
 

 
 

 

LUONNOS ALUEIDENKÄYTÖN 
SUUNNITTELUJÄRJESTELMÄN UUDISTAMISEN  
SUUNTAVIIVOIKSI 
 

8.11.2017 

 

SISÄLTÖ 

 

1 Johdanto ........................................................................................................................................... 2 

2 Tiivistelmä alueidenkäytön suunnittelujärjestelmän suuntaviivoiksi ................................................. 2 

3 Maankäyttö- ja rakennuslain nykytila ............................................................................................... 3 

4 Suunnittelujärjestelmän uudistamiseen liittyviä ilmiöitä .................................................................... 3 

Kaupungistuminen ............................................................................................................................... 4 

Elinkeinoelämän toimintaedellytykset .................................................................................................. 4 

Liikkumisen ja liikenteen muutos ......................................................................................................... 4 

Ilmastonmuutos ja energiakysymykset ................................................................................................ 5 

Digitalisaatio ......................................................................................................................................... 5 

5 Suuntaviivoja alueidenkäytön suunnittelujärjestelmän uudistamiselle ............................................. 6 

5.1 Tavoitteena  elinvoima, kestävä kehitys ja hyvä elinympäristö ............................................... 6 

5.2 Alueidenkäytön suunnittelun ydintehtävät ............................................................................... 6 

5.3 Kaavaprosessin joustavuus ja vuorovaikutteinen toimintatapa ............................................... 7 

5.4 Digitaalinen alueidenkäytön suunnittelu .................................................................................. 8 

5.5 Hahmotus tulevaisuuden alueidenkäytön suunnittelujärjestelmäksi ....................................... 8 

 

 
  



2 
 

 

1 Johdanto   

Alueidenkäytön suunnittelujärjestelmän uudistamista käsittelevien suuntaviivojen tavoitteena 
on tuoda yhteiskunnalliseen keskusteluun ideoita ja näkemyksiä siitä, miten suunnittelujärjes-
telmää pitäisi kehittää, jotta se vastaisi tulevaisuuden toimintaympäristön haasteisiin ja mah-
dollisuuksiin. Tarkoituksena on tukea näin maankäyttö- ja rakennuslain kokonaisuudistuksen 
valmistelua.  

Maankäyttö- ja rakennuslain kokonaisuudistuksen tietopohjaa laajennetaan myös useiden 
selvitysten avulla.  Luonnoksen valmistelun tukena ovat näiden hankkeiden lisäksi olleet 
useat sidosryhmätilaisuudet sekä verkkoaivoriihet. Sidosryhmiltä ja kansalaisilta luonnokses-
ta saatava palaute ja ideat otetaan huomioon suuntaviivojen viimeistelyssä.   

Lisätietoja hankkeista ja niiden etenemisestä saa ympäristöministeriön verkkosivulta 

http://www.ym.fi/mrluudistus 

Luonnos on valmisteltu virkatyönä ympäristöministeriössä. Alkuvuodesta valmistuvista 
maankäyttö- ja rakennuslain uudistamisen suuntaviivoista järjestetään erikseen laaja kuule-
miskierros.  

Tavoitteena on, että maankäyttö- ja rakennuslain kokonaisuudistuksen lakivalmistelu käyn-
nistetään ensi vuoden aikana. Uudistettu lainsäädäntö olisi valmis ensi vuosikymmenen al-
kupuolella. 
 

2 Tiivistelmä alueidenkäytön suunnittelujärjestelmän suuntavii-
voiksi 

Alueidenkäytön ohjaukseen kohdistuu tulevaisuudessakin kansallisia, maakunnallisia 
ja kuntatason tarpeita. Uudessa alueidenkäytön suunnittelujärjestelmässä turvattaisiin val-
takunnallisten intressien huomioon ottaminen.  Maakuntatason strategiset linjaukset muodos-
taisivat kehikon kaupunkiseutujen ja kuntien suunnittelulle. Varsinaisia kaavatasoja olisi kak-
si: nimettyjen kaupunkiseutujen strateginen kaava sekä kuntatason alueidenkäytön toteutta-
mista ohjaava kaava, joka korvaisi nykyisen kaltaisen asemakaavan ja kunnan yleiskaavan. 
Lähtökohtana olisi, että maakunta- ja kaupunkiseututasolla tehtäviin linjauksiin ei pääsään-
töisesti liittyisi välittömiä nykyisten yleispiirteisten kaavojen kaltaisia oikeusvaikutuksia. Oike-
usvaikutteisuus voitaisiin kuitenkin liittää osaan suunnitelman sisällöstä, esimerkiksi infra-
struktuuria koskeviin ratkaisuihin. 

Valtakunnalliset intressit korostuisivat uudessa järjestelmässä. Valtakunnallisesti merkittä-
vät asiat toimisivat reunaehtoina ja tavoitteina läpileikkaavasti koko suunnittelujärjestelmälle. 
Valtakunnallisen tason osalta on tarpeen selvittää, mitkä asiat ovat sellaisia, jotka voitaisiin 
kirjoittaa suoraan tulevaan lakiin.  

Maakunnan tasolla korostuisi suunnittelun strategisuus. Suunnittelu tulisi kohdentaa vain 
keskeisimpien maakunnan alueidenkäyttökysymysten linjaamiseen. Samalla tulisi oleellisesti 
keventää suunnittelua kuormittavaa informatiivista sisältöä. 

Kaupunkiseuduilla tarvittaisiin toiminnallisen kokonaisuuden kattavaa yleispiirteistä suunni-
telmaa, joka mahdollistaisi alueen kehittämiseen liittyvien valintojen tekemisen. Kaupunki-
seudun kuntien sitoutuminen tällaiseen suunnitelmaan on oleellista. 

Kuntatasolla riittäisi yksi kaavataso. Kaava voitaisiin esittää eri mittakaavoissa ja tarkkuus-
tasoissa suunnittelutarpeen mukaan ja tarvittaessa tarkentaa tietyille osa-alueille (skaalautu-

http://www.ym.fi/mrluudistus


3 
 

vuus). Kuntakaava voitaisiin laatia vaiheittain tai osa-alueittain ja se korvaisi nykyisen ase-
makaavan ja kuntakohtaiset yleiskaavat. 

Kaupunkiseutujen ulkopuolella olevissa kunnissa riittäisi yksi edellä mainittu kuntakaava, 
jonka esitystapa ja mittakaava voisi vaihdella suunnittelutarpeen mukaan. Maaseudulla lupa 
rakentamiseen voitaisiin entistä useammin myöntää myös suoraan ilman kaavallista tarkas-
telua. 

3 Maankäyttö- ja rakennuslain nykytila  

Maankäyttö- ja rakennuslaki (132/1999) ja asetus (895/1999) tulivat voimaan 1.1.2000. Sen 
jälkeen lakiin on tehty lukuisia muutoksia ja myös uusia säännöksiä on hyväksytty. Viimei-
simpiä merkittäviä muutoksia ovat olleet maakuntakaavojen vahvistamisvelvollisuuden pois-
taminen ja poikkeamistoimivallan siirtäminen kokonaisuudessaan kuntiin keväällä 2016 sekä 
kaavoituksen ja rakentamisen lupien sujuvoittamiseen liittyvät muutokset keväällä 2017. 

Lain toimivuutta on seurattu tiiviisti sen voimaantulosta alkaen. Vuonna 2014 valmistui laajin 
tähän mennessä tehty arviointi (Suomen ympäristö 1/2014). Arvioinnissa alueidenkäytön 
suunnittelujärjestelmää pidettiin sinänsä lähtökohdiltaan toimivana, mutta keskeisimpänä 
ongelmana nostettiin esille kaupunkiseutujen suunnittelun toimimattomuus. Kaupunkiseutu-
jen jo kertaalleen kaavoitettujen alueiden korjaus- ja täydennysrakentamiseen liittyvä muu-
toksen hallinta on koko kaavajärjestelmän toimivuuden kannalta keskeinen kysymys. Suun-
nittelujärjestelmä tunnistaa kaupunkiseudun huonosti toiminnallisena kokonaisuutena. Arvi-
oinnissa tuotiin esille myös tarve kehittää kaavoitusta strategisempaan suuntaan.  Kaava-
hierarkian toimivuutta haastaa myös kaavoitustarpeiden nouseminen yhä useammin hanke-
lähtöisesti alhaalta ylös. 

Monia maankäyttö- ja rakennuslain alkuperäisiä tavoitteita voidaan pitää edelleen ajanmu-
kaisina. Lain tavoitteena on parantaa alueiden käytön suunnittelun edellytyksiä yhdyskunta-
kehityksen, toimintojen sijoituksen ja ympäristön ohjauksessa kestävää kehitystä edistävään, 
ympäristöhaittoja vähentävään ja luonnonvaroja säästävään suuntaan. Lain hyvät tavoitteet 
ovat jo kuitenkin hämärtyneet myös tällä hallituskaudella jatkuneissa osauudistuksissa, joissa 
jokin näkökulma korostuu kokonaisuuden kustannuksella. 

Muutosten tarvetta alueidenkäytön suunnittelujärjestelmään korostaa myös käynnissä oleva 
maakuntauudistus. Uudistuksessa vastuu maankäytöstä ja kaupunkisuunnittelusta on jää-
mässä kunnille, mutta maakuntien uudenlainen itsehallinnollinen asema luo tarpeen suunnit-
telujärjestelmän tarkastelulle tätä taustaa vasten. Tässäkin asetelmassa kaupunkiseutukoko-
naisuuksien suunnittelun järjestäminen on keskeisessä asemassa.  

Maankäyttö- ja rakennuslain lisäksi alueidenkäyttöön ja rakentamiseen vaikuttavat monet 
muut lait. Tätä ympäristölakien kokonaisuutta hallitaan linkkisäännöksillä, joita on sekä 
maankäyttö- ja rakennuslaissa että sektorilainsäädännössä. Eri säädösten rooli tässä koko-
naisuudessa kaipaa kirkastamista. 

Lainsäädännön kehittämiselle luovat puitteita myös kansainväliset sopimukset, joihin liittyy 
merkittäviä alueidenkäytöllisiä ulottuvuuksia. Näistä tuorein on Pariisin ilmastosopimus, joka 
korostaa entisestään ilmastonmuutoksen hillintää keskeisenä alueidenkäytön kehittämisen 
lähtökohtana. 

4 Suunnittelujärjestelmän uudistamiseen liittyviä ilmiöitä   

Maailmassa ja suomalaisessa yhteiskunnassa tapahtuva kehitys haastaa uusiin toimiin. Tu-
levaisuudessa alueidenkäytön suunnitteluun vaikuttavat yhteiskunnalliset ja ympäristölähtöi-
set muutokset ja ilmiöt vahvistuvat. Näitä ovat muun muassa ilmastopolitiikka ja energiaky-
symykset, aluerakenteen erilaistuminen ja väestömuutokset, kaupunkiseutujen kasvu ja kau-
pungistuminen, liikkumisen murros sekä digitalisaatio ja muutokset hallintorakenteissa. Näillä 
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kehityssuunnilla on pitkäaikaisia vaikutuksia Suomen tulevaisuuteen. Alueidenkäytöltä edel-
lytetään nykyisin valmiuksia vastata nopeasti erilaisiin tarpeisiin. Toisaalta myös vaatimukset 
elinympäristön laadulle ja herkkyys siinä tapahtuville muutoksille ovat lisääntyneet.  

Kaupungistuminen   

Suomessa aluerakenne erilaistuu voimakkaasti. Kaupungistuminen on viime vuosikymmeni-
nä muuttunut yhä selvemmin vain suurimpien kaupunkien kasvuksi. Keskisuuret keskukset 
ovat säilyttäneet kehityksessä asemansa, mutta monet pienemmät keskukset ovat vähitellen 
muuttuneet vähenevän väestön alueiksi. Tilastokeskuksen ennusteen mukaan vuonna 2050 
noin puolet suomalaisista asuisi neljässä suurimmassa seutukunnassa ja varsinkin metropo-
lialueen kasvu jatkuisi nopeana. Suuressa osassa maata väestö vähenee ja kehityksen en-
nustetaan jatkuvan.  

Maahanmuutolla on yhä suurempi vaikutus väestörakenteeseen. Maahanmuuttajien määrä 
on kasvanut nopeasti 2000-luvulla.  Väestön ikääntyminen vaikuttaa huomattavasti Suomen 
aluerakenteeseen tulevina vuosikymmeninä. Lasten ja nuorten määrä kasvaa merkittävästi 
vain suurimmilla kaupunkiseuduilla ja kaupunkien läheisellä maaseudulla.  

Suomen kaupungistuessa ja kasvun painottuessa muutamalle kasvukeskukselle sekä kehi-
tyskäytävälle muiden kaupunkiseutujen menestystekijöiksi nousevat paikallisten vahvuuksien 
tunnistaminen ja saavutettavuus isoimpiin kasvukeskuksiin.  

Biotalous, ruoantuotanto sekä luonnonvarojen jalostus ja muu hyödyntäminen pitävät maa-
seudun infrastruktuuria käytössä. Vapaa-ajan palvelut ja kausiluonteiset käyttömuodot ylläpi-
tävät näiden alueiden elinvoimaisuutta. Harvaan asutulla alueella palveluja ja asiointia ko-
koavat paikalliskeskukset ja matkailukeskukset muodostavat keskusverkon perusrakenteen. 

Elinkeinoelämän toimintaedellytykset   

Globalisaatio lisää valtioiden, maanosien ja alueiden välistä vuorovaikutusta ja keskinäistä 
riippuvuutta. Sitä vauhdittavat edelleen tietoverkot, tietotekniikan kehitys, logistiikkaketjujen 
ja liikenneyhteyksien kehittyminen, kaupankäynnin vapautuminen sekä tuotannontekijöiden 
liikkuvuus.  

Elinkeino- ja yritystoiminnan alueellinen keskittyminen, digitalisaatio ja palvelualojen kasvu 
on jatkunut pitkään. Alueellista keskittymistä on voimistanut suurten tuotantolaitosten toimin-
nan supistuminen tai lakkauttaminen teollisuuspaikkakunnilla. Yhteiskunnan palveluvaltais-
tuminen ja työmarkkinoiden erikoistuminen suosivat toimintojen keskittymistä. Useat toimialat 
hyötyvät kasautumisesta suurimmille kaupunkiseuduille, jolloin ne sijoittuvat toisten yritysten 
ja markkinoiden läheisyyteen. Bio- ja luonnonvaratalous luo uusia mahdollisuuksia elinkeino-
toiminnalle koko maassa.  

Liikkumisen ja liikenteen muutos 

Suomen liikenneverkko on jo varsin kattava. Vaikka rakenteilla tai suunnitteilla onkin sekä 
kaupunkiseutujen että valtakunnallisen liikenteen kannalta merkittäviä liikennehankkeita, siir-
tyy painopiste liikennejärjestelmän kehittämisessä enemmän olemassa olevan infrastruktuu-
rin tehokkaampaan hyödyntämiseen. Tämä tapahtuu liikenteen palveluja ja teknologiaa ke-
hittämällä sekä maankäytön ja liikennejärjestelmän yhteen toimivuutta parantamalla. Liiken-
teeseen liittyvien muutosten taustalla ovat teknologisen kehityksen lisäksi liikenteen ympäris-
tövaikutuksiin, erityisesti hiilidioksidipäästöihin liittyvät tavoitteet, jotka vaativat liikenteen 
päästöjen huomattavaa vähentämistä. 

Tulevaisuuden liikennejärjestelmässä infrastruktuuri, palvelut ja tieto muodostavat yhdessä 
toimivan kokonaisuuden. Liikennejärjestelmään tulevat vaikuttamaan digitalisaatio ja auto-
maatio, jotka mahdollistavat kokonaan uudenlaisia kysyntälähtöisiä liikennepalveluja. Nämä 
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vaikuttavat liikkumisen ja liikenteen suunnitteluun, palveluiden ostamiseen ja käyttöön sekä 
liikennevälineiden omistukseen. 

Liikennejärjestelmän kehittämisessä on alueidenkäytön näkökulmasta erilaisia haasteita liit-
tyen pitkämatkaiseen liikenteeseen, kaupunkiseutuihin ja harvemmin asuttuihin alueisiin. 
Edellytysten luominen kävelylle ja pyöräilylle on tärkeää osana vähähiilistä liikkumista, jouk-
koliikenteen käytön kasvattamista ja kansanterveyden edistämistä. 

Ilmastonmuutos ja energiakysymykset  

Kansainväliset sopimukset sitovat Suomea hiilidioksidipäästöjen merkittävään vähentämi-
seen. Ilmastonmuutos, vähähiilisyys ja resurssitehokkuus ulottuvat läpileikkaavasti yhteis-
kunnan kaikkeen toimintaan. Ilmastonmuutoksen hillitsemiksi on kyettävä siirtymään vähähii-
liseen yhteiskuntaan.  

Rakennetussa ympäristössä muodostuu merkittävä osuus Suomen kasvihuonekaasupääs-
töistä. Energian loppukäytöstä rakennusten osuus on noin 38 %. Alueidenkäyttöä ja raken-
tamista koskevat päätökset vaikuttavat pitkälle tulevaisuuteen, koska infrastruktuuri muuttuu 
hitaasti.  

Olemassa olevien ohjausvälineiden tehokkaampi kohdistaminen ilmastonmuutoksen hillin-
tään ja kasvihuonekaasupäästöjen vähentämiseen on avainasemassa, kun alueidenkäytön 
sektorilta halutaan päästövähennyksiä nykyistä enemmän. Päästöjen vähentämistä koskevat 
merkittävimmät ratkaisut liittyvät kaupunkiseutujen yhdyskuntarakenteeseen ja toimivuuteen.  

Alueidenkäytön eri toimintojen sijoittumista ja liikennejärjestelmää koskevilla ratkaisuilla luo-
daan osaltaan edellytykset kestävälle ja vähäpäästöiselle liikkumiselle. Ilmastonmuutoksen 
hillintä vaikuttaa myös lähiympäristön suunnittelun, jossa on huomioitava liikkumisen ja pal-
veluiden saatavuuden lisäksi muun muassa viherrakenteen monipuolisuus ja yhteisöllisyyden 
tukeminen. Käytännön ratkaisut päästöjen vähentämiseksi voivat poiketa maan eri osissa 
merkittävästi toisistaan. 

Digitalisaatio  

Seuraava teollinen vallankumous Esineiden internet mahdollistaa eri laitteiden keskinäisen 
kommunikoinnin. Älykkäässä kunnassa ajoneuvot, telematiikka, infrastruktuuri, kodin auto-
matisaatio, jätehuolto, ylläpitokalusto ja muut laitteet välittävät tilastaan ja ympäristöstään 
tietoa, jota analysoidaan myös alueidenkäytön päätöksiä varten.  

Liikennettä, energian- ja vedenjakelua, jätehuoltoa sekä muita kaupunkiprosesseja voidaan 
jatkuvasti optimoida tehostaen kaupunkien taloutta, ekologiaa ja parantaen sosiaalista yh-
teenkuuluvuutta. Lisätty todellisuus ja keinotodellisuus muuttavat ihmisten tavan vuorovaikut-
taa fyysisen ympäristön ja virtuaalisen ympäristön kanssa. Suunnittelija voi virtuaalilasien 
kautta suunnitella uuden alueen paikan päällä tai etänä huomaten suoraan suunnitelman 
vaikutuksia ja suhdetta ympäristöön.  

Kaupunkimalleilla ja -simulaatioilla voidaan reaaliajassa suunnitella vaihtoehtoisia tulevai-
suuksia ja arvioida niiden vaikutuksia todellisuutta vastaavassa virtuaalisessa ympäristössä 
erittäin edullisesti ja nopeasti. Osallinen voi itse todeta virtuaalilasien läpi, miten suunnitelma 
vaikuttaa ympäristöön ja antaa palautetta paikkaan sidottuna. Yksinkertaisempien suunnitte-
lutyökalujen avulla myös osallinen voi suunnitella ja viestiä ajatuksiaan ympäristön kehittämi-
sestä.  

Avoimen ja helposti saatavilla olevan tiedon määrän kasvu lisää ihmisten välistä luottamusta 
ja prosessien toimivuuksia. Tieto on pääomaa, jonka arvo kasvaa sitä jaettaessa ja jalostet-
taessa. Helpottamalla tiedon käyttöä voidaan lisätä tämän tietopääoman arvoa, luoda mah-
dollisuuksia uudelle liiketoiminnalle, tutkimukselle ja koulutukselle sekä kehittää parempia 
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palveluja kansalaisille ja parantaa päätöksentekoa, tehostaa hallinnon toimintaa ja lisätä sen 
läpinäkyvyyttä.  

5 Suuntaviivoja alueidenkäytön suunnittelujärjestelmän uudista-
miselle 

Suunnittelujärjestelmän uudistamisen tulee vastata tulevaisuuden haasteisiin sekä hyödyn-
tää sen tuomia mahdollisuuksia. Toimintaympäristön muutokset korostavat suunnittelun si-
sällön suuntaamista yhdyskuntien kehittämisessä käytettäväksi ohjaus- ja työvälineeksi siten, 
että siinä voidaan edistää eri alueiden elinvoimaisuutta, hallita joustavasti muutosta sekä 
samalla asettaa yhteiskunnassa tärkeiksi nähtyjä reunaehtoja yhdyskuntien kehittämiselle. 
Kaavajärjestelmän yksinkertaistaminen sekä valmistelun, päätöksenteon ja toimeenpanon 
prosessien kehittäminen on tärkeä osa lain uudistamista.  

 

5.1 Tavoitteena elinvoima, kestävä kehitys ja hyvä elinympäristö  

 

Nykyisen maankäyttö- ja rakennuslain 1 §:ssä on lain keskeiseksi tavoitteeksi määritelty jär-
jestää alueiden käyttö ja rakentaminen niin, että siinä luodaan edellytykset hyvälle elinympä-
ristölle sekä edistetään ekologisesti, taloudellisesti, sosiaalisesti ja kulttuurisesti kestävää 
kehitystä. Nämä tavoitteet ovat edelleen lähtökohta myös uudelle suunnittelujärjestelmälle. 

Alueidenkäytön suunnittelun luonteeseen kuuluu, että siinä pyritään toisaalta luomaan edelly-
tyksiä toivotulle kehitykselle ja toisaalta ehkäisemään kehityksestä aiheutuvia haitallisia ul-
koisvaikutuksia ja säilyttämään elinympäristöön liittyviä erityisiä arvoja. Kaikessa suunnitte-
lussa nämä molemmat näkökulmat ovat esillä, painotukset voivat vaihdella eri tilanteissa. On 
tärkeää, että nämä molemmat näkökulmat ovat tasapainoisesti ja riittävällä tavalla näkyvillä 
myös uudessa suunnittelujärjestelmässä. 

Edellytysten luomiseen kuuluu mahdollistava ote ja elinkeinoelämän toimintaedellytysten 
vahvistaminen. Nämä näkökulmat ovat esillä myös nykyisessä maankäyttö- ja rakennuslais-
sa, mutta painopiste on kuitenkin useissa tilanteissa reunaehtoja korostavassa lähestymista-
vassa. 

Kestävän kehityksen ulottuvuudet voivat joissakin tilanteessa olla ristiriidassa keskenään 
mutta useimmiten niiden onnistunut yhteensovittaminen tukee kokonaisuuden kehittymistä 
suotuisaan suuntaan. Esimerkiksi luonnon ja kulttuuriympäristön arvojen huomioon ottami-
nen tukee myös taloudellisesti ja sosiaalisesti toimivia yhdyskuntia. Uudessa suunnittelujär-
jestelmässä on pidettävä huoli siitä, että niin edistämisen ja edellytysten luomisen kuin säilyt-
tämisen ja suojelun näkökohdat ovat tasapainoisesti esillä. 

 

5.2 Alueidenkäytön suunnittelun ydintehtävät 

 

Alueidenkäytön suunnittelun ydintehtäviin kuuluu eri tarpeiden ja intressien yhteensovittami-
nen. Suunnittelu luo puitteet fyysisille ja toiminnallisille ratkaisuille, joilla alueiden käyttöä ja 
yhdyskuntia kehitetään.  Alueidenkäytön suunnittelulla on tärkeä tehtävä hyvän elinympäris-
tön ja esimerkiksi kaupunkikuvan luomisessa. Suunnittelun tehtävänä ei ole estää muutosta, 
vaan hallita sitä tunnistamalla ja tukemalla positiivisia vaikutuksia sekä estämällä epätoivot-
tua kehitystä. Toimivassa alueidenkäytön suunnittelussa pyritään suuntaamaan toimintaa 
antamatta toteuttamisen tavasta sellaisia yksityiskohtaisia vastauksia, joiden antamiselle ei 
vielä siinä vaiheessa ole edellytyksiä tai jotka jopa estävät luovien ja hyvien toteuttamistapo-



7 
 

jen kehittämisen jatkossa. Suunnittelun haasteena onkin löytää kussakin tilanteessa olennai-
set kehittämisperiaatteet ja reunaehdot ja jättää muu jatkosuunnittelun varaan.  

Alueidenkäytön suunnittelun ydintehtävät ovat erilaisia eri toimintaympäristöissä. Jo rakenne-
tulla alueella korostuu muutoksen hallinta kertaalleen rakennetussa ympäristössä. Miten löy-
detään oikea tasapaino joustavuuden ja sitovuuden välillä ja tuetaan proaktiivisesti erilaisten 
toimijoista käsin lähtevien kehittämishankkeiden etenemistä yhteensovittaen niitä yhdyskun-
tien kokonaisuuteen? 

Kehittyvien taajamien lähialueilla korostuu kysymys siitä, miten turvataan alueen kehittymis-
mahdollisuudet ja kasvu siten, että edellytykset kestävän yhdyskuntakehityksen luomiselle 
säilyvät. Näillä alueilla kysymys on usein varautumisesta pitkälle epävarmaan tulevaisuuteen 
ja hankaluudet yksittäisten kehittämishankkeiden vaikutusten tunnistamisessa korostuvat. 
Suunnittelun ajalliseen ulottuvuuteen kuuluu nähdä ne asiat, joita voidaan toteuttaa lähitule-
vaisuudessa ja myös ne asiat, joiden toteuttamisedellytykset on turvattava pitemmällä tule-
vaisuudessa. 

Alueidenkäytön ydintehtävien tunnistamiseen liittyy varautuminen myös yhä pitemmälle ke-
hittyvään alueiden erilaistumiseen. Kehittyvien kaupunkiseutujen taajamien ja niiden lähialu-
eiden ulkopuolella sekä väestöään menettävillä alueilla suunnittelun haasteet ovat erilaisia. 
Alueiden omien vahvuuksien ja kehittymisedellytysten merkitys ja niiden esille tuominen alu-
eidenkäytön suunnittelussa korostuu entisestään. Alueidenkäytön suunnittelun roolina on 
myös tunnistaa kehityksen reunaehtoja ja turvata esimerkiksi valtakunnallisesti, maakunnalli-
sesti ja seudullisesti tärkeiden infrastruktuurihankkeiden toteutuminen sekä luonnonvarojen 
kestävään käyttöön liittyviä näkökohtia. Kaupunki- ja maaseudun rajapintaan kuuluu myös 
kysymys siitä, miten turvataan viherverkoston laajuus ja virkistystarpeiden suuntaaminen 
siten, että sekä kaupunkiseudut että maaseutu siitä hyötyvät. Erityisesti väestöään menettä-
villä alueilla jo yksittäisten hankkeiden merkitys voi olla suuri. 

Alueidenkäytön ja liikenteen yhteen sovittava suunnittelu on oleellista. Liikenne on alueiden-
käytön ratkaisuilla johdettua kysyntää. Siksi on erittäin tärkeää arvioida, millaista tulevaisuu-
den kysyntää alueidenkäyttö on luomassa, jotta voidaan vastata siihen kestävällä tarjonnalla. 
Liikenteen tarjonnalle tulee koko ajan uusia reunaehtoja, kuten tiukentuvat ympäristö- ja tur-
vallisuusvaatimukset. Toisaalta uusi teknologia ja muuttuvat liikkumisen tavat tarjoavat mah-
dollisuuksia, joita on tarpeen hyödyntää alueidenkäytössä.  

Alueidenkäytön suunnitelmat ovat perinteisesti toimineet välineinä, joihin on osin informaatio-
tarkoituksessa koottu mahdollisimman paljon alueidenkäyttöön vaikuttavaa tietoa. Näin on 
tehty myös siinä tilanteessa, jossa alueidenkäyttöön liittyvät rajoitukset tulevat muusta lain-
säädännöstä. Tämä on helpottanut tiedon saatavuutta, mutta toisaalta vaikuttanut selvitysai-
neistojen laajuuteen sekä suunnitteluprosessien raskauteen ja kestoon. Sektorilainsäädän-
nön ja siihen perustuvien velvoitteiden, inventointien tai luokittelujen muuttuessa kaavat van-
henevat ja niiden muuttaminen vaatii oman aikansa. Suunnittelujärjestelmän uudistamisen 
yhteydessä on syytä huolella tutkia rajapinnat muuhun lainsäädäntöön ja keventää kaavojen 
informaatiosisältöä. 

 

5.3 Kaavaprosessin joustavuus ja vuorovaikutteinen toimintatapa  

 
Kaavaprosessien joustavuus on tärkeää. Kaavoitukseen olennaisena osana kuuluvassa 
osallistumisessa ja vuorovaikutuksessa on tarpeen painottaa tarkoituksenmukaisuutta ja va-
linnanvaraa. Nykyisissä kaavaprosesseissa korostuvat usein kriittisimmät näkökulmat.  Osal-
listuminen painottuu usein prosessin loppuun, vaikka näkökulmia onkin pyritty saamaan mu-
kaan valmisteluun jo varhaisessa vaiheessa. Tulevaisuudessa kaavoittajan rooli voidaan 
nähdä entistä enemmän eri näkemysten yhteensovittajana ja fasilitaattorina. Niin osallisten 
kuin viranomaisten vuorovaikutuksessa hyödynnetään ja kehitetään lisää uusia digitaalisia 
yhteistyön muotoja ja havainnollistamisen välineitä. Esimerkiksi neljännen sektorin, perintei-
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sen järjestötoiminnan ulkopuolella, usein verkossa organisoituvan kansalaistoiminnan, aktii-
visuutta kannattaa hyödyntää kaavoituksessa voimavarana. 

 

5.4 Digitaalinen alueidenkäytön suunnittelu 

 

Digitalisaation toteuttaminen edellyttää rakennetun ympäristön tietojen standardisointia kan-
sainväliset standardit täyttävästi ja tiedon liikkuvuuden varmistamista. Tieto tallennetaan 
älykkäisiin moniulotteisiin tietomalleihin ja jaetaan avointen rajapintojen kautta. Digitalisointi 
mahdollistaa merkittävät yhteiskunnalliset säästöt ja uuden rakennetun ympäristön alustata-
louden, jossa uusia teknologioita ja palveluita kehittyy.  

Digitalisaatio haastaa alueidenkäytön suunnittelujärjestelmän uudistamisen monesta eri nä-
kökulmasta. Muutos koskee laajasti suunnitteluun liittyviä tietoaineistoja, suunnitelmien esi-
tystapaa sekä suunnitteluprosesseja ja niihin liittyvää vuorovaikutusta. Kaavaprosessien me-
nettelytavat voidaan rakentaa sähköisten aineistojen ja viestimien pohjalle. Lähtökohtana 
tulee olla palvelujen käyttäjälähtöisyys laajasti ymmärrettynä: mahdollisuus vaikuttaa elinym-
päristöön ja sen kehittymiseen on oltava kaikkien ulottuvilla.  

Digitaalisessa toimintaympäristössä eri toimijat voivat hyödyntää avoimia paikkatietoaineisto-
ja yhteiseltä alustalta eri tarkoituksiin. Ympäristön tilasta tuotettava ja säännöllisesti päivitet-
tävä seurantatieto vähentää erillisen, kaavoja varten koottavan selvitystiedon tarvetta ja 
mahdollistaa kaavaselvitysten kohdentamisen tarkoituksenmukaisemmin. Vastaavasti digi-
taalinen kaava on helposti käytettävissä ja saatavilla. Kun ympäristö- ja seurantatieto on hel-
posti saatavilla ja ajantasaista, voidaan tietoa hyödyntää myös toteutushetkellä. Digitaalisuus 
avaa uusia mahdollisuuksia myös alueidenkäytön suunnitelmien seurantaan ja arviointiin. 

 

5.5 Hahmotus tulevaisuuden alueidenkäytön suunnittelujärjestelmäksi 

 

Alueidenkäytön suunnittelujärjestelmän uudistamisessa on tärkeä lähestyä asiaa suunnitte-
lun tarpeesta käsin ja mahdollisimman avoimesti erilaisia vaihtoehtoja punniten. Alla on esi-
tetty yksi vaihtoehto tulevan suunnittelujärjestelmän perusrakenteeksi. Erityisesti yleispiirtei-
sen suunnittelun kysymykset sekä kaupunkiseuduilla että näiden ulkopuolella samoin kuin 
kaavoituksen digitaalisuuden täysimääräinen hyödyntäminen yksityiskohtaisessa suunnitte-
lussa ovat asioita, jotka vaativat jatkossa perusteellista tarkastelua.  
 
Alueidenkäytön ohjaukseen kohdistuu tulevaisuudessakin kansallisia, maakunnallisia 
ja kuntatason tarpeita. Uudessa alueidenkäytön suunnittelujärjestelmässä turvattaisiin val-
takunnallisten intressien huomioon ottaminen.  Maakuntatason strategiset linjaukset muodos-
taisivat kehikon kaupunkiseutujen ja kuntien suunnittelulle. Varsinaisia kaavatasoja olisi kak-
si: nimettyjen kaupunkiseutujen strateginen kaava sekä kuntatason alueidenkäytön toteutta-
mista ohjaava kaava, joka korvaisi nykyisen kaltaisen asemakaavan ja kunnan yleiskaavan. 
Lähtökohtana olisi, että maakunta- ja kaupunkiseututasolla tehtäviin linjauksiin ei pääsään-
töisesti liittyisi välittömiä nykyisten yleispiirteisten kaavojen kaltaisia oikeusvaikutuksia. Oike-
usvaikutteisuus voitaisiin kuitenkin liittää osaan merkintöjä, esimerkiksi infrastruktuuria kos-
keviin ratkaisuihin. 

Valtakunnalliset intressit korostuisivat uudessa järjestelmässä. Alueidenkäyttöön liittyy 
merkitykseltään valtakunnallisia tarpeita, joiden toteutuminen ja huomioon ottaminen tulisi 
varmistaa alueidenkäyttöä koskevissa suunnitelmissa ja päätöksissä. Valtakunnallisesti mer-
kittävät asiat toimisivat reunaehtoina ja tavoitteina läpileikkaavasti koko suunnittelujärjestel-
mälle. Valtakunnallisten intressien osalta on tarpeen selvittää, mitkä asiat ovat sellaisia, jotka 
voitaisiin kirjoittaa suoraan tulevaan lakiin. Eri maissa on käytössä varsin erilaisia alueiden-
käytön kansallisen tason ohjausvälineitä. Niitä analysoimalla ja nykyisen ohjauksen toimi-
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vuutta arvioimalla voidaan kehittää alueidenkäytön kansallisten intressien kannalta toimiva 
ohjausväline.  

Maakunnan tasolla korostuisi suunnittelun strategisuus. Suunnittelu tulisi kohdentaa vain 
keskeisimpien maakunnallisten alueidenkäyttökysymysten linjaamiseen. Samalla tulisi oleel-
lisesti keventää suunnittelua kuormittavaa informatiivista sisältöä.  
 
Kaupunkiseuduilla tarvittaisiin toiminnallisen kokonaisuuden kattavaa yleispiirteistä suunni-
telmaa, joka mahdollistaisi alueen kehittämiseen liittyvien valintojen tekemisen. Kaupunki-
seudun kuntien sitoutuminen tällaiseen suunnitelmaan on oleellista.    

Tällaisen yleispiirteisen suunnitelman laatiminen olisi pakollista muutamilla suurilla kaupunki-
seuduilla. Myös muilla kaupunkiseuduilla sellainen voitaisiin tarvittaessa laatia. 

Kaupunkiseutujen suunnittelun kehittämisessä on tarpeen huomioida myös suunnitelmien 
toteuttamisen periaatteet sekä tarvittaessa niiden yhteensovittaminen osaksi valtion ja kau-
punkiseutujen sopimusmenettelyjä. Kaupunkiseudun toiminnallisen kokonaisuuden kattavan 
suunnitelman toteuttamiseen liittyviä kysymyksiä ovat muun muassa tarvittavat keskeiset 
toimenpiteet ja toteuttajatahot sekä toimenpiteiden toteuttamisjärjestys ja rahoitus. 
 
Kuntatasolla riittäisi yksi kaavataso. Kaava voitaisiin esittää eri mittakaavoissa ja tarkkuus-
tasoissa suunnittelutarpeen mukaan ja tarvittaessa tarkentaa tietyille osa-alueille (skaalautu-
vuus). Kuntakaava voitaisiin laatia vaiheittain tai osa-alueittain ja se korvaisi nykyisen ase-
makaavan ja kuntakohtaiset yleiskaavat. Kuntakaava voitaisiin laatia yleispiirteisenä koko 
kunnan alueelle, mikäli kunta pitää sitä alueidenkäytön ohjaustarpeen kannalta tarpeellisena.  

Yksityiskohtaiset alueidenkäytön suunnitelmat voisivat olla lähtökohtaisesti nykyistä yleispiir-
teisempiä ja niitä voitaisiin täydentää elinympäristön laatuun, julkiseen tilaan ja kaupunkiku-
van kehittämiseen liittyvillä sanallisilla periaatteilla. Yksityiskohdat täsmentyisivät hankkeiden 
suunnittelun yhteydessä yhteistyössä hankkeiden toteuttajien ja osallisten kanssa. 

Kaavat synnyttävät ja kaavoituksella luodaan oikeuksia ja velvollisuuksia, jotka on otet-
tava huomioon lain uudistuksessa ja erityisesti yksityiskohtaista suunnittelua kehitettäessä. 
Tällaisia kysymyksiä ovat muun muassa kaavojen toteuttamiseen liittyvät kysymykset sekä 
kaavoihin sisältyvät taloudelliset arvot.   

Kaupunkiseutujen ulkopuolella olevissa kunnissa riittäisi yksi edellä mainittu kuntakaava, 
jonka esitystapa ja mittakaava voisi vaihdella suunnittelutarpeen mukaan. Maaseudulla lupa 
rakentamiseen voitaisiin useimmiten myöntää myös suoraan ilman kaavallista tarkastelua. 

Alueidenkäytön suunnittelun ja liikennejärjestelmän suunnittelun tulisi toimia saumat-
tomasti yhteen ja tuottaa toisilleen lisäarvoa. Suunnittelussa on huomioitava muun muassa 
suunnitelmien ja käsiteltävien liikennejärjestelmän kehittämistoimien aikajänne. Pitkän aika-
välin varautuminen ja lähempänä toteutusta olevien hankkeiden mahdollistaminen ja niiden 
vaikutusten hallinta vaativat erityyppistä suunnittelua. Parempi yhteensovittaminen edellyttää 
myös suunnitteluun liittyvän päätöksenteon tarkastelua ja niiden tilanteiden näkemistä, joissa 
joko alueidenkäyttöön tai liikennejärjestelmäsuunnitteluun liittyvät päätökset tehdään liiaksi 
erillään toisistaan.  
 
Aktiivisella maapolitiikalla voidaan edistää kaavoituksen sujuvuutta, luoda edellytykset yh-
dyskuntien kehittämiselle ja kaavojen oikea-aikaiselle toteuttamiselle. Suunnittelujärjestel-
män uudistamisen yhteydessä on huolehdittava kuntien maapoliittisista toimintaedellytyksistä 
maapolitiikan keinovalikoimaa vastaavasti kehittämällä. Keinovalikoimaa on syytä jatkossa 
kehittää erityisesti käyttötarkoitukseltaan muuttuvien alueiden ja täydennyskaavoitettavien 
alueiden tarpeita silmällä pitäen. 
 
Suunnittelujärjestelmää muutettaessa on tärkeää, että siirtymäaika vanhasta järjestelmästä 
uuteen järjestelmään tapahtuu sujuvasti. Tämän vuoksi siirtymäsäännöksillä on tulevassa 
lakimuutoksessa tärkeä merkitys.                                                                       
 


