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Alueidenkäytön pykäläluonnosten
lähtökohdat
MRL-uudistuksen alueidenkäyttöä koskevat tavoitteet
• Hallitusohjelman kirjaukset
• Alueidenkäytön suunnittelujärjestelmän ajantasaistaminen ja yksinkertaistaminen.
Lakihankkeen organisointi ja aikataulu (lausuntokierros keväällä 2021)
Maankäyttö ja rakennuslain kokonaisarviointi 2014:
Tarve kehittää kaavoitusta strategisempaan suuntaan. Alueidenkäytön ohjaus on sovitettava paremmin
todellisiin suunnittelutarpeisiin. Kaavahierarkian toimivuutta haastaa kaavoitustarpeiden nouseminen yhä
useammin hankelähtöisesti alhaalta ylös.
Alueidenkäytössä keskeisimpänä ongelmana nostettiin esille kaupunkiseutujen suunnittelun
toimimattomuus.
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Alueidenkäytön suunnittelujärjestelmän kokonaisuus
(pykäläluonnokset)
• Valtakunnalliset alueidenkäyttötavoitteet pysyisivät pääosin ennallaan. Muutoksia
esimerkiksi ilmastonmuutoksen näkökulmasta.
• Maakuntakaavassa korostuisi suunnittelun kohdentuminen merkitykseltään
maakunnallisten asioiden käsittelyyn. Maakuntakaavan rooli muuta suunnittelua
velvoittavasti ohjaavana kaavana olisi nykyistä rajatumpi.
• Kaupunkiseutusuunnitelma olisi uusi osa suunnittelujärjestelmää.
• Yleiskaava ja asemakaava säilyisivät pääosin ennallaan. Yleiskaavaa voitaisiin käyttää
sekä strategisena kaavana että tietyin edellytyksin suoraan rakentamista ohjaavana
kaavana.
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Maakuntakaava
• Maakuntakaavan tarkoituksena olisi osoittaa maakunnan tavoiteltu pitkän aikavälin
kehitys ja luoda edellytykset maakunnan alueidenkäytön ja aluerakenteen kestävälle
kehittämiselle.
• Maakuntakaavassa olisi esitettävä kehittämisen periaatteet koskien 1) aluerakennetta, 2)
valtakunnallista ja maakunnallista liikennejärjestelmää ja –verkkoa sekä maakunnan
viherrakennetta. Nämä asiat myös olisivat ohjeena laadittaessa yleis- ja asemakaavoja.
• Maakuntakaavassa voitaisiin esittää myös muita maakunnan kehittämisen kannalta
tarpeellisia asioita.
• Maakuntakaavassa korostuisi suunnittelun kohdentuminen merkitykseltään valtakunnallisten
ja maakunnallisten asioiden käsittelyyn.
• Maakuntakaavojen vahvistusmenettelystä luopuminen 2016 – mikä muuttui?
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Maakuntakaavan oikeusvaikutukset – mistä oikein on kyse?

• Keskeisin maakuntakaavan oikeusvaikutus on ohjeena oleminen kuntakaavoitukselle.
Ohjeena olemisen merkittävyys vaihtelee (esitystavan lisäksi) sen mukaan, millaisesta
alueidenkäytöstä ja alueesta on kyse esimerkiksi tielinjaus, viherrakenne, muut
aluevaraukset ja hankkeet.
• Maakuntakaava pitkän aikavälin kehityksen osoittajana ajatellen muutosten nopeutta ja
yksittäisiä hankkeita. Miten yhtäältä ennakoitavuutta ja toisaalta joustoa tulisi painottaa?
Tarvitaanko lisää strategisuutta? Mitä asioita on tarpeen tulisi lukita pitkällä aikavälillä, mitkä
mahdottomia? Oikeusvaikutusten merkittävyys? Kaavojen toteutuminen ja toteuttaminen?
• Rakennetun ympäristön tietojärjestelmän kehittäminen ja merkitys. Kaavassa ratkaistavat
asiat ja kaavan informatiivinen aineisto. https://ym.fi/rakennetunymparistontietojarjestelma
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Kaupunkiseutusuunnitelma
• Tarve kaupunkiseutujen toiminnallisen kokonaisuuden suunnittelulle tunnistettu useissa
yhteyksissä.
• Vapaamuotoisempi kuin kaavat, kuitenkin asukkaiden osallistuminen
kaupunkiseutusuunnitelman laatimiseen.

• Kaupunkiseutusuunnitelma olisi laadittava Helsingin, Tampereen, Turun, Oulun, Jyväskylän,
Kuopion ja Lahden kaupunkiseuduille. Kaupunkiseutusuunnitelma voidaan laatia myös
muille kaupunkiseuduille kaupunkiseudun kuntien yhteisestä sopimuksesta.
• Kaupunkiseutusuunnitelma ei olisi velvoittavana ohjeena kuntakaavoille.

26.4.2021

6

§ Kaupunkiseutusuunnitelman tarkoitus
Kaupunkiseutusuunnitelman tarkoituksena on sovittaa yhteen kaupunkiseudun
yhdyskuntarakenteen, liikennejärjestelmän ja viherrakenteen kehittämisen periaatteet sekä
edistää ilmastonmuutoksen hillintää ja yhdyskuntarakenteen toimivuutta, taloudellisuutta ja
kestävyyttä.
Kaupunkiseutusuunnitelma on laadittava Helsingin, Tampereen, Turun, Oulun, Jyväskylän,
Kuopion ja Lahden kaupunkiseuduille.
Kaupunkiseutujen aluerajauksesta säädetään valtioneuvoston asetuksella.
Kaupunkiseutusuunnitelma voidaan laatia myös osa-alueittain.

Kaupunkiseutusuunnitelma voidaan laatia myös muille kaupunkiseuduille kaupunkiseudun
kuntien yhteisestä sopimuksesta
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§ Kaupunkiseutusuunnitelman laatiminen
ja hyväksyminen
Kaupunkiseutusuunnitelma-alueeseen kuuluvat kunnat vastaavat yhteistyössä suunnitelman
laatimisesta. Kuntien on suunnitelmaa laatiessaan oltava tarpeellisessa määrin yhteistyössä
asianomaisten viranomaisten kanssa. Tämän lisäksi kaupunkiseutusuunnitelmaa laadittaessa
noudatetaan, mitä tämän lain x [Vuorovaikutus kaavoitusmenettelyssä], s [Osallistuminen ja
vaikuttaminen kaavan aloitusvaiheessa] ja y [kaavaehdotuksen asettaminen julkisesti
nähtäville] §:ssä säädetään osallistumisesta ja vuorovaikutuksesta sekä z-w §:ssä
[Vaikutusten selvittäminen kaavaa laadittaessa ja Vaikutusten selvittämisen kohdentuminen ja
laajuus] vaikutusten arvioinnista.
Kaupunkiseutusuunnitelman hyväksyy jokainen suunnitelma-alueeseen kuuluva kunta
erikseen tai kunnat voivat sopia kaupunkiseutusuunnitelman hyväksymiseen liittyvän
päätösvallan siirrosta kuntien yhteiselle toimielimelle tai kuntayhtymälle.

26.4.2021

8

Yleiskaava säilyttää pitkälti nykyisen
roolinsa
• Strategiset yleiskaavat ja perinteiset aluevarauskaavat olisivat edelleen mahdollisia.
• Yleiskaavaa voitaisiin käyttää suoraan rakennusluvan myöntämisen perusteena niillä alueilla,
joilla kaavassa on siitä erikseen määrätty. Edellytyksenä on, että yleiskaava ohjaa riittävästi
rakentamista ja muuta alueidenkäyttöä. Määräys ei voi koskea aluetta, jolla alueidenkäytön
ohjaustarve edellyttää asemakaavan laatimista.
• Laadittaessa yleiskaavaa kaupunkiseuduilla olisi kiinnitettävä huomiota myös seudullisen
yhdyskuntarakenteen toimivuuteen, taloudellisuuteen ja kestävyyteen
• Yleiskaava olisi ohjeena laadittaessa asemakaavaa sekä ryhdyttäessä muutoin
toimenpiteisiin alueiden käytön järjestämiseksi.
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Yleiskaavan ja asemakaavan yhteiskäsittely
Yleiskaava ja asemakaava voitaisiin laatia yhtä aikaa ja hyväksyä
samalla päätöksellä
• Mahdollistaisi yleis- ja asemakaavan menettelyllisen yhdistämisen, esimerkiksi yhteisen
osallistumis- ja arviointisuunnitelman sekä yhteiset vuorovaikutukseen liittyvät menettelyt ja
kuulutukset. Kyse olisi kuitenkin juridisesti kahden eri kaavan laatimisesta, vaikka kaavojen
hyväksymispäätös olisi yhteinen. Tämä tarkoittaisi sitä, että molempien kaavojen kaavaasiakirjat tulisivat olla erilliset.

Yleiskaavan hyväksymisen yhteydessä voidaan myös kumota alueella
voimassa oleva asemakaava
• Tarkoituksena lähinnä helpottaa menettelyjä tilanteissa, joissa alueiden käytön
ohjaustarpeeseen ja kaavojen toteuttamiseen liittyviin velvoitteisiin nähden
asemakaavatasoista suunnittelua voidaan pitää tarpeettomana ja korvata
yleiskaavatasoisella suunnittelulla.
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Asemakaava
Alueiden käytön järjestämistä, rakentamista ja kehittämistä varten on laadittava asemakaava,
jonka tarkoituksena on ohjata rakentamista ja muuta alueidenkäyttöä paikallisten olosuhteiden,
kaupunki- ja maisemakuvan, julkisen tilan, hyvän rakentamistavan, olemassa olevan
rakennuskannan käytön edistämisen ja kaavan muun ohjaustavoitteen edellyttämällä tavalla.
Asemakaavassa esitetään ohjaustarpeen edellyttämällä tarkkuudella:
1) asemakaavan ja sen eri alueiden rajat;
2) alueiden yleiset tai yksityiset käyttötarkoitukset;
3) rakentamisen määrä sekä
4) rakennusten sijoitusta ja tarvittaessa rakentamistapaa koskevat periaatteet.
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§ Ilmastonmuutoksen hillintä ja siihen sopeutuminen
kaavoituksessa ja rakentamisessa
Kaavoituksessa on edistettävä ilmastonmuutokseen hillintää:
1) vahvistamalla yhdyskuntarakenteen eheyttä erityisesti kaupunkiseuduilla ja niiden
lievealueilla sekä hyödyntämällä kestävästi olemassa olevaa infrastruktuuria;
2) tukemalla resurssitehokasta yhdyskuntakehitystä sekä luomalla edellytyksiä vähähiiliselle ja
kestävälle liikennejärjestelmälle;
3) luomalla edellytyksiä uusiutuvien ja vähähiilisten energiamuotojen hyödyntämiselle.
Kaavoituksessa ja rakentamisessa on varauduttava lisääntyviin sään ääri-ilmiöihin ja muihin
ilmastonmuutoksen aiheuttamiin muutoksiin ja riskeihin sekä varmistettava ekologisten
yhteyksien säilyminen. Uusi rakentaminen on sijoitettava tulvavaara-alueiden ulkopuolelle tai
tulvariskien hallinta on muutoin varmistettava.
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Kaavoja koskevat laadulliset vaatimukset
• Laissa säädettäisiin kaavojen laadullisista vaatimuksista, joihin kaavoja laadittaessa olisi
kiinnitettävä erityistä huomiota ja jotka olisivat perusteena kaavan sisällön laillisuuden
arvioinnille.
• Laissa määriteltävät kaavojen laadulliset vaatimukset keskeisessä merkityksessä
-

Kaavan laillisuuden arviointi

-

Eri kaavatasojen tehtävät ja tarkoitukset

-

Kaava eri asioita yhteen sovittavana välineenä

-

Eri asioiden painoarvo ja vaatimusten muotoilu

• Kaavan tehtävä tai kaavassa ratkaistava tai osoitettava alueidenkäyttö on eri asia kuin
kaavan laadullinen vaatimus. Esimerkiksi maakuntakaavan liikenneverkkoa suunniteltaessa
ja osoitettaessa on kiinnitettävä erityistä huomiota maakuntakaavan laadullisiin
vaatimuksiin, esimerkiksi maiseman ja kulttuuriperinnön turvaamiseen ja vaalimiseen.

Yleiskaavan laadullisia vaatimuksia (1/2)
Yleiskaavaa laadittaessa on kiinnitettävä erityistä huomiota:
1) yhdyskuntarakenteen toimivuuteen, taloudellisuuteen ja kestävyyteen sekä palveluiden, työpaikkojen
ja vapaa-ajan alueiden saavutettavuuteen;
2) liikennejärjestelmän toimivuuteen ja kestävyyteen, erityisesti joukkoliikenteen, kävelyn ja pyöräilyn
edellytyksiin;
3) keskusta-alueiden palveluiden kehittämisedellytyksiin;
4) viherrakenteen jatkuvuuteen ja virkistykseen soveltuvien alueiden riittävyyteen;
5) asuntotuotannon riittävyyden ja monipuolisuuden edellytyksiin sekä asuinalueiden välisen haitallisen
eriytymiskehityksen ehkäisyyn;
6) elinympäristön terveellisyyteen ja turvallisuuteen;
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Yleiskaavan laadullisia vaatimuksia (2/2)
7) luonnonvarojen kestävään käyttöön, kiertotalouden edellytyksiin sekä energia-, vesi ja jätehuollon
tarkoituksenmukaiseen järjestämiseen;
8) elinkeinoelämän toimintaedellytyksiin;
9) maisemaan sekä rakennettuun ympäristöön sisältyvien erityisten arvojen turvaamiseen ja vaalimiseen;
10) luonnonarvojen ja luonnon monimuotoisuuden turvaamiseen ja vaalimiseen.

Yleiskaava ei saa aiheuttaa maanomistajalle tai muulle oikeuden haltijalle kohtuutonta haittaa.
Yleiskaavaa laadittaessa on maakuntakaava otettava huomioon siten kuin siitä edellä säädetään.
Laadittaessa yleiskaavaa kaupunkiseuduilla on kiinnitettävä huomiota myös seudullisen
yhdyskuntarakenteen toimivuuteen, taloudellisuuteen ja kestävyyteen.
Edellä tässä pykälässä mainitut asiat on otettava huomioon siinä määrin kuin laadittavan yleiskaavan
ohjaustavoite ja tarkkuus sitä edellyttävät.
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Digitalisaation edistäminen MRLuudistuksessa
• MRL-uudistuksessa on ehdotettu, että mm. maakunta-, yleis- ja asemakaavat sekä
kaupunkiseutusuunnitelma laadittaisiin kansallisen tietomallin mukaisina ja ne olisivat
jatkossa saatavilla valtakunnallisesta rakennetun ympäristön tietojärjestelmästä.
• Tietomalli mahdollistaisi kaupunkiseutusuunnitelmille valtakunnallisesti yhtenäisen tietorakenteen,
jolloin eri kaupunkiseuduille laadittujen kaupunkiseutusuunnitelmien tiedot olisivat keskenään
yhteentoimivia ja vertailukelpoisia.

• Suunnittelualueen rajaus ja tunnistetiedot tallennettaisiin ensimmäistä kertaa rakennetun
ympäristön tietojärjestelmään ryhdyttäessä laatimaan kaupunkiseutusuunnitelmaa. Samalla
suunnitelmalle annettaisiin tietojärjestelmästä pysyvä yksilöivä tunnus.
• Suunnittelun edetessä suunnitelman laatimisen vaihetietoa päivitettäisiin esimerkiksi
kuulemisten osalta. Hyväksytty kaupunkiseutusuunnitelma toimitettaisiin rakennetun
ympäristön tietojärjestelmään.
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Kiitos!
Anna-Leena Seppälä
anna-leena.seppala@ym.fi
MRL-uudistuksen sivut
https://mrluudistus.fi/
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