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KUNNAN TULEE LÖYTÄÄ oman elinvoiman 
eväät, vahvuudet asukkaiden ja yritysten sil-
missä. Miten verkostoida omistajia, asukkaita 
ja yrityksiä? Yhteisenä tavoitteena ja haastee-
na on turvata toimintaedellytykset meidän 
kunnassa. Tarvitaan toimivia maankäytön rat-
kaisuja ja toimivia yhteistyöverkostoja. Tämä 
on kuntien keskeinen haaste koko maassa. 

Uusi kuntakäsite selkiyttää kunnan vas-
tuuta maankäytöstä. Jotta kunta voi onnistua 
tehtävässään järjestää toimintaympäristön ja 
-edellytykset asukkaille ja yrityksille, kunnan 
tulee onnistua maankäytössä. 

Onnistunut maankäyttöpolitiikka tukee 
sekä kasvavien että väestöään menettävien 
kuntien taloudenpitoa. Voidaan jopa sanoa, 
että onnistunut maankäyttöpolitiikka on 
edellytys kunnan talouden tasapainolle. 
Miksi näin?

Perinteinen maapolitiikka perustuu 
kunnan raakamaanhankintaan, joka mah-
dollistaa kaavoituksen tuoman lisäarvon 
käyttämisen yhdyskuntarakentamisen 

kunnalle aiheuttamien kustannusvastuiden 
kattamiseen. Vielä merkittävämpi vaikutus 
kuntatalouteen syntyy kunnan vastuilla ole-
vien palveluverkostojen käyttöasteen kautta. 
Omaa maata kaavoitettaessa kunta päättää 
rakennuspaikkojen luovuttamisesta ja sen 
ajoituksesta. Kunta voi optimoida investoinnit 
sekä maankäytössä että lähipalveluverkos-
toissa. Kunta voi täysimääräisesti vaikuttaa 
vastuullaan olevan palveluverkoston käyt-
töasteeseen. Vaihtoehtona onnistumiselle 
maankäyttöpolitiikassa on korkeampi kiin-
teistö- ja kunnallisverotus. Sitä ei ainakaan 
kuntalainen halunne.

Tässä ajassa rakentaminen suuntautuu 
keskeisesti jo kertaalleen rakennettujen 
alueiden maankäytön uudistamiseen sekä 
maankäytön eheyttämiseen ja lähipalveluver-
kostojen parantamiseen. Tässä työssä onnis-
tunut verkostoituminen alueen asukkaiden 
ja yritysten kanssa on avainasemassa. Näillä 
alueilla tärkeitä maankäytön välineitä ovat 
kaavoitusyhteistyö ja maankäyttösopimuk-
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set. Toiminnalliset ja taloudelliset Intressit 
ovat yhteisiä ja siksi ratkaisuja löydetään.

Väestöään menettävien kuntien maankäy-
tön haasteet ja lähipalveluverkostot keskitty-
vät pääsääntöisesti jo rakennetuille alueille. 
Kunnassa pysyvä väestö siirtyy enenevässä 
määrin kuntakeskuksiin palveluverkostojen 
piiriin. Miten selvitään, kun syrjäisen asun-
non arvo alenee tai häviää kokonaan? Mistä 
työtä? Mistä asunto tällä rahalla? Palvelujen 
saatavuus ja kohtuuhintaisuus ratkaisevat 
kuntalaisen asumisen valintoja. Palveluver-
kostojen korkea käyttöaste on keskeinen 
tavoite kuntatalouden tasapainottamiseksi 
väestön vähetessä ja ikääntyessä. Rakenta-
minen on täydennysrakentamista olemassa 
olevan palveluverkoston sisälle. Tarvitaan 
kipeästi uusia joustavia eri toimijoiden yh-
teistyöverkostoja, jotka tukevat paikallista 
työllistymistä ja asukkaiden arkea. 


