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Pentti Saastamoinen 



”…taajamakeskeinen politiikka ainakaan 
ei ole houkutellut lisää asukkaita Vihtiin” 
Maria Aittoniemi, VU 13.8.2016 



Kolme teemaa 

o kylille asukkaita ja palveluja 

o kylät näkyviin 

o kylien ääni kuuluviin 
Vihti ? 



Perusopetuksen palveluverkko Lohjalla 
Analyysi ja selvitys 2015 

 

https://kouluverkkovanhemmat.files.wordpress.com/2015/05/
perusopetuksen-palveluverkko-lohjalla.pdf 

”Kyläkouluja sulkemalla ei saavuteta säästöjä” 



JOHTOPÄÄTÖS 1: Kouluverkko pitää suunnitella niin, että kuljetusoppilaiden 
määrä tulee  minimoida. Tällä on positiivinen kustannusvaikutus 
kustannusrakenteeseen ja se toisaalta  minimoi oppilaan koulupäivän pituuden. 
Oppilaat voivat paremmin ja kokonaisuus on kokonaistaloudellisempi.  
 
JOHTOPÄÄTÖS 2: Kouluverkkoa suunniteltaessa jokainen muutos täytyy 
analysoida erikseen eikä koulujen koon perusteella voida tehdä mitään 
yleistäviä johtopäätöksiä. Laskelmamme osoittavat kiistattomasti, että pienet 
koulut voivat toimia tehokkaammin kuin suuret koulut.  
 
JOHTOPÄÄTÖS 3: Kouluverkkoa suunniteltaessa pitää analysoida myös 
vastaanottavan  koulun tilanne ja miettiä miten suuri osa kustannusvaikutuksista 
johtuu tästä.  
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JOHTOPÄÄTÖS 4: Kaupungin toimialojen yhteistyön tulee muuttua paremmaksi.  
Vain omaa toimialaa tarkastelemalla päästään todennäköisesti osaoptimoituun 
ratkaisuun, jossa kustannukset tulevat jatkossa joko tilahallinnon tai sosiaali- ja 
terveyspalveluiden kannettavaksi. Kehitetään yhdessä järkeviä ratkaisuja. 
Opitaan tehdyistä virheistä ja varmistetaan, ettei niitä enää tehdä.  
 
JOHTOPÄÄTÖS 5: Suuri osa jääväksi suunnitelluista koulukiinteistöistä on 
huonossa kunnossa. Nämä kiinteistöt on korjattava ensin KLA 75% tasolle jotta 
sekä oppilailla että henkilökunnalla on puhdas sisäilma.  
 
JOHTOPÄÄTÖS 6: Terveellistä ja turvallista oppimisympäristöä tulee arvostaa, 
kaikilla oppilailla on oikeus puhtaaseen sisäilmaan.  
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JOHTOPÄÄTÖS 7: Kaikkea ei voi arvottaa rahalla. Huolimatta vaikeasta 
taloudellisesta tilanteesta lapsien pitäisi olla viimeisenä säästötalkoissa, 
koska sen heijastukset voivat olla pitkävaikutteiset ja kalliit.  
 
JOHTOPÄÄTÖS 8: Opetuksen laadusta ei voi tinkiä. Laadukas opetus on tae 
siitä, että kilpailukykymme ja Lohjan vetovoima säilyvät myös 
tulevaisuudessa. 
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Kyläfoorumi 5.6.2015 Vanjärvellä 

• Matti Vanhanen: ”… järjen käyttämistä lisätään … 
hallitusohjelma vapauttaa rakentamista maaseudulle.” 

• Juha Kuisma: "Kyläkaavoitus kannattaa aina silloin, 
kun siitä ei koidu infrakuluja" 

• Lempäälässä Lastusten kylän osayleiskaavahanke. 

http://www.vihdinuutiset.fi/artikkeli/292879-
maaseudun-rakentaminen-ei-saa-olla-ongelma 
 



Tapaus Lastunen 

• Vuonna 2001 valtuusto hyväksyi Lastusten oikeusvaikutteisen 
osayleiskaavan. 

• Tutkittuja rakennuspaikkaehdotuksia oli noin 140 kpl, joista 90 
osoittautui rakentamiseen sopiviksi 

• Lastusiin on rakennettu kylän osayleiskaavan voimassa olon 
aikana 58 uutta taloa. 

• Kylään on investoitu 15 milj euroa! 
• Koska kylän infrastruktuuri oli valmiina, ei kunnan ole 

tarvinnut juurikaan panostaa kylään. 
• Kymmenessä vuodessa Lempäälän kunta on hyötynyt 3,5 milj 

miinus 0,5 miljoonaa eli 3 miljoonaa. 
• Vuositasolla laskennallinen hyöty kunnalle on 300 000 euroa. 

 



”Myös Herrakunnan alueelle on 2000 -luvulla  

rakentunut merkittävissä määrin uusia  

asuinrakennuksia, joten ei voida katsoa,  

etteikö rakennuspaine kohdistuisi myös  

hakemuksen kohteena olevalle alueelle.  

Tästä syystä voidaan tulkita, että hakemuksen  

kohteena oleva kiinteistö sijoittuu MRL 16 §:n  

tarkoittamalle suunnittelutarvealueelle. ” 

Tapaus Herrakunta 

Kaavoitus- ja teknisen lautakunnan päätös 17.8.2016 



- ”…kiinteistökohtainen emätilamitoitus ei laajemmin 
käytettynä sovellu ranta-alueiden ulkopuolisten 
maaseutualueiden rakentamisen ohjaamiseen. ” 
 
 
 
 
 
 

Ministeri Tiilikaisen vastaus kirjalliseen kysymykseen emätila-periaatteen 
mukaisen rakennusoikeuden kirjaamisesta lainsäädäntöön KKV 135/2015 

Emätilatarkastelu 



  jonka käyttöön liittyvien tarpeiden tyydyttämiseksi on syytä ryhtyä 
erityisiin toimenpiteisiin, kuten teiden, vesijohdon tai viemärin 
rakentamiseen, 
  jolle rakentaminen ympäristövaikutusten merkittävyyden vuoksi (esim. 
hypermarket) edellyttää tavanomaista lupamenettelyä laajempaa 
harkintaa, 
  jonka kunta oikeusvaikutteisessa yleiskaavassa tai 
rakennusjärjestyksessä osoittaa suunnittelutarvealueeksi, jossa sen 
sijainnin vuoksi on odotettavissa suunnittelua edellyttävää 
yhdyskuntakehitystä tai jolla erityisten ympäristöarvojen tai 
ympäristöhaittojen vuoksi on tarpeen suunnitella maankäyttöä. 

Suunnittelutarvealueella tarkoitetaan aluetta, 

https://www.mtk.fi/reppu/kaavoitus_maankaytto_rakentami/suunnittelu
tarvealue/fi_FI/suunnittelutarvealue_etu/ 

Suunnittelutarvealue 



Vihti ? 

Kylät näkyville 



Kylähistoriaa kartalle 

Herrakunnan historiakerho 



Kylähistoriaa kartalle, jatk. 

Herrakunnan historiakerho 



Kylien maisemia kartalle 



Kylien maisemia kartalle, jatk. 


