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Laki vastaa murroksiin

• Murrokset 100 v. sitten  asemakaavalaki 1932

• Murrokset II ms:n jälkeen  rakennuslaki 1958

• Murrokset 1980-90-luvuilla MRL 1999

• Murrokset nyt: mm. digitalisaatio, kaupungistuminen, 
täydennysrakentaminen, MAL-yhteensovitus, some…

– Käynnissä YM:n virkavetoinen valmistelu ja taustaselvitysten laatiminen MRL:n
kokonaisuudistukseen

• ProTo-hankkeen raportti, YM:n verkkoaivoriihen tulokset, KAMMI-hankkeen raportti, tulossa 5 
viisaan raportti

– Poliittiset linjaukset odotettavissa 2018

– Koko lakiuudistusprosessi kestää yli hallituskauden

1932 1958 1999 2021?



Maankäyttö- ja rakennuslain kokonaisuudistus

• Tärkeä uudistushanke, mahdollisuus hakea uusia ratkaisuja 
yhteiskunnallisiin murroksiin

• Kaavajärjestelmän keventäminen yksittäisten normien purkamisen 
rinnalle

• Alueellisten erojen huomioiminen, kaavahierarkian keventäminen, 
roolien selkeyttäminen, kaavojen tarpeettoman ja jäykistävän 
yksityiskohtaisuuden purkaminen, rakentamisen vastuusäännösten 
uudelleenarviointi, vrt. Kuntaliiton taannoinen selvitys kaavoituksesta

Staffan Lodenius, HS 13.12.2017: ”Kaavoitus on äärimmäisen raskas prosessi, jota 
pitäisi keventää niin että voitaisiin reagoida nopeammin uusiin tilanteisiin. Nyt 
joudutaan käymään koko hierarkia lävitse, jos tarvitaan muutoksia. Prosessi kevenisi 
tinkimättä demokratiasta tai laadusta sujuvoittamalla yliraskaita käytäntöjä.”

”Tietopohja on olemassa koko ajan digitaalisesti päivitettynä. Selvityksiä selvitysten 
perään ei enää tarvita.” 



RAKLIn painotuksia
• Nykyinen MRL

– Laki ja siitä paikallisesti johdetut vaatimukset ja ohjeet johtavat liian yksityiskohtaisiin kaavoihin sekä 
hitaisiin ja ennakoimattomiin prosesseihin. Kaavatasojen roolit ovat epäselvät, kaavajärjestelmä on raskas.

– Kaupunkiseudut eivät näy suunnittelujärjestelmässä. Kaupungistumisen tarpeet eivät tule riittävästi esiin.

– Rakentamisen vastuut kohdentuvat hankkeeseen ryhtyvälle. Vastuusäännökset tulisi arvioida ja uudistaa.

• Uusi MRL 

– Tunnistetaan alueiden erilaiset tarpeet, kuten suuret kaupunkiseudut, ja luodaan välineitä eri tarpeille.

– Kevennetään ja selkeytetään ohjausjärjestelmää, mahdollistetaan joustavat menettelyt. Parannetaan 
kaavoituksen ja lupamenettelyn ennakoitavuutta.

– Reaaliajan tarpeisiin vastaaminen (ajallisin) kestävyyskriteerein, muutoskykyisyys. Innovatiivisuudelle tilaa.

– Digitaalisuus kaavoituksessa, kaupunkimallien ym. soveltaminen kaavoituksen rinnalla/korvaajana. 

– 2-tasoinen kaavahierarkia: kaupunkiseutukaava ja kunnan paikalliskaavat. Kunnat yhdessä vastaavat 
kaupunkiseutukaavasta ja kunta alueensa paikalliskaavoista. MAL-sopimukset kaupunkiseutukaavoitusta 
täydentävänä ohjausvälineenä.

– Ei maakuntakaavaa, mutta valtakunnalliset alueidenkäyttötavoitteet (VAT) ja niiden maakunnallinen 
tarkentaminen tärkeää strategista ohjausta. VAT ja maakunta ohjaavat erityisesti väyliä, energiaverkkoja, 
laajoja luontoalueita sekä määrittävät osaltaan mitä kysymyksiä kaupunkiseutukaavassa tulee huomioida. 
Maakunnan laatimat selvitykset tukevat kuntien kaavoitusta.

– Kaavasta toteutukseen -prosessi edellyttää menettelyjen uudistamista tilanteessa, jossa kaava on nykyistä 
väljempi. 



Kokonais-MKK

Vaihe-MKK

Kokonais-YK

Osa-YK

AK
(+ vaihe-AK)

Toteutus/ 
joustot Toteutus/ joustot

Periaate nyt Käytäntö nyt

Maakuntakaava

Yleiskaava

Asemakaava

Valtakunnalliset alueidenkäyttötavoitteet, VAT



Kaupunkiseutukaava
Toiminnallinen alue, skaalautuvuus

Kunnat hyväksyvät kaavan
Tuetaan MAL-sopimuksilla

Paikalliskaava
Alueellinen skaalautuvuus

Kytkeytyminen palveluihin ja liikkumiseen
Joustavuus (mm. käyttötarkoitus)

Toteutus
Innovaatiot, kumppanuudet, sopimukset, 
tontinluovutusmenettelyt, uudet avaukset

Valtakunnalliset alueidenkäyttötavoitteet ja
maakuntasuunnittelu

Valtakunnallisten tavoitteiden jalkauttaminen. Ylimaakunnalliset asiat, kuten väylät, energiaverkko.
Kuntien alueidenkäytön edistäminen.

Kaupungit, kaupunkiseudut

Pienten kaupunkien ja kuntien 
kokonaisuudet, maaseutukeskukset, 
maaseutu

Rakennus-/hankelupa Rakennus-/hankelupa

Elinvoimakaava 
Skaalautuvuus

maankäyttö, liikkuminen, elinkeinot

Kyläkaava
Taajaman ulkopuolinen 

alue, skaalautuvuus

Paikalliskaava
Taajama-alue 
skaalautuvuus 

Toteutus
Innovaatiot, kumppanuudet, sopimukset, 
tontinluovutusmenettelyt, uudet avaukset

Ehdotus kaavajärjestelmän sujuvoittamiseksi: 
1- tai 2-tasoisuus + alueelliset erot huomioon

Valtakunnan ja 
maakunnan strateginen 
ohjaus; alueellisia 
painotuksia; vaatimuksia 
kaupunkiseutukaavalle.

Luodaan kaava 
toiminnallisesti 
tärkeimmälle tasolle. 
Vahvistetaan ja 
räätälöidään MAL-
sopimusmenettelyllä. 

Joustavuutta detaljien 
sijaan. Kuntien 
mahdollistavat  
käytännöt, ml. 
käyttötarkoituksen 
laajentamiset.

Aidosti tilaa 
toteutuksen 
innovoinnille, 
kumppanuuksille.



Kiitos!


