoelämän tarpeet Tykki-ohjelman tavoitteiden mukaisesti.  

• Kaupungin maapolitiikassa tulee huomioida myös 
– olemassa olevan palveluverkon hyödynnettävyys 
– yhdyskuntarakenteen kestävän kehityksen turvaaminen 
– täydennysrakentamisen suosiminen ja korjausvelan hoito  
– tarvittavien ulkoilu- ja virkistysalueiden turvaaminen sekä arvokkaiden luonto- ja 

kulttuurikohteiden suojeleminen. 
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Kaupungin maapolitiikan yleisiä tavoitteita 
 



 

Jyväskylän kaupungin maanomistus 1.1.2017 
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• Jyväskylän kaupungin pinta-ala on  146 635 ha, josta maa-alueita on 
117 095 ha ja vesialuetta 29 540 ha.  

• Kaupungin alueesta on asemakaavoitettua noin 10 000 ha, josta 
Jyväskylän kaupunki omistaa noin puolet.   

• Nykyarvo on määritelty kaupungin voimassa olevien 
hinnoitteluperusteiden mukaisesti. 

Maaomaisuus 1.1.2017 pinta-ala ha tasearvo € nykyarvo € 
Omassa käytössä olevat alueet 4 127 53 076 825 237 691 340 

1021 Katualueet 1 013 7 343 930 10 152 957 
1022 Puistoalueet 2 597 19 706 247 26 733 534 
1023 Yleisten rakennusten tontit (Tipa) 190 6 248 458 102 416 211 
1026 Maa-ainesten ottoalueet 28 20 000 123 695 
1027 Liikunta-alueet 21 193 528 2 904 282 
1028 Tyhjät tontit 88 2 140 790 29 304 139 
1029 Muut tontit 190 17 423 871 66 056 522 

Vuokratontit 875 19 691 594 193 178 921 

Muut alueet 6 935 56 425 803 98 355 863 
1035 Raakamaa 2 042 29 827 232 32 339 211 
1036 Maa- ja metsätalousalueet 3 649 19 204 268 51 215 867 
1037 Muut alueet 1 243 7 394 303 14 800 785 

Vesialueet 795 712 656 79 519 

YHTEENSÄ 12 732 129 906 878 529 305 643 



Maapolitiikan keinoja  
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• Kestävän maapolitiikan tärkein tekijä on hankkia maata keskeisiltä kasvusuunnilta 
suunnitelmallisesti ja hyvissä ajoin ennen kaavoitusta; 

– voidaan ylläpitää riittävää ja kohtuuhintaista tonttitarjontaa  
– kehittää yhdyskuntarakennetta haluttuun ja edulliseen suuntaan 

• Maanhankinta keskittyy kohtuuhintaiseen raakamaahan (raakamaa = kaavoittamaton maa); 
– helpottaa kaavoitusta ja varmistaa mahdollisuudet kaavan oikein ajoitettuun ja 

taloudelliseen toteuttamiseen 
– pitää maan hintatason oikealla tasolla  
– pitää yhdyskuntarakentamisen kokonaiskustannukset kohtuullisena  
– edistää maanomistajien tasapuolista kohtelua 
– varmistetaan laajojen, riittävien ja oikein sijoittuneiden virkistysalueiden toteutuminen 
– tilaisuuden tullen maata hankitaan myös muilta strategisesti merkittäviksi katsotuilta 

alueilta. 
• Vuosittaisen maanhankinta määrärahan tulee olla riittävä (6 miljoonaa euroa, v. 2018). 
• Tarvittaessa maanhankintaa voidaan tehdä lisämäärärahalla, mikäli siihen löytyy 

hyvät perusteet ja valmius (esim. Kankaan alueen etuosto) 
 

 
 

 

Maanhankinta 
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• Kaupungin maapolitiikka perustuu riittävään maanomistukseen 
ja aktiiviseen maanhankintaan. 

 



• Pääasiallisina maanhankintakeinoina tulee olla vapaaehtoiset kaupat ja 
vaihdot 

• Kaupungin raakamaan hankinnasta pääosa on hoidettu, ja pyritään 
hoitamaan jatkossakin, vapaaehtoisten kauppojen avulla. 

• Vapaaehtoisilla kaupoilla maan hintataso pidetään oikealla tasolla. 
– Raakamaan hinnoittelu perustuu vakiintuneeseen hintatasoon, joka vaihtelee vähän 

olosuhdetekijöiden perusteella. 
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Vapaaehtoinen maanhankinta 
 

Maan myynti ja osto 2013-2017 (31.7.2017 tilanne) 
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• Vuoden 2017 investointimääräraha on 5 M€ 
– Tällä hetkellä käytetty noin 2,5 M€ 
– Itäisen Palokärjen maa-alueiden osto 
– Pienemmät raakamaakaupat 
– Esirakentamiskustannuksia mm. Läntisen Palokärjen 

teollisuusalueella 
– Pilaantuneiden maiden puhdistuskustannuksia 
– Tulossa olevia tarpeita noin 4,5 M€:n edestä 

• Lyseon korttelin alueella sijaitsevan 
Siiontemppelin päätetty kauppa 

• Jyskän alueen valmiiksi neuvoteltu 
raakamaakauppa, 85 ha, 1,8 M€  

 

• Vuoden 2018 investointimäärärahan 
tarve 6,0 M€ 

– Kankaan alueen purkuihin noin 2 M€ 
– Rakennetun alueen hankinta 1,4 M€ 
– Muut purut 0,5 M€ 
– Esirakentaminen 1,0 M€ 
– Tipan liittymät 0,1 M€ 

 

Maanhankinnan resurssit 
 Raakamaan hinta 

Jyväskylän kaupungissa 
on tällä hetkellä  
noin 1-2 €/m2 (sisältää 
puuston) 
 
Asuntotontin 
myyntihinta on noin 
30-600 €/m2 
 
Teollisuustontin 
myyntihinta on noin 
10-20 €/m2 



Etuosto 
• Etuostolaki antaa kunnalle mahdollisuuden mennä kiinteistökaupassa ostajan 

sijaan silloin, kun kaupan kohteena oleva alue tarvitaan 
yhdyskuntarakentamiseen tai virkistys- ja suojelutarpeita varten. 

• Etuosto-oikeus koskee yli 5 000 m² suuruisia alueita. 
• Kaupungin tulee olla valmis käyttämään etuosto-oikeutta, kun ostettava alue 

on kaupungille tarpeellinen joko nykyisiin tai tulevaisuuden tarpeisiin tai alueen 
yksityinen omistus vaarantaa kaupungin ohjausvaltaa sekä alue on hinnaltaan 
käypä. 

• Maankäytön vastuualue seuraa jatkuvasti koko kaupungin alueella tehtäviä 
kiinteistökauppoja  

• Etuosto-oikeuden piiriin kuuluvia kiinteistökauppoja käsitellään kahden viikon 
välein kokoontuvassa etuostoryhmässä. 

• Etuoston käyttämisestä päättää kaupunginhallitus. 
 

• Etuosto-oikeuden piirissä olevia kauppoja tehdään Jyväskylässä 
vuosittain noin 150 kpl, etuosto-oikeutta on käytetty harvoin. 
 

 
Lainsäädäntöön perustuvat keinot – Etuosto 
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Mikäli raakamaata ei onnistuta hankkimaan tavoitteiden mukaisesti 
vapaaehtoisesti kohtuullisessa ajassa, kohtuullisin ehdoin, käytetään 
lainsäädäntöön perustuvia keinoja, etuostoa ja lunastusta. 
 



Lunastus 
• Kaupunki voi lunastaa maata maankäyttö- ja rakennuslain, lunastuslain ja 

kiinteistömuodostuslain nojalla. 
• Lunastus voidaan tehdä joko suoraan lain nojalla (esim. tontin osan lunastus, 

katualueen ilmaisluovutus) tai hakemalla lunastuslupaa Ympäristöministeriöltä. 
• Lunastuksessa maanomistajalle maksettava korvaus vastaa kohteen täyttä 

arvoa, joka määritellään lunastustoimituksessa (Maanmittauslaitos). 
• Kaupungin tulee olla  valmis käyttämään lunastusta esim. maakeinottelun 

estämiseksi, mikäli vapaaehtoiseen kauppaan ei päästä. 
• Lunastuksen käyttämisestä päättää kaupunginhallitus. 

 
• Kiinteistötoimitusten yhteydessä suoritetaan jatkuvasti lakiin perustuvia 

tontin osan ja katualueen lunastuksia.  
• Lunastuslupaan perustuva lunastustoimitus on tehty viimeksi 

Mannisenmäessä 2011. 
 
 
 
 

 
 

 
Lainsäädäntöön perustuvat keinot – 

Lunastus 

 



 

Maanhankinnan painopisteet 
 Maanhankinnan painopisteet 2017 

suunnitelman mukaisesti 
 
• 4-tein läheisyydessä olevat maa-

alueet 
• Läntisen Palokan suunta 
• Strategisesti merkittävät alueet 
• Muut mahdolliset 
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• Tontinluovutus on kuntalaisten ja yritysten 
kannalta maapolitiikan tärkein ja näkyvin 
osa.  

• Riittävä ja monipuolinen tonttitarjonta 
edistää paikkakunnan rakennustoimintaa, 
minkä ansiosta väkiluku ja työpaikkojen 
määrä kunnassa kasvaa. 

 

• Yleiset tontinluovutusperiaatteet on 
viimeksi päätetty 
kaupunkirakennelautakunnassa 2013. 

• Kaupunkirakennelautakunta päättää  
vuosittain asuntotonttien 
vyöhykehinnoittelusta sekä 
tapauskohtaisesti erillishinnoittelusta. 

 

asuntotontit 
• omakotitalotontit AO, AP 
• rivi- ja kerrostalotontit 

AKR/AK 
liike- , yritys-  sekä 
erityisasumisen ja –
palveluiden tontit 
• liiketontit K 
• toimistorakennusten 

tontit KT 
• yritystoiminnan, 

tuotannon ja varastojen 
tontit T 

• yleisten rakennusten 
tontit Y 

 

Tonttien luovuttaminen 
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• Määrälliset tavoitteet ja uusien asuinalueiden ohjelmointi määritellään  
KymppiR-ohjelmassa. 

• Luovutustapoina myynti ja vuokraus, päätetään aluekohtaisesti > 
monipuolinen tarjonta. 

• Pääosa tonteista luovutetaan asunnontarpeen perusteella; 
– kriteereinä mm. nykyinen asumismuoto, asumisväljyys, perheen koko, hankkeen 

toteuttaminen, paikkakunnalle muutto 
– etusijalla aina loppukäyttäjä 
– valinta tehdään viranhaltijapäätöksellä  

• Tontteja voidaan luovuttaa myös  
tarjouskilpailulla tai arvonnalla  
– päätetään erikseen  

kaupunkirakennelautakunnassa. 
• Tontinvaraus voimassa 6-12 kk. 
• Rakentamisvelvoiteaika 2 vuotta. 

 
 
 

 

Omakotitontit 
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• Määrälliset tavoitteet ja uusien alueiden ohjelmointi määritellään KymppiR-
ohjelmassa. 

• Luovutustapana pääsääntöisesti myynti. 
• Valinta tehdään Maankäytön Tontit ja maanhallinta-palveluyksikön toimesta 

viranhaltijapäätöksellä. 
• Tontit jaetaan uusilta alueilta hakemusten perusteella;  

− vapaaksi jääneiden tonttien osalta jatkuva haku 
− perusteina mm. hakijan olemassa oleva tonttivaranto sekä hankkeen 

toteuttaminen 
− tavoitteena toimijoiden tasapuolinen kohtelu 

• Tontteja voidaan luovuttaa myös tarjous- ja laatukilpailulla 
− päätetään erikseen kaupunkirakennelautakunnassa. 

• Tapauskohtaisesti mm. kiinteistökehityskohteissa käytetään suoraa tai 
kilpailullista kumppanuuskaavoitus-menettelyä (esim. jos alueella on 
suojeltavaa tai purettavaa rakennuskantaa) > laaja-alaiset, 
käyttötarkoitukseltaan monipuoliset hankkeet > useampi rakennusliike. 
 
 
 

Rivi- ja kerrostalotontit 
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Rivi- ja kerrostalotontit 

Luovutetut rivi- ja kerrostalotontit 2013-2017  

Tilanne  
31.8.2017 

Tilanne  
31.8.2017 



 
Liike-, yritys- sekä eritysasumisen ja –palveluiden tontit 

 
• Luovutustapana pääsääntöisesti myynti, erityisasumisen ja –

palveluiden tonttien osalta myös vuokraus. 
• Liike- ja yritystontit jaetaan hakemusten perusteella. 
• Liike- ja yritystonteilla hinnoittelu asemakaavan käyttötarkoituksen 

mukaan perustuen joko maapohjan hintaan, rakennusoikeuden hintaan 
tai niiden yhdistelmään. 
 

• Erityisasumisen ja –palveluiden tonttien osalta kaupungin johtoryhmän 
nimeämä palveluasumisen koordinaatioryhmä linjaa tonttien 
luovutukset . 

• Yleisten rakennusten tonttien käyttäjiä ovat mm. päiväkodit, koulut ja 
palveluasuminen. 

• Tonttien luovutuksessa tarkastellaan kaupungin kokonaistilannetta ja 
tarvetta yhdessä muiden palvelukokonaisuuksien kanssa. 
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Maankäyttösopimukset 
• Maankäyttösopimuksia tehdään yksityisten alueille tehtävien 

kaavamuutosten yhteydessä 
• Maanomistajalla on velvollisuus osallistua yhdyskuntarakentamisen 

kustannuksiin (MRL 91a§) 
– maankäyttösopimusmaksu voidaan laskea kustannusperusteisesti tai 

arvonnousuun perustuen 
• keskustassa lähes poikkeuksetta arvonnousuun perustuen, sillä yleensä uutta 

kunnallistekniikkaa ei yksittäistä hanketta varten tarvitse rakentaa 

• Maankäyttösopimusmaksu  
• Maankäyttösopimusmaksun suuruudeksi (neuvottelun lähtökohta) on 

Jyväskylään käytännön myötä vakiintunut 50 % arvonnoususta. 
• Maankäyttösopimusmaksu kohdennetaan Jyväskylässä aina suoraan 

yhdyskuntarakentamiseen 
• Yleiset alueet siirtyvät kaupungille korvauksetta 
• Huomattavaa, että jokainen sopimus on tapauskohtainen, tilanteen ja edellytysten myötä 

syntyvän neuvottelun tulos. 



 
Toteutuneet maankäyttösopimukset 
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Maankäyttösopimusmenettely 
ruutukaavakeskustan alueella 

• Kaupunkirakennelautakunta 2.6.2015 §148 
• Kevennetty maankäyttösopimusmaksu otettiin käyttöön kesäkuussa 2015 

vuoden 2017 loppuun mennessä käynnistyville asemakaavamuutoksille 
– Maankäyttösopimusmaksun suuruus on 25 - 35% arvonnoususta 

täydennysrakentamistilanteissa, joissa välitön kaupungille syntyvä 
yhdyskuntarakentamisen tarve on vähäinen  

• Täydennysrakentamisen tilanteet ja  
edellytykset ovat keskenään erilaisia,  
prosentin suuruus määräytyy 
tapauskohtaisesti neuvottelun tuloksena  

• Kevennetyn menettelyn piirissä ollut kuusi sopimusta 
tällä ajalla 

• On ollut merkittävä vaikutus keskustan hankkeiden 
etenemiselle 

• Ajatuksena on esittää jatkoa kevennettyyn mks-
menettelyyn keskustan alueella ja täsmentää samalla 
siihen liittyvää aluerajausta 



 

Kaavojen toteutuksen edistäminen 
 Kaavojen tehokas toteuttaminen edesauttaa kaupungin  tekemien investointien ja 

palveluiden täysmääräistä käyttöä. Kunnallistekniikan liittymis- ja kulutusmaksut saadaan 
perittyä ja kaupunkikuva muodostuu valmiimmaksi. 
 
Rakentamiskehotus  

• Kunnalla on mahdollisuus antaa rakentamiskehotus määrällisesti tai laadullisesti 
vajaasti rakennetulle tontille mikäli asemakaava on ollut voimassa vähintään 
kaksi vuotta. 

• Jyväskylässä rakentamattomat tontteja on vähän ja ne ovat pääsääntöisesti ns. 
pihapiirejä eikä rakentamiskehotuksella ole koettu olevan merkittävää roolia 
tonttituotannossa. 

Korotettu kiinteistövero  
• Korotettu kiinteistövero voidaan määrätä tiettyjen ehtojen täyttyessä (laki), mikäli 

asemakaava on ollut voimassa vähintään vuoden ennen ko. verotusvuoden 
alkua. 

• Korotettu kiinteistövero on käytössä Jyväskylässä ja rakentamattoman 
rakennuspaikan veroprosentti on 4% (lain sallima maksimiarvo on 6 %).  

• Korotetun kiinteistöveron piiriin kuuluu noin 440 rakennuspaikkaa. 
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Hajarakentamisen ohjaaminen 
 • Hajarakentamista ohjataan  

– yleiskaavoituksella, ns. kyläyleiskaavat  
• Kyläyleiskaavoissa oli vuoden 2017 alussa noin 900 hyväksyttyä maaseudun 

rakennuspaikkaa. 
– suunnittelutarveratkaisuilla 

• Harkitaan edellytykset rakennusluvan myöntämiselle asemakaavan 
ulkopuolella alueille, jotka asutuksen taajuuden tai yleiskaavassa tai 
rakennusjärjestyksessä olevan määräyksen vuoksi ovat 
suunnittelutarvealuetta. 

• Yleiskaavassa on määrätty kriteerejä uusille kyläkaavoituskohteille 
– sijainti, hyvät liikenneyhteydet palveluihin, maisemalliset vetovoimatekijät, 

vesihuolto ja kyläläisten myönteinen kehittämistahto. 
• KymppiR-ohjelmassa on mukana kaupungin omistamia yleiskaavoitettuja 

maaseututontteja.  
• Riittävällä kaavoitetulla tonttitarjonnalla voidaan vaikuttaa hajarakentamiseen. 
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Ottakaahan tarvittaessa rohkeasti yhteyttä  
 

Tonttipäällikkö 
Paula Hartman 
014 266 1376 

paula.hartman@jkl.fi 
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