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RAKENTAISINKO KODIN MAALLE?
Tämä opas on osa rakentajapalveluprosessia, jolla kaupungin
palveluja on pyritty hiomaan paremmin rakentajien tarpeita vastaaviksi. Opas on tehty kaupungin strategisen maankäytön suunnittelussa. Ensimmäinen opas on laadittu vuonna 2009. Sisältöä
on työstetty useiden yhteistyötahojen kanssa. Tekstin päivittämisestä on vastannut kaavoitusinsinööri Timo Kortelainen ja oppaan ulkoasun on viimeistellyt Pirjo Jokiniemi.
Opasta jaetaan Kuopion kaupunkiympäristön asiakaspalvelussa
Suokatu 42 sekä rakennusvalvonnassa ja kaavoitusosastolla ilmaiseksi kaikille maallemuuttoa harkitseville.
Kuopio 1.12.2014
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VINKKEJÄ MAALLE MUUTTAJALLE KUOPIOSSA

M

ielikuvat maalla asumisesta ovat hyvin positiivisia. Kuopiossa omakotitalojen rakentaminen maaseudulle on lisääntynyt viime vuosina huomattavasti. Ja moni maalle muuttanut todella nauttii elämästään rauhallisessa, väljässä
ympäristössä, jossa pohjantähtikin saa vapaasti tuikkia pimeällä taivaalla.
Tämän oppaan tarkoitus on antaa apua maalle muuttoa harkitsevalle niin päätöksen tekemisessä kuin toteuttamisessakin. Opas jakautuu seitsemään lukuun, jotka
antavat virikkeitä etsittäessä vastauksia maalle rakentamista harkitsevalle tärkeisiin kysymyksiin:
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HALUANKO ASUA MAALLA ?
VÄLJYYS

M

aaseudulla asutaan paljon väljemmin kuin asemakaava-alueiden pienillä tonteilla. Naapurin ikkuna ei ole heti vastassa ja omalla pihallaan voi
oleskella vapaammin. Lapsille ja lemmikeille on tilaa peuhata. Väljyys lienee monelle yksi tärkeimmistä perusteista harkita maaseudulle asettumista.

RAUHALLISUUS, LUONNONLÄHEISYYS

R

auhallisuus on vahvimpia maaseutuun liitetyistä mielikuvista. Maaseutu koetaan myös
luonnonläheiseksi. Metsät marjoineen ja sienineen ovat lähellä, eikä siellä ole yhtä paljon kulkijoita kuin kaupungin virkistysalueilla.
Pimeys on maaseudun luontoyhteyden yksi ulottuvuus. Kaupungissa valot heijastuvat joka paikkaan, eikä pimeyden kokemusta voi juuri saavuttaa. Moni kokee suurena rikkautena pimeyden
ja sen mahdollistamana kirkkaan tähtitaivaan tai
kuutamon. Joku toinen saattaa kokea pimeyden
suorastaan pelottavana. Pimeyttä ovat viime vuosina korostaneet pitkät lumettomat syksyt ja märät talvet.
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VAPAUS

M

aalla on vapaus elää tavallaan. Kun astuu ovestaan ulos, voi tuntea olevansa omalla reviirillään. Parhaimmillaan naapurit ovat sopivasti - lähellä
ja kaukana.
Vapauden kääntöpuoli on se, että myös muut ovat vapaita tekemään haluamiaan asioita. Kun omistat pienehkön tontin, päättää joku muu aika vapaasti rajasi
takana olevan alueen käytöstä. Ympärysmetsä voidaan hakata ankeaksi aukoksi,
tai maisemat ja aurinko voivat hävitä yllättävän nopeasti kasvavan istutuskuusikon taakse. Muutit maaseudun rauhaan, mutta ympärillesi saattaa ilmestyä monta
muutakin muuttajaa.
Kaupungissa yksityiskohtainen kaavoitus ja muut säännöt säätelevät melko pitkälle, mitä lähistöllä voi tapahtua. Muutokset ovat paremmin ennakoitavissa.
Maaseudulla joudut tyytymään moniin ympärilläsi tapahtuviin asioihin pystymättä niitä ennakoimaan tai niihin kovinkaan paljoa vaikuttamaan. Esimerkiksi
hakkuiden suunnittelussa ei laki edellytä ottamaan huomioon naapurustolle aiheutuvia vaikutuksia.
Maalle muuttajan on hyvä oman vapauden kaipuunsa rinnalla tiedostaa myös
muiden vapaudet. Varsinkin maaseudulta elantonsa saavilla on oltava oikeus jatkaa elämäänsä, myydä rakennuspaikkoja, hakata metsiään, viljellä maataan, kasvattaa eläimiään.

Lannan tuoksahdus voi olla osa maalaiselämää.

YHTEISÖLLISYYS

M

aaseudulla on totuttu tekemään asiat yhdessä. Ilmapiiriä kuvaa lainaus
”Onni muuttaa maalle”- hankkeen oppaasta (Kaija Roiha jne, 2005):
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MAALLE MUUTTAJAN
SELVIYTYMISOHJEET
•

Tutustu uuteen asuinpaikkaasi, lue kotiseutuhistorioita,
tutki karttoja, ”eksy” kyläteille.

•

Tilaa paikallislehti

•

Jätä kiire kaupunkiin

•

Hyväksy vanhat hyväksi havaitut käytännöt

•

Suosi paikallisia palveluita!

•

Kuulostele ilmapiiriä, töki kepillä kaikkea ja ota asioista
selvää.

•

Pienellä paikkakunnalla on pienet piirit: kaikki tuntevat
toisensa, ja ihan varmasti tietävät sinutkin.

•

Ole aktiivinen, osallistu kyläyhteisön toimintaan, mutta
harkitse tarkkaan, mitä kylän muutosehdotuksia tuot
suurieleisesti julki.

•

Kaikki asiat ovat yhteisiä ja yleisen mielenkiinnon kohteita se ei ole pelkästään kyttäystä, se on myös välittämistä.

•

Kutsu naapureita kylään. Älä närkästy siitä, että maalla
kyläillään etukäteen ilmoittamatta.

•

Maaseudulla elät ihmisenmittaisessa yhteisössä, anna
oma panoksesi yhteisiin toimintoihin, juhliin ja tapahtumiin.

•

Opettele uuden alueen murretta välttääksesi väärinkäsityksiä.

•

Käytä naapuriapua hyväksesi, mutta ole valmis myös
vastapalveluksiin.

•

Muista, että maalla tervehditään kaikkia eikä kuljetatuppisuuna ohi katsomatta kohti.

•

Käytä hyväksesi kansalaisopiston tarjontaa, esitä kurssitoiveita – maalla ne menevät paremmin läpi kuin kaupungissa.

•

Kaikkeen tottuu: hirvikärpäsiinkin.
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Jos et aikaisemmin ole asunut maalla,
kannattaa ehkä lueskella edellä olevaa
listaa ja tunnustella, miltä se tuntuu.
Kukaan ei kuitenkaan velvoita osallistumaan maalla kaikkeen. Maallakin voi
ja saa vetäytyä omiin oloihinsa, jos sitä
haluaa.

LIIKKUMINEN

M

aaseudulla vain harvoissa paikoissa koetaan julkisen liikenteen palvelut
riittäviksi. Monilta alueilta ne puuttuvat kokonaan tai vuoroväli on hyvin harva. Elämä ilman autoa voi osoittautua liian haasteelliseksi käytännössä
toteutettavaksi. Useimmilla perheillä maalla alkaakin olla kaksi autoa. Varsinkin
kaupunkien lievealueilla autojen määrä suhteessa asukkaiden määrään lähenee
jo amerikkalaisia lukemia.
Jos työpaikka ja harrastukset ovat muualla, kertyy syrjässä asuvan auton mittariin
runsaasti kilometrejä. Tämä kuluttaa niin aikaa kuin rahaakin ja kuormittaa ympäristöä.

Huonot yhteydet voivat eristää
ajokortittomat

Syrjäinen sijainti ei aina ole vain ylimääräinen matkavaiva. Joissakin elämäntilanteissa mahdollisuudet liikkumiseen
voivat olla rajoitetut, jolloin etäisyyden
merkitys korostuu. Esim. ajokortittomat murrosikäiset eivät aina ole kuskina
toimivien vanhempiensa kanssa samaa
mieltä sopivasta määrästä kaverien tapaamisia. Samoin autottomien vanhusten liikkumista huonot julkisen liikenteen yhteydet vaikeuttavat.
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PALVELUJA OMALLA VASTUULLA

M

aalla asuminen edellyttää omatoimisuutta. Monet asiat, joista asemakaava-alueella vastaa kaupunki, ovat maalla asukkaiden itsensä järjestettävä.
Esimerkiksi katuvalaistusta pidetään kaupungissa selviönä, mutta maaseudulla ei
ole mitään tahoa, jonka velvollisuudeksi valaistuksen järjestäminen kuuluisi. Jos
asemakaava-alueiden ulkopuolella haluaa tielleen valoja, on ne yleensä itse hankittava ja maksettava. Samoin puhtaan veden saanti ja jätevesien käsittely ovat
asukkaiden itsensä vastuulla.
Suuri osa maaseudun palveluista on asukasyhteisöjen järjestämiä. Vesiosuuskunnat rakentavat vesijohtoverkostoja ja yhä useammin myös viemäreitä. Kiinteistöjen omistajista muodostuvat tiehoitokunnat hoitavat valtaosan maaseudun tieverkosta. Näiden palvelujen toimiminen on perustunut siihen, että alueelta löytyy
ihmisiä kantamaan vastuuta ja tekemään töitä yhteisten asioiden hyväksi.
Kaupungin palvelutarjonnasta lapsiperheen kannalta ehkä merkittävin on peruskoululaisten koulukyyti. Kuljetusta ei järjestetä kotiovelta, vaan oppilaan itse kuljettava kuljetusreitin varteen. Vanhusten kotipalvelut ovat myös merkittävä omalle asuinpaikalle ulottuva kaupungin palvelumuoto. Lisäksi vammaisuus tai sairaus
voivat oikeuttaa vastaavaan palveluun.
Muuten kaupungin tarjoamat palvelut ovat pääosin saatavilla kiinteistä toimipisteistä, joihin asiakkaan on itse tultava. Esimerkiksi lukion ja muiden keskiasteen
tai ylemmän asteen oppilaitosten oppilaiden on itse järjestettävä ja kustannettava
koulukyytinsä. Myöskään päivähoitoon ei liity kaupungin kuljetusvelvollisuutta,
vaan vanhempien on itse ratkaistava lasten kuljetus.

Asukkaat vastaavat itse mm. yksityisteistä

Kaikkia palveluja ei välttämällä saa maalla saman tasoisina kuin taajama-alueilla.
Esimerkiksi laajakaistaa ei vielä saa aivan kaikille alueille. Myös palvelujen hinnoittelussa sijaintitekijällä on joskus vaikutusta. Esimerkiksi sähköliittymä saattaa
epäedullisella alueella olla monta kertaa perushintaa kalliimpi.
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ELÄMÄNTAPA

M

aaseudulla elämäntavan vaikutus korostuu. Jos työpaikka ja harrastukset
ovat kauempana, vie liikkuminen ison osan ajasta. Toisaalta moni viihtyy
maaseutukodissaan niin hyvin, ettei kaukana olevia harrastuksia tarvita. Riittää
puutarhan hoito, näpertely omassa verstaassa tai vaeltelu lähimetsissä. Kesämökki tuntuisi lähinnä ylimääräiseltä riesalta. Kun oikein viihtyy kotonaan, ei lomallakaan tarvitse lentää etelän
aurinkoon.
Elämätapojen
erilaisuus
näkyy esimerkiksi lasten
hoidossa. Maaseutualueiden lapset viedään kodin
ulkopuoliseen hoitoon keskimäärin selvästi vanhempina kuin taajamien lapset.
Asuinpaikkaa valitessaan
kannattaakin ehkä miettiä
omaa elämäntapaansa ja siihen kohdistuvia toiveitaan.
Onko syrjäisemmän sijainnin myötä myös valmiutta
elää perhekeskeisemmin ja
keskittyä lähikylältä löytyviin harrastuksiin?

YMPÄRISTÖN KUORMITUS

Y

hdyskuntarakenteeltaan hajanaisella yksityisautoiluun perustuvalla alueella
liikenteen energian kulutus henkeä kohden on moninkertainen tiiviiseen
kaupunkiin verrattuna. Ilmastonmuutoksen johdosta paineet liikenteen päästöjen vähentämiseen tulevat olemaan erittäin suuret. Kuopion kaupunginvaltuusto
on 6.4.2009 asettanut tavoitteeksi, että kasvihuonepäästöt ovat Kuopiossa vähentyneet vähintään 40 % vuoden 1990 tasosta vuoteen 2020 mennessä.
Öljy ehtyy maailmasta, eikä vielä ole ratkaistu korvaavaa liikenteen energialähdettä. Todennäköinen keino vaikuttaa ihmisten ratkaisuihin on taloudellisten
ohjauskeinojen käyttäminen mm. erilaisten ympäristöverojen muodossa. Näiden
seikkojen yhteisvaikutus tarkoittaa sitä, että autoilun kustannukset tulevat selvästi
nousemaan.
Liikenteen määrän vähentämistavoitteeseen sopii huonosti elämäntapa ja asuinpaikka, jotka edellyttävät jatkuvaa autoilua. Maaseudulla asuminen sopiikin parhaiten ihmisille, joiden elämänpiiri muutoinkin asettuu aloilleen.
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Halutessaan maaseudulla voi asua
hyvinkin ympäristöystävällisesti.
Jos lämmität kohtuullisen kokoista taloa uusiutuvalla energialla ja
vietät lomasikin kotimaisemissa
ylläpitämättä erillistä loma-asuntoa
tai lentelemättä ympäri maailmaa,
voit hyvällä omallatunnolla ajaa
kohtuullisen määrän autollakin. Ja
autosi mittariinkin kertyy ehkä vähemmän kilometrejä kuin monella
ydinkaupungin asukkaalla.

TONTTIEN HINTATASO

J

oskus maalle muuton yhdeksi syyksi mainitaan kaupunkialueen omakotitonttien kalleus. Tontti on kuitenkin vain hyvin pieni osa vuosikymmenien aikana
syntyvistä asumisen kuluista. Tontin hinnan lisäksi on päätöksenteossa syytä ottaa huomioon muutkin kulut. Kauempana asuttaessa syntyy erityisesti liikkumisesta merkittäviä lisäkustannuksia, joiden rinnalla muutaman kymmenentuhannen euron ero tontin hinnassa onkin aika pieni. 30 lisäkilometriä päivässä tekee
30 vuodessa 330 000 kilometriä. Ja usein perhe, joka kaupungin omakotitaloalueella pärjää yhdellä autolla, joutuu maalla ylläpitämään kahta. Tavanomaisia
elämäntapoja noudattavan ei kannata muuttaa maalle kustannussäästöjä tavoitellakseen.

2. MINNEPÄIN MAASEUTUA HALUAISIN ?
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2. MINNEPÄIN MAASEUTUA HALUAISIN ?
KYLÄRAKENNE

K

uopion maaseudulla on luonteelta hyvin eri tyyppisiä alueita. Länsirannalla on vahvoja keskittymiä, joissa vanha ja uudempi asutus limittyvät
selkeiksi kyliksi, joiden väliset alueet ovat varsin harvaan rakennettuja. Kyläkeskuksista on kohtuullisella etäisyydellä runsaasti naapurustoa, lapsille ja nuorille kavereita. Oma koulukin on monella kylällä.
Etelä-Kuopiossa runsas uudisasutus on levinnyt nauhamaisesti suurimpia teitä
seuraillen. Moottoritien ja Kallaveden välisellä maaseutualueella ei ole selviä kyläkeskittymiä eikä yhtään koulua, mutta silti runsaasti uusia taloja. Hiltulanlahti on
lähivuosina tulossa tiiviin kaupunkirakentamisen alueeksi.
Kallaveden itäpuolella vanha asutus levittäytyy melko tasaisena ja harvana lähes
joka paikkaan.

PALVELUJEN SAATAVUUS

M

aaseudun palveluverkko on supistunut viime vuosikymmeninä. Useita
pieniä kyläkouluja on lakkautettu ja laajoilta alueilta kaupan palvelut ovat hävinneet lähes kokonaan. Tällä hetkellä palvelut keskittyvät paljolti entisiin kuntakeskuksiin: Melalahteen, Vehmersalmelle, Karttulaan, Nilsiään ja Maaningalle.
Nilsiässä on monipuoliset itsenäistä kuntaa vastaavat palvelut. Palveluja on myös
useissa pienemmissä maaseudun kylissä, joista vahvin on asemakaavoitettu ja
asutukseltaan laajentunut Kurkimäki.
Kaupalliset palvelut keskittyvät Melalahteen, Karttulaan, Vehmersalmelle, Nilsiään ja Maaningalle. Näissä on päivittäistavarakauppa ja useissa myös erikoistavarakaupan palveluja. Pieniä kyläkauppoja on vielä lisäksi muutamissa kylissä, mutta
niiden pysyvyyttä on erittäin vaikea ennustaa.
Maaseutualueen keskuksissa ja suuremmissa kylissä koulujen lähellä asuvat lapset
voivat käydä koulua ilman koulukuljetuksia, mutta suuri osa maaseudun lapsista
kuljetetaan päivittäin kouluun. Kuopion kaupungin koulukuljetusperiaatteiden
mukaan kaupunki vastaa esi- ja peruskoulun oppilaan koulumatkasta, kun matka
on yli 5 km tai pienimmillä oppilailla (0-2 luokat) yli 3 km. Lisäksi oikeus kuljetukseen voi syntyä lyhyemmillekin matkoille, jos matka on vaarallinen tai oppilas
tarvitsee lääkärin lausunnon perusteella kuljetusta. Kuljetusta ei järjestetä kotiovelta, vaan oppilaan on itse mentävä kuljetusreitin varteen.
Tällä hetkellä ala- ja yläluokkien kouluja on Melalahdessa, Vehmersalmella, Karttulassa, Nilsiässä ja Maaningalla, joiden lisäksi alaluokkien kouluja on Kaislastenlahdessa, Rytkyllä, Hirvilahdessa, Pihkainmäessä, Syvänniemellä, Kurkimäessä,
Vehmasmäessä, Vehkalammilla, Palonurmessa, Pajulahdessa, Pulkonkoskella ja
Käärmelahdessa. Kuopion keskustan lukioiden lisäksi Nilsiässä on lukio. Koulu11
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jen toiminnan ja tiedot voi tarkistaa kaupungin sivuilta www.kuopio.fi > palvelut
alueittain > opetus ja koulutus.

Hirvilahden kylää länsirannalla

Nilsiässä, Karttulassa, Vehmersalmella, Melalahdessa ja Kurkimäessä tarjotaan
päivähoitopalvelua paitsi maaseutualueella tavanomaisessa perhepäivähoidossa,
myös kunnallisessa päiväkodissa. Hiltulanlahdessa ja Vehmasmäessä päiväkotipalvelu on yksityisen palveluntuottajan järjestämää, kaupungin palvelusetelillä
tukemaa palvelua. Maaningan kirkonkylällä toimii päiväkoti Mesikka ja sen läheisyydessä toimii ryhmäperhepäiväkoti Katiska. Maaseutualueella päivähoitoa ei
useinkaan pystytä järjestämään lähipalveluna; yhteistyössä perheiden kanssa päivähoitopaikka etsitään silloin esim. työmatkan varrelta tai työpaikan läheltä. Lisätietoja päivähoidosta saa kaupungin sivuilta www.kuopio.fi > palvelut alueittain >
opetus ja koulutus > päivähoito ja esiopetus.
Lisäksi monilla kylillä on kansalaisopiston piirejä, koneellisesti hoidettuja latuverkko ja yms. vapaa-ajan palveluja.

KANSSAKÄYMINEN

M

oni muuttaa maaseudulle hakemaan rauhaa ja etäisyyttä kaupungin tungokseen. Tällöin hyvinkin syrjäinen sijainti voi tuntua houkuttelevalta.
Aktiivi-ikäisille aikuisille sosiaalisten suhteiden ylläpitämien ei liene ongelma syrjässäkään asuttaessa. Asuinpaikkaa valittaessa ei kuitenkaan välttämättä tule harkinneeksi elämäntilanteiden vaihtelua
Alle kouluikäisillä lapsilla syrjäinen sijainti voi vaikeuttaa selvästi kaveripiirin syntymistä. Monet murrosikäiset ovat hyvin kaverisuuntautuneita, jolloin syrjässä asuminen voidaan kokea varsin kielteisesti. Myös autottomien vanhenevien ihmisten on
12
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kyläkeskuksissa helpompi
löytää ystäviä naapurustosta.
Kannattaakin harkita monelta kannalta ja pidempää
ajanjaksoa
tarkastellen,
millaiseen sosiaaliseen ympäristöön haluaa sijoittua.
Kyläkeskuksissa mahdollisuudet ihmisten väliseen
kanssakäymiseen ovat selvästi
monipuolisemmat
kuin harvaan asutuilla alueilla.

LIIKENNEYHTEYDET

M

aaseudun uudisasutus perustuu nykyisin suurelta osin autoriippuvaiseen elämäntapaan. Tällöin on luonnollisesti merkitystä sillä, millaiset
tieyhteydet asuinpaikalle on. Lisäksi on syytä selvittää kevyen liikenteen ja joukkoliikenteen yhteyksiä. Vaikka itse kulkisikin aina autolla, olisi lastenkin kulkemisen sujuttava. Heidän kannaltaan turvallinen pyöräilymahdollisuus esim. kavereiden luo ja bussiyhteys kaupunkiin ovat tärkeitä.

KAUPUNGIN LAAJENEMINEN

K

uopiossa asuinpaikkoina halutuimpia ovat olleet lähellä kaupunkia olevat
maaseutualueet. Kaupunki laajenee koko ajan ja lähimpänä olevat alueet
voivat jäädä laajenemisen jalkoihin. Väljään maaseutumaisemaan muuttanut huomaakin jääneensä keskelle kasvaneen kaupungin omakotialuetta. Maaseutumaisemaa rakastava voi joutua luopumaan kodistaan ja muuttamaan kauemmaksi.
Lähivuosikymmeninä kaupungin laajentumisalueiksi ovat olleet esillä mm. Hiltulanlahti, Vanuvuoren lähialueet ja Ranta-Toivala.

VAIHTOEHTONA KIRKONKYLÄT

K

uopiossa varsinaisen maaseudun ohella harkinnan arvoisen asumisvaihtoehdon tarjoavat vanhat kirkonkylät, Karttula, Melalahti, Vehmersalmi,
Maaninka sekä Nilsiän taajama. Niissä on varsin monipuoliset kaupalliset ja julkiset palvelut. Molemmissa on mm. yläaste. Kirkonkylillä pääsee lähelle palveluja ja kaupungin vastuulla olevien verkostojen piiriin, mutta voi silti asua melko
väljässä ja maaseutumaisessa ympäristössä vesistöjen tuntumassa. Lasten koulut
ovat lähellä ja kavereita riittää.
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Matka keskustaan on pitkähkö, mutta julkisen liikenteen palvelut mahdollistavat melko hyvin työssäkäynnin kaupunkikeskustassa ilman autoakin. Seutulipun
hinta on 105 €/kk (tammikuu 2014). Asunnot ovat selvästi halvempia ostaa tai
vuokrata kuin kantakaupungissa.

Melalahti

3. MITEN VALITSEN TONTIN ?
TONTIN KOKO

R

akennusjärjestyksen mukaan omakotitalon rakennuspaikan (= tontin) tulee olla asemakaava-alueiden ulkopuolella vähintään 5 000 m2 eli 0,5 ha.
Kokovaatimuksen taustalla on monia mm. jätevesien käsittelyyn liittyviä tarpeita.
Milloin rakentamisella ei vaikeuteta vastaista kaavoittamista ja jätevesien käsittelystä ei aiheudu ympäristön pilaantumisen vaaraa (kiinteistön jätevesiä ei käsitellä
rakennuspaikalla), rakennuspaikan pinta-ala voi olla pienempi, ei kuitenkaan alle
2000 m².
Rakennuspaikan koko vaikuttaa suoraan rakentamisen tiheyteen. Mitä pienempiä
rakennuspaikat ovat sitä tiheämmässä rakennuksetkin joutuvat olemaan. Rakennuspaikan riittävällä koolla turvataankin väljyyttä ja omaa rauhaa, joiden vuoksi
moni maaseudulle haluaa.
Joskus rakennuspaikan suuruus koetaan rasitteeksi ajateltaessa, että koko rakennuspaikka on rakennettava pihaksi ja myös hoidettava. Hoitotyötä vähentää, jos
säilyttää osan rakennuspaikasta luonnontilaisena.
Rakennuspaikan kokoa voi katsoa myös reviirinäkökulmasta. Isommalla rakennuspaikalla on suurempi alue omassa päätösvallassa. Vaikka säilyttäisi osan metsänä,
voi kuitenkin itse päättää puiden harventamisesta, eikä kukaan tule hakkaamaan
metsikköäsi aukoksi tai istuttamaan synkentäviä kuusia aivan talon viereen.
Maaseutualueilla tontin hinnan tulisi muodostua pääosin rakentamismahdollisuudesta, jolloin eri kokoisten tonttien hintaeron tulisi olla suhteellisen pieni.
Maanomistaja saa myydä vain rajallisen määrän tontteja, jolloin valtaosa maasta
jää metsätalousmaaksi, jonka maapohjan arvo on huomattavasti pienempi kuin
tonttimaan arvo.
Rakennuspaikan kokoon vaikuttaa myös harrastukset. Jos aikoo pitää hevosta
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omalla tontilla, tulisi tontin olla tavallista isompi ja mielellään hiukan erillään
muista asuintonteista. Rakennusjärjestyksessä suositellaan, että tontin tulisi olla
vähintään hehtaarin kokoinen, jos sillä pidetään yhtä hevosta ja jokaista lisähevosta kohden 0,5 ha lisää. Myös muut harrastukset, kuten esim. kenneltoiminta,
voivat vaikuttaa tarvittavaan tonttikokoon ja sijaintiin.

PIENILMASTO

R

akennuspaikan viihtyisyyteen ja rakennusten energian kulutukseen vaikuttaa paljon pienilmasto. Siihen vaikuttavat mm. ilmansuunnat, aurinkoisuus,
suojaisuus ja tuuliolosuhteet. Ihanteellinen rakennuspaikka on etelän ja lännen
välille aukeava kumpare tai rinne, jonka pohjoispuolella on suojaava mäki tai
metsikkö.
Epäedullisia rakennuspaikkoja ovat pohjois- ja itärinteet, tiheät ja varjoisat metsät, kylmää ilmaa keräävät painanteet ja suojattomat avoimet alueet, joissa tuuli
pääsee vapaasti puhaltamaan. Järvistä ja soilta nousevan kosteuden vähentämiseksi olisi talon hyvä olla vähintään muutaman metrin niitä ylempänä.

Ihanteellinen rakennuspaikka on etelään tai länteen suuntautuva rinne

MAISEMAKUVA
Kauniit maisemat ovat usein olennainen osa maalla asumista.
Maisemaa arvioitaessa on hyvä myös miettiä sen herkkyyttä muutoksille. Metsät ovat valtaosin metsätalouskäytössä.Suomessa metsänhoitoon yleensä kuuluu
myös aukkohakkuu. Vasta pitkän ajan jälkeen paikka alkaa uudelleen näyttää metsältä. Myös peltojen metsitys voi muuttaa maisemaa merkittävästi.
Maaseuturakentamisessa olennainen ulottuvuus on oman rakentamisen sovittaminen maisemaan. Rakennuspaikan tulisi olla maisemassa luontevalla tavalla.
15
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Kuopiossa on pyritty siihen, ettei laajoille avoimille pelloille rakennettaisi. Usein
pelloilla on yleiskaavassa merkintä, joka rajoittaa rakentamista. Hyviä rakennuspaikkoja voi kuitenkin olla pienillä peltokuvioilla ja esim. peltojen reunakulmauksissa.

Hakkuut, peltojen metsitys ja rakentaminen muuttavat maisemakuvaa

Kauniisti pellon reunalle sijoittuva rakennus
16
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VERKOSTOT

A

suinrakennus tarvitsee monia verkostoja. Välttämättömiä ovat tie ja sähkö.
Nykyisin hyvin tärkeä on myös mahdollisuus toimivaan laajakaistaan.

Rakennuspaikkaa valittaessa on syytä selvittää eri verkostojen etäisyys ja liittymiskustannukset. Tieverkon osalta on syytä arvioida paitsi uuden tien rakentamisen
tarve, myös vanhojen korjaamisen tarve. Kaikkia maaseudun yksityisteitä ei ole
rakennettu kovinkaan perusteellisesti. Kovin pitkä yksin hoidettava yksityistie lisää myös ylläpitokustannuksia.
Puhdas vesi otetaan yleensä vesijohtoverkostoista, joita maaseudulla ylläpitävät
vesiosuuskunnat. Jos vesijohtoverkkoa ei ole, on vesi saatava omasta kaivosta.
Tällöin on jo ennen tontin ostoa syytä olla riittävä varmuus veden laadusta ja
riittävyydestä. Osa osuuskunnista rakentaa myös viemäriverkostoa, mutta useimmiten joutuu jätevesihuollon rakentamaan ja hoitamaan itse. Vesihuollosta on
lisää jäjempänä.

LIIKENNEYMPÄRISTÖ

P

erinteisesti asuinpaikkaa valittaessa
on arvostettu autoilijan kannalta hyviä liikenneyhteyksiä. Tämä on usein johtanut haluun rakentaa aivan maanteiden
tai suurempien yksityisteiden varsille. Tällöin on unohtunut turvallisuus ja pihaympäristön viihtyisyys.
Isommat maaseudun tiet on tarkoitettu
siirtymiseen paikasta toiseen. Niillä on
yleensä 80 km/h perusnopeusrajoitus.
Olosuhteet kapeilla ja mutkaisilla teillä
ovat vaaralliset kevyelle liikenteelle ja varsinkin lapsille, vanhuksille ja lemmikeille.
Tie on yleensä ainoa väylä, joka yhdistää
sen varren asutuksen muuhun maailmaan.
Rakennettaessa aivan tien varteen ei lapsi
pääse itse turvallisesti lähelläkään asuvien
kavereidensa luokse. On syytä tiedostaa,
ettei maantie ole tonttikatu, johon pihamaa voisi liittyä suoraan.

Maalla kävellään tienpientareella

Yhteiskunnalla on hyvin rajoitetusti mahdollisuuksia rahoitusta kevyen liikenteen
väylien rakentamiseen maaseudun pienempien maanteiden varsille. Yksityisteiden varsille tiekunnat eivät kevyen liikenteen väyliä juuri ole rakentaneet, eikä
niitä sinne kukaan muukaan rakenna. Maalle muuttajan on viisainta arvioida asumistaan nykyisissä liikenneolosuhteissa, eikä luottaa parannusten saamiseen.

17

Kuopion kaupunki
Rakentaisinko kodin maalle?

Kuopion kaupungin rakennusjärjestyksen mukaan uudella rakennuspaikalla
asuinrakennuksen tulee olla vähintään 100 m rautatiestä, 200 m moottoritiestä (5tie), 150 m muusta valtatiestä (9-tie ja 17-tie) , 100 m seututiestä (= 3-numeroinen
tienumero), 60 m yhdystiestä (4-numeroiset) ja 20 m läpiajoliikennettä
palvelevasta yksityistiestä. Nämä mitat ovat minimejä ja oman viihtyisyyden ja omien lasten turvallisuuden
vuoksi on suositeltavaa tavoitella vielä selvästi suurempia etäisyyksiä.
Kaupunki pyrkii ohjaamaan uudet
rakennuspaikat pieniksi ryhmiksi
selvästi erilleen vilkkaammista teistä.
Tällöin lapsilla on mahdollisuus löytää kavereita läheltä. Ainakin oman
pihan tuntumassa voi puuhailla vapaasti joutumatta koko ajan tarkkailemaan milloin lipsahtaa pois turvalliselta alueelta. Kauempana tiestä myös
liikenteen aiheuttamat melu- ja pölyhaitat ovat pienemmät.

KUIVATUS JA MAAPERÄ

R

akennuspaikan maasto-olosuhteiden tulee mahdollistaa rakennusten pitäminen kuivana. Monen homeongelman lähtökohta on ollut huonosti sijoitettu talo yhdistettynä huolimattomaan rakentamiseen. Asuinrakennuksia ei tule
sijoittaa notkojen pohjalle tai kovin alaville alueille.
Vesiolosuhteita arvioitaessa on syytä ottaa huomioon ilmastonmuutoksen ennustettu vaikutus. Sateet tulevat olemaan
entistä rankempia. Purojen, ojien ja
painanteiden tuntumaan rakennettaessa on syytä valuma-alueen kokoa
ja maastomuotoja sekä mm. tiepenkereiden patovaikutusta tarkastelemalla arvioida riskiä rankkasateiden
tulvimisesta. Kuopion maastomuodot ovat niin mäkisiä, että turvallisia
rakennuspaikkoja kyllä riittää, kunhan
asiaan kiinnitetään huomiota.
Rakennusjärjestyksen mukaan rannalla tulee asuinrakennuksen lattian
olla vähintään 1,5 m keskivedenpinnan yläpuolella, Kallavedellä vähintään tasolla + 84,38 m N2000-korkeIlmastonmuutos lisää tulvavaaraa
usjärjestelmässä.
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Epäedullinen maaperä voi nostaa rakennuskustannuksia huomattavasti. Eniten
lisäkustannuksia aiheuttavat maaperän pehmeys tai runsasta louhintaa edellyttävä
kallioisuus. Rakennusluvan yhteydessä vaaditaan luotettava selvitys maaperästä.
Epävarmoissa tapauksissa maaperätutkimus kannattaakin tehdä jo ennen rakennuspaikan ostamista. Ainakaan edullisen hinnan takia ei kannatta hankkia maaperältään huonoa rakennuspaikkaa. Rakennuspaikan hinnassa säästetyt eurot voivat
kulua moninkertaisesti lisääntyneisiin rakennuskustannuksiin. Lisäksi varsinkin
rakennuspaikan alavuus voi laskea valmiin talon jälleenmyyntiarvoa.

JÄLLEENMYYNTIARVO

A

sunnon jälleenmyyntiarvo on asia, jota asuinpaikkaa valitessaan kannattaa
punnita. Moni ehkä ajattelee tekevänsä elinikäisiä ratkaisuja, jolloin tällaisten
asioiden miettiminen ei tunnu tarpeelliselta. Tilanteet kuitenkin muuttuvat. Avioerot tulevat ennalta arvaamatta, kaikki maallemuuttajat eivät lopulta viihdykään tai
talon myyminen tulee muutoin ajankohtaiseksi.
Rakennuspaikka ja rakennukset muodostavat valmiina yhdessä kokonaisuuden,
jonka arvoon rakennuspaikalla ja sijainnilla on paljon suurempi vaikutus kuin
rakennuspaikan osuus hankintakustannuksista oikeastaan edellyttäisi. Jos esimerkiksi 25 000 euron hintaiselle rakennuspaikalle rakennetaan 225 000 eurolla
omakotitalo, on rakennuspaikan osuus 250 000 euron hankintahinnasta vain 10
%. Mutta kun jälleenmyyntiarvo ”hyvällä” rakennuspaikalla voi ylittää hankintahinnan, voi uudenkin talon myyntihinta ”huonolla” rakennuspaikalla olla selvästi
alle rakennuskustannusten.
Rakennuspaikan laadulla on suuri vaikutus valmiin kohteen arvoon. Huonoa rakennuspaikkaa ei kannata ottaa, vaikka sen saisi ilmaiseksi. Ja hyvästä kannattaa
maksaa vaikka kovempikin hinta. Sijoittamalla 5 000 euroa lisärahaa rakennuspaikan hankintaan voi valmiin talon arvo nousta paljon enemmän kuin tuon 5 000.
Saman summan säästää helposti rakentamiskustannuksista jonkun neliön tai ylimääräisen mutkan karsimalla.
Rakennuspaikan haluttavuutta ja arvoa nostavat mm.:
•
keskustan läheisyys
•
kyläkoulun läheisyys
•
hyvät liikenneyhteydet
•
kaunis maisemakuva, erityisesti vesimaisemat
•
lämpöisyys, kuivuus
•
kehittyvän alueen imago, kylän maine
•
erityisesti oma ranta
Arvoa laskevat:
•
syrjäinen sijainti
•
huonot liikenneyhteydet
•
alavuus, kosteus
•
varjoisuus (pohjoisrinteet, kuusikot)
•
häiriötekijät ympäristössä
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4. MITEN OSTAN TONTIN ?
RAKENNUSMAHDOLLISUUDEN VARMISTAMINEN

O

stettaessa rakennuspaikaksi tarkoitettu maa-alue on tärkeää varmistaa se,
että siihen saa rakentaa. Asemakaava-alueiden ulkopuolisilla alueilla ei läheskään kaikkialla ole itsestään selvää, että maa-alue on hyväksyttävissä rakennuspaikaksi. Rakennusmahdollisuuden käsittely on erilaista rannoilla ja sisämaassa.
Rannoilla on yleensä oikeusvaikutteinen yleiskaava, joka osoittaa rakentamismahdollisuudet. Sisämaassa vastaavaa ei tavallisesti ole.
Rakennusoikeuden osoittavia lupia tai suunnitelmia on selostettu 6. luvussa.
Aina kun rakentamismahdollisuus on epäselvä tai jotakin asiaa ei ymmärrä, on
syytä varmistaa asiat kaupungin strategisen maankäytön suunnittelusta tai rakennusvalvonnasta. Niiden yhteystiedot ovat oppaan lopussa. Kysyminen ei maksa
mitään ja sillä voi välttää suuren määrän ongelmia.

MAAKAUPAN TEKEMINEN

R

akennuspaikan ostaminen on tehtävä määrämuotoisena kauppana julkisen kaupanvahvistajan kanssa. Asiaan perehtymättömän on syytä
käyttää kauppakirjan teossa apuna asiantuntijaa esim. pankista, asianajotoimistosta tai kiinteistövälittäjältä.
Maaseutualueilla on hyvin usein tilanne, ettei rakennuspaikan rakennusoikeudesta
ole olemassa mitään juridisesti täysin pitävää päätöstä. Tällöin on rakennuspaikan
kauppakirjaan syytä panna maininta siitä, että se ostetaan rakennuspaikaksi sekä
kaupan purkamiseen oikeuttava ehto, jos tarvittavia lupia ei saadakaan.
Epävarmoissa tapauksissa ostajalle turvallinen tapa on tehdä maakauppa esikauppakirjalla, jolloin lopullinen kauppa tehdään vasta, kun rakentamismahdollisuus
on varmistunut. Esikauppakirja tulee tehdä samoilla muotovaatimuksilla kaupanvahvistajaa käyttäen kuin lopullinenkin kauppa. Esikauppakirjassa on syytä mainita, että se oikeuttaa ostajaa hakemaan rakentamiseen tarvittavat luvat.
Kolmas mahdollisuus on hakea luvat ennen kauppaa joko myyjän nimiin tai valtakirjalla ostajan nimiin. Tällöin ei kuitenkaan synny osapuolia sitovaa sopimusta
maakaupasta, joka saattaa olla ostajalle riski, jos esim. suunnitteluun joudutaan
käyttämään merkittäviä rahasummia. Suullinen tai ilman kaupanvahvistajaa tehty
kirjallinenkaan sopimus maakaupasta ei sido osapuolia.
Kaupan jälkeen on haettava lainhuutoa Maanmittauslaitokselta. Ohjeet löytyvät
mm. osoitteesta: www.maanmittauslaitos.fi.
Jos ei ole ostanut kokonaista tilaa, vaan osan tilasta eli määräalan, on se lohkottava itsenäiseksi tilaksi. Lohkominen käynnistyy lainhuudon jälkeen ilman erillistä
hakemusta. Asemakaava-alueiden ulkopuolella lohkomisasioita hoitaa Maanmittauslaitos. Tietoa lohkomisesta saa osoitteesta www.maanmittauslaitos.fi.
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Maanmittauslaitoksen Kuopion palvelupisteen käyntiosoite on Hallituskatu 12
Kuopio ja valtakunnallinen palvelunumero 029 530 1110.
Rakennuspaikkaa ei välttämättä tarvitse itse omistaa. Lupien saamisen kannalta
riittävä on myös esim. vuokraamalla saatu hallintaoikeus.

5. RAKENNUSTEN SUUNNITTELU ?

R

akentamisen suunnittelua on opastettu kaupungin pientalo-oppaassa.
Sitä saa rakennusvalvonnasta ja se on myös internetissä www.kuopio.fi > palvelut aiheittain > tontit ja rakentaminen > pientalo-ohje. Tässä käydään läpi joitakin
asioita nimenomaan maaseudulle rakentamisen näkökulmasta.

PIHAPIIRI

M

aaseudulla rakennukset tulisi sijoittaa siten, että niistä muodostuu pihapiiri, rakennusryhmä. Kylmiä varastotiloja ja autotalleja ei mielellään tulisi rakentaa asuinrakennukseen kiinni, vaan erilliseen rakennukseen. Rakennuksia saisi olla useampia. Kolmella mittasuhteiltaan toisiinsa sopivalla rakennuksella
sijoitettuna U-muotoon syntyy kaunis ja suojaisa pihapiiri. Istutuksilla rajataan
pihaa lisää. Isommat puut saisivat mielellään olla pihan laitamilla.

Rakennusryhmän rakennusten olisi hyvä olla sekä mittasuhteiltaan että julkisivuiltaan toisiinsa sopivia ja rakennusten välistä hierarkiaa kuvaavia. Asuinrakennus
on suurin ja julkisivuiltaan arvokkaimman oloinen.
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RAKENNUSTYYPPI

M

aalaismaisemaan sopivia ovat pitkänomaiset, kapearunkoiset ja perusmuodoltaan selkeät rakennukset. Neliömäisemmistä rakennuksista silmä on
tottunut I½-kerroksiseen rintamamiestaloon. Monimutkaisissa ja sekavissa muodoissa on epäonnistumisen mahdollisuus. Suomalaista rakennusperinnettä kunnioittavat ratkaisut ovat maiseman kannalta turvallisempi valinta kuin vieraiden kulttuurien matkiminen.

Kattomuodoista mieluiten tulisi valita harjakatto. Aumakattoa, tasakattoa ja yksipuoleista pulpettikattoa tai kovin sekavia kattorakennelmia ei tulisi käyttää. Sopiva kattokaltevuus riippuu mm. rungon leveydestä ja rakennuksen korkeudesta.
Jonkinlainen nyrkkisääntö on, että katon kaltevuuden olisi hyvä olla sama kuin
päätyneliön lävistäjän kaltevuus. Hyvin kapearunkoisissa talousrakennuksissa tulee kysymykseen myös yksipuoleinen pulpettikatto.

Sopusuhtainen kattokulma riippuu rakennuksen leveydestä ja korkeudesta
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Väljässä maaseutuympäristössä rakennusten päädyissäkin saisi mielellään olla ikkunoita. Taajaman kapeille tonteille suunniteltuja umpipäätyisiä malleja ei sellaisenaan tulisi kopioida maalle.
Rakennusten julkisivujen saisivat maaseudulla olla mielellään puuta. Lyhytnurkkainen höylähirsi soveltuu peittomaalattuna hyvin. Jos välttämättä haluaa muuta
kuin puuta, on rapattu pinta parempi kuin tiili. Värien ei tulisi olla räikeitä. Peittomaalaus on yleensä suositeltavampi kuin läpikuultavat käsittelyaineet. Valkoiset
ikkunapuitteet ja vaaleat vuorilaudat ovat aina turvallinen valinta.

SUUNNITTELIJOIDEN HANKKIMINEN

H

yvä suunnittelu on hyvän lopputuloksen edellytys. Jokainen talo on sen
arvoinen, että se kannattaa suunnitella hyvin. Erityisesti maaseuturakentamisessa rakennuspaikan luonteenpiirteiden vaikutus suunnitteluun edellyttää ammattitaitoa ja esteettistä silmää. Myös kustannuksiin hyvin paikalle tehdyllä suunnittelulla voi olla merkittävä alentava vaikutus. Hyvän suunnittelijan löytäminen
onkin rakennushankkeen onnistumisen ensimmäinen ehto.
Omakotihankkeessa tulee aina olla pääsuunnittelija ja rakentamisesta vastaava
työnjohtaja. Pääsuunnittelija ei välttämättä ole sama henkilö, joka rakennuksen
suunnittelee, vaan erikseen voi olla vielä rakennussuunnittelija. Lisäksi tarvitaan
ainakin sähkö-, lvi- ja rakennesuunnittelijat.
Vaikka hankkisikin pakettitalon avaimet käteen periaatteella, olisi sen valitsemisessa ja paikalle sopivuuden varmistamisessa hyvä käyttää ammattitaitoista apua.

VESIHUOLTO

S

uurin osa Kuopion maaseutualueiden uusista omakotitaloista liitetään vesiosuuskuntien vesijohtoon. Osuuskunnat ovat asukkaiden itsensä ylläpitämiä
yhteisöjä. Niiden yhteystiedot löytyvät esim. osoitteesta www.kuopio.fi >palvelut
alueittain > tontit ja rakentaminen > vesi- ja energiahuolto > vesihuolto-osuuskunnat. Siellä, missä vesijohtoverkostoa ei ole, on puhdas vesi hankittava omasta kaivosta.
Kuopiossa vain osa vesiosuuskunnista rakentaa myös jätevesiviemäreitä. Muualla
on kunkin itse vastattava jätevesien käsittelystä. Rakennuslupaa haettaessa on esitettävä suunnitelma jätevesien käsittelystä. Suunnitelman laatijaksi on palkattava
pätevä suunnittelija. Jokaisen suunnitelman tulee perustua maasto-olosuhteiden
huolelliseen tutkimiseen.
Jätevesien käsittelyjärjestelmän valitseminen ei ole kovin helppoa. Umpikaivojen
tyhjentäminen aiheuttaa melko suuria kustannuksia. Maaimeytykset tai maasuodattimet eivät sovi joka paikkaan ja niihin liittyvien sakokaivojen tyhjentäminen
maksaa. Pienpuhdistamojen kunnollinen toimiminen edellyttää niiden huolellista
hoitamista. Huonosti hoidetun pienpuhdistamon puhdistustuloksen on todettu
voivan jäädä alle vaaditun tason. Kompostikäymälät olisivat ravinnekierron ja
käyttökustannusten kannalta edullinen valinta, mutta saatavilla olevat käymälämallit eivät ole tuotekehitykseltään kovin valmiita ja edellyttävät paneutumista
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niiden hoitamiseen.
Jätevesien käsittelysuunnitelma hyväksytään rakennusluvan yhteydessä. Rakennustarkastuksesta saa lisätietoa käsittelyvaatimuksista. Myös kaupungin ympäristökeskuksesta saa neuvontaa asiassa. Molempien yhteystiedot ovat oppaan lopussa.
Lisätietoja vesihuollosta saa mm. osoitteesta www.ymparisto.fi > vesivarojen käyttö >
vesihuolto. Edelleen valikosta haja-asutuksen vesihuollon mallipiirustukset löytyvät esitteet ”Hyvä kaivo” ja ”Hyvä jätevesien käsittely.” Valikosta haja-asutuksen jätevedet löytyy mm. tietoa kompostoivista käymälöistä.

TIE

M

aaseudun uudet omakotitalot tulevat lähes poikkeuksetta yksityisteiden
varsille. Perustettuun tiehoitokuntaan on velvollinen kuulumaan jokainen
tien varren maanomistaja. Osaan pienimmistä teistä ei ole perustettu tiehoitokuntaa, jolloin sen käyttäjät vastaavat siitä suoraan. Tämä edellyttää tien osakkailta hyvää yhteistyökykyä.
Melko usein talon rakentaminen edellyttää myös tien rakentamista tai vanhan tien
perusparantamista, jotta tie kestää painavat ajoneuvot ja ne myös mahtuvat kulkemaan sillä. Tieverkon puutteista aiheutuvat kustannukset on syytä ottaa huomioon jo rakennuspaikkaa
valittaessa.
Valtaosaa Suomen yksityisteistä hoidetaan hyvässä
yhteistyön hengessä. Kokemus on kuitenkin osoittanut, että jos riita jossakin on käynnistyäkseen, se
useimmiten käynnistyy tieasioista. Siksi voi olla hyvä
asennoitua tieasioihin jyrkkiä kantoja välttäen.
Lisätietoa yksityistieasioista
löytyy esim. Kuntaliiton sivuilta osoitteesta www.kunnat.net > asiantuntijapalvelut > yhdyskunnat ja maankäyttö >
liikenne > yksityistiet ja Suomen Tieyhdistyksen sivuilta www.tieyhdistys.fi.
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MUUT LIITTYMÄT

S

ähköliittymän hankkimista selostetaan Savon Voima Oyj:n oppaassa: Sähköliitttyjän opas. Se löytyy osoitteesta www.savonvoima.fi > kotitaloudet > sähköverkkopalvelut > sähköliittymät > sähköliittyjän opas. Savon Voima Oyj yhteystiedot
ovat: asiakaspalvelu puh 0800 30140, PL 1024, (Leväsentie 23). 70781 Kuopio.
Sähköposti: asiakaspalvelu(at)savonvoima.fi.
Riistavedellä osa Kuopiossta kuuluu Pohjois-Karjalan Sähkö Oy:n alueeseen.
www.pks.fi
Dataliittymiä saa alan palvelutuottajilta: www.teliasonera.fi, www.dnafinland.fi,
www.elisa.fi.
Jätehuollon hoitaa Jätekukko Oy. Sen yhteystiedot ovat: Maaherrankatu 21, 70100
Kuopio, sähköposti asiakaspalvelu(at)jätekukko.fi ja 017 368 0152

KUSTANNUKSET

T

alon rakentaminen on useimmille elämän suurin hankinta, jota maksetaan
vuosikymmeniä Viime vuosina on yleistynyt tapa rakentaa jo ensiasunnoksi
varsin kookas omakotitalo. Kannattaa kuitenkin tarkoin punnita todelliset tarpeensa. Suunnitteluvaiheessa innostuu helposti näyttävistä tiloista ja varusteista. Monissa hankkeissa on huonetiloja, erkkereitä, useita kuisteja ja muita kustannuslisiä,
joiden todellinen merkitys elämisen laatuun ei ole selvä.
Talon kokoa harkittaessa voi miettiä myös laajentamisvaihtoehtoa. Esim. 1½-kerroksinen rakentaminen antaa tähän hyvät mahdollisuudet. Yläkerta tehdään aluksi kylmäksi ullakoksi ja otetaan käyttöön vasta myöhemmin.
Viime vuosien kohtuullinen lainojen korko on vaikuttanut rakennushankkeiden
mitoitukseen. Velkarahalla rakennettaessa kaikki kustannuslisät jatkavat laina-aikaa, jolloin harkinnanvaraisista lisäkustannuksista maksetaan korkoa koko lainaajalta. Esimerkiksi 5 %:n korolla ja 30 vuoden laina-ajalla 10.000 euron lisäkustannuksen lopullinen hinta onkin 25.000 euroa. Nyrkkisääntönä voi sanoa, että
jokainen säästetty euro on kahden euron arvoinen.
Vaikka rakentaminen on kallista, muodostuu rakennuksen koko elinkaaren kustannuksista huomattava osa rakennusten ylläpidosta. Lämmitys on suurin erä.
Talon kokoa ja lämmitysratkaisuja mietittäessä on hyvä tiedostaa, että energian
reaalihinta tulee varmasti nousemaan ja erityisesti nousee sähkön ja öljyn hinta.
Lisätietoa aiheesta saa esim. osoitteesta: www.motiva.fi > rakentaminen.
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SÄÄNNÖKSET

R

akentamista säätelevät monet lait ja määräykset. Niitä on selostettu mm.
Kuopion pientalo-oppaassa.
Paikallisia määräyksiä rakentamisesta annetaan rakennusjärjestyksellä. Se löytyy
osoitteesta www.kuopio.fi > asukas > kaavat ja rakentaminen > rakentaminen. Maaseudulle rakentamisen kannalta keskeisimpiä määräyksiä rakennusjärjestyksessä
ovat:
•
•
•

Rakennuspaikan tulee olla vähintään 5 000 m2.
Rakennuspaikalla saa olla vain yksi asuinrakennus, jossa saa olla enintään
2 asuntoa.
Rakennuspaikalla rakentamisen enimmäismäärä on 200 k-m2 + 6 %
rakennuspaikan pinta-alasta, kuitenkin enintään 700 k-m2. Tästä asuinra
kennuksen osuus saa olla enintään 70 %.

Eli 0,5 ha:n rakennuspaikalle saa rakentaa yhteensä enintään 500 k-m2, josta asuinrakennus voi olla 350 k-m2. Maksimimäärän 700 k-m2 saa rakentaa 8330 m2:n
kokoiselle tai sitä suuremmalle rakennuspaikalle. Tällöin asuinrakennuksen osuus
voi olla 490 k-m2.
Rantavyöhykkeellä määräykset ovat toisenlaiset. Ne löytyvät rakennusjärjestyksestä tai alueen kaavoista. Lupa-asioiden osalta rantarakentamista on selostettu
jäljempänä.
Rakentamista koskevia määräyksiä sisältyy myös kaupungin ympäristösuojelumääräyksiin.

6. MITÄ LUPIA TARVITAAN ?

R

akentamiseen tarvitaan monenlaisia lupia. Suunnittelu ja lupien saaminen
vie aikaa. Lupien hakeminen tulisikin käynnistää riittävän ajoissa ennen
ajateltua rakentamisen aloitusta. Mitä lupia tarvitaan, riippuu paljolti paikasta ja
hankkeen laadusta.
Kaikkiin lupiin liittyy valitusmahdollisuus. Jos luvasta valitetaan, voi hanke viivästyä jopa vuosilla. Ennen lainvoimaista lupaa ei tulisi tehdä sitovia sopimuksia
rakentamisesta.

SUUNNITTELUTARVERATKAISU
Suunnittelutarveratkaisu on kaupungin myöntämä lupa, joka tarvitaan uuden
rakennuspaikan muodostavaan rakentamiseen ennen rakennuslupia. Suunnittelutarveratkaisua ei tarvita kaikilla alueilla. Se on tarpeen rakennusjärjestykseen
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rajatuilla alueilla, jotka kattavat Etelä-Kuopion Kurkimäen seuduilta Kallaveteen
sekä monia muitakin mm. pohjavesialueita. Lisäksi suunnittelutarveratkaisu tarvitaan muillakin kuin rakennusjärjestyksessä rajatuilla alueilla, jos alueelle on ennestään rakennettu runsaasti tai kyseiselle tilalle on rakennettu niin paljon, että
lähestytään kaupungin määrittelemiä tilakohtaisia enimmäismääriä.
Suunnittelutarveratkaisusta päättää yleiskaavajohtaja. Päätös valmistellaan kaupunginhallituksen hyväksymien perusteiden mukaisesti ja huolehtien maanomistajien tasapuolisesta kohtelusta. Lupahakemus jätetään kaupungin strategisen
maankäytön suunnitteluun, josta saa tarkempia ohjeita luvan hakemiseen. Yleiskaavatoimiston yhteystiedot ovat oppaan lopussa.

RAKENNUSLUPA

K

aikkien asuinrakennusten rakentamiseen tarvitaan aina rakennuslupa. Myös
monet muutostyöt edellyttävät rakennuslupaa. Pienempiin rakennelmiin tai
toimenpiteisiin tarvitaan toimenpidelupa tai ilmoitus. Niiden tarve selviää rakennusjärjestyksestä, joka löytyy jäljempänä mainitusta nettiosoitteesta.
Omakotitalon rakennusluvan hakemista on selostettu Kuopion kaupungin rakennusvalvonnan oppaassa: ”Pientalo-ohje”. Opasta saa rakennusvalvonnasta. Se on
myös internetissä osoitteessa: : www.kuopio.fi > palvelut alueittain > tontit ja rakentaminen > pientalo-ohje. Sivuilla on muutakin tietoa lupien hakemisesta.
Rakennusvalvonnan yhteystiedot ovat oppaan lopussa.

LUPA-ASIAT RANNALLA

R

antarakentamisessa on erilaiset lupasäännökset kuin sisämaassa. Rantarakentamiseksi katsotaan yleensä hankkeet, jotka ovat 0…200 m:n etäisyydellä rannasta.
Omakotitalon rakentaminen rannalle samoin kuin olevan loma-asunnon muuttaminen pysyvään ympärivuotiseen käyttöön tarkoitetuksi omakotitaloksi vaativat
Kuopiossa useimmiten kaksi lupakäsittelyä, poikkeamisluvan ja rakennusluvan.
Pelkällä rakennusluvalla omakotitalon rannalle saa rakentaa yleensä vain entisen
Vehmersalmen kunnan yleiskaavoihin merkityille omakotirakennuspaikoille.
Tavallisimmin tarvitaan ensimmäiseksi poikkeamislupa. Siinä ratkaistaan rantarakennuspaikan soveltuvuus vakinaiseen asumiseen. Aikaisemmin selostettua
suunnittelutarveratkaisua ei sovelleta rannalla erillisenä lupakäsittelynä, vaan rakennuspaikan hyväksyminen tapahtuu poikkeamisluvalla. Poikkeamisluvan ratkaisee tapauksesta riippuen joko kaupungin yleiskaavajohtaja tai Pohjois-Savon
Elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus (ELY-keskus)
Poikkeamislupahakemus jätetään kuitenkin aina kaupungin yleiskaavatoimistoon,
josta saa myös neuvoja sen hakemiseen. Yhteystiedot ovat oppaan lopussa.
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Uuden rakennuksen lisäksi jo rakennetun loma-asunnon käyttötarkoituksen
muutokseen tarvitaan aina myös rakennuslupa. Siinä varmistetaan rakennusten
ja mm. jätevesihuollon asianmukaisuus. Rakennusluvan hakemista on selostettu
edellisessä otsikossa.
Rantarakentamista koskevat säännökset ovat melko mutkikkaita ja omakotihankkeen toteuttaja tuskin itse pystyy tulkitsemaan niitä. Tarvittavien lupien käsittelyajoissa voi olla suuria eroja. Siksi rannalle rakennettaessa on tarpeen käynnistää
lupien tarpeen selvittäminen riittävän ajoissa, mieluiten noin vuotta ennen suunniteltua rakentamisen aloitusta.

RAKENNUSPAIKKASELVITYS

K

uopion kaupungin maaseutualueille rakentamisen yhteydessä törmää
usein sanaan rakennuspaikkaselvitys. Aikaisemmin käytettiin nimitystä
sijoitussuunnitelma.
Rakennuspaikkaselvityksen tarkoitus on määritellä tilakohtaisesti rakennuspaikkojen määrä ja sijainti. Selvitys antaa maanomistajalle kaupungin kannan siitä,
mistä rakennuspaikkoja voi myydä. Selvitys ei muodollisesti sido myöhempää lupien käsittelyä, eikä se takaa lupien saamista. Se kuitenkin antaa kaikille osapuolille paremmat edellytykset hankkeiden johdonmukaiselle eteenpäin viemiselle.
Kaupungin hyväksymään rakennuspaikkaselvitykseen merkityn rakennuspaikan
voi ostaa suhteellisen turvallisin mielin. Selvitys osoittaa sen, että kaupunki on
kertaalleen tutkinut rakennuspaikan hyväksyttävyyden. Koska selvityksellä ei
kuitenkaan ole rakentamista koskevaan lainsäädäntöön perustuvaa asemaa, on
kauppakirjassa syytä varautua myös siihen mahdollisuuteen, ettei rakennuspaikalle jostain syystä kuitenkaan saisikaan rakentaa. Rakennuspaikkaselvitys ei esimerkiksi vähennä naapurien oikeutta ottaa kantaa hankkeeseen sen myöhemmissä
lupavaiheissa.

LIITTYMÄLUPA

U

utta liittymää maantiehen (= valtion ylläpitämä yleinen tie) ei saa
tehdä ilman Elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksen myöntämää
liittymälupaa. Sama koskee myös jo olevan liittymän luonteen muuttamista.
esim. maatalousliittymästä pysyvän asunnon liittymäksi.
Sivulla 16 on selostettu rakentamiselta vaadittavia etäisyyksiä eri teistä. Eli aivan
maanteiden varsille ei saa rakentaa. Tällä pyritään mm. siihen, että maanteille tulisi mahdollisimman vähän uusia liittymiä ja uudet talot liittyisivät maantiehen
useampaa taloa palvelevan yksityistien kautta.
Liittymäluvasta saa lisätietoa osoitteesta www.ely-keskus.fi > liikenne > luvat > liittymät. Pohjois-Savon ELY-keskuksen puhelinvaihde on 0295 026 500 ja käyntiosoite Kallanranta 11 Kuopio.
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7. MISTÄ SAA LISÄTIETOJA ?
Kaupungin kotisivuilta löytyy monenlaista tietoa osoitteessa www.kuopio.fi. Tässä
joitakin polkuja sivuilta:
•
•
•
•

Kaavoitusosaston asiat: kaavoitus
Rakennusvalvonta: tontit ja rakentaminen > rakennusvalvonta
Koulukuljetukset: kadut ja liikenne > joukkoliikenne > koulukuljetukset
Kylätoimikunnat: asuminen ja kaupunginosat > kaupunginosat ja kylät

Tietoa Kuopion kylistä ja kylätoimikunnista: www.kuopionkaupunginosat.fi
Onni muuttaa maalle, Turun yliopiston vetämä hanke: www.maallemuutto.info
Harkitsetko kodin rakentamista haja-asutusalueelle? Tietoa rakentamisesta hajaasutusalueelle. Kuntaliitto: www.kunnat.net > yhdyskunta,tekniikka ja ympäristö > julkaisuja ja esitteitä > maksuttomia julkaisuja ja esitteitä.
Asumisen yleisportaali: www.asuminen.fi
Suomen asuntokeskus: www.asuntotieto.com
Rakentamisen yleisportaali: www.rakentaja.fi
Tietoa jätevesien käsittelystä: www.jatevesi.fi
Energiantehokkuus: www.motiva.fi > kuluttajille > rakentaminen
Monenlaista tietoa ympäristö- ja rakentamisasioista: www.ymparisto.fi

YHTEYSTIEDOT
Kuopion kaupunkiympäristön asiakaspalvelu:
Yleisneuvonta kaikissa rakentamiseen ja kaavoitukseen liittyvissä asioissa.
Suokatu 42 B, puh 0800 918 511 tai 017 185 044.
Sähköposti: kaupunkiymparisto(at)kuopio.fi
Kuopion kaupungin strateginen maankäytön suunnittelu
Maaseudun kaava-asiat, suunnittelutarveratkaisut, poikkeamisluvat: kaavoitusinsinöörit Jukka Holopainen puh 044 7185 418, Timo Kortelainen 044 7185433
Toimisto, puh. 017 185 403 ja 017 185 402, osoite PL 1097, 70111 KUOPIO,
Suokatu 42 A, II krs., faksi 017 185 409.
Kuopion kaupungin rakennusvalvonta:
Kuopion palvelupiste (suluissa postiosoite) rakennusvalvonta@kuopio.fi
puh. (017) 185 174
Valtuusto-virastotalo, Suokatu 42 (PL 1097), 70110 Kuopio (70111 Kuopio)
faksi 017 185 182.
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Kuopion kaupungin kunnallistekniikan suunnittelu
Maaseutualueen vesihuolto (mm. vesiosuuskuntien toiminta-alueet, kaupungin
avustukset osuuskunnille) Vesihuoltoinsinööri Päivi Rissanen, puh.
044 718 5303, osoite Suokatu 42 C, 70110 KUOPIO
Kuopion alueelliset ympäristönsuojelupalvelut
Jätevesineuvonta: Ympäristötarkastajat Päivi Kauppinen puh 044 718 2576 ja
Pirkko Nevalainen puh 044 748 2398.
Vesihuoltolaitosten toiminta-alueilla olevien kiinteistöjen vapautukset liittymisvelvollisuudesta: Suunnitteluinsinööri Eila Kaartinen puh 044 718 2268.
Toimisto, puh 017 182127, osoite PL 1097, 70111 KUOPIO, Suokatu 42, II krs,
faksi 017 182 150.
Maksutonta kiinteistökohtaista jätevesineuvontaa antaa jätevesineuvontahanke:
www.jatekukko.fi/jatevesineuvonta. Projektipäällikkö Mikko Laakso, puh
044 3680221 ja jätevesineuvoja Linda Luostarinen 044 368 0220.
Kaupungin henkilöstön sähköpostiosoitteet: etunimi.sukunimi(at)kuopio.fi

Kuvat:
Kaisa-Mari Immonen sivut: 16,17
Kuvatoimisto Comma Image Oy sivut: kansi (2 kpl), 2 (2 kpl), 4, 10,14.
Kuvatoimisto Vastavalo fi sivut: kansi, 5, 7, 8, 9, 16, 18,
17 (2 kpl)
Kuopion kaupunki sivut 12 ja 16
Piirroskuvat: Matti Asikainen
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