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Lähtökohdat
• Pyhäjoelle on laadittu maankäyttöstrategia ja toteuttamisohjelma vuonna 2010.

• Tämän jälkeen vuonna 2011 Fennovoima ilmoitti päätöksestä, jonka mukaan ydinvoimalan sijoituspaikka on Pyhäjoki. 

• Aiemmassa strategiassa varauduttiin sekä ydinvoimalan tuloon että vaihtoehtoon, jossa sijoituspaikka olisi ollut muualla 

kuin Pyhäjoella, minkä vuoksi strategia on haluttu päivittää. 
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Maankäytön suunnittelujärjestelmä

• Kaavaprosessit ovat vuorovaikutteisia:
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Maapolitiikka Pyhäjoella

Maapoliittiset mahdollisuudet

• Maanhankinnan keinot:

– Vapaaehtoinen maanhankinta

– Etuosto

– Lunastaminen

– Maankäyttösopimus

– Kehittämiskorvaus

– Katualueen ilmaisluovutusvelvollisuus
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Pyhäjoen maapoliittiset toimintalinjat

• Ensisijainen maanhankinnan muoto Pyhäjoella on vapaaehtoinen maanhankinta, tarvittaessa lunastus.

• Pääsääntönä on, että kunta kaavoittaa vain omistamiaan alueita: kunta hankkii raakamaan, joka kaavoitetaan ja jonka 

infrastruktuurista kustannuksineen sekä tontinluovutuksen kustannuksista kunta huolehtii.

• Rakentamiskehotuksia käytetään asemakaavoitetuilla alueilla, joilla tontteja yksityisomistuksessa.

• Kehittämiskorvausta ja maankäyttösopimuksia harkitaan jatkossa kuntarakenteen kannalta keskeisillä alueilla 

vapaaehtoisen maanhankinnan ja lunastusmenettelyn rinnalla.

• Katualueen ilmaisluovutusvelvollisuutta käytetään.

• Pyhäjoen kunta ei toistaiseksi ole käyttänyt etuosto-oikeutta, kuitenkin sen käyttö tutkitaan maakauppojen yhteydessä.

• Tontinluovutus on tärkein edistämiskeino.

• Pyhäjoella on määrätty 6 % kiinteistövero rakentamattomille asuintonteille.

• Muut keinot ovat käytössä tarvittaessa.

• Kaavan toteuttamisen edistäminen:

– Kehittämisaluemenettely

– Tontinluovutus

– Rakentamiskehotus

– Kaavan toteuttamisesta johtuva korvaaminen

– Maapolitiikka ja verotus: Rakentamattoman rakennuspaikan 

kiinteistövero



Maankäyttöstrategian tavoitteet

• Visio:

Pyhäjoki on hallitusti kasvava kansainvälinen kunta, joka tarjoaa monipuoliset elämisen ja yrittämisen 

mahdollisuudet. Pyhäjoki on vetovoimainen ja jatkuvasti kehittyvä, missä pyhäjokiset kuitenkin tuntevat 

edelleen puhtojen, pauhaveneiden ja pihapiirien perinteet.

• Pyhäjoki on vetovoimainen, hyvinvoiva ja vastuullinen.

• Tavoitteita, strategisia päämääriä, jotka liittyvät osaltaan maankäyttöön:

– Houkutteleva ja kasvava Pyhäjoki

– Viihtyisä kirkonkylä ja elävät kylät

– Yrittäjämyönteinen ilmapiiri ja toiminta

– Tulevaisuuden kasvuympäristö

– Hyvinvointia luova elämäntapa 

– Aktiivinen kansalaisyhteiskunta

– Osaava johtaminen ja avoin toiminta

– Tasapainoinen ja terve talous

– Luotettava ja vahva omistaja
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Tarkennettuja tavoitteita 
maankäyttöstrategialle:

Pyhäjoki tarjoaa monipuoliset mahdollisuudet asumiseen, elämiseen ja yrittämiseen

• Pyhäjoki pidetään viihtyisänä ja turvallisena asuinpaikkana 

• asuminen toteutetaan yleis- ja asemakaavojen pohjalta, uusi asuminen ohjataan taajamaan ja kyliin 

– tarjolla on monipuolisia vaihtoehtoja asumiselle ja elinkeinoille (eri alueilta ja mm. eri asumismuodoissa)

– merenrannan rakentamisen ja muiden viihtyisien asumisvaihtoehtojen mahdollisuudet varmistetaan 

– kylät pidetään elävinä, palveluja on saatavilla keskustan lisäksi kunnan eri osissa

• osa ydinvoimalan rakentamisvaiheen asumisesta on määräaikaista, tämä asuminen toteutetaan kuntakeskuksen ja 

palvelujen läheisyyteen laadukkaasti

• yritys- ja teollisuuskylien toimivuutta ja yleisilmettä kehitetään (erityisesti tontinluovutuksen yhteydessä)

• kehitetään matkailun ja tapahtumien järjestämismahdollisuuksia

• Pyhäjoki on maakunnan "energisin" kunta 

Toimintaympäristö on vetovoimainen ja houkutteleva sekä ilmapiiri ja toiminta on yrittäjämyönteistä

• maanhankinnan, kaavoituksen ja rakentamisen tulee olla toimivaa ja johdonmukaista 

• yhteisöllisyys tulee saada voimavaraksi

• hyödynnetään lähellä olevaa luontoa sekä jokea ja merta vetovoimatekijöinä asumiselle ja virkistykselle

• luontoarvoja kunnioitetaan

• kirkonkylän viihtyisyyteen kiinnitetään huomiota (mm. keskustan ilmettä tulee kirkastaa ja hyödyntää siltoja ja koskia 

imagossa, tiestöä ja rakennuksia kunnostetaan)

• kaupallisten palvelujen kehittymismahdollisuus taataan, palvelujen saavutettavuus eri asuinalueilta varmistetaan

• Pyhäjoki tarjoaa laadukkaat julkiset palvelut ja tarjoaa edellytykset yksityisen palvelutuotannon kehittymiselle

• harrastusmahdollisuuksien lisäys huomioidaan suunnitelmissa
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Kehityskuva, koko kunta
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Kehityskuva, keskustan alue



Toteuttamisohjelma
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Toteuttamisohjelma
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Toteuttamisohjelma
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