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Suunnittelun tavoitteena on yhä edelleen hyvä ja viihtyisä ympäristö. 

Lainsäädäntö muodostaa rungon, jonka mukaan toimitaan. Sen tulee jatkossakin mahdollistaa 
hyvien toimintatapojen kehittäminen, käyttäminen ja hyvä suunnittelu

MRL 



Maankäyttö- ja rakennuslain (MRL) 
kokonaisuudistus



Maankäyttö- ja rakennuslain (MRL) 
kokonaisuudistus

Uudistusta koskevaa lainsäädäntöä valmistelevan työryhmän toimikausi 
1.5.2018 – 31.12.2021. 

Lisäksi kuusi valmistelujaostoa ja sidosryhmäfoorumi,                                   
jossa kattava edustus eri osallistuja tahoilta (mm. kunnat, kaupungit, järjestöt, yritykset)

• HE -luonnoksen työstö työryhmässä syksy 2020 

• HE -luonnos lausuntokierrokselle kevät 2021

• Lausuntopalautteen käsittely kesä 2021

• HE-luonnoksen viimeistely, EU-notifiointi, Kuntatalouden ja –hallinnon 
neuvottelukunta KUTHANEK, kääntäminen ja laintarkastus syksy  2021

• Eduskuntakäsittely kevät 2022



Maankäyttö- ja rakennuslain (MRL) 
kokonaisuudistus

Uudistusta koskevaa lainsäädäntöä valmistelevan työryhmän toimikausi 
1.5.2018 – 31.12.2021. 

Lisäksi kuusi valmistelujaostoa ja sidosryhmäfoorumi,                                   
missä kattava edustus eri osallistahoilta (mm. kunnat, kaupungit)

• HE-luonnoksen työstö työryhmässä syksy 2020 

• HE –luonnos lausuntokierrokselle kevät 2021

• Lausuntopalautteen käsittely kesä 2021

• HE-luonnoksen viimeistely, EU-notifiointi, Kuntatalouden ja –hallinnon 
neuvottelukunta KUTHANEK, kääntäminen ja laintarkastus syksy  2021

• Eduskuntakäsittely kevät 2022

Alueiden käyttö (mm. 
kaavajärjestelmä) 

lausunnoilla loppusyksyllä 
2019

Rakennusvalvonnan 
järjestäminen lausunnoilla 

kesällä 2020



Juuri nyt ajankohtaista

HE-kokonaisuutta valmistellaan ympäristöministeriössä. 
Lakia valmistelevaan työryhmään menossa vielä käsittelyyn syksyn 2020 aikana 
mm.

• Alueidenkäytön kokonaisuus & rakennustyön suorittaminen 5.11.
• Digitalisaatiosäännökset 19.11. 
• Kaavojen toteuttaminen & rakentamisen pakkokeinot ja muutoksenhaku 

3.12.

Rakennetun ympäristön tietojärjestelmän (RYTJ) valmistelussa erillisenä 
hankkeena; 

mm. aineistojen yhteentoimivuus, tietomallit, ohjaava lainsäädäntö



Maankäyttö- ja rakennuslain (MRL) 
kokonaisuudistus

VALMISTELUJAOSTOT:

• Alueiden käyttö

• Kaavojen toteuttaminen ja 
kiinteistönmuodostus

• Rakentaminen

• Digitalisaatio ja asiakaslähtöiset 
prosessit

• Vuorovaikutus ja vaikutusten 
arviointi

• Rajapinnat



Alueiden käyttö - valmistelutilanne

Alueidenkäytön 
kokonaisuus →

työryhmän käsittely 
5.11.2020



Alueiden käyttö - valmistelutilanne

Valtakunnalliset alueidenkäyttötavoitteet pysyisivät pääosin ennallaan. 
Muutoksia esimerkiksi ilmastonmuutoksen näkökulmasta.

Maakuntakaavassa korostuisi suunnittelun kohdentuminen vain merkitykseltään 
maakunnallisten asioiden käsittelyyn.  

• Maakuntakaavan rooli muuta suunnittelua 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 (vrt. kyläkaava, ROYK). 

• Lisäksi tarkastellaan yleiskaavan ohjausvaikutusta asemakaavaan. 

K a a v a -

j ä r j e s t e l m ä



Rajatumpaa maakuntakaavoitusta
Maakuntakaavassa olisi esitettävä: 

• maakunnan aluerakenteen kehittämisen periaatteet, 

• valtakunnallisen ja maakunnallisen liikennejärjestelmän ja -verkon

• sekä maakunnan viherrakenteen kehittämisen periaatteet. 

• Nämä asiat olisivat myös oikeusvaikutteisia ja olisivat ohjeena 
laadittaessa yleis- ja asemakaavoja.

Kuntien kaavoituksen ja maapolitiikan kannalta
→ Kunnille nykyistä enemmän liikkumavaraa paikallisiin ratkaisuihin

→ Tarjoaa yhteistyöfoorumin erityisesti seudullisten verkostojen (liikenne,  
viherrakenne) suunnittelun kautta



Kaupunkiseutusuunnitelma (1/2)
Kaupunkiseutusuunnitelman tarkoituksena olisi sovittaa yhteen 
kaupunkiseudun merkittävät yhdyskuntarakenteen kehittämisen periaatteet 
ja tavoitteet

Kaupunkiseutusuunnitelma olisi laadittava Helsingin, Tampereen, Turun, 
Oulun, Jyväskylän, Kuopion ja Lahden kaupunkiseuduille

• Kaupunkiseutusuunnitelma voidaan laatia myös muille kaupunkiseuduille 
kaupunkiseudun kuntien yhteisestä sopimuksesta

Kaupunkiseutusuunnitelman osallistumisessa ja vuorovaikutuksessa noudatettaisiin 
samoja säännöksiä kuin kaavoituksessa.

Oikeusvaikutukseton suunnitelma!

Kunnat sopisivat keskenään, hyväksytäänkö kaupunkiseutukaava kuntien 
yhteisessä toimielimessä vai kuntakohtaisesti kunkin kunnan valtuustossa. 
Yhteinen toimielin voisi olla esimerkiksi tehtävään soveltuva kuntayhtymä kuten 
maakunnan liitto.



Kaupunkiseutusuunnitelma (2/2)
Kaupunkiseutusuunnitelma ei olisi velvoittavana ohjeena kuntakaavoille

Kuitenkin: ”Laadittaessa yleiskaavaa kaupunkiseuduilla on kiinnitettävä huomiota 
seudullisen yhdyskuntarakenteen toimivuuteen, taloudellisuuteen ja kestävyyteen.”

Kuntien kaavoituksen ja maapolitiikan kannalta
• Vahvistaa kaupunkiseudun kuntien yhteistyötä maankäyttökysymyksissä
• Luo ja vahvistaa kuntien yhteistä tahtotilaa valtion ja maakunnan 

liittojen suuntaan
• Tuoko pakollisuus aidosti lisäarvoa? Vai jäykistääkö yhteistyötä?
• Osallistuminen ja vuorovaikutus kuten kaavoissa. Entä 

viranomaisyhteistyö? 
• Jos suunnitelmaa ei (vielä) ole, täyttääkö maakuntakaava sen tehtävän?



Yleiskaava ja asemakaava säilyvät, niiden 
välinen suhde joustavammaksi

Jos yleiskaava on vanhentunut, asemakaava voidaan perustellusta syystä 
laatia tai muuttaa tästä poiketen. 

Uutena säännöksenä mahdollistetaan yleiskaavan ja asemakaavan 
laatiminen yhtä aikaa. Kaavat voitaisiin hyväksyä samalla päätöksellä.

Kuntien kaavoituksen ja maapolitiikan kannalta:
• Uusi säännös mahdollistaa yleiskaavan joustavan päivittämisen esim. 

hankekaavoituksen yhteydessä – käytettävä harkiten, jotta kokonaisuus ei 
rapaudu – yleiskaava strateginen suunnitelma kunnan maankäytön 
kokonaisuudesta ja sen pitkäjänteisestä kehittämisestä

• Mahdollisuus vanhentuneesta yleiskaavasta poikkeamiseen ei poista 
yleiskaavan ajantasaistamisen tarvetta                                                 
(vastaamaan vähintään tehtyä poikkeamaa, mutta myös laajemmin)



Asemakaavaehdotuksen laatiminen
yhteistyössä maanomistajan kanssa

Uutena säännöksenä tulisi kunnan jäsenelle oikeus tehdä kunnalle 
perusteltu aloite asemakaavan laatimiseksi tai muuttamiseksi.

Kunta voisi lisäksi antaa erillisellä päätöksellä asemakaavaehdotuksen 
maanomistajan laadittavaksi, jos maanomistajan alue on yleiskaavassa 
osoitettu yhdyskuntarakentamiseen. 

• Kunta ohjaisi kaavaehdotuksen laatimista, voisi antaa kaavaehdotusta 
koskevia tavoitteita ja reunaehtoja 

• ja voisi myös palauttaa kaavaehdotuksen valmisteluun, jos se ei täytä 
annettuja tavoitteita ja reunaehtoja tai laissa säädettyjä vaatimuksia. 

• Kunta huolehtisi osallistumisen ja vuorovaikutuksen järjestämisestä!

Päätökseen ei saa hakea muutosta valittamalla.



Maanomistajan kaavaehdotus kuntien 
kaavoituksen ja maapolitiikan kannalta

Ongelmallista kunnallisen itsehallinnon ja julkisen vallan käytön kannalta

• Kaavan laadinnan luovuttamista koskeva sääntely luo reunaehtoja kunnan 
kaavamonopolin käytölle

• Onko muutoksenhakukielto mahdollinen? Arvioidaanko kaavamonopolin käyttöä jatkossa yhä useammin 
tuomioistuimissa? 

Vaarantaa yleistä luottamusta kaavoituksen objektiivisuuteen ja puolueettomuuteen
• Miten valvotaan ja ohjataan yleisen edun toteutumista? 

Vie pohjan kunnan maapolitiikalta ja vaikeuttaa kunnan maanhankintaa!

• Yksityisistä intresseistä lähtevät hankkeet voivat rapauttaa yhdyskunta- ja 
palvelurakenteen kokonaisuutta ja aiheuttaa kunnalle tarpeettomia kustannuksia

• Kaavojen toteuttamisen ajoituksella on merkitystä myös kunnan muun kehittämisen 
sekä toiminnan ja talouden suunnittelun kannalta

• Kaava-aloitteiden käsittely, kaavaprosessien läpivienti ja vuorovaikutuksen 
järjestäminen syövät resursseja kunnan ”omilta” hankkeilta



Maanomistajan kaavaehdotus kuntien
kaavoituksen ja maapolitiikan kannalta

Nykyisiä käytäntöjä 
kehittämällä voidaan lisätä 

avoimuutta ja 
ennakoitavuutta niin 

kuntalaisten kuin 
maanomistajankin suuntaan!

Esim.
hankekaavat
Kehittämis-
sopimukset

Yhteistyöhön 
perustuvat kaavoitus-

käytännöt ovat 
kunnissa jo nyt 

arkipäivää



Kaavan toteuttaminen -valmistelutilanne



Kaavan toteuttaminen
• Tavoitteena pykälien selkeyttäminen ja menettelyjen yksinkertaistaminen

• Tonttijakoa koskevien säädösten selkiyttäminen (MRL 11 luku)

• Katualueiden haltuunoton, korvaamisen ja rakentamisen prosessin 
selkiyttäminen (MRL 12 ja 14 luvut sekä 13 luvun 92-95§:t )

• Katualueen ilmaisluovutusvelvollisuudesta luopuminen ja mahdollinen 
korvaaminen muulla mekanismilla (MRL 14 luku, 104 § ja 105 §)

• Haitankorvaukset kaavojen aiheuttamien käytönrajoitusten kompensoimiseksi –
puntaroitavana käsitteiden ja menettelyjen yhdenmukaistaminen

• Maapolitiikan avoimuuden korostaminen, maanpolitiikan lakisääteinen 
ohjelma

• Maankäyttösopimuksia koskevien säädösten selkiyttäminen (MRL 12a luku)

• Kehittämisaluemenettelyn kehittäminen (MRL 15 luku)



Rakentamisen ohjaaminen



Rakentamisen ohjaaminen
• Ilmastonmuutosta torjutaan 

rakennusten elinkaarta ja 
vähähiilisyyttä koskevilla olennaisilla 
teknisillä vaatimuksilla

• Rakentamislupa

• Rakennusvalvonnan järjestäminen 
tavanomaisen tai vaativan tasoisena

• ”Rakentamisen toteutusvastuu 
säädetään pääurakoitsijalle”

• Rakennuksen suunnitelmallinen  
käyttö ja ylläpito (käyttö- ja huolto-ohje)

Alueidenkäytöllisen 
tarkastelun vaihe 
(sijoittamislupa)

Olennaisten teknisten 
vaatimusten tarkastelun 
vaihe (toteuttamislupa)

Rakentamislupa



Rakentamisen lupajärjestelmä
• Luovutaan jaosta rakennuslupaan ja 

toimenpidelupaan
• Lupakynnystä on nostettu, lupaa edellyttää

1. Asuinrakennus;
2. Kooltaan vähintään 30 neliömetriä tai 120 

kuutiometriä oleva rakennus;
3. Kooltaan vähintään 50 neliömetriä oleva katos;
4. Yleisörakennelma, jota voi käyttää yhtä aikaa 

vähintään viisi luonnollista henkilöä
5. Vähintään 30 metriä korkea masto tai piippu
6. Vähintään 2 neliömetriä oleva valaistu 

mainoslaite;
7. Energiakaivo;
8. Erityistä toimintaa varten rakennettava alue, 

josta aiheutuu vaikutuksia sitä ympäröivien  
alueiden käytölle

• Sijoittamislupa voidaan ratkaista ennalta 
erikseen, mikä tietyissä tapauksissa 
sujuvoittaa kokonaisprosessia

Alueidenkäytöllisen 
tarkastelun vaihe 
(sijoittamislupa)

Olennaisten teknisten 
vaatimusten tarkastelun 
vaihe (toteuttamislupa)

Rakentamislupa



Rakentamisen ohjaus ja kuntayhteistyö

• Kahden tason 
rakennusvalvonnat –
miten yhteistyö 
käytännössä?

• Kunta rakentamisluvan 
myöntäjänä

• Lupakynnys määräytyy 
entistä enemmän 
rakennusjärjestyksellä

• Katsastukset

“ Rakennusvalvonta on 
vaativan tasoinen, jos
rakennustarkastajalla tai 
tehtävää suorittavalla
viranhaltijoalla on 
kelpoisuus
rakennussuunnittelun, 
rakennesuunnittelun ja 
talotekniikan vaativan
suunnittelutehtävään” 



Digitalisaatio ja asiakaslähtöiset prosessit



LAPPEENRANNAN 
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Asiakkaan 
tarve 

Asiakas-

lähtöisyys
Palvelun 

helppous

”vahtipalvelu”

Digitalisaatio ja asiakaslähtöiset prosessit
Tiedon 

saatavuus 

24/7



Digitalisaatio ja asiakaslähtöiset prosessit
Digitaalisuus on koko MRL:n läpileikkaava teema 

Tavoitteena valtakunnallinen rakennetun ympäristön digitaalinen tietoalusta
• Tiedon saatavuus, avoimuus, tasalaatuisuus

• Rakentamisen prosessin sujuvuus ja automatisointi

• Mm. kaavojen koneluettavuus

→ resurssien tehokkaampi käyttö

Koko Suomen kattava järjestelmä

• Tiedon siirtyminen kunnista tietoalustalle

• Automatisoitu tiedon siirtyminen

• Rajapinnat

• Aineistojen määrämuotoisuus ja yhteentoimivuus

• Idea Vahtipalvelusta – heräte seurata itseään kiinnostavia kaavoitusasioita tms.

Digipykälien 
yksityiskohtien hionta 

käynnissä → työryhmän 
käsittely 19.11.2020



Digitalisaatio ja asiakaslähtöiset prosessit
• Kaavan kansallisella tietomallilla varmistetaan kaavatietojen koneluettavuus ja 

yhteentoimivuus ehdotusvaiheesta lähtien

• Pysyvä kaavatunnus ja kaavan tunnistetiedot mahdollistavat kaavaprosessien ja niihin 
liittyvien tietojen seurannan ja haun valtakunnallisesta tietojärjestelmästä 

• Alueidenkäyttöön liittyvien tietojen saatavuudella valtakunnallisessa rakennetun 
ympäristön tietojärjestelmässä (RYTJ) varmistetaan ajantasaiset tiedot kaavojen 
laatimisesta valtakunnallisesti. Jatkossa kaavaehdotuksen ja hyväksytyn kaavan lisäksi 
kaavaselostus sekä tiedot rakennuskielloista, rakentamisrajoituksista ja 
toimenpiderajoituksista ovat saatavilla yhteentoimivassa ja koneluettavassa muodossa.

• Ennen kaavan voimaantuloa se on liitettävä rakennetun ympäristön tietojärjestelmään

• Rakentamisluvassa suunnitelma- ja toteumatietojen koneluettavuus ja 
yhteentoimivuus sekä saattaminen valtakunnalliseen tietojärjestelmään (tietomalli tai 
muu muoto). 

• Rakennuksen omistaja ylläpitää sähköistä käyttö- ja huolto-ohjetta. 



Maankäyttöpäätöksen suhde lähtötietoihin

Esittäjän nimi alatunnisteeseen 29

Lähtötietoaineisto
• Kaavan selvitykset ja vaikutusten arviointi
• Kaavan pohjakartta
• Muut lähtötiedot
• Muut selvitykset ja päätökset

• Luonnonsuojeluohjelmien alueet
• Luonnonsuojelulailla suojellut alueet
• Natura 2000-verkostoon kuuluvat alueet
• Pohjavesialueet
• Valtakunnallisesti merkittävät RKY-alueet
• jne.

Kuntakaava (maankäyttöpäätös)
• Strategia ja kehittämisperiaatteet
• Reunaehdot ja säilyttäminen
• Toteuttaminen

Mitä hyötyä/haittaa on päätöstiedon ja 
lähtötiedon erottamisella?

Juhana Rautiainen YMPÄRISTÖMINISTERIÖ

Kaavassa 
hyväksyttäisiin vain 

päätöstieto
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Vuorovaikutus ja vaikutusten arviointi



4

Miten ihmiset 
tavoitetaan? Y

H

D

E

S

S

Ä

Uudet 
työkalut? 

Digi, mobiili?

Osall istuva ja vuorovaikutteinen suunnittelu

Miten suunnitelmat 
esitetään?

Kaupunkimallit, 3D, 
virtuaalimallit

Ennakoivaa ja mahdollisimman varhaisessa vaiheessa - alkuvaiheen osallistaminen tärkeätä!



Painotetaan vuorovaikutusta aiempaa 
varhaisemmassa vaiheessa kaavoituksessa

Aloitus
Tiedotus 

ajankohtaisista Valmistelu Ehdotus Hyväksyminen

• Kaavan 
vireilletulo aina 
ilmoituksella

• OAS ilmoitukse
n liitteenä, pl. 
vaikutuksiltaan 
vähäinen ak

• OAS:iin myös 
tieto ak 
toteuttamisen 
suunnitelmista

• Jatkuvasti 
ylläpidettävä 
tietoaineisto
ajankohtaisista 
kaava-asioista 
verkossa

• Ml. kuntaan 
saapuneet 
kaava-aloitteet

• Ei merkittäviä 
muutoksia

• Uutta 
digiulottuvuus: 
Kun lv, kaava 
liitettävä ennen 
voimaantuloa 
RYTJ 
tietoalustaan 
saataville

• Kuuleminen erikseen 
ei tarpeen, jos ei 
todennäköisesti 
merkittäviä vaikutuksia & 
voidaan turvata riittävästi 
aloitusvaiheessa ja 
ehdotusvaiheessa

• Kaavan tarkoitukseen ja 
merkitykseen 
suhteutettu 
vuorovaikutus korostuu

• Ei merkittäviä 
muutoksia

• Uutta 
digiulottuvuus: 
laadittava 
"kansallisen 
kaavan 
tietomallin" mu
odossa RYTJ:tä
varten



Viranomaisyhteistyö, ELY-keskuksen rooli
• Valmistelun yhteydessä YM:n ehdotus on, että ELY-keskuksen tehtävät 

(nyk. MRL 18 §) palautetaan valvonnan osalta kaavoituksessa ja muussa 
alueiden käytössä entiselleen

• Valmistelussa erilaisia näkemyksiä, eikä lopullista linjausta ole tehty

• Painotus ”edistävässä roolissa” kuitenkin tarkoitettu säilyttää.

• ELY:n oikaisukehotusmenettelyä ei vielä käsitelty – tulossa käsittelyyn, 
YM:n ehdotus on, ettei säännöstä muuteta

• Edelleen kehittämiskeskustelu ja viranomaisneuvottelut valtion 
viranomaisten ja kuntien kesken, tarkoituksena on lisätä joustoa



Muutoksenhakua koskevia kysymyksiä
• Muutoksenhakuoikeutta ei todennäköisesti ehdoteta rajoitettavaksi 

kaavoituksessa
• Kunnan kannalta kyse myös päätöksenteon legitimiteetin säilyttämisestä
• Kunnallisvalitus on osa kaavamonopolin legitimiteettiperustaa

• Valitusten käsittelyn nopeutumiseen vaikuttaa
• Asemakaavaa koskevan valituksen viivytyksetön käsittely, laajennus 

koskemaan myös elinkeinoelämän toimintaedellytysten kannalta 
merkittävää asemakaava

• Varhainen vuorovaikutus voi ehkäistä valittamista, mutta kaikkia 
valituksia sillä ei voida välttää

• Tuomioistuinten resurssien lisääminen keskeistä



Rajapinnat -valmistelujaosto

Selvittää MRL:n
suhdetta muuhun 
lainsäädäntöön; 

ristiriidat, mitä kaikkea 
pitää päivittää



Ajantasaista tietoa saatavilla

https://mrluudistus.fi/

www.ym.fi
Kuntaliitto

https://mrluudistus.fi/
http://www.ym.fi/
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Uskallus 
heittäytyä

ja
kokeilla uutta



THE CITY

OF LAPPEENRANTA

Viihtyisä ja elinvoimainen ympäristö, jossa on hyvä 

asua ja tehdä työtä

Hyvä 

suunnittelu, 

toteutus ja 

ylläpito



Kiitos!


