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TYÖPAJA MAANKÄYTÖN OHJAAMISESTA LIEVEALUEILLA JA SUUNNITTELUTARVEALUEILLA 
- OHJAUSVÄLINEIDEN KEHITYSTARPEET JA MRL:N UUDISTAMINEN 
 
Torstai 6.6.2013 Kuntatalo klo 12-16, B4.10. 
Järjestäjät: MAL-verkosto ja Kuntaliitto 
 

Työpaja kokosi kuntien, seutujen ja valtion edustajia yhteen keskustelemaan kaupunkiseutujen kasvun 

ohjaamisesta, lievealueiden rakentamisen sääntelystä ja suunnittelutarvealueista. Tavoitteena oli 

selkeyttää lainsäädännön ja politiikan kehitystarpeita. Tuloksia on mahdollista käyttää tarpeiden mukaan 

hyödyksi MRL:n arvioinnissa ja uudistamisessa.  

 
Työpaja sisälsi: 

- Taustoituksen (Laine, Ristimäki) ja yhteenvedon (Laitio) 
- Puheenvuoroja ja keskustelua tärkeimmistä asiayhteyteen liittyvistä teemoista 
- Esimerkkejä eri puolilta Suomea 
- Kunnan välineet, seutuvälineet, valtion ohjausvälineet 
- Nykytila, vahvuudet, heikkoudet, muutostarpeet ohjausvälineisiin 

 
 
AVAUS: RITVA LAINE, KUNTALIITTO 

 
Kasvavilla seuduilla rakentamispaineita, lievealueilla rakennetaan, tarjonta ei aina vastaa kysyntään 
Lupahakemuksista tehtävä päätös, harkinta lain antamissa rajoissa. Vaikutusten arviointi vaikeaa, 
yksikin rakennus voi aiheuttaa ongelmia tulevaisuudessa (esim. tielinjat ja muu alueen kehittäminen). 
Maanomistus kysymyksenä iso ja mielipiteitä jakava keskus- ja kehyskunnissa Valtiotasolla 
tarvittaisiin lakiin muutos, poliittisia valintoja – yksin kunnat eivät ole syyllisiä hajautumiskehitykseen. 

 
 
MIKA RISTIMÄKI, SYKE: LIEVE- JA HAJARAKENTAMISEN KEHITYS (VIIM. 20 V.) 

 
Ongelma, jos se sellaiseksi koetaan, keskittyy kasvaville kaupunkiseuduille, yliopistopaikkakunnille ja 
erit. Helsingin seudulle. Taantuvilla seuduilla tilanne on toinen.  
 
3 käsitemääritelmää:  
1) Yhdyskuntarakenteen hajautuminen (harvan taajama-alueen kasvua, kaavan lievealueella, 
toimintojen välisten etäisyyksien kasvu)  
2) Yhdyskuntarakenteen eheyttäminen (laadullista & määrällistä, mm. olemassa olevan infran 
hyödyntämistä, toimissa huomioidaan myös maisemalliset tekijät) 
3) Taajama = Syken taajamarajaus jakautuu tiheään taajama-alueeseen (vastaa 
asemakaavoitettua, jo rakennettua taajama-aluetta) ja harvaan taajama-alueeseen (voi olla 
keskeneräistä asemakaava-aluetta, asemakaavan lievealue, tienvarsiasutusta, kylämäistä asutusta) 
 



Alle 0,02 aluetehokkuuden taajamat + 500 metrin lievevyöhyke tarkastelussa. Hämeenlinnan 
kaupunkiseudun kokoinen väestömäärä asuu pääkaupunkiseudun lieve-alueilla. Moniautoisuus 
kasvaa autovyöhykkeillä! Seurauksena on kasvihuonekaasupäästöjen kasvu.  
Mika Ristimäki & Leo Kosonen: ”Urban Fabrics”-hanke, UF (käynnissä).  

- Peri-urbanisaatio vaatii enemmän huomioimista, kehyskunnat 
- Tulossa luento ja seminaari lokakuu 23.pv luento (Australiasta) 

 
Nykyinen kaupunki/asuntopolitiikka riittämätöntä – keskusalue vain varakkaille, vähävaraisemmat 
muuttavat haja-alueille: aluerakenne eriytyy – Helsingin seudulla joutuu aika kauas sillä hinnalla, millä 
pienemmissä kaupungeissa saa asunnon (koko & etäisyys keskustasta).  Uudistusta rahoitukseen, jotta 
lievealueiden rakentamista voidaan paremmin hallita.  

 
 
ANITA PIHALA, NURMIJÄRVI: KEHYSKUNNAN KOKEMUKSIA (”MUTAPAINIA”) 
 

Nurmijärvi on maaseutumainen kunta, as. 41 000 → Maaseudulle rakentaminen juurtunut myös 
asenteisiin 
- Lieve-alue- ja hajarakentaminen 
- Suurin rakentamispaine Helsingin läheisillä alueilla 
- Kaikki asemakaavan ulkopuoliset alueet on määritelty suunnittelutarvealueiksi 
- Kylissä ja maaseutualueilla oikeusvaikutteiset osayleiskaavat 
- Maaseutualueen osayleiskaava: maaseudun tulee näyttää maaseudulta, asutusta vain kyläalueilla 

 
Ristiriitoja ajatusmaailmassa ja hallinnossa: 
- Kyläsuunnitelmat – kylän elävöittäminen lisärakentamisella 
- ”toki omalle maalle saa rakentaa” ja ”maaseudulle pitää saada muuttaa, jos haluaa” – näkyy myös 

luottamushenkilöiden puheessa 
- Valtakunnalliset alueidenkäyttötavoitteet (VAT): ”kyliä tulee kehittää” → haetaan oikeutusta 

hajarakentamiselle 
- Joissakin taajamissa asukkaat kokevat olevansa kyläläisiä ja edustavansa kyliä, vaikka kunnan ja 

ELY:n mukaan eivät ole 
- Ristiriitaisia tukia esim. vesihuollon rakentamiseen, kunta on ”paha” jos ei anna rakennuslupaa 

→Paine lisätä rakentamista vesihuollon myötä  
→ Kuntia syyllistetään yhdyskuntarakenteen hajoamisesta. 

 
Kysymyksiä: 

- Tulisiko laissa olla variaatioita kasvavien kaupunkiseutujen suhteen? 
- mikä on ”perusrakentamisoikeuden” rooli ja tulevaisuus? 
- kuka päättää suunnittelutarveratkaisuista? 

 
”Haitallinen yhdyskuntakehitys” ei aina kelpaa syynä/perusteluna rakennusoikeuden kieltoon, 
saattaa kumoutua hallinto-oikeudessa. Ongelmana haitallisuuden tulkinta.  

 
 
ANNE LESKINEN, OULU: KESKUSKAUPUNGIN KOKEMUKSIA 

 
MAL-aiesopimus siitä, miten uusien asuntojen tulisi sijoittua suhteessa liikenneverkkoon ja 
työpaikkoihin. Tavoitteena on uusien asuntojen sijoittuminen jo rakennetuille alueille.  Uuden Oulun 
yhdistymissopimuksessa todetaan, että asumista ohjataan asemakaava-alueille, tuetaan yhdistyvien 
kuntien elinvoimaisuutta, maaseudulle(kin) saa rakentaa – tietyin ehdoin. Liitoksen myötä Oulun 
luonne on muuttunut! paljon maaseutumaisia alueita, esim. poronhoitoaluetta on tullut mukaan 
entisen ydinkaupungin rinnalle.  



 
Haja-asumisen ohjaamisen tarpeellisuus tunnistettu jo v. 2002, sittemmin tehty mm. Haja-
asutusalueen asukastutkimus, vuonna 2011. Asukkaiden omaa harkintaa varten ja kansalaisille avuksi 
on laadittu koonti maaseutu-asumisen hyvistä ja huonoista puolista (asemakaavan ulkopuolella).  
Oulun kokemusten mukaan asemakaavoitettujen tonttien riittävä tarjonta ei ole poistanut 
halukkuutta haja-asutusalueille rakentamiseen! → Metsä ja hiljaisuus vetävät puoleensa. 
Yhdyskuntarakenteen eheyttäminen → kaavoituksella pyritään vastaamaan.  
Oulussa laaditaan uutta strategista yleiskaavaa + maapoliittista ohjelmaa: 
- Millaisia vyöhykkeitä pitäisi olla, jotta ohjaisi rakentamista halutulla tavalla?  
- Miten maaseutua kehitetään maaseutuna?  
- Hahmoteltuja malleja: kaupunkisydän, kaupunkimainen esikaupunki, ”tiivihkö” esikaupunki, väljä 

esikaupunki, maaseutumainen esikaupunki, maaseutu 
 
 
KIMMO KURUNMÄKI, TAMPEREEN KAUPUNKISEUTU:  
ASEMAKAAVOJEN ULKOPUOLISEN RAKENTAMISEN SEUDULLISET PERIAATTEET 

 
Sanasto ja termistö on tärkeää mielikuvien muodostumisessa, ei vain asemakaava-alue vs. 
asemakaavan ulkopuolinen alue/haja-alue. Taustalla vaikuttaa kaupunkiseudun rakennesuunnitelma 
2030, jossa maininta: haja-asutusta vähennetään asteittain. Kysymyksinä ovat kasvun 
ohjaaminen/sijoittuminen, lieverakentamisen hillintä, kylien kasvun tukeminen (se kasvu joka ei 
sijoitu ydinalueille).  
 
Kaupunkiseudulla laadittiin periaatteista useita versioita → menivät poliittiseen käsittelyyn.  
Versio1: Seitsemän toimenpide-ehdotusta: maankäytön vyöhykesuunnittelu, yleiskaava-alueen 
laajentaminen, suunnittelutarvealueiden käytäntöjen yhdistäminen, kuntien tulisi luopua/vähentää 
as-lupien myöntämistä lievealueille (0-5 km asemakaavan reunasta), kuntien tulisi seurata haja-
rakentamisen kehittymistä. Mediassa kuumaa keskustelua, vastaan – tiedotuksessa siis 
epäonnistuttiin. Kolmannessa versiossa toimenpide-ehdotukset supistuneet kolmeen (löysempiä), 
rakentaminen edellyttää asemakaavaa eikä suunnittelutarveratkaisuja tulisi myöntää.  
 
Kysymyksiä: 

- Lievealue, 0-5 km, tarkempi rajaus kuntakohtaisesti kaavoittajan piirtämänä? 
- Lievealueen tulisi osoittaa tulevat asemakaavoitettavat alueet, tulevaisuuden kasvusuunnat 
- Lievealue muuttuu (esim. 5-10v päästä), kartan tarkistaminen? 
- Periaatteiden vienti maakuntakaavaan? 
- Periaatteiden sisällyttäminen rakennesuunnitelmaan? 

 
 
RITVA SCHIESTL, KESKI-SUOMEN ELY, MRL:N TOIMIVUUS 

 
Lievealueiden hallinta ei ole uusi asia, jo 1997 rakennuslakitoimikunta: ”yhdyskuntarakenteen 
ohjaaminen ongelmallista”. Lainsäätäjän rooli on oleellinen. Suunnittelutarvealueen käsitteestä tuli 
”onneton” ratkaisu lieve-alueiden rakentamisen hallintaan. Nyt suunnittelutarveratkaisut hallinto-
oikeuksissa: kielteisistä pysynyt 90 %, positiivisista kumottu 63–70% ---> tasainen kehitys pysynyt 
koko lain voimassaoloaikana lähes samana --> kyse ei siis olekaan ollut alkuhaparoinnista. 
 
Kunnissa poliittinen prosessi vaikuttaa positiivisten ratkaisujen laadintaan, ne voivat silti kaatua 
ELYissä ja hallinto-oikeuksissa koska lain ”henki” on tiukka ja tiukempi kuin kuntien näkemys. 
Esimerkiksi Jyväskylässä yleensä myönteisiä suunnittelutarveratkaisuja. Yleisesti voi kysyä, jos jo 
suunnittelutarvealue on luottamushenkilöille vaikea käsite, miten päättäjiltä luonnistuu muunlainen 
kaavatarkastelu?  



 
Pohdintaa: ”Kaavan laadintaa ei saa vaikeuttaa ”– Miksei? Onko se aina asemakaava, jolle pitää jättää 
suunnitteluvara? 
 

KESKUSTELUSTA POIMINTOJA (TEEMOJA JOIHIN PALATTIIN USEASTI TYÖPAJAN AIKANA):  
 

Asemakaavan tarveraja: Olisi hyvä ottaa käyttöön rantakaavojen tapainen suunnittelumenettely: 
”asemakaavan tarpeellisuusalue tai -raja”, jossa ei voi rakentaa ilman kaavaa. Rantakaavoissa kunta 
ehdotti, ELY-keskuksissa otettiin vastaan ja tarkasteltiin suhteessa kriteereihin ja luontoarvoihin. 
Viranhaltija läänissä piirsi tarpeellisuusrajan. Kieltoalueet olisi helppo määritellä. Tällä päästäisiin 
jatkuvasta riitaisuudesta ja kiistelystä eroon. Karttoja syntyi, samoin päätöksiä, vastuu hajautuisi 
myös ELY-tasolle eli valtio-osapuoli olisi lainsäätäjänä osallisena. Voisi muodostaa myös 
suunnittelutarvemääräyksiä nykyistä enemmän. 
 
Kasvavien kaupunkiseutujen kehysalueilla tilanne on erityisen huolen aiheena. tulisiko uudistetussa 
lainsäädännössä olla erilaisia malleja erityyppisille kaupunkiseuduille? Vai yksi yhteinen malli? 
 
Vesihuoltoratkaisut: yleiskaavoitus ja vesihuollon suunnittelu kytkettävä yhteen, ettei epäsuotuisia 
”putkitilanteita” synny. Vesihuolto saattaa houkutella asukkaita sinne, minne ei muutoin heitä 
houkuteltaisi. Toisaalta toimiva vesihuolto kannustaisi asukkaita kylätaajamiin.  
 
Kuntaliitokset: Kuntaliitoksissa ja varsinkin sopimusvaiheessa voi tulla katvealueita ja 
epäjatkuvuuksia suunnittelutarvealueisiin (2 tai useampi sopimusvalmistelussa mukana olevaa 
kuntaa laatii suunnitelmat, välissä oleva kunta ei) ja asemakaavan ulkopuolisiin tarkasteluihin. Myös 
yleiskaavatilanne ja suhtautuminen kyläkaavoihin voi yhdistyvissä kunnissa olla aivan eri tasolla. 
Yhdistyneissä laajoissa kunnissa huoleksi nousee myös se, toteutetaanko koko uuden kunnan alueella 
tiukkaa rajoittamista, löysempää mallia vai osittaista tiukkaa/ löysää uuden kunnan eri puolilla? 
Viimeaikaisista kuntaliitoksista tulisi oppia ja ottaa myös lainsäädännössä kantaa suunnittelua 
hankaloittavista tilanteista.  
 
 

YHTEENVETO, MATTI LAITIO, YM 

 
Nyt käynnissä MRL:n toimivuuden arviointi, tarkastellaan eri välineitä sekä kaupunki- ja 
maaseutuympäristöjen rakennettuun ympäristöön liittyviä seikkoja. 
 
Ykkösenä kasvavien kaupunkiseutujen suunnittelu ja lievealuetarkastelu liittyy kiinteästi siihen 

→ Yleiskaavoituksen tärkeys! riittävän laaja-alaiset yleiskaavat (ei osa-yleiskaavoja) ja riittävän 
strateginen suunnittelu, millä periaatteilla alueita halutaan kehittää 
→ Ongelma yksittäisissä suunnittelutarveratkaisuissa se, että yhteys laajempaan kokonaiskuvaan 
hämärtyy. 

 
”Haitallinen yhdyskuntakehitys” -  jatkossa tarvitaan selkiyttämistä, mitä tällä tarkoitetaan!  

 
 
MUUTA: Kuntaliiton julkaisu: Asemakaava-alueen ulkopuolinen rakentaminen. Suunnittelutarveratkaisut 
ja poikkeamispäätökset. Valmistelijan opas. Opas on laadittu yhdessä ympäristöministeriön, liikenne- ja 
viestintäministeriön, Tiehallinnon, Keski-Suomen ympäristökeskuksen ja Uudenmaan liiton kanssa. 
(tilattavissa Kuntaliiton julkaisumyynnistä).  


