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Valmistelutilanne
• Työryhmän viimeinen kokous oli 11.2.2021, useita avoimia asioita

• Alueidenkäytön ja rakentamisen pykälät perusteluineen käännettävänä

• Keskustelu jatkuu nyt seurantaministeriryhmässä
• Maapolitiikka
• ELY-keskusten tehtävät
• Asemakaavan aloiteoikeus ja kumppanuuskaavoitus
• Saamelaisten oikeudet
• Maakuntakaava ja viherrakenne, metsänkäytön rajoitusten korvaaminen

• Työryhmä kokoontunee vielä kerran, kun HE-luonnos on koossa > mahdollisuus 
liittää lausuntokierrokseen ”eriäviä näkemyksiä tai varaumia”

• Ministeriöstä ennakoitu, että lausuntokierros voi lykkääntyä alkukesään

• Rinnalla käynnissä RYHTI-kokonaisuus: yhteentoimivuustyö, tietomallien 
kehittäminen, tietojärjestelmän määrittely
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Poliittisessa valmistelussa kaavojen 
toteuttamiseen liittyen

Kaatopykälien osalta käydään keskustelua ainakin seuraavista asioista:
• Maankäyttösopimusten sopimusvapaudesta. YM esittänyt nykylain 

pykälän säilyttämistä. 
• Kaavan toteuttamisen kustannusvastuun ylä- ja alarajasta

keskustelaan/neuvotellaan (0-80% ?). YM:n valmistelu olisi hyväksynyt 
meidän tasapuolisen kohtelun näkemyksemme ja perustelumme 
alarajaa koskien. 
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Edunvalvonnan keskiössä

• Kaavamonopoli

• Luottamus julkiseen hallintoon

• Sopimusvapaus

• Vapaus päättää hallinnon 
järjestämisestä

• Vapaus päättää, miten palvelut 
tarjotaan

4



Kuntaliiton eriävät näkemykset 
lausuntomenettelyssä viestittäväksi (1/3)

• Kysymme, miten ohjataan ja yhteensovitetaan aluetalouden, luonnonvarojen 
kestävän käytön ja uusiutuvan energianhuollon kannalta keskeisiä maankäytön 
ratkaisuja kuntakeskusten ja taajamien ulkopuolisilla alueilla? 

• Vastustamme kaupunkiseutusuunnitelman pakollisuutta, yksityiskohtaisesti 
määriteltyä sisältöä ja sitä, että kaupunkiseutusuunnitelma-alueesta määrättäisiin 
valtioneuvoston asetuksella

• Pidämme tarpeettomana kunnan jäsenen aloiteoikeuden kirjaamista maankäyttö-
ja rakennuslakiin samoin kuin määräajan asettamista aloitteen käsittelylle

• Vastustamme ehdotettua pykälää maanomistajan mahdollisuudesta asemakaavan 
muuttamista koskevan ehdotuksen laatimiseen ja pidämme sitä kuntien kannalta 
tarpeettomana ja vahingollisena
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Kuntaliiton eriävät näkemykset 
lausuntomenettelyssä viestittäväksi (2/3)

• Vastustamme nykyisen MRL:n kehittämiskorvaussäännöstön mukaisen 
kustannusvastuusta vapauttamisen laajentamista kaikkeen kaavoitukseen

• Vastustamme maankäyttösopimuskorvausten määrittelyä yksityiskohtaisen ko. 
kaavoitushankkeen kustannustarkastelun pohjalta

• Vastustamme maapoliittisen ohjelman laatimiseen liittyvän erillisen vuositason 
raportointimenettelyn lisäämistä normaalin talousarviotarkastelua koskevan 
raportoinnin rinnalle

• Vastustamme katualueen ilmaisluovutusvelvollisuuden poistamista
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Kuntaliiton eriävät näkemykset 
lausuntomenettelyssä viestittäväksi (3/3)

• Katsomme, että esitetty malli kahden tason rakennusvalvonnoista ja asiantuntija-
avun hankkimisesta on tavoitteisiinsa nähden epätarkoituksenmukainen ja 
tarpeettoman monimutkainen

• Vastustamme esitettyä uutta katsastusmenettelyä

• Vastustamme ELY-keskuksen valvontatehtävän laajentamista

• Digisäätelyssä on otettava huomioon, että yleis- ja asemakaavojen 
oikeusvaikutteinen sisältö syntyy kunnissa ja että tietojen välittäminen valtion 
organisaatiolle tulee tapahtua automaattisten rajapintojen kautta kunnan 
julkaisuprosessin yhteydessä. Päällekkäisiä rekisterejä ei tule luoda.

• Toteamme, että eri lakien tulee toimia myös kokonaisuutena ja niiden 
yhteisvaikutuksiin tulee kiinnittää huomiota (mm. lunastuslaki, luonnonsuojelulaki)
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