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Johdanto
Maankäytön toteuttamisohjelman taustalla on kuntastrategia ja kunnanvaltuuston 28.9.2020
hyväksymät uudet kuntastrategian päätavoitteet, muun muassa väestön kasvun sekä työllisyyden ja elinvoiman osalta. Lisäksi maankäytön toteuttamisohjelma on valtuustokausittain laadittava ja valtuuston hyväksymä maapoliittinen ohjelma. Tulevina vuosina maankäytön toteuttamisohjelmaa ohjaa myös koko kunnan alueelle laadittava strateginen yleiskaava.
Ohjelman laatimisen ja toteutumisen seurannan päävastuu on elinympäristölautakunnalla.
Valmisteluvaiheessa lautakunta kuulee asiantuntijaelimen roolissa toimivaa (virkamiehistä ja
kunnanhallituksen nimeämistä poliittisista edustajista muodostuvaa) maankäytön kuntasuunnitteluryhmää.
Maankäytön toteuttamisohjelmassa esitetään lyhyen tähtäimen tavoitteiden lisäksi myös pitkän aikavälin tavoitteita maankäytön suunnittelusta, maanhankinnasta, kaavoituksesta ja tonttien luovutuksesta sekä kunnan asuntorakentamisen päälaajentumissuunnista.
Ohjelma päivitetään vuosittain. Näin varmistetaan ajantasaisuus ja tarvittaessa voidaan reagoida muutoksiin. Lisäksi päivityksen yhteydessä voidaan tarvittaessa tarkastella myös muita
maankäyttöön liittyviä asioita, kuten kunnan strategisia kärkihankkeita ja väestön kehitystä.
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Maankäytön toteuttamisohjelman tehtävät ja tavoitteet
Ohjelman tavoitteet
Maankäytön toteuttamisohjelmassa tarkastellaan pidemmän (vähintään 5 vuoden) ajan maankäyttöä, jotta suunnittelua, maanhankintaa ja investointeja voidaan ohjata kestävän kehityksen mukaisesti ja otetaan huomioon palvelut ja infrastruktuuri sekä pyritään näiden täysimääräiseen hyödyntämiseen. Asuntotuotannon sijoittamisella halutaan tukea myös joukkoliikenteen kehittämistä ja minimoida palveluverkkoon tarvittavia investointeja. Lisäksi ohjelmassa esitetään asumisen nykytilannetta kuvaavat tiedot, joiden pohjalta uutta rakentamista ohjataan Liperin elinvoimaa kehittävään suuntaan ja tarkastellaan rakentamisen vaikutuksia ja riskejä.
Maankäytön toteuttamisohjelmassa esitetään samalla myös vuoden 2021 tavoitteet maanhankinnalle, tonttituotannolle ja tonttien luovutukselle, ml. luovutusmäärät ja tarkemmat menettelytavat sekä luovutettavien tonttien tavoitehinnat.
Kaavoituksen osalta määritetään vuotuinen osayleiskaavojen ja asemakaavojen laadintaa koskeva tavoite sekä käynnistettävien että valmistuvien kaavojen osalta, mutta tarkemmin vuoden 2021 kaavoituskohteet on esitetty maankäyttö- ja rakennuslain (MRL § 7) mukaisessa kaavoituskatsauksessa.
Tarkasteluajanjaksona tutkitaan maanhankintaa ja -luovutusta, sekä aikataulutetaan alueiden
suunnittelu ja toteuttaminen. Ohjelmaan päivitetään tontin luovutusmäärät, tonttien hinnat,
kaavoitustarpeet ja maanhankintatarpeet vuosittain. Kaavoituksen osalta määritetään tulevien
vuosien kaavoitustarpeet yleiskaava- ja asemakaavatasoilla. Samalla käydään läpi käynnissä
olevien ja valmistuvien kaavojen tilanne.
Maankäytön toteuttamisohjelman tehtävänä on:
•
•
•
•
•
•
•

Edistää kunnan hallittua kasvua
Ohjata tulevan strategisen yleiskaavan rinnalla kunnan maankäyttöä pitkällä aikavälillä.
Aikatauluttaa kunnan taloussuunnitelmaan maankäyttöön ja kunnallistekniikkaan
liittyviä investointeja.
Varmistaa kunnan asunto-, palvelu- ja työpaikka tonttien riittävyyttä ja tarjontaa.
Määrittää tulevan strategisen yleiskaavan rinnalla maanhankinnan pääsuunnat sekä
kunnan asunto- ja elinkeinotuotannon päälaajentumissuunnat.
Määrittää luovutettavien tonttien hinnat ja luovutusehdot.
Ohjata ja aikatauluttaa alustavasti kaavoitushankkeita (tarkempi ohjelmointi kaavoituskatsauksessa)

Maankäytön toteutusohjelman yhteydessä kartoitetaan vuosittain:
•
•
•
•

Kaavoitettu tonttireservi
Suunniteltujen kaavoitushankkeiden mahdollistama rakentaminen
Kunnan maaomaisuus
Väestön kehitys
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Maanhankinnan tavoitteet
Koska kunta pyrkii kaavoittamaan lähtökohtaisesti vain omille mailleen, on kunnan tavoitteena
hankkia tulevan kaavoituksen ja rakentamisen tarpeisiin tarvittavat maa-alueet kunnan omistukseen. Maa-alueet pyritään hankkimaan kunnan omistukseen mahdollisimman varhaisessa
vaiheessa, mutta viimeistään vuosi ennen kaavoittamisen alkamista. Maa-alueiden hankinta
kohdistuu erityisesti kunnan päälaajentumissuuntiin. Tällä hetkellä maanhankintaa keskitetään
Ylämyllyn alueelle tulevan tonttitarjonnan riittävyyden turvaamiseksi, mutta maata on tarpeen
hankkia myös kirkonkylän alueelta lähivuosien aikana.
Liitekartassa on esitetty kunnan asuntorakentamisen päälaajentumissuunnat ja kunnan maaomaisuus Ylämyllyn alueella ja Kirkonkylässä.
Maanhankinnassa pyritään ensisijaisesti vapaaehtoisiin raakamaakauppoihin. Tarvittaessa
voidaan käyttää etuosto-oikeutta tai lunastusta. Maankäyttösopimuksella kaavoittamista voidaan tapauskohtaisesti harkita. Uusia laajoja alueita ei kuitenkaan lähdetä toteuttamaan
maankäyttösopimuksin, vaan kunta hankkii ensin maa-alueet omistukseensa ja kaavoittaa ne
sitten itse.

Kaavoituksen tavoitteet
Kaavoituksen tavoitteita kuvataan vuosittaisessa tarkemmin kaavoituskatsauksessa, mutta
kaavoituksen yleisenä tavoitteena on valtakunnallisten alueidenkäyttötavoitteiden sekä MRL
mukaisten tavoitteiden lisäksi edistää kestävää kehityksen mukaista yhdyskuntarakennetta ja
seudullisia ja kuntatason strategisia tavoitteitta, joita ovat muun muassa:
• Asukasluku saadaan kasvuun, profiloituminen kestävän kehityksen kuntana
• Taajamia ja kyliä kehitetään huomioiden niiden ominaispiirteet
• Panostetaan Liperin näkyvyyteen ja houkuttelevuuteen asuinkuntana
• Liperin kunta on houkutteleva työnantaja
• Muutoksia ja uudistuksia tehdään osallisuuden kautta
• Mahdollistetaan monipuoliset yritysalustat ja -alueet
Lisäksi kaavallisena tavoitteena on:
• edistää suunnitelmallista maankäyttöä ja toteuttaa maankäytön toteutusohjelman
mukaista suunnittelua.
• Mahdollistaa kaikkien osallisten avoin vuorovaikutus ja osallistuminen maankäytön
suunnitteluun eri kaavatasoilla
• turvata maanomistajien ja asukkaiden yhdenvertainen kohtelu
• luoda ja taata viihtyisä ja houkutteleva asuin-, sekä elinympäristö.
Uudet toteutettavat alueet pyritään kaavoittamaan kaksi vuotta ennen alueen suunniteltua
toteuttamista.

Tontin luovutuksen tavoitteet
Pitää yllä riittävää asuntorakentamisen, yritys- ja elinkeinotoiminnan sekä palvelujen tarpeen
mukaista tonttitarjontaa. Varmistaa, että kaavoitetut tontit ja rakennettu kunnallistekniikka
tulevat oikea-aikaisesti tehokkaaseen käyttöön. Mahdollistaa kohtuuhintainen ja monipuolinen
tonttitarjonta Liperin kunnan alueella. Vuodesta 2021 alkaen tavoite luovuttaa 15 uutta pientalotonttia vuosittain.
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Väestönkehitys
Vuodesta 2001 alkanut kasvava väestönkehitys on taittunut. Liperin kunnan asukasmäärä on
kääntynyt laskuun vuonna 2013. Lasku on ollut loivaa ja näyttää tasaantuneen reiluun 12 000
asukkaaseen. Liperin väestönkasvu on pitkään pohjautunut luonnolliseen väestönkasvuun ja
positiiviseen tulomuuttoon.

Kuva 1. Liperin väkiluvun kehitys 1987-2019
Väestönkehityksen tarkastelujaksona ovat vuodet 1987-2019. Kuolleisuus on säilynyt lähes
samalla tasolla koko tarkastelujakson ajan. Syntyvyyden nousu ajoittuu Jyrinkylän kiivaimman
rakentamisen aikaan, jolloin alueelle muutti paljon lapsiperheitä. Viimeisinä vuosina syntyvyys
on kuitenkin laskenut. Syntyvyyden osalta trendi noudattaa koko maan syntyvyyden trendiä,
joka on ollut laskeva viimeiset vuodet. Kaikkiaan syntyvyys on pudonnut lähes kolmanneksen
viimeisen kymmenen vuoden aikana. Kuntien välisessä muuttoliikkeessä on suuria vuosittaisia
vaihteluita. Kuitenkin viimeisimmät vuodet ovat olleet negatiivisia. Tämä ja vähenevä syntyvyys ovat saattaneet kunnan väkiluvun laskuun.
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Kuva 2. Väestömuutokset muuttujin. Lähde Tilastokeskus

Asuntorakentaminen suhteessa väestöön
Kunnan vuotuinen uudisasuntomäärä on seurantajakson 2012 – 2018 ajan säilynyt noin 60
asunnossa, mutta laskua on havaittavissa viimeisen kahden kolmen vuoden ajan, jolloin asuntomäärä on lähes puolittunut. Samalla väestön määrä on myös vähentynyt. Asuntomäärään
keskeisesti vaikuttavat kerros- ja rivitalojen valmistuminen. Tällä hetkellä Liperissä ei ole rakenteilla olevia kerros- ja rivitaloja.
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Kuva 3. Liperin väestön ja asuntojen kehitys

Väestöennuste 2021-2040
Tilastokeskuksen väestöennuste seuraavalle 20 vuodelle näyttää väestön vähenevän sekä Pohjois-Karjalassa (kuva 4) että myös Liperissä (kuva 5). Ennuste pohjautuu toteutuneeseen väestönkehitykseen viimeisten vuosien osalta ja ikääntyvään väestöön, jonka oletetaan poistuvan
seurantajaksolla.
Ennuste ei kuitenkaan huomioi kunnan toimia väestön vähenemisen hillitsemiseksi vaan pohjautuu täysin tilastolliseen tarkasteluun. Liperin kunta on lähtenyt aktiivisesti parantamaan
palveluverkkoa, kaavoittamaan uusia asuin- ja teollisuusalueita, jotka luovat hyvän pohjan
väestön vähenemisen hillitsemiseen. Nämä toimet näkyvät jo vuoden 2018 tilastossa väestön
vähenemisen pysähtymisenä. Keskeisimpiä tekijöitä väestön vähenemisen pysäyttämisessä
ovat nykyväestön pitäminen kunnassa ja luonnollisen väestön lisäämisen tukeminen ja lisääminen, joka tarkoittaa lapsiperheiden muuttoa kuntaan. Ikääntyvä väestö aiheuttaa kuitenkin
luonnollista väestön vähenemistä, joka kiihtyy suurten ikäluokkien poistuessa. Tämä voi hillitä
kunnan väestönkasvua tulevaisuudessa.

Kuva 4. Pohjois-karjalan väestöennuste 2021-2040. Lähde Tilastokeskus
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Kuva 5. Liperin väestöennuste 2021-2040. Lähde Tilastokeskus

Maankäytön toteuttaminen
Ylämyllyn alue
Kerrostalo-, rivitalo- ja teollisuustontteja luovutetaan kysynnän mukaisesti vuosittain. Tonttireservi pyritään pitämään riittävänä kaikissa kolmessa taajamassa.
Ylämyllyn alueella pientalotonttien toteutuksen ajoitusta ja tonttien markkinointia parannetaan. Tavoitteena on aikatauluttaa maanhankintaa, kaavoitusta ja investointeja arvioimalla
alueiden toteutumisaikataulua. Pientalotonttien vuotuinen luovutusmäärä on arvioitu 20 tonttiin vuosittain alkaen vuodesta 2021. Tavoitteena on, että Jyrinkylän täydennysrakennus kaavoista Nuottilammen kaava-alueen tontit saataisiin luovutukseen keväällä 2021. Annikinkaaren
tonttien rakennettavuutta parannetaan mm. tonttien esirakentamisella ja alueen siistimisellä.
Jyrinkylän uusien kaava-alueiden toteuduttua, tavoitteena on siirtyä Honkalammen alueelle,
josta kunta on ostanut raakamaata kaavoitettavaksi. Honkalammella luovutettavia tontteja
arvioidaan riittävän vuoteen 2027 asti.
Honkalammen rinnalla voidaan edetä ja siirtyä osittain jo Nuottilammen Sompakankaan puoleiselle alueelle vuodesta 2025-2026 alkaen ja jatkuen aina vuoteen 2035 asti. Alueelle pääseminen edellyttää kuitenkin maanhankinnan, kaavoituksen ja katujen sekä kunnallistekniikan
rakentamisen lisäksi myös pääkatuyhteyttä Ylämyllytieltä Kuopiontien ja radan alitse. Alustavan arvion mukaan alueelle mahtuisi 160-360 asuntoa, riippuen alueen tehokkuudesta, joten
nuottilammella riittää tontinluovutusta lähes kymmeneksi vuodeksi. Tämän hetken karkea
arvio alueen toteuttamisen kustannuksista on noin 8-12 miljoonaa euroa, joka jakautuu ainakin 4-6 vuodelle. Kustannusten suuruuteen vaikuttaa oleellisesti se minkälaiseen rahoitusmaliin ja kustannusjakoon valtion välillä päästän Kuopiontien ja radan alitse menevän rakentamisen osalla.
Nuottilammen alueen jälkeen on tarkoitus toteuttaa Leinosen lammen itäpuolinen alue. Alueen tontinluovutus arvioidaan alkavan vuonna viimeistää 2035, mutta mahdollisesti jo muiden
alueiden rinnalla aiemmin. Alueella on tontin luovutusta seuraavaksi kymmeneksi vuodeksi.
Toteutuksen ajoitus on kuvattu alla olevassa toteutuksen ajoitus pientalotontit kartassa.
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Kuva 6. Ylämyllyn uusien pientalovaltaisten alueiden sekä keskusta-alueen täydennysrakentamisen toteutuksen ajoitus 2021-2040

Ylämyllyn eritasoliittymä
Ylämyllyllä on tiedostettu tarve eritasoliittymälle. Liittymä on huomioitu maakuntakaavoituksessa ja asemakaavassa aikaisempien suunnitelmien mukaisesti. Vuoden 2019 aikana on laadittu Valtatien 9 perusparannus ja Ylämyllyn eritasoliittymän osalta toimenpideselvitys ja alueella
on käynnistynyt lokakuussa maastomittaukset. Varsinainen tiesuunnitelman laatiminen käynnistyy tammikuussa 2021 ja tierakentaminen ajoittuisi vuosille 2022-2024.
Alueella on voimassa Joensuun seudun yleiskaava. Alueella ei ole tällä hetkellä voimassa olevaa osayleiskaavaa, mutta sen laatiminen on käynnistetty. Kaavatilanne ei ole este eritasoliittymän toteutumiselle. Toimenpideselvityksen mukaisesti vt9 perusparannus jatkuisi nykyisestä
4-kaistaisena eritasoliittymän tienoolle ja sieltä edelleen 3-kaistaisena Honkalammen risteykseen asti. Tiehankkeen kokonaiskustannukseksi on arvioitu noin 20 miljoonaa euroa. Hankkeen
toteuttaa valtio.
Toimenpideselvitystyön yhteydessä tuli esille, että pääyhteyttä Jyrinkylään ei voida ottaa liikenteen toimivuuden ja liikenneturvallisuuden vuoksi suoraan eritasoliittymästä, minkä vuoksi
päädyttiin valitsemaan vaihtoehto, joka lähtee Ylämyllyntieltä Kuopiontien ja radan alitse.
Edellä kuvattu ratkaisumalli parantaa huomattavasti Ylämyllyn ja pääverkon liikenteen toimivuutta sekä Ylämyllyn palvelujen saavutettavuutta, mikä osaltaan parantaa myös Ylämyllyn
keskuksen elinvoimaa.
Maankäytön toteutusohjelmassa esitetään uuden katuyhteyden rakentamista Ylämyllyntieltä
Kononovintielle, Kuopiontien ja radan alitse toimenpideselvityksessä esitetyn vaihtoehdon 2
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mukaisesti (kuvat 7 ja 8). Tämä yhteys on liikenteen toimivuuden ja liikenneturvallisuuden
kannalta parempi vaihtoehto kuin suoraan eritasoliittymästä suuntautuva vaihtoehto 1. Lisäksi
yhteys mahdollistaa parhaiten Ylämyllyn sisäisen liikenteen toimivuuden ja palvelujen saatavuuden.

Kuva 7. Toimenpideselvityksen mukainen eritasoliittymä ja pääkatuyhteys Sompakankaalle.

Kuva 8. Luonnosteltu pääkadun yhteys Ylämyllyntieltä Jyrinkylään.
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Kirkonkylän alue
Uusien kerros-, rivi- ja pientalo- ja elinkeinotonttien tarvetta selvitetään Liperin kirkonkylällä
käynnistyvän keskustavision yhteydessä. Kirkonkylän alueella jo asemakaavassa olevien pientalotonttien markkinointia parannetaan. Keskustavision valmistumisen jälkeen voidaan aikatauluttaa tarkemmin myös kirkonkylän maanhankintaa, kaavoitusta ja investointeja sekä alueiden
toteutumisaikataulua. Pientalotonttien vuotuinen luovutusmäärä on arvioitu olevan n.5 tonttiin vuosittain alkaen vuodesta 2023.

Kunnan maaomaisuus ja tonttivaranto
Asuintontit
Maanhankinta
Maanhankinnan osalta kunta on suorittanut maanhankintaa Ylämyllyn Sompakankaan alueella.
Maan hankintaneuvotteluja on tarkoitus jatkaa myös muualla Ylämyllyn alueella vuoden 2021
aikana. Aktiivinen raakamaanhankinta pyritään keskittämään erityisesti asuntorakentamisen
päälaajentumissuuntiin Ylämyllyn alueella.
Liperin kirkonkylällä ei ole akuuttia maanhankinnan tarvetta, mutta kirkonkylän keskustavision
yhteydessä tämä voi tarkentua vuoden 2021 aikana. Viinijärven alueella kunnalla on raakamaata kaavoittamiseen.

Tonttitarjonta
Kysyntään nähden kunnan asemakaava-alueiden pientalotonttitarjonta on määrällisesti riittävä
Liperin kirkonkylän ja Viinijärven alueella. Vaikka viime vuosina tonttien kysyntä näillä alueilla
on ollut vähäistä, tutkitaan kyseisten alueiden houkuttelevuuden parantamismahdollisuuksia.
Lisäksi kirkonkylän alueella käynnistyvän keskustavision ja kehittämisen ohessa tutkitaan laajemmin olevan taajamarakenteen tehostamista sekä mahdollisia uusia asuinalueita.
Ylämyllyn alueella monipuolisesta pientalotonttitarjonnasta on tällä hetkellä pulaa. Alueella on
kysyntää pientalo- ja rivitalotonteille. Tonttitarjontaa pyritään lisäämään uusilla kaavoitushankkeilla kunnan omistamilla maa-alueilla lähivuosina pientalo- ja rivitalotonttien lisäksi myös
kerrostalotonttien osalta.
Ylämyllyn tonttitarjonta paranee osalta jo vuonna 2021 Nuottilammen asemakaavan myötä.
Myös Annikinkaaren kaava-alueen houkuttelevuutta ja rakennettavuutta parannetaan vuoden
2021 aikana. Tavoitteena on, että uudet kaavoitushankkeet mahdollistaisivat tasaisesti uusien
tonttien luovuttamisen Jyrinkylän alueella vuodesta 2021 alkaen.

Tonttivaranto
-

-

Ylämyllyllä Jyrinkylässä on pientalorakentamiseen luovutettavissa tontteja Ahjopolulla
ja Lehtorannan alueella Annikinkaarella. Lehtorannan alueella on lisäksi kaavoitettuja
pientalotontteja reservissä.
Rännitiellä on yksi kerrostalotontti luovutettavissa.
Ylämyllyn liikekeskustassa on kolme kerrostalotonttia reservissä.
Reservissä olevien tonttien luovuttaminen vaatii kunnallistekniikan ja katujen rakentamista.
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-

-

-

Ylämyllyn keskusta-alueen osalta käynnistetään vuoden 2021-2022 aikana arkkitehtuurikilpailu tai keskustavision laadinta, jossa tutkitaan alueen tehostamista ja myös kerrostaloalueiden ja muiden asumismuotojen laajentamista ja houkuttelevuuden sekä
palvelujen lisäämistä.
Liperin Kirkonkylässä on kunnallistekniikan piirissä Pietarisen alueella 5 tonttia ja Ruuskankallion alueella 2, jotka soveltuvat pientalorakentamiseen. Lisäksi Toukolantien eteläpuolella on 13 tonttia reservissä.
Viinijärvellä on kunnallistekniikan piirissä olevia pientalo- ja rivitalotontteja valmiina
luovutettaviksi.
Luovutettavat tontit, tonttireservi ja tonttien hinnat ovat maankäytön toteutusohjelman liitteenä.

Tavoitteet asuintonttien luovutuksesta
Asumiseen asemakaavatontteja luovutetaan kysynnän mukaisesti, kuitenkin niin että vuodesta
2021 alkaen tavoitteena on luovuttaa vähintään 15 asuinpientalotonttia vuosittain.
Pientalotonttien ky-syntä on ollut vilkkainta Ylämyllyn alueella. Kysyntään pyritään vastaan
kaavoittamalla asuin-tontteja Ylämyllyn alueelle. Tavoitteena on, että vuonna 2021 Ylämyllyn
Nuottilammen asema-kaava-alueen tontit ovat luovutettavissa.
Viinijärven ja Liperin kirkonkylällä luovutetaan tontteja kysynnän mukaisesti. Molemmissa taajamissa tonttivaranto on hyvä kysyntään nähden, mutta sitä tarkistetaan vuosittain.
Rivitalo- ja kerrostalotontteja pyritään luovuttamaan kysynnän mukaan vuosittain.

Tonttien luovutusehdot
Asuntorakentaminen
Omakoti-, pientalo- ja rivitalotontit
Rakennuspaikat luovutetaan joko myymällä tai vuokraamalla. Myytävät ja vuokrattavat asuintontit jaotellaan alueittain. Tontin hinta muodostuu tontin sijainnin, rakennusoikeuden, koon,
puuston sekä lohkomiskustannusten perusteella. Mikäli tontin voi vuokrata, vuosivuokra on
1/15 maapohjan hinnasta. Vuokra-aika on pääsääntöisesti 50 vuotta.
Uudet tontit luovutetaan tarjouskilpailun perusteella. Tarjouskilpailussa jakamatta jääneet ja
peruuntuneet tontit luovutetaan hakijoille pohjahinnalla siinä järjestyksessä kuin kysyntää
ilmenee.
Hakemus tai tarjous on samalla varaus, josta peritään varausmaksu, joka laskutetaan pääsääntöisesti kolmen viikon kuluessa varauksen tekemisestä. Varausmaksu hyvitetään tontin vuokrassa tai kauppahinnassa. Varausmaksua ei palauteta, mikäli varaus perutaan.
Kauppakirja tai vuokrasopimus tulee tehdä kolmen (3) kuukauden kuluessa hyväksytyn vuokraus- tai myyntipäätöksen lainvoimaisuudesta lukien. Rakentamisvelvollisuus omakotitalotonteilla (AO) on kaavan mukaisesti toteutettuna vähintään 80 m²:n asuntorakentaminen. Pientalo- (AP) ja rivitalotonteilla (AR) rakentamisvelvoite on vähintään 50 % tontin rakennusoikeudesta. Rakennuspaikan luovuttaminen rakentamattomana ilman kunnan suostumusta on kielletty.
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Rakennuksen käyttöönottotarkastus tulee suorittaa viimeistään kolmen (3) vuoden kuluessa
vuokrasopimuksen tai kauppakirjan allekirjoittamisesta. Liperin kunta voi erityisestä syystä ja
perustellusti hakemuksesta pidentää rakennusaikaa enintään kahdella (2) vuodella. Jatkoaikaa
on haettava kirjallisesti viimeistään kolme kuukautta ennen rakentamisajan umpeutumista.
Omakotitalotonttien osalta sopimussakkona peritään 20 000 euroa. Pientalo- ja rivitalotalotonttien osalta sopimussakko on 50 000 euroa. Sopimussakko voidaan periä niin myynti- kuin
vuokratonteilta.

Kerrostalotontit
Rakennuspaikat luovutetaan myymällä tai vuokraamalla. Mikäli tontin voi vuokrata, vuosivuokra on 1/15 maapohjan hinnasta. Vuokra-aika on pääsääntöisesti 50 vuotta. Tontin hinta muodostuu tontin sijainnin, rakennusoikeuden, koon, puuston, sekä lohkomiskustannusten perusteella. Uudet tontit luovutetaan tarjouskilpailun perusteella. Tarjouskilpailussa jakamatta jääneet ja peruuntuneet tontit luovutetaan hakijoille pohjahinnalla siinä järjestyksessä kuin kysyntää ilmenee.
Hakemus tai tarjous on samalla varaus, josta peritään varausmaksu, joka laskutetaan pääsääntöisesti kolmen viikon kuluessa varauksen tekemisestä. Varausmaksu hyvitetään tontin vuokrassa tai kauppahinnassa. Varausmaksua ei palauteta, mikäli varaus perutaan.
Kauppakirja tai vuokrasopimus tulee tehdä kolmen (3) kuukauden kuluessa hyväksytyn myyntipäätöksen lainvoimaisuudesta lukien. Rakentamisvelvollisuus kerrostalotonteilla (AK) on kaavan mukaisesti toteutettuna 60 % tontin rakennusoikeudesta. Rakennuspaikan luovuttaminen
rakentamattomana ilman kunnan suostumusta on kielletty.
Rakennuksen käyttöönottotarkastus tulee suorittaa viimeistään kolmen (3) vuoden kuluessa
kauppakirjan allekirjoittamisesta. Liperin kunta voi erityisestä syystä ja perustellusti hakemuksesta pidentää rakennusaikaa enintään kahdella (2) vuodella. Jatkoaikaa on haettava kirjallisesti viimeistään kolme kuukautta ennen rakentamisajan umpeutumista. Kerrostalotonttien osalta
sopimussakkona peritään 70 000 euroa.
Tonttien myyntihinnat ja vuokrat, sekä varausmaksujen suuruus alueittain määräytyvät tämän
toteuttamisohjelman liitteen mukaisesti.

Palveluasumisen tontit luovutusehdot
Yleiset ehdot
Rakennuspaikat luovutetaan joko myymällä tai vuokraamalla. Tontin hinta muodostuu tontin
sijainnin, rakennusoikeuden, koon, puuston sekä lohkomiskustannusten perusteella. Mikäli
tontin voi vuokrata, vuosivuokra on 1/15 maapohjan hinnasta. Vuokra-aika on pääsääntöisesti
50 vuotta.
Uudet tontit luovutetaan tarjouskilpailun perusteella. Tarjouskilpailussa jakamatta jääneet ja
peruuntuneet tontit luovutetaan hakijoille pohjahinnalla siinä järjestyksessä kuin kysyntää
ilmenee.
Hakemus tai tarjous on samalla varaus, josta peritään varausmaksu, joka laskutetaan pääsääntöisesti kolmen viikon kuluessa varauksen tekemisestä. Varausmaksu hyvitetään tontin vuokrassa tai kauppahinnassa. Varausmaksua ei palauteta, mikäli varaus perutaan. Palveluasumisen
tonteilla varausmaksu on 10% myyntihinnasta.
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Rakentamisvelvoite on 15 % rakennettua kerrosalaa tontin pinta-alasta 3 vuoden kuluessa
kauppakirjan allekirjoituspäivämäärästä. Sanktio kauppakirjaehtojen laiminlyönneistä on
70 000 euroa. Palveluasuntotonttien myyntihinnat on mainittu liitteessä. Rakennuspaikan luovuttaminen rakentamattomana ilman kunnan suostumusta on kielletty.

Tehostetun palveluasuminen ja hoivakotitoiminnan eritysehdot
Tehostettu palveluasuminen tarkoittaa sosiaalihuoltolaissa tarkoitettuja asumispalveluja palvelun tuottajan ylläpitämissä palvelukodeissa. Tehostettu palveluasuminen sisältää asiakkaan
ympärivuorokautisen hoidon ja hoivan asumispalveluyksikössä sekä sitä tukevat palvelut.
Kunta pyrkii tarjoamaan tontteja tehostettuun palveluasuntotoimintaan tarpeen mukaan edellä kuvattujen tontinluovutusehtojen mukaisesti. Tontteja voidaan luovuttaa jo asemakaavoitetuille alueille tehostetun palveluasumisen tai hoivakotitoiminnan kaavamerkinnän mukaisilta
alueilta. Tarvittaessa kunta varautuu kaavoittamaan maa-alueita tehostettuun palveluasumiseen.

Elinkeinoalueet
Elinkeinoalueiden maaomaisuus ja tonttivaranto
Teollisuus- ja työpaikkatontteja on luovutettavissa Ylämyllyn Honkalammen teollisuusalueella,
Jyrinkylän teollisuusalueella ja Välikankaan teollisuusalueella. Jyrinkylän Ammustien tontteja ei
toistaiseksi luovuteta, koska Ammustien alueen tuleva maankäyttö tulee ratkaista ennen kuin
alueelta voidaan luovuttaa tontteja. Ammustien maankäytön keskeinen tekijä on Ylämyllyn
puunkuormausalueen maankäytön ratkaiseminen, jonka siirtämistä tutkitaan vuoden 2021
aikana.
Liperin kirkonkylässä ei tällä hetkellä ole teollisuustontteja kunnalla tarjolla, mutta Viinijärven
taajaman alueella on hyvä teollisuustontti reservi, jonne pääsee heti rakentamaan. Tämänhetkiset luovutettavat tontit, tonttireservi ja tonttien hinnat ovat maankäytön toteutusohjelman
liitteenä.
Raakamaan hankinta uusien kaavoitettavien teollisuus- ja työpaikka-alueiden osalle on ollut
vähäistä. Kunnalla on Polvijärventien varrella Välikankaalla kunnalla 17 ha maa-alue varattuna
teollisuuskäyttöön. Alueen kaavoittaminen on aloitettu yhteishankkeena Metsähallituksen
kanssa. Yhteensä kaavoitettava teollisuusalue on lähes 60 ha.

Elinkeinotonttien luovutusohjeet
Teollisuus- ja työpaikka sekä liiketonttien osalta on erilliset elinkeinotontien luovutusohjeet
(liite 3).

Yleiset sopimusehdot
Tontin takaisin osto/edelleen myynti, vuokrasopimuksen purkautuminen
Liperin kunta ei pääsääntöisesti osta takaisin aiemmin myymiään tontteja. Kunta voi antaa
suostumuksen rakentamattoman tontin edelleen myyntiin. Myyntihinnaksi hyväksytään alkuperäinen myyntihinta (maapohja + lohkomiskustannukset + kuntatekniikan korvaus) lisättynä
sellaisilla kustannuksilla, jotka hyödyttävät uutta ostajaa (esim. maapohjan ja perustamistavan
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tutkimus). Sen sijaan lainhuuto- ja varainsiirtoverokustannuksia tai mahdollisia tonttilainan
korkokuluja ei hyväksytä lisättäväksi myyntihintaan.
Rakentamattoman tontin takaisinostosta kunta maksaa 60 % alkuperäisestä myyntihinnasta.
Mikäli kunnalta vuokraamalle tontille ei ole rakennettu 3 vuoden sisällä, kunnalla on vuokranantajana oikeus purkaa vuokrasopimus, jolloin tontti siirtyy takaisin kunnan omistukseen.
Tontille mahdollisesti rakennetut vesi- ja viemäriliittymät korvataan siten, että kunta pidättää
itsellään 10 % liittymän hinnasta. Sähköliittymien lunastamisesta sovitaan tapauskohtaisesti.

Loma-asunnon käyttötarkoituksen muutos vakituiseen asumiseen
Haja-asutusalueiden vesihuolto-, tie- ja tietoliikenneverkostot mahdollistavat osaltaan vapaaajan asuntojen käyttötarkoituksen muuttamisen ympärivuotiseksi. Liperin kunta suhtautuu
käyttötarkoituksen muutoksiin myönteisesti, mikäli kaikki sitä puoltavat kriteerit täyttyvät.
Osayleiskaavojen laadinnan yhteydessä pyritään kiinteistön omistajan tahdosta mahdollistamaan käyttötarkoituksen muutokset ympärivuotiseen asumiseen, mikäli se on mahdollista.
Olemassa olevien lomarakennusten muuttaminen on mahdollista poikkeamis- ja rakennuslupakäsittelyn avulla. Mikäli kohde sijaitsee suunnittelutarve alueella, se vaatii myös suunnittelutarveratkaisun. Lupakäsittelyllä tutkitaan, voidaanko käyttötarkoituksen muutos hyväksyä.

Lupamenettely
Käyttötarkoituksen muutosta varten haetaan poikkeamislupaa Liperin elinympäristölautakunnalta. Myönteisen poikkeamisluvan jälkeen on rakennetuilla kiinteistöillä lisäksi haettava rakennuslupa Liperin kunnan rakennusvalvonnalta. Mikäli lomarakennus sijaitsee suunnittelutarvealueella, on haettava myös suunnittelutarveratkaisu. Lomarakennuksen käyttötarkoituksen
muutosta harkitsevan on aina ensin hyvä ottaa yhteys Liperin kunnan kaavoitus- ja maankäyttöpalveluun.

Lupaharkinta/vaatimukset käyttötarkoituksen muutokselle asumiseen
-

-

-

Rakentamiseen soveltuvan alue eli rakennuspaikka tukeutuu sijainniltaan peruspalveluihin (etäisyys taajamaan riittävän läheinen).
Jätevedet hoidettavissa kiinteistöllä tai kiinteistö on mahdollista liittää kunnalliseen
viemäriverkostoon ja puhdasta talousvettä on saatavissa.
Asemakaava-alueen ulkopuolella rakennuspaikan tulee olla tarkoitukseen sovelias, rakentamiseen kelvollinen ja riittävän suuri (yleensä vähintään 5000 m2), mutta kuitenkin vähintään 2 000 neliömetriä. Käytännössä minimikoko edellyttää aina sen, että
kiinteistö liitetään tai on liitetty kunnallisen vesi- ja viemäriverkkoon.
Rakennuspaikan soveliaisuutta ja kelvollisuutta harkittaessa tarkistetaan myös se, ettei
rakennuspaikalla ole tulvan, sortuman tai vyörymän vaaraa.
Rakennukset on voitava sijoittaa riittävälle etäisyydelle kiinteistön rajoista, yleisistä
teistä ja naapurin maasta. Rakennuksen etäisyydestä asemakaava-alueen ulkopuolella
toisen omistamaan tai hallitsemaan maahan ja sillä olevaan rakennukseen säädetään
asetuksella.
Muutoin rakennuksen tulee soveltua rakennettuun ympäristöön ja maisemaan sekä
täyttää kauneuden ja sopusuhtaisuuden vaatimukset (117 §).
Hanke ei vaikeuta alueen maankäytön suunnittelun, kaavoitukseen tai alueiden muun
käytön järjestämistä eikä aiheuta kunnalle merkittäviä kustannuksia.

Rakennuslupa
-

Lupaa edellyttävänä käyttötarkoituksen muutoksena pidetään muun ohella lomaasunnon käytön muuttamista pysyvään asumiseen (MRL 125 § 4 mom.)
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-

-

-

Asuinrakennuksen ja asumiseen liittyvien tilojen tulee rakennuksen suunniteltu käyttäjämäärä ja kerrosluku sekä muut olosuhteet huomioon ottaen täyttää liikkumisesteettömälle rakentamiselle asetetut vaatimukset (MRA 53 § 2 mom.).
Rakennuksen tulee olla tarkoitustaan vastaava, korjattavissa, huollettavissa ja muunneltavissa sekä, sen mukaan kuin rakennuksen käyttö edellyttää, soveltua myös sellaisten henkilöiden käyttöön, joiden kyky liikkua tai toimia on rajoittunut (MRL 117 § 3
mom.).
Asuinrakennuksen sijoittelussa ja rakennuksen tilojen järjestelyssä sekä muussa asuntosuunnittelussa on erityisesti otettava huomioon ympäristötekijät ja luonnonolosuhteet. Asuinhuoneen tulee saada riittävästi luonnonvaloa. Asumiseen tarkoitettujen tilojen tulee olla tarkoituksenmukaisia ja viihtyisiä. Asuntosuunnittelulla tulee edistää
asumiseen tarkoitettujen tilojen toimivuutta sekä soveltuvuutta erilaisiin ja muuttuviin
asumistarpeisiin (MRA 51 § 1 ja 2 mom.).

Kaavoitusohjelma ja lähivuosien kaavoitustarpeet
Kunnan kaavoitustilanne esitetään vuosittain lakisääteisen kaavoituskatsauksen yhteydessä.
Kaavoituskatsauksessa esitellään käynnissä olevat kaavoitushankkeet ja käynnistettävät hankkeet. Liperin kunnassa kaavat laaditaan maankäyttöyksikön ohjauksessa. Kaavat laaditaan täysin konsulttityön voimin. Alueen kaavoituksen aloituspäätöksen tekee kunnanhallitus.

Maakuntakaavoitus
Pohjois-Karjalan maakuntakaava 2040 hyväksyttiin maakuntavaltuustossa 7.9.2020 ja se ohjaa
kuntien yleiskaavoitusta sekä muuta maankäyttöä. Maakuntahallitus käynnisti 18.5.2020 vaihemaakuntakaavan eli Pohjois-Karjalan maakuntakaava 2040, 1.vaihe, jonka pääteemoina ovat
turve, arvokkaat suot ja rakennettu kulttuuriympäristö. Liperin kunta osallistuu aktiivisesti
maakuntakaavan suunnitteluprosessiin ja sen seurantaan. Liperin kunnan tavoitteena on pitää
huolta siitä, että maakuntakaavoitus edistää ja tukee kunnan maankäytön kehittämistä.

Strateginen kaavoitus ja yleiskaavoitus
Liperin kunnan alueella on voimassa Joensuun seudun yleiskaava 2020, joka ohjaa osaltaan
Liperin maankäyttöä, mutta se on vanhentunut jo pelkästään tavoitevuoden (2020) osalta.
Liperin kunnassa on ilmennyt selkeä tarve saada koko kunnan kattavan yleiskaavaa, jonka tarkoituksena on ohjata kunnan maankäytön suuria linjoja ja tukea kunnan strategisian linjauksia.
Kaavasta on tarkoitus laatia oikeusvaikutteinen strateginen yleiskaava, jolla määritellään kunnan maankäytön tulevat kehittämisen painopisteet ja suunnat. Kaavan tavoitevuodeksi asetetaan 2040, jolloin aikajänne on yhdenmukainen seudullisten ja maakunnallisten suunnitelmien
kanssa. Tarve strategiselle yleiskaavalle on tullut esille, sillä perinteisillä ja hyvin suppeilla sekä
pienipiirteisillä osayleiskaavoilla ei ole voitu ohjata riittävän kattavasti koko kunnan maankäyttöä. Strateginen yleiskaava tehdään kehittämismerkintöjensä osalta oikeusvaikutteisena. Kaavan laatimisprosessi noudattaa maankäyttö- ja rakennuslaissa määriteltyä yleiskaavan laatimisprosessia. Strategisella yleiskaavalla ei kuitenkaan ole tarkoitus kumota kunnan alueella jo
voimassa olevia yleiskaavoja, vaan strategista yleiskaavaa tulkitaan yhdessä osayleiskaavojen
kanssa. Strateginen yleiskaava ohjaa myös laadittaessa uusia tai muutettaessa voimassa olevia
osayleis- tai asemakaavoja.
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Osayleiskaavoitus
Osayleiskaavoilla pyritään ohjaamaan etenkin haja-asutusalueiden maankäyttöä 10-20 vuoden
aikajänteellä. Osayleiskaavoituksella luodaan pohjaa asemakaavoitukselle asemakaavoitettavilla alueilla. Haja-asutusalueiden rakentaminen pyritään ratkaisemaan keskitetysti strategisen
yleiskaavan sekä muiden oikeusvaikutteisten osayleiskaavojen avulla, jolloin poikkeamislupien
ja suunnittelutarveratkaisujen käsittely vähenee.

Asemakaavoitus
Kaavoituksen tarkin taso. Tätä tarkempia ovat vain toteutussuunnitelmat. Asemakaavoituksella
ohjataan alueen maankäyttöä ja rakentamista. Asemakaavoitettuja alueita on Liperin kirkonkylän, Viinijärven ja Ylämyllyn taajamien alueella.
Laajojen alueiden kaavoittamiseen kunta hankkii maa-alueet omistukseensa ennen kaavoituksen aloittamista. Pienempiä kohteita on mahdollista kaavoittaa, harkinnan mukaan myös
maankäyttösopimuksin, mikäli se ei aiheuta haittaa kunnan maankäytön ja kaavoittamisen
toteuttamiseen.
Yksityisen maanomistajan on aina haettava kaavamuutosta tai uuden kaavan laatimista kirjallisesti. Kunta antaa kirjallisen vastauksen hakemukseen hankkeen toteutumisesta ja siinä käsitellään myös kaavoituskulut, kaavoittajan valinta ja mahdolliset maankäyttösopimusasiat.

Maankäyttösopimukset MRL 91b ja kehittämiskorvaus MRL § 91c-91p
Maankäyttösopimukset perustuvat maankäyttö- ja rakennuslakiin. Maankäyttö- ja rakennuslaki antaa mahdollisuuden kunnille periä kaavoituksesta ja sen käsittelystä aiheutuneet kustannukset (MRL 59 §).
Liperin kunta edellyttää maanomistajan osallistumista kustannuksiin, sekä uudisalueita asemakaavoitettaessa että silloin, kun jo rakennetulla alueella lisätään rakennusoikeutta merkittävästi. Korvaus perustuu laadittavan asemakaavamuutoksen maanomistajalle tuomaan kiinteistön
arvonnousuun ja asemakaavan toteuttamisesta aiheutuviin välittömiin kustannuksiin.
Kaavasta tehdään maankäyttösopimus, kun asemakaava laaditaan yksityisen maanomistajan
maalle ja asemakaavan laatimisesta tai sen muuttamisesta seuraa maanomistajalle merkittävää hyötyä. Maankäyttösopimus voidaan osapuolia sitovasti tehdä vasta sen jälkeen, kun kaavaluonnos tai -ehdotus on ollut julkisesti nähtävillä.
Sopimuskorvaus määritellään yleensä riippumattomalta kiinteistöarvioitsijalta tilatun kiinteistöarvion perusteella ottaen huomioon vakiintunut tapa periä maankäyttökorvauksena 1/3
kaavamuutoksen synnyttämän arvonnousun määrästä. Lopullinen korvausmäärä sovitaan aina
tapauskohtaisesti maankäyttösopimuksessa ja hyväksytään kunnanhallituksessa.
Kunta varautuu kaavaprosessissa aina yksityiselle maalle kaavoitettaessa siihen, että kunnalla
on mahdollisuus periä kehittämiskorvaus (MRL § 91c-91p), mikäli jonkun maanomistajan kanssa ei päästä yhteisymmärrykseen kustannusten korvauksesta maankäyttösopimuksen kautta.

Ranta-asemakaavoitus
Ranta-asemakaavoja asetetaan vireille yksityisten maanomistajien pyynnöstä. Maankäyttö- ja
rakennuslain (132/1999) 74 §:n mukaan maanomistajan on mahdollista laatia rantaasemakaava loma-asutuksen järjestämiseksi omistamalleen ranta-alueelle. Ranta-asemakaava,
josta aiemmin käytettiin nimitystä rantakaava, on yksityiskohtainen suunnitelma ranta-alueen
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maankäytöstä ja rakentamisen järjestämisestä. Kunnanvaltuuston hyväksymä rantaasemakaava toimii suoraan rakennusluvan myöntämisen perusteena.
Ranta-asemakaavan laatimisohje (liite 4)

Lähivuosien kaavoitustarpeet
Ylämyllyn alueella on käynnissä Honkalammen ja Leinosenlammen osayleiskaavat, joiden puitteissa tarkastellaan laajempaa kokonaisuutta. Strategisen yleiskaavan rinnalla Ylämyllyn alueella käynnistetään myös Sompakankaan osayleiskaavatyö lähivuosien aikana. Ylämyllyn ydinkeskustan alueen tarkemmat kehityslinjat tutkitaan Ylämyllyn keskustavision pohjalta 2021 alkaen. Ylämyllyn alueelle on käynnistymässä asumiseen myös muita asemakaavahankkeita vuodesta 2021 alkaen.
Kirkonkylän kehittämisen päälinjat ja kaavoitustarpeet tutkitaan kirkonkylän keskustavision
yhteydessä. Kirkonkylän alueella voi nousta esille nopealla aikataululla useitakin asemakaavahankkeita ja niihin liittyvä arkkitehtuurikilpailuja mm. Myllyn ja kirkkolahden alueella sekä
ydinkeskustan alueella.
Polvijärventien teollisuusalueen asemakaavoitusta viedään eteenpäin sekä tutkitaan mahdollisten muiden elinkeinoalueiden kaavoittamisen käynnistämistä.

Toteuttamisohjelman mukaiset päätökset ja ohjelman seuranta
Kunnan maanhankintaan ja luovutukseen sekä kaavoitukseen liittyvät päätökset tehdään voimassa olevan hallintosäännön mukaisesti. Hallintosääntö päivitetään uuden organisaation
mukaiseksi vuoden 2021 alusta alkaen.
Elinympäristölautakunta koordinoi maankäytön toteutusohjelman toteutumista toimintavuoden aikana ja kuulee myös maankäytön kuntasuunnitteluryhmän asiantuntijanäkemyksiä toimintaa koordinoidessaan. Maankäytön toteutusohjelma päivitetään ja tuodaan kunnan valtuuston päätöksentekoon vuosittain.
Lisäksi kunnan strategista maankäyttöä ja muuta kaavoitusta ohjaa kunnan strategisen maankäytön johtoryhmä sekä kaavoitus- ja maanäyttöpalvelut.

Liitteet
Liite 1. Luovutettavat tontit, toteutuksen ajoitus ja tonttien hinnat esitys
Liite 2. Liperin kunnan tonttivaranto ja myynti/vuokrahinnat 2021
Liite 3. Elinkeinotonttien luovutusehdot
Liite 4. Ranta-asemakaava laatimisohje

Liite 1
Luovutettavat tontit,
toteutuksen ajoitus ja tonttien
hinnat
Liperi maankäytön toteutusohjelma 2021

Asuintontit
Ylämylly
• Omakoti tontteja
• Kerrostalo tontteja
• Pientalo tontti

Lehtoranta,
Annikinkaaren
omakotitontit

Lehtoranta,
Annikinkaaren
omakotitontit

Lehtoranta, Rahtitie
pientalotontti

Jyrinkylä Ahjopolun
omakotitontit

Nuottilammen
omakoti- ja pientalotontit

Ylämylly keskusta
kerrostalo tontit

Ylämylly keskusta
kerrostalo tontit

Asuintontit
Liperi kirkonkylä
• Omakoti tontteja

Pietarisen alueen
omakotitontit

Ruuskankallion
alueen omakotitontit

Asuintontit
Viinijärvi
• Omakoti tontteja
• Rivitalo tontteja

Rantalan alueen
omakotitontit

Asemanseudun
alueen omakotitontit

Ratapellon alueen
omakotitontit

Ratapellon alue
rivitalotontti

Viinijärven keskusta
rivitalotontti

Viinijärven keskusta
rivitalotontti

Teollisuus- ja
liiketontit
• Teollisuustontit
• Palvelu- ja liiketontit

Honkalammen
teollisuus tontit

Jyrin teollisuus tontit

Välikankaan
teollisuus tontit

Jyrinkylän
lähipalvelutontit

Viinijärven teollisuusalue

Viinijärven teollisuusalue

Luovutettavat tontit
kyläalueet

Palveluasumisen
tontit

Ylämyllyn asumisen
päälaajentumis suunnat

Kunnan
maaomaisuus
Ylämyllyn alueella
Vihreällä värillä merkitty kunnan
omistuksessa olevat maa-alueet

Ylämyllyn asemakaavan
päälaajentumis suunnat

Toteutuksen
ajoitus
pientalotontit
•

Vuosiluvuin ilmoitettu alueen arvioitu
alkamisvuosi ja alueen riittävyys

•

Suluissa arvioitu tonttien määrä alueella jos
vaihteluväli, niin silloin alueelle tukitaan
pientalojen lisäksi myös vaihtoehtoisia
tehokkaampia ratkaisuja

•

Valkoisella ääriviivalla merkityt alueet
kunnan omistuksessa. Sinisellä ääriviivalla
esitetyt alueet ovat vielä pääosin
yksityisessä omistuksessa.

•

2033(180)

20222024
(22)
20252035
(160-360)

Toteutus ajoitettu n. 20-30 pientalotontin
vuosiluovutus tahdilla

20232027
(70)

20212022
(15)

2023-2030

2037-

EI
AJOITETTU

EI
AJOITETTU

EI
AJOITETTU

20272030

20302035

20252035

20222032

20232030

Kirkonkylän keskeiset asumisen ja
palveluiden tiivistämis- ja laajennusalueet
•

Kehitysalueiden sisällä osoitetut vuosiluvut ilmoitta
alueen alustavan rakentamisen ajanjakson

•

Pientalovaltaisten alueiden toteutus ajoitettu n. 5-10
pientalotontin vuosiluovutus tahdilla

•

Keskustien ja ydinkeskustan alueelle on ohjelmoitu myös
kerros- ja rivitaloja

20272035

Kunnan
maaomaisuus
kirkonkylän
alueella
Vihreällä värillä merkitty kunnan
omistuksessa olevat maa-alueet

Liite 2

Liperin kunnan tonttivaranto ja
myynti/vuokrahinnat 2021

Elympltk
KH

Valtuusto

12.1.2021

Tonttitarjonta ja hinnat 1.1.2021 alkaen
Maapohjan hinnan lisäksi peritään puuston arvo, tontin lohkomiskulut, rajapyykit sekä
kaupanvahvistajan palkkio.
Mikäli tontin voi vuokrata, vuosivuokra on 1/15 maapohjan hinnasta.
Merkinnällä reservi olevat tontit eivät ole luovutettavissa (ei valmista kunnallistekniikkaa).
Muut kuin tässä mainitut tontit hinnoitellaan erikseen.

Ylämylly
Omakotitontit
AO

Alue
kortteli
Jyri VII-VIII
Ahjopolku
433
Ahjopolku
441
Luovutettavat yht. 3 kpl

tontti

maapohja
€/m²

vuokraus

pinta-ala m²

1
2,4

8,67
8,67

ei
ei

1312
2923
4235

tontti

maapohja
€/m²

vuokraus

pinta-ala m²

1-6
1-4, 6

13,00
13,00

kyllä
kyllä

11897
9799
21696

Tontin varausmaksu 1000 €.

AO

AO

AO

Alue
kortteli
Lehtoranta
Annikinkaari
161
Annikinkaari
163
Luovutettavat yht. 11 kpl
Alue
Lehtorannantie
Viljonkaari
Viljonkaari
Reservi yht. 15 kpl

kortteli
162
182
183

Alue
kortteli
Nuottilampi
Nuotiopolku
387
Nuotiopolku
389
Luovutettavat yht. 9 kpl
Tontin varausmaksu 1000 €.

tontti
3-6
5-10
3-7

maapohja
€/m²
vuokraus
tarjouskilpailu
tarjouskilpailu
tarjouskilpailu

pinta-ala m²
9236
11547
8673
29456

tontti

maapohja
€/m²

vuokraus

pinta-ala m²

1-7
1-2

13,00
13,00

kyllä
kyllä

11554
3311
14865

Pientalotontit
Alue

kortteli

tontti

vuokraus

AR

Honkalampi

AP

Lautasuo-Lehtoranta
Rahtitie
165
1
15,00
kyllä
Luovutettavat yht. 1 kpl, vaatii kunnallisteknistä rakentamista

AP

1

maapohja
€/m²

Alue
kortteli
Nuottilampi
Nuotiopolku
388
Nuotiopolku
390
Luovutettavat yht. 6 kpl

Reservi

pinta-ala m²
12 521

5911

tontti

maapohja
€/m²

vuokraus

pinta-ala m²

1-4
1-2

13,00
13,00

kyllä
kyllä

6144
3499
9643

Tontin varausmaksu 1000 €.

Kerrostalotontit, asuin-, liike- ja toimistorakennustontit

AK-1
AKM-1

AL-2

Alue
kortteli
Lehtoranta
173
Liikekeskusta
157
Luovutettavat yht. 4 kpl

tontti
1
3

Rännitie
113
Luovutettavat yht. 1 kpl

maapohja
€/m²
vuokraus
tarjouskilpailu
tarjouskilpailu

30,00

kyllä

pinta-ala m²
16811
10548

3178

Teollisuustontit

Honkalampi

160
101

tontti
1-5, 8
6,7,8,9, 10

maapohja
€/m²
5,00
5,00

T

Välikangas

215

1,3

5,00

kyllä

1,1916

TY

Jyri, Laavupolku

303

2

5,00

kyllä

0,4300

P
PL

Patteristontie

343
379
Luovutettavat yht. 16 kpl

1
1

7,00
7,00

kyllä
kyllä

0,2144
0,1863
9,0435

T, TY

Alue

TY

kortteli

Tontin varausmaksu 10 % myyntihinnasta.

vuokraus pinta-ala ha
kyllä
4,0700
kyllä
2,9512

Palveluasuminen
kaavamerkintä
YS

Alue
Honkalampi

kortteli
1

tontti

maapohja
€/m²
12,5

vuokraus pinta-ala m²
kyllä
14 658

Tontin varausmaksu 10 % myyntihinnasta.

Kirkonkylä
Omakotitontit
AO

Alue
Pietarinen

kortteli
tontti
121
3
123
1,2,3,4
124
1,2
125
1,2,3,4,5,6,7
126
1,2,3,4
Luovutettavat yht. 5 kpl, reservi yht. 13 kpl

maapohja
€/m²
5,50
5,50
reservi
reservi
reservi

vuokraus pinta-ala m²
kyllä
2250
kyllä
6235
kyllä
4253
kyllä
13282
kyllä
6564
32584

Tontin varausmaksu 200 €.
Pientalotontit
AP

Alue
kortteli
Ruuskankallio
75
Luovutettavat yht. 2 kpl

tontti
5,7

maapohja
€/m²
2,50

tontti
8
1,2,3,4
1,2,3
1,2
1,2
1,2
9
2,3
1,2
1,3
1
1,3,4,5,6
1,2,3,4,5

maapohja
€/m²
8,00
5,50
2,50
2,50
2,50
2,50
2,50
2,50
2,50
2,50
2,50
2,50
2,50

vuokraus pinta-ala m²
kyllä
3721

Tontin varausmaksu 200 €.

Viinijärvi
Omakotitontit
AO
AO-2

kortteli
Kirkkosärkkä
8
Rantalan alue
100
102
103
104
105
Keskusta
40
Asemanseutu
53
88
85
86
Ratapelto
63
65
Luovutettavat yht. 32 kpl
Tontin varausmaksu 200 €.

vuokraus pinta-ala m²
ei
1092
ei
7140
ei
5506
ei
3434
ei
3044
ei
3053
kyllä
2032
kyllä
3751
kyllä
3351
kyllä
4382
kyllä
2198
kyllä
8570
kyllä
8420
55973

Pientalo- ja rivitalotontit
AP, AR
AP
AP
AP
AP
AR
AR

Alue
Miinala

kortteli
73
74
76
Asemanseutu
84
Keskusta
40
Ratapelto
68
Luovutettavat yht. 9 kpl

tontti

1,2
1,2
10
1,2

maapohja
€/m²
2,50
2,50
2,50
2,50
2,50
2,50

vuokraus pinta-ala m²
kyllä
3247
kyllä
2969
kyllä
8213
kyllä
4889
kyllä
3677
kyllä
8432
31427

Tontin varausmaksu 200 €.
Teollisuustontit
T, TY

Alue
Ratapelto

kortteli
42
58
59
Luovutettavat yht. 5 kpl

tontti
1
2,3,4
1

maapohja
€/m²
2,00
2,00
2,00

vuokraus pinta-ala m²
kyllä
2538
kyllä
9659
kyllä
6661
18858

Tontin varausmaksu 10 % myyntihinnasta.

Kyläalueet
Asuintontit
Vaivio
Asuntokangas 5:118
Luovutettavat yht. 1 kpl

tontti

maapohja
€/m²

vuokraus

pinta-ala m²

1

2,50

ei

5980
5980

Elinkeinotonttien luovutusehdot

Elinympäristölautakunta
12.1.2021.
KH
Valtuusto

Otsikko/ kirjoitetaan Calibri fontilla pistekoko noin 14 tai 16, lihavoitu

Elinkeinotonttien luovutusehdot

LIITE 3

Yleistä
Nämä elinkeinotontin luovutusehdot toimivat ohjeena Liperin kunnan elinkeinoalueiden
tonttien luovutus- ja rakennuslupaprosessissa. Ohjeiden tavoitteena on edistää
kunnanvaltuuston hyväksymiä kuntastrategian päätavoitteita ja erityisesti sen elinvoimaa, joka
tarkoittaa strategian mukaisesti viihtyisää ja turvallista elinympäristöä, yrittäjyyden tukemista
ja hallittua kasvua.
Nämä ohjeet toimivat myös yrittäjän tieto-oppaana sekä ohjeena hankkeen- ja
rakennuslupavaiheen käynnistämisvaiheessa ja tukevat samalla kunnan sisästä ohjausta ja
lupakäsittelyä, joilla voidaan edistää yksitäisen hankkeen liittymistä laadukkaasti laajempaan
yritysalueeseen ja ympäristöön sekä muuhun taajamarakenteeseen.
Lisäksi ohjeiden tavoitteena on ohjata elinkeinohankkeiden suunnittelua niin, että yrityksille
lyötysi optimaalinen toimintaympäristö, rakentamisen laatutaso sekä omaleimainen
kokonaisuus, jotka tukevat erityisesti yritysten omaa liiketoimintaa sekä myös koko alueen
elin- ja vetovoimaisuutta.

Toimintaohje hankkeen käynnistämisvaiheessa
A) Ennakkotiedustelu
Voitte lähettää maankäyttö@liperi.fi osoitteeseen yrityksenne nykyisestä toiminnasta
sekä tulevasta hankkeesta riittävän kattavan kuvauksen tai selvityksen, jotta voimme
tarkistaa parhaat tonttivaihtoehdot teidän toiminallenne. Valintaa varten olisi hyvä
olla mukana myös riittävät tiedot mahdollisesta laajentumistarpeesta sekä
toimintanne tuotantoprosessista. Kunta toimittaa annettujen tietojen pohjalta tontin
osalta perustiedot mm. hinnan, rakennusoikeuden ja kaavamääräysten osalta.
Tarvittaessa voitte olla myös suoraan yhteydessä tekniseen johtajaan tai
elinkeinojohtajaan. Yhteystiedot tämän ohjeen lopussa.

B) Yritystontin varaushakemus ja samanaikainen ennakkotiedustelu
Voitte etsiä myös itse Liperin kunnan internettisivuilta Yritystontit - liperi.fi vapaita
yritystonttia ja täyttää yritystänne ja hanketta koskevat tiedot suoraan nettisuvuilla
olevaan Liperin kunnan yritystonttihakemukseen.

Toimintaohje tontin varaus- ja suunnitteluvaiheessa
A) Elinkeinotontin luovutusehdot
Vuokra-aika on 30 vuotta ja vuosivuokra myyntihinnan viidestoista osa. Vuokralainen
voi lunastaa tontin vuokra-aikana. Maksettuja vuokria ei hyvitetä lunastuksen
yhteydessä. Tontin kirjallisen varauksen yhteydessä on maksettava varausmaksuna
10 % kauppahinnasta. Varausmaksu on maksettava 1 kk:n kuluessa
varauspäivämäärästä. Tontin vuokra/myyntipäätös voidaan tehdä varausmaksun
maksamisen jälkeen. Mikäli varausmaksua ei suoriteta edellä mainitun ajan kuluessa,
varaus katsotaan rauenneeksi ilman erillispäätöstä.

B) Lopullisen luovutuskirjan ja hankkeen hyväksymisprosessi:
1. Ostaja/vuokraaja suorittaa tontin varausmaksun.
2. Tehdään tontin vuokra/myyntipäätös
3. Pidetään tarvittaessa ennakkoneuvottelu, jossa ovat kunnan puolelta läsnä
teknisen johtaja ja kaavoituspäällikkö sekä tarvittaessa elinkeinojohtaja ja
rakennusvalvonnan edustaja. Kokouksessa voi olla jo alustavat suunnitelmat.
4. Toimitetaan kunnalle kohdan C mukaiset suunnitelmat. Suunnitelmien laadinnassa
tulee huomioida seuraavat asiat:
o Ympäristöministeriön YM/601/2015 ohjeen mukaan kaikissa yli 300 kem2
kohteissa tulee täyttää vaativan suunnittelutehtävän pätevyys.
o Rakennus/arkkitehtisuunnittelija on hyväksyttää Liperin kunnalla.
o Muiden suunnittelijoiden pätevyydet tarkistetaan rakennuslupavaiheessa
5. Tekninen johtaja hyväksyy kunnan yrityskäyttöön tulevien tonttien
rakennussuunnitelmat Liperin kunnan hallintosäännön mukaisesti.

C) Luotettavaksi selvitykseksi rakentamisesta katsotaan, että tontin
ostaja/vuokraaja esittää suunnitelmien osalta kunnalle:
Asemapiirroksen, josta ilmenevät riittävässä tarkkuudessa mm. seuraavia asioista:
• rakennuspaikka rajoineen, rakennuksineen ja korkeussuhteineen sekä
mittatietoineen
• pintavesien poisjohtamissuunnitelma (hulevesien hallintasuunnitelma)
• pysäköinnin, huollon sekä muun sisäisen liikenteen alustava järjestäminen
tontilla.
• alustava esitys säilytettävistä puustosta sekä muusta tontin viheralueiden
käsittelystä.
Julkisivu ja leikkauspiirustukset, josta ilmenevät riittävässä tarkkuudessa mm.
seuraavia asioista:
•
•
•
•

mittasuhteet
pintamateriaalit
kattokaltevuudet ja pintamateriaalit
rakennuksen korkeusasemat ja leikkauspiirustus

Lisäksi voitte toimitta niin halutessanne myös muuta havainneaineistoa kuten 3D
havainnekuvia, jotka helpottavat suunnitelmien arviointia ja ympäristöön
soveltuvuutta.

D) Aikataulu- ja sopimusehtoja
Edellä mainittu luotettava selvitys on annettava 6 kk:n kuluessa varauspäivästä tai
muutoin varaus katsotaan rauenneeksi ja maksettu varausmaksu jää kunnalle
korvaukseksi varauksesta aiheutuneista kustannuksista. Varausmaksu muutoin
hyvitetään osana kauppahintaa.
Minimi rakentamisvelvoite tontin ensimmäisen rakennusluvan yhteydessä on 30 %
asemakaavan mukaisesta rakennusoikeudesta, joka tule toteuttaa 3 vuoden kuluessa
kauppakirjan allekirjoituspäivämäärästä. Sanktio kauppakirjaehtojen laiminlyönneistä
on 30 000 euroa. Jos tontin rakentamisvelvoitetta ei ole hoidettu edelleen 3 vuoden
kuttua sanktion maksamista, lankeaa 30 000 euron sanktio udelleen maksettavaksi
toistuvasti aina uudelleen 3 vuoden välein. Sanktion uudelleen lankeamiselle voidaan
anoa lisäaikaa, jos rakennushanke on jo vireillä tai rakenteilla.

Yhteystiedot:
Liperin Kunta / elinympäristöpalvelut
vaihde puh. 040 706 4145 /maankaytto(at)liperi.fi
Tekninen johtaja puh. 050 467 3533 / jouni.pekonen(at)liperi.fi
Elinkeinojohtaja puh. +4+ 013 4634 / mika.hyttinen(at)liperi.fi
Kaavoituspäällikkö puh. 0400 125 152

Ohjeellisia esimerkkikuvia kohdan C suunnitelmista

kuva 1.

Kuvat 2

Liite 1

Kuva 3.

Kuva 4.

Kuva 5.

Kuva 6.

Kuva 7.

Kuva 8.

Kuvat 1-5. Arkkitehtitoimisto Siltanen & Laakso Oy / Heinon tukku
Kuva 6. Siren Arkkitehdit, Jouni Pohto arkkitehti SAFA / Puijo Areena Oy
Kuva 7. STYR Suunnittelu, Jani Styrman / Mittatilat Oy

Ranta-asemakaavoituksen laatimisohje

Elinympäristölautakunta
10.11.2020.
KH
Valtuusto

Otsikko/ kirjoitetaan Calibri fontilla pistekoko noin 14 tai 16, lihavoitu

RANTA-ASEMAKAAVOITUKSEN LAATIMISOHJE

LIITE 4

Ranta-asemakaavaprosessia ohjaa maankäyttö- ja rakennuslaki (MRL), maankäyttö- ja
rakennusasetus (MRA) ja osaltaan myös Liperin kunnan hallintosääntö.
1. Yksityisen maaomistajan oikeus ranta-asemakaavan laatimiseen
Yksityisellä maanomistajalla on oikeus laatia omistamalleen ranta-alueelle
ranta-asemakaava MRL 74 § mukaisesti. Maankäyttö- ja rakennuslaissa ei
vaadita sitä, että kunnan tulee tutkia maanomistajan taustatiedot, varallisuus,
kansalaisuus, hyveellisyys, rikkeettömyys tai muita ominaisuuksia. MRL:ssä ei
ole mainittu mitään maanomistajaa koskevaa ominaisuutta, jonka perusteella
kaavahanke voitaisiin jättää käsittelemättä kunnassa.
Ranta-asemakaava pääasiassa loma-asutuksen järjestämiseksi ranta-alueella
(MRL 73 §). Eli ranta-asemakaavalla ei ratkaista vakituiseen asumiseen
tarkoitettua aluetta, mutta ranta-asemakaavan sisällä voi olla vähäisessä
määrin (ei pääasiallisesti) vakituiseen asumiseen tarkoitettua
rakentamisaluetta. Toisaalta ranta-asemakaavaa ei tietysti voi tehdä muualle
kuin ranta-alueelle.
2. Ranta-asemakaavahankkeen käynnistäminen
Ranta-asemakaavan käsittelyprosessissa noudatetaan MRL:n määräyksiä ja
asetuksia kaavoitusmenettelystä ja vuorovaikutuksesta (jotka koskevat kaikkia
kaavoja eli MRL 62 §, 63 §, 64 §, 65 §, 66 §, 67 § sekä MRA 30§, 31§, 32§,32a§)
sekä asetuksen erillisiä ranta-asemakaavoitusta koskevia pykäliä MRA 33 - 36 §
sekä soveltuvin osin myös asemakaavaa koskevia määräyksiä ja asetuksia (esim.
MRA 27 §, 28 §, hyväksyminen MRL 53§ ). Kaavan sisältövaatimuksissa
noudatetaan asemakaavaa koskevia säädöksiä. Rantaasemakaavan
hyväksymisestä päättää kunnanvaltuusto MRL 52§ mukaisesti.
Jos kyseessä on muun kuin kunnan omistaman maa-alueen rantaasemakaavahanke, MRL:n mukaisesti kaavoitettavaa aluetta tai kaavan
laatijaa ei tarvitse hyväksyttää kunnassa, kuten vanhan lain mukaan tapahtui.
Kaavanlaatijan tulee kuitenkin MRA §3 mukaisesti olla pätevä. Se muodostaako
kaava-alue MRL 74 § mukaisesti tarkoituksenmukaisen kokonaisuuden, tulee
lopullisesti ratkaistavaksi kaavan hyväksymistä koskevan päätöksenteon
(valtuustokäsittelyn) yhteydessä.
Jos kyseessä on kunnan omistama maa-alue, jolle käynnistetään rantaasemakaavoitushanke, tulee elinympäristölautakunnan ja/tai hallituksen tehdä
kaavoituksesta kaavoituspäätös, mikäli hanke ei sisälly talousarvio yhteydessä
vuosittain päätettävään kaavoitusohjelmaan.

2. Ranta-asemakaavaprosessi Liperin kunnassa, kun laatijana on yksityinen
maanomistaja
Kaavoituksessa on yleensä seuraavat vaiheet:

Pienissä kaavahankkeissa (vähäinen asemakaavan muutos) voi olla mahdollista
yhdistää kaavan vireille tulosta ilmoittaminen, osallistumis- ja
arviointisuunnitelma ja kaavaluonnos samaan käsittelyvaiheeseen.
Kaavaprosessissa on omat muotovaatimuksensa. Jos niitä ei noudateta, voi
kaavan saaminen voimaan viivästyä huomattavasti.

Kaavahankkeen tarkempi ohjelmointi
1. Kaavahankkeesta jätetään kuntaan hakemus / sitoumus, jossa sovitaan
mm. kaavatyöstä ja käsittelystä aiheutuvat MRL 59§:n mukaiset kulut, joka
kunta perii maanomistajilta.
- Ranta-asemakaavan laatii maanomistaja kustannuksellaan.
- Kunnanvaltuuston hyväksymien taksojen mukaisesti
viranomaistehtävistä (asemakaavatyön ohjaaminen, valvonta ja muut
viranomaistehtävät) peritään käsittelymaksu, joka sisältää myös
kaavaprosessiin liittyvät kuulutus- ja kuulemiskustannukset.
Asemakaava tulee kuuluttaa vähintään kolmesti, pääsääntöisesti
neljästi (vireilletulo + OAS, luonnosvaihe, ehdotusvaihe, kaavan
voimaantulo).

1. Kaavahankkeesta tulee pitää kaavoittajan, maanomistajan ja kunnan
välinen neuvottelu jo ennen mihinkään toimenpiteisiin ryhtymistä.
Neuvottelussa käydään läpi mm. kaavan tavoitteet, osallistumis- ja
arviointisuunnitelman sisältö ja kaavaprosessin vaiheet ja vaatimukset sekä
työnjako.
2. Yksityinen maaomistaja (konsultti) toimittaa kuntaan OAS:n (osallistumis- ja
arviointisuunnitelman). Kunta voi esittää osallistumis- ja
arviointisuunnitelmaa koskevat huomautukset ja täydennysehdotukset
(MRA 35 §).
3. Yksityinen maaomistaja (konsultti) toimittaa ELY-keskukselle
viranomaisneuvottelua varten tarvittavan aineiston (OASin).
4. ELY-keskuksessa pidetään ranta-asemakaavan aloitusvaiheen
viranomaisneuvottelu, johon osallistuvat kunta, yksityinen maanomistaja
(tai edustaja) ja ne viranomaiset, joiden toimialaa kaavahanke saattaa
koskea (MRA 26 § ja MRA 35 §). Neuvottelusta laaditaan muistio.
Osallistumis- ja arviointisuunnitelma sisältää kaavaprosessin kuvauksen,
jota noudatetaan ranta-asemakaavan jatkokäsittelyssä. Kokouksen
koollekutsujaa ei selkeästi ole asetuksen MRA 35 §:ssä ilmoitettu.
5. Ranta-asemakaavan vireilletulosta (MRL 63 §) tulee ilmoittaa sillä tavoin,
että osallisilla on mahdollisuus saada tietoja kaavoituksen lähtökohdista ja
osallistumis- ja arviointisuunnitelmasta. Lain mukaan vireilletulo voidaan
ilmoittaa monella tavoin (lehti-ilmoituksella, kirjeellä,
kaavoituskatsauksessa jne). Ilmoittaminen on järjestettävä kaavan
tarkoituksen ja merkityksen kannalta sopivalla tavalla. Käytännössä kunta
useimmiten ilmoittaa vireilletulon lehtikuulutuksella ja internettiedotuksella. Ranta-asemakaavahankkeissa vireilletulon ilmoittamisen on
hoitaa (yleensä) Liperin kunta, vaikka vastuu asian hoitamisesta on
yksityisillä maanomistajilla. Kaavaprosessi on useimmiten niin vieras

yksityisille maanomistajille ja melko vieras myös kaavakonsulteille, että
prosessin päävaiheet on hoidettu kunnan toimesta ja kulut peritty
yksityiseltä maanomistajalta (MRL 59 §).
6. Valmisteluvaiheen kuuleminen (luonnosvaihe) hoidetaan rantaasemakaavoissa (yleensä) Liperin kunnan toimesta, jotta
kaavaluonnosaineiston tiedottaminen olisi riittävän laajaa ja osallisilla olisi
mahdollisuus esittää valmisteluaineistosta (luonnos) mielipiteensä (MRL
62§). Kunta (tai konsultti) postittaa myös kommenttipyynnöt eri
viranomaistaholle. Ranta-asemakaavoissa valmisteluvaiheen kuulemisen
hoitamisvastuu on yksityisellä maanomistajalla, mutta kaavaprosessin
eteneminen on (yleensä) selkeintä viedä kunnan avustuksella.
Kuulutuskulut peritään yksityiseltä maanomistajalta. Valmisteluvaiheessa
(MRA 30§) valmisteluvaiheen kuulemisesta on julkaistava ilmoitus
vähintään yhdessä paikkakunnalla yleisesti leviävässä sanomalehdessä.
Luonnosaineiston nähtäville asettaminen eli valmisteluvaiheen kuuleminen
hoidetaan hallintosäännön mukaisesti kunnanhallituksen kautta, joka
asettaa aineiston nähtäville. Elinympäristöpalvelun maankäyttöyksikkö
valmistelee pykälän valmisteluaineiston nähtäville asettamisesta.
7. Yksityisen maaomistajan palkkaama (konsultti) korjaa kaavaluonnoksen
ehdotusversioksi. Luonnoksista jätettyihin mielipiteisiin ja
viranomaiskommentteihin ei laki vaadi vastineita, mutta Liperin kunnassa
vastineet (yleensä) laaditaan ja ranta-asemakaavoissa vastineiden laadinta
kuuluu yksityisen maaomistajan palkkaamalle konsultille.
8. Kaavaehdotuksen jatkokäsittely tapahtuu kunnan toimesta siinä
järjestyksessä kuin mitä kaavoitusmenettelystä on säädetty. Maanomistajan
toimesta laadittu asemakaavaehdotus on kunnassa käsiteltävä ilman
tarpeetonta viivytystä (MRL 75 §) Kaavaehdotus asetetaan nähtäville 30
päivän ajaksi (MRA 27 §) ja kunnanhallitus päättää ehdotuksen nähtäville
asettamisesta. Nähtävillä olosta on kuulutettava lehdessä,
ulkopaikkakuntalaiselle maanomistajalle on tiedotettava kirjeitse nähtäville
asettamisesta. Kaavaehdotuksesta on pyydettävä lausunnot MRA 28§
mukaisesti. Liperissä ehdotuksen asettaa nähtäville kunnanhallitus
(elinympäristölautakunnan esityksestä) ja kunta (tai tarvittaessa konsultti)
hoitaa kuulemiseen liittyvät työt (kuuluttamiset ja lausuntopyyntöjen
lähettämiset) ja veloittaa nämä kulut yksityiseltä. Elinympäristöpalvelun
maankäyttöyksikkö valmistelee lautakuntaan pykälän ehdotuksen nähtäville
asettamisesta.
9. Kaavaehdotusvaiheen jälkeen ranta-asemakaavasta pidetään tarvittaessa
ehdotusvaiheen jälkeinen viranomaisneuvottelu ELY-keskuksessa (MRA 26
§ ja 35 §)

10. Yksityisen maanomistajan palkkaama konsultti laatii vastineet
kaavaehdotuksesta jätettyihin muistutuksiin ja lausuntoihin. Yhdessä
kunnan kanssa tarkistetaan, ovatko muutokset oleellisia ja onko ehdotus
asetettava uudestaan nähtäville vai onko hoidettava MRA 32 § mukainen
osallisten kuuleminen muutoskohteista. Mikäli kaavaehdotukseen ei ole
tullut muutoksia, valmistelee kaavakonsultti aineiston
hyväksymiskäsittelyyn. Maankäyttöyksikkö valmistelee päätöspykälätekstin
hyväksymisestä.
11. Ranta-asemakaavan hyväksymisestä päättää kunnanvaltuusto MRL 52§:n
nojalla. Mikäli kaavakonsultti on hoitanut itsenäisesti vireilletulon ja
valmisteluvaiheen kuulemisen, on nämä työvaiheet oltava selvitettyinä
ennen kuin ehdotus viedään hyväksyntään.
12. Voimaantulon kuuluttamisen hoitaa Liperin kunta,
lainvoimaisuustodistuksen hallinto-oikeudesta voi pyytää kaavakonsultti tai
kunta. Kaikki kuulutuskulut peritään yksityiseltä maanomistajalta.

Yhteystiedot:
Liperin Kunta / elinympäristöpalvelut
vaihde puh. 040 706 4145 /maankaytto(at)liperi.fi
Tekninen johtaja puh. 050 467 3533 / jouni.pekonen(at)liperi.fi
Kaavoituspäällikkö puh. 0400 125 152
Lisätietoa ranta-asemakaavasta löytyy myös internetissä:
https://www.doria.fi/discover?query=ranta-asemakaava&scope=

