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Matti Laitio, ympäristöministeriö 
  



Maankäyttö- ja rakennuslain (MRL) toimivuutta 
on seurattu jatkuvasti 

• Arviointeja tehtiin pian lain voimaantulon jälkeen vuosina 2001 
ja 2002 ja laajemmin vuonna 2005 
 

• Arviointien perusteella lakiin on tehty monia tarkistuksia ja 
myös uusia säännöksiä on hyväksytty liittyen esimerkiksi 
tuulivoimarakentamiseen ja vähittäiskaupan ohjaukseen 
 

• Uuden kokonaisarvioinnin tekeminen on kirjattu nykyisen 
hallituksen hallitusohjelmaan. Nyt tehty arvio on tähänastisista 
perusteellisin. 

Matti Laitio, ympäristöministeriö 



Työn taustaksi on valmistunut 
lukuisia tutkimuksia ja selvityksiä 

Matti Laitio, ympäristöministeriö 

• mm. AKSU-selvitys: kyselyt kaavoittajille ja kaavoituksen 

ohjaajille, kansalaisjärjestöille sekä elinkeinoelämän toimijoille 

 

• Voimavaraselvitys yhdessä Kuntaliiton kanssa 

 

• Julkaisut sähköisinä: www.ym.fi > lainsäädäntö ja ohjeet > 

maankäyttö- ja rakennuslaki > maankäyttö- ja rakennuslain 

arviointi 

http://www.ym.fi/


MRL toimii keskeisiltä periaatteiltaan hyvin ja 
sille asetettujen tavoitteiden suuntaisesti 

• Neljä viidestä kaavoittajasta 
kokee, että kaavajärjestelmä 
tarjoaa toimivia välineitä 
erilaisiin suunnittelu-
tarpeisiin 

• Osallistuminen ja vuoro-
vaikutus on toiminut hyvin  

• Hyvän elinympäristön 
merkitys on korostunut 
kunnissa, kuntien ja valtion 
vastuunjako pääosin 
kohdallaan 

 

Matti Laitio, ympäristöministeriö 



Tarvitaan kuitenkin lain osauudistuksia ja 
toimintakäytäntöjen kehittämistä 

• Toimintaympäristön muutokset antavat aiheen lain 
osauudistuksille 

 
• Kaupunkiseutujen suunnitteluun on panostettava, ml. 

kaupunkien kehysalueet 
 

• Muualla maaseudulla ohjauksen tarve on vähäisempi. 
 
• Laadukas rakennettu ympäristö on turvattava tulevaisuudessakin 

 
• Perustuslain mukaisuus alueidenkäyttöasioissa on selvitettävä 

(mm. VAT:ien suhde MRL:iin)  
 

Matti Laitio, ympäristöministeriö 



26.2.2014 Matti Laitio, ympäristöministeriö 

Loppuraportissa lain toimivuutta ja 
vaikuttavuutta käsitelty monesta eri 
näkökulmasta 
 

 

 

1. Johdanto 
2. Arvioinnin ohjelmointi ja toteuttaminen 
3. MRL:iin tehdyt ja tiedossa olevat muutokset 
4. Alueidenkäytön ohjausjärjestelmän toimivuus 
suunnitteluvälineet; selvitykset ja vaikutusten arvioinnit;  
ohjauksen toimivuus kaupunkiseuduilla maaseudulla ja 
rannoilla;  vähittäiskaupan ohjaus; alueidenkäyttö ja liikenne;  
kulttuuriympäristö ja luonnonympäristö;  kansalliset 
kaupunkipuistot 

5. Rakentamisen ohjauksen ja lupajärjestelmän 
toimivuus 
6. Toimintaympäristön keskeisiä kysymyksiä 
mm. ilmastonmuutoksen hillintä ja siihen sopeutuminen, 
sähköinen asiointi, kilpailun toimivuus sekä 
täydennysrakentamisen painottuminen 

7. Yhteistyö ja eri toimijoiden roolit 
8. Osallistuminen kaavoitukseen 
9. Maapolitiikka ja kaavojen toteuttaminen 
10. Muutoksenhaku 
11. Voimavarat 
12. MRL:n ja muun lainsäädännön rajapinnat 
13. Maankäyttö- ja rakennuslaki perustuslain 
näkökulmasta 
14. Yhteenveto ja johtopäätökset 

• Eri luvuissa päätelmiä 

kyseisestä aihepiiristä 

• Lopussa (luku 14) 

tiivistelmä, jossa 

keskeisimmät asiat 

• Raportissa n. 240 sivua 

• Tähän esitykseen nostettu 

päätelmiä kaupunkiseutujen 

suunnittelusta, maaseudun 

ja rantojen suunnittelusta 

sekä yleiskaavoituksesta 



 
Kaupunkiseutujen suunnittelua on kehitettävä 

• Kaavojen tehtäviä on selkeytettävä. Yleispiirteiset kaavat 
osoittavat suuntaa, mutta niissä ei pidä ratkaista asioita liian 
pitkälle. 
 

• Kaavoitusta ja rakentamisen ohjausta on kehitettävä niin, että 
kaupunkiseudun kokonaisetu toteutuu silloinkin, kun yksittäisten 
kuntien intressit ovat vastakkaiset 
 

Matti Laitio, ympäristöministeriö 

 
• Kuntauudistuksen 
     eteneminen vaikuttaa  
     myös kaavajärjestelmään 



Maaseudun ja rantojen suunnittelun 
johtopäätöksiä (1) 

 
Maaseudun alueidenkäytön suunnittelussa korostuvat asumisen  
ohella maa- ja metsätalouden ja muiden paikkaan sidottujen  
elinkeinojen harjoittamismahdollisuudet, luonnonvarojen  
hyödyntäminen, perusinfrastruktuurin verkostot, luonnon  
virkistyskäyttö sekä luonnonarvojen vaaliminen. Suurimmalla   
osalla maaseutua maakuntakaava on ainoa maankäyttö- ja  
rakennuslain mukainen kaava. Maaseutuvaltaisten alueiden  
suunnitteluvälineistöä, erityisesti yleiskaavoitusta tulee kehittää. 
 
Rakentamisen ohjauksessa asemakaavoitettujen taajamien  
ulkopuolisilla alueilla on syytä erottaa kaupunkiseutujen taajamien  
kehysalueet ja kaupunkien läheinen maaseutu ydinmaaseudun ja  
harvaan asutun maaseudun ohjauksesta. 
  
 

 

  

 
 
 

Ympäristöministeriö / Matti Laitio 



Maaseudun ja rantojen suunnittelun 
johtopäätöksiä (2) 

Kiinteistökohtainen emätilamitoitus ei laajemmin käytettynä  
sovellu ranta-alueiden ulkopuolisten maaseutualueiden  
rakentamisen ohjaamiseen. Rakentamisen sijoittumisen  
ohjaamisessa ja tasapuolisuuden määrittelyssä on syytä pitäytyä  
yleisemmissä periaatteissa. 
 
Tämä on ollut periaate jo aikai- 
semmin kyläyleiskaavoitusta  
koskevassa ohjeistuksessa. 

Ympäristöministeriö / Matti Laitio 



Maaseudun ja rantojen suunnittelun 
johtopäätöksiä (3) 

Asutuksen laajeneminen voi aiheuttaa ristiriitatilanteita maa- ja  
metsätalouteen perustuvien elinkeinotoimintojen kanssa. Tämä  
pitää ottaa huomioon maankäytön suunnittelussa. 
 
Yleiskaavoitukseen liittyvät toimenpiderajoitukset koskien metsien  
käsittelyä ovat aiheuttaneet joissakin tilanteissa epäselvyyksiä  
metsätalouden käytännön toimijoille. Yleiskaavoissa käytetyt  
määräykset ovat myös lisänneet rajoitetussa puuntuotannossa  
olevien alueiden määrää. On syytä huolella miettiä, missä  
tilanteissa ja missä laajuudessa yleiskaavaan sisällytettävät  
toimenpiderajoitukset ovat tarpeellisia. 

Ympäristöministeriö / Matti Laitio 



Maaseudun ja rantojen suunnittelun 
johtopäätöksiä (4) 

Rantojen suunnittelu on edistynyt hyvin ja tällä hetkellä jo noin  
kolme neljäsosaa rantarakentamisesta perustuu kaavoitukseen. 
 
Rantarakentamisen poikkeamistoimivallan siirto vanhojen  
Rakennuspaikkojen osalta kunnille on toiminut pääosin hyvin eikä  
toimivallasta ole ollut yksittäistapauksia lukuun ottamatta  
epäselvyyttä. Poikkeamisen edellytyksiä laissa tulee täsmentää  
erityisesti tilanteessa, jossa poikkeamistoimivalta siirretään 
kokonaan tai nykyistä suuremmassa määrin kunnille. Ranta-alueilla  
on pidettävä huolta myös siitä, että poikkeamista ei käytetä  
enenevässä määrin sellaisissa tilanteissa, joissa periaatteiden  
ratkaiseminen riittävän laaja-alaisen kaavoituksen kautta on  
perusteltua. 

Ympäristöministeriö / Matti Laitio 



Yleiskaavoitusta koskevia päätelmiä  

• Merkittävä osa yleiskaavoista laaditaan melko suppeille alueille. 
Laajempien alueiden yleiskaavoja laaditaan vähän, koska 
menettelyt koetaan raskaiksi. Myös kuntien yhteisiä 
yleiskaavoja on laadittu vähän. 

• Yleiskaavoituksen rooli syytä säilyttää joustavana. 
Kehittämistarvetta tällä hetkellä erityisesti laaja-alaisessa 
strategisessa yleiskaavoituksessa. 

• Yleiskaavoituksen kehittäminen strategisempaan suuntaan 
vaatii kaikkien kaavaprosessiin osallistuvien toimijoiden 
yhteistyön ja viranomaiskulttuurin kehittämistä 

• Kyläyleiskaavapykälän (MRL 44§) käytettävyys ja yleiskaavan 
rooli maaseutualueilla 

• Yleiskaavoituksen kannusteet ja laatimistarpeen terävöitys 

Ympäristöministeriö / Matti Laitio 



Matti Laitio, ympäristöministeriö 

Voimavarat on kohdistettava olennaiseen 

• Alueidenkäytön suunnittelun ja rakentamisen ohjaamisen 
niukat voimavarat on suunnattava oikein 

 
• Laadittavat selvitykset ja vaikutusten arvioinnit kohdistetaan 

kaavan tarkoituksen mukaisesti 
 
• Vaihtoehdot maakuntakaavojen vahvistamisesta luopumiselle 

selvitetään. 
 

Kuntakaavoittajien mielipiteitä kaavojen selvitysten ja vaikutusten arviointien yksityiskohtaisuudesta. 

Puustinen ym. 2013. 



Miten tästä jatketaan? 

• Rakennepoliittiseen ohjelmaan liittyvät lainsäädännön 
muutoshankkeet ja toimintakäytäntöjen kehittäminen ovat 
ensisijaisia 
 

• Myös muihin arvioinnissa esille nostettuihin 
kehittämistarpeisiin liittyvää valmistelutyötä käynnistetään. 
Niiden toteuttaminen jää seuraavalle hallituskaudelle. 
 

 

Matti Laitio, ympäristöministeriö 



Miten osauudistuksia lähdetään valmistelemaan? 

Kaavajärjestel- 
mä  ja sen 

 sovel- 
taminen 

(sisältää ky- 
 ja 

 ly –näkökulman) 

VAT 

Poikkeamis
menettely 

Kaupunki- 
seudut ja  
maaseutu 

Sähköinen 
asiointi 

Kehittämis
alueet ja 

raakamaan 
lunastus 

Kaupan 
ohjaus 

RAPO- 
paketti 

Rajapinta- 
kysymykset 

Rakentami- 
sen 

säännökset 

Perustuslaki 

Kaavaohjauksen 

 kehittäminen 

Muutoksenhaku 

Kaavojen  

toteuttaminen 



Käynnissä olevat toimenpiteet liittyen 
mm. rakennepoliittiseen ohjelmaan 

Hallituksen rakennepoliittisen paketin toimeenpanoa koskevassa  
päätöksessä mainitut asiat käynnistetään välittömästi ja pyritään  
toteuttamaan tällä hallituskaudella.  
 
• Metropolikaavaa koskevat muutokset MRL:iin. Hanketta tehdään virkatyönä yhteistyössä eri 

sidosryhmien kanssa      

• Tehdään virkatyönä kilpailun toimivuuden edistämiseen ja kuntien maapolitiikan hoitamiseen 

liittyvien säännösmuutosten valmistelu. Esitykseen sisällytetään myös ehdotus kaupan 

sääntelyä koskevan siirtymäsäännöksen jatkamisesta.     

• Laaditaan selvitys maakuntakaavojen ja kuntien yhteisten yleiskaavojen vahvistusmenettelyn 

vaihtoehdoista.     

• Valmistellaan rakennusvalvontatoimen suurempien yksiköiden muodostamista. Hankkeeseen 

liittyy useita osaselvityksiä.  

• Uudistetaan Suomen rakentamismääräyskokoelma   

 
 

Ympäristöministeriö / Matti Laitio 



Hyvä suunnittelu oikeissa tilanteissa turvaa 
maaseudun ja kylien elinvoimaa sekä edistää 
ympäristön arvojen säilymistä 

13.11.2012 



Lopuksi 

Matti Laitio, ympäristöministeriö 

 
 
 

• Olosuhteet maan eri alueilla ovat 
hyvin erilaisia 
 

• Suunnittelu ei ole itsetarkoitus, 
alueidenkäytön ohjaus on 
sovitettava todellisiin 
suunnittelutarpeisiin. 
 

 
• KIITOS MIELENKIINNOSTA! 

 


