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ASEMAKAAVA-ALUEEN TONTTIEN VÄLISTEN JA VIEREISTEN PUIS TO MET SI-
EN/PUIS TO KAIS TA LEI DEN ALUEIDEN LUNASTUSMAHDOLLISUUS

KH 27.05.2019 § 132
 Sysmän kunnan taajamassa on asemakaava-alueella paljon

ns. puistometsiä/tonttien välisiä/viereisiä kaistaleita, joita ei
hoi de ta ja jotka kasvavat ryteikköä tai ovat muuten epä siis-
te jä. Tarkoitus on voinut olla kevyen liikenteen väylän ra ken-
ta mi nen, minkä ei ole ollut kuitenkaan tarvetta toteutua.
Kun nal la ei ole perustetta panostaa taloudellisesti nykyistä
enem pää näiden puistometsien/tonttien välisten/viereisten
kais ta lei den hoitoon ja säännölliseen raivaukseen. Vaih to-
eh to na on tarjota näitä puistometsiä/tonttien välisiä/viereisiä
kais ta lei ta myytäväksi edullisesti osaksi olemassaolevia
asuin tont te ja. Tällöin hoitovastuu siirtyisi kunnalta yk si tyi sel-
le tontinomistajalle ja taajaman siisteys paranisi, mikä hyö-
dyt täi si koko paikallisyhteisöä. Samalla tontinomistaja saisi
isom man pihan käyttöönsä, jolloin kaikki voittaisivat. Myyn ti-
hin ta ei ole kunnalle oleellinen, koska hyöty syntyisi taa ja-
man siisteyden parantumisesta. Alustavasti myyntihinnaksi
on ajateltu 0,5 €/m2.

 Esitys puistometsien/puistokaistaleiden myymisestä osaksi
ase ma kaa va tont te ja on tullut elinvoimatyöryhmältä taa ja-
man asuinympäristön hoidon,  siisteyden ja viihtyvyyden ti-
laa arvioitaessa. Tähän asti on asemakaavatonttien vie res-
sä olevien kunnan omistamien puistoalueiden/kaistaleiden
hoi to ja siistiminen jäänyt yksityisten tontinomistajien teh tä-
väk si, mikäli ei ole haluttu jäädä katselemaan tontin rajan
ry teik kö jä. Näin on tehty vuosien, jopa vuosikymmenien
ajan kunnan puolesta työtä ympäristön siisteyden ja viih ty-
vyy den hyväksi.

 "Puistometsällä" voidaan tarkoittaa yleisesti kaikenlaisia ry-
teik kö jä tai ainoastaan asemakaavassa puistoksi osoitettuja
aluei ta. Periaatteessa kaavassa osoitetut yleiset alueet
(esim. puisto) eivät muutu yksityisalueiksi pelkästään sillä,
et tä niiden maanomistus siirtyy kunnalta yksityiselle. Käy-
tän nös sä näin kuitenkin käy, koska aluetta aletaan hoitaa
kuin yksityistä pihaa ja ihmiset mieltävät näkemänsä pe rus-
teel la alueen yksityiseksi eivätkä enää käytä tällaisia alueita
esi mer kik si oikopolkuina.

 Käytännössä Sysmässä on ryteikköinä niin puistoalueita
(VL, V, VU), maa- ja metsätalousalueita (M), pientalotontin
osia (A, AP) kuin myös kadun osia ja näistä kaikista löytyy
se kä sellaisia esimerkkejä, joissa ryteikön myyminen on
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mah dol lis ta, kuin myös niitä kohtia, joissa myyminen ei ole
jär ke vää. Jos myyminen on mahdollista ja kauppa toteutuu,
pi tää tämä muutos huomioida alueen tulevassa kaa voi tuk-
ses sa. Esimerkiksi se voisi asemakaavatontin  kohdalla se
tar koit taa sitä, että rakentamaton kevyen liikenteen väylä
pois te taan asemakaavasta ja alue muutetaan osaksi
AO-tont tia. Näin maa-alueen ostaminen saattaa pitkällä täh-
täi mel lä tuoda myös hieman lisää rakennusoikeutta. Tästä
nä kö kul mas ta myyntihinta 0,5 €/m2 on  edullinen. Eri asia
on, olisiko nykyisin jo varsin merkittävän ja vielä osin käyt tä-
mät tö män rakennusoikeuden tonteilla mitään tarvetta
enem pään rakennusoikeuteen.

 Vaikka alueet myytäisiin yksityisille tontin omistajille, se ei
pois ta kunnalta myöhempää lunastusoikeutta yleisiin aluei-
siin. Tällaista tilannetta tuskin tulee, mutta ainakin teoriassa
näin kin voisi käydä. Erikoinen ja vaikeasti ratkastava tilanne
saat taa syntyä myös silloin, jos kaavaan merkitty hoi ta ma-
ton puistokaistale/rakentamaton kevyen liikenteen väylä ra-
joit tuu useaan eri tonttiin ja vain osa tontin omistajista ha-
luaa ostaa tonttiinsa rajautuvan kaistaleen itselleen. Tällöin
kun nan omistukseen jäisi soiro sieltä ja toinen tuolta ja saa-
rek keik si jääville palstoille pitäisi kulkea yksityisten pihojen
lä pi. Ratkaisuksi pitäisi saada kaikkia samaan puis to kais ta-
lee seen rajoittuvia tontinomistajia ostamaan alueesta oman
osan sa.

 Sysmän kunnan hallintosäännön 21 § 4. kohdan mukaan
pää tös val ta asiassa on kunnanhallituksella.

 Valmistelija/lisätietoja
 Nimi: Merja Simola
 Tehtävänimike: suunnittelupäällikkö
 Puh: 044 7134 507
 Nimi: Essi Carlson
 Tehtävänimike: maankäytön suunnittelija
 Email: etunimi.sukunimi@sysma.fi

 Kunnanjohtajan ehdotus

Kunnanhallitus päättää, että asemakaava-alueella voidaan
myy dä kunnan omistamaa puistometsää/tonttien vä li siä/vie-
rei siä kaistaleita osaksi asuintontteja, mikäli puis to met-
sä/kais ta leet rajautuvat tonttiin, eikä se rajoita nykyisin käy-
tös sä olevia hoidettuja kulkuyhteyksiä. Myyntihinta on 0,5
€/m2. Kunta voi myydä puistometsää/tonttien vä li siä/vie rei-
siä kaistaleita myös edullisemmin, mutta tällöin sen on poh-
jau dut ta va hyväksyttävään perusteluun, miksi maa-alueen
ar vo on tätä alempi. Puistometsän/puistokaistaleen os ta mi-
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nen ei sellaisenaan lisää tontin rakennusoikeutta.

 Jokainen kauppa käsitellään tapauskohtaisesti ja kunnalla
on oikeus kieltäytyä myymästä tai rajata myytävä alue kun-
nan kokonaisedun mukaiseksi harkintansa mukaan.

 Kunta tiedottaa tontinomistajia mahdollisuudesta neuvotella
edm. periaatteilla ko. maa-alueiden ostosta.

 Päätös Kunnanhallitus hyväksyi yksimielisesti ehdotuksen.

  Merkitään, että esteellisinä kokouksesta poistuivat tämän
asian käsittelyn ja päätöksenteon ajaksi Mika Järvinen, Mar-
ket ta Kitkiöjoki ja Veikko Kotolahti perusteena osal li suus jää-
viys. Varajäsenenä paikalla oli Tuula Vuorinen (Järvinen).

  Puheenjohtajana toimi I varapuheenjohtaja Juho Ho pea saa-
ri ja esittelijänä Merja Simola.


