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Parlamentaarinen seurantaryhmä

Lakia
valmisteleva
työryhmä

Valmistelujaostot
• Alueidenkäyttö
• Rakentaminen
• Osallistuminen, vuo-

rovaikutus ja vaiku-
tusten arvionti

• Kaavojen toteuttami-
nen

• Rajapinnat
• Digitalisaatio ja asia-

kaslähtöiset prosessit

Sidosryhmäfoorumi
Yhteys valmistelujaostoihin
mm. pysyvien asiantuntijoiden
kautta

MRL:n kokonaisuudistuksen organisointi
Päälinjaukset, 
valmistelutyön 
arviointi, 
vuorovaikutuksen 
edistäminen ja 
yhteiskunnallinen 
keskustelu

Hallituksen esityksen 
valmistelu, osa-
alueiden 
yhteensovittaminen 
(jaostojen koordinoin-
ti), vaikutusten 
arviointi ja 
sidosryhmäyhteistyö

Monipuolinen 
vuorovaikutus 
eri toimijoiden 
kesken, 
hyödynnetään 
työryhmän ja 
valmistelujaos-
tojen työssä



Tavoitteita ja lähtökohtia alueidenkäytön kannalta

• Alueidenkäytön suunnittelujärjestelmän ajantasaistaminen ja 
yksinkertaistaminen

• Alueidenkäytön suunnittelu ja rakentamisen ohjaus tulevaisuuden 
toimintaympäristössä
• Mm. aluerakenne ja kaupungistuminen, väestörakenne, ilmastonmuutoksen hillintä ja 

siihen sopeutuminen, hallinnon rakenteiden muuttuminen, digitalisaatio, liikkumisen 
murros, kansainväliset sitoumukset ja EU-jäsenyyden velvoitteet

• Alueiden elinvoiman kehittäminen sekä kestävän kehityksen ja hyvän 
elinympäristön edellytysten luominen

• Vuorovaikutteinen toimintatapa ja prosessien tarkoituksenmukaisuus
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Alueidenkäytön suunnitelmien sisältövaatimukset

Suunnitelmien sisältövaatimukset: joko kaikkia suunnitelmia koskevina tai eriteltyinä 

suunnittelutasoille nykyisen lain mukaisesti tai näiden yhdistelmänä.

• Ilmastonmuutoksen hillintä ja siihen sopeutuminen

• Kestävä kaupunkikehitys, yhdyskuntarakenteen resurssitehokkuus, 

täydennysrakentaminen 

• Liikennejärjestelmä, liikenteen suunnittelu ja liikkumisympäristö

• Viherrakenne, ekologiset yhteydet ja luonnon monimuotoisuus 

• Elinympäristön laatu, palvelujen saatavuus, asuntotuotanto, eri väestöryhmät

• Kansallinen turvallisuus ja maanpuolustus

• Elinkeinojen toimintaedellytykset 

Sisältövaatimusten tulee vastata tulevaisuuden haasteisiin –
miten ohjataan ja ratkaistaan ja millaisia vaatimuksia esimerkiksi seuraaville asioille.



MRL-uudistukseen liittyvä keskustelupaperi

• Pohjusti MRL-uudistuksen valmistelua, löytyy YM:n sivuilta 
http://www.ym.fi/mrluudistus

• Keskustelupaperin lähtökohtana on ollut tarve herättää yhteiskunnallista 
keskustelua uudistuksen suunnista ilman, että lopputulokseen olisi jo valmiiksi 
sitouduttu

• Ohjaamisen tarve valtakunnallisella ja maakunnallisella tasolla sekä 
kaupunkiseuduilla ja kunnissa

• On nähty tarpeelliseksi  tarkastella kriittisesti nykyistä moniportaista ja 
hierarkkista suunnittelujärjestelmää ja niiden lähtökohtia varsinkin, jos 
kaupunkiseutujen suunnittelua halutaan vielä vahvistaa.

• Keskeinen ohjenuora on suunnittelutarpeesta lähtevä ohjaaminen ja 
tasapainon löytäminen joustavuuden ja ohjaavuuden välillä. Joustavuus ei ole 
itsetarkoitus ja myös kitkaa tarvitaan alueidenkäytössä, jossa tehdään 
ratkaisuja vuosikymmeniksi eteenpäin.

http://www.ym.fi/mrluudistus


Alueidenkäytön suunnittelujärjestelmän kokonaisuus

• Alueidenkäytön suunnittelujärjestelmän kokonaisuus muodostuu jatkossakin 

erilaisista suunnittelutasoista. Suunnittelutasot ovat vuorovaikutuksessa 

toisiinsa nähden. Mitä ja miten asioita eri tasoilla tulisi käsitellä? 

• Informatiivinen sisältö sekä esimerkiksi inventoinnit ja arvottaminen. Näitä 

koskevan tiedon saannin turvaaminen ja esitystapa osana suunnitelmaa. 

Liittyy digitaalisuuteen.

• Oikeusvaikutukset (oikeudet ja velvollisuudet): suunnittelujärjestelmän 

hierarkkisuus ja oikeusvaikutukset muulle alueidenkäytölle ja rakentamiselle.

• Suunnitelmien sisältö ja esitystapa (kartallisesti, sanallisesti)



Esimerkkejä kysymyksistä, joita valmistelussa pohditaan

VATit > laki? Nyt esim. luonnon monimuotoisuuteen ja viherrakenteeseen liittyviä 
VATteja ovat:
• Edistetään luonnon monimuotoisuuden kannalta arvokkaiden alueiden ja ekologisten 

yhteyksien säilymistä
• Huolehditaan virkistyskäyttöön soveltuvien alueiden riittävyydestä sekä 

viheralueverkoston jatkuvuudesta
> Ovatko nämä sellaisia asioita, jotka voisi kirjata suoraan lakiin?

Alueiden käytön suunnitelmien sisältövaatimukset: joko kaikkia suunnitelmia koskevina 
tai eriteltyinä suunnittelutasoille nykyisen lain mukaisesti



Alueidenkäytön suunnittelujärjestelmän valmistelu 

• Yhtä ainoaa oikeaa ratkaisua tulevaisuuden 

suunnittelujärjestelmäksi ei ole olemassa.

• Pyritään ratkaisuun, joka mahdollisimman hyvin vastaa 

tulevaisuuden haasteisiin ja mahdollisuuksiin.

• Innovatiiviset uudet ratkaisut on hyvä katsoa loppuun 

asti. Muutosta ei kuitenkaan tule tehdä vain muutoksen 

vuoksi. 

• Ratkaisun löytäminen edellyttää vuorovaikutusta, 

yhteistyötä ja eri osapuolten sitoutumista.



Kaavojen toteuttamisen jaosto – ajankohtaista syksy 2018

Syksyllä kartoitetaan, mitä ilmiöitä, tavoitteita ja tarpeita teemaan liittyy.

Ensimmäisenä on käsitelty kuntien maapolitiikkaa, loppusyksystä 
tonttijakoja, katusääntelyä ja hulevesiasioita.

Tavoitteena kartoittaa jatkotyöskentelyä varten, mihin asioihin liittyy 
muutostarpeita ja kuinka tärkeitä ne ovat (priorisointi).

Viimeksi keskusteluissa: kuntien maapolitiikan ja maankäyttösopimusten 
avoimuus ja läpinäkyvyys



Rajapinnat-jaostossa käsitellään MRL:n rajapintoja muun 
lainsäädännön kanssa  

• MRL:n mukaisten suunnitelmien ja lupien huomioon ottaminen muun lainsäädännön 
mukaisessa valmistelussa ja päätöksenteossa

• Muun lainsäädännön huomioon ottaminen MRL:n mukaisessa suunnittelussa ja luvissa

• Tunnistettu tähän mennessä yhteensä 42 lakia, joista keskeisimpiä ovat mm.:

• Luonnonsuojelulaki
• Maa-aineslaki
• Ympäristönsuojelulaki
• Laki rakennusperinnön suojelemisesta
• Muinaismuistolaki
• Metsälaki

• Kaivoslaki
• Vesilaki
• Laki liikennejärjestelmästä ja maanteistä
• Ratalaki
• Laki rakennuksen energiatodistuksesta



Osallistumiseen, vuorovaikutukseen ja vaikutusten arviointiin 
liittyvä kokonaisuuden valmistelu

Osallistumista, vuorovaikutusta ja vaikutusten arviointia koskevassa valmistelussa 
on lähdetty liikkeelle osallistumiseen ja vuorovaikutukseen liittyvistä 
säännöksistä.

Nyt loppusyksystä on esillä vaikutusten arviointi; ensi vuoden alussa käsitellään 
muutoksenhakuun liittyviä asioita sekä osallistumista ja vuorovaikutusta MRL:n
muissa menettelyissä

Asiaa on jaostossa lähestytty tunnistamalla aihepiiriin
liittyviä keskeisiä kysymyksiä



Osallistumiseen ja vuorovaikutukseen liittyviä keskeisiä 
kysymyksiä

Joustavuus vs. ohjaavuus 
Kaavoitusmenettelyn joustavuutta pidetään hyvänä, mutta tarvittaisiinko 
tarkempia säännöksiä takaamaan laadukasta vuorovaikutusta ja 
osallistumista? 

Varhainen osallistuminen 
Kaavaprosessissa virallinen osallistuminen ajoittuu usein myöhäiseen 
vaiheeseen. Miten voitaisiin tukea varhaisen vaiheen vuorovaikutusta?

Osallistuminen ja vuorovaikutus liittyy kiinteästi myös suunnittelun 
tietopohjaan ja vaikutusten arviointiin

Esittäjän nimi alatunnisteeseen 12



• Valmistelussa on käyty pohdintaa siitä, voisiko vaikutuksiltaan merkittäville kaavoille määritellä 

erityisiä menettelyä koskevia säännöksiä. Tätä ei kuitenkaan pidetty tarkoituksenmukaisena, koska 

aloitusvaiheen vuorovaikutuksen kehittäminen nähtiin perustelluksi kaikessa kaavoituksessa

• Myös jatkossa menettelyyn liittyvissä säännöksissä tarvitaan joustavuutta, mutta kaavoituksen 

aloitusvaiheen merkitystä pitää korostaa. Kaavan valmisteluvaiheessa osallistumisen ja 

vuorovaikutuksen tarvetta, luonnetta ja laajuutta kuvataan kaavan tehtävän, tarkoituksen ja 

vaikutusten merkittävyyden perusteella

Esittäjän nimi alatunnisteeseen 13

Aloitusvaiheen vuorovaikutus Valmisteluvaiheen vuorovaikutus

Aloitusvaihetta kehitetään turvaamalla osallisille mahdollisuus 

vuorovaikutukseen kaavoituspäätöstä tehtäessä ja tavoitteita 

asetettaessa. Fokus pitää olla siinä, että turvataan nykyistä 

paremmin keskustelu kaavan tavoitteista ja lähtökohdista sekä 

prosessin pääpiirteistä ennen kuin keskeisiin ratkaisuihin on 

sitouduttu.

Valmisteluvaihe voi olla vapaamuotoinen ja vuorovaikutuksen 

laajuus määräytyy kaavan ja vaikutusten merkittävyyden 

perusteella. Mahdollisuus mielipiteen esittämiseen kaavan 

valmisteluun liittyvien keskeisten valintojen ja vaihtoehtojen 

sisällöstä, vaikutuksista ja niiden perustana olevasta 

tietopohjasta. Mahdollisuus edetä ”suoraviivaisemmin” 

tilanteissa, joissa alkuvaiheessa todetaan, että tarvetta laajaan 

vuorovaikutukseen ei ole.



Kaavojen vaikutusten arviointiin liittyviä keskeisiä kysymyksiä
• Vaikutusten arviointi on suunnittelun työkalu, joka palvelee suunnitteluongelmien 

ratkaisemista läpi koko kaavaprosessin, erityisesti eri vaiheissa tehtäviä valintoja. 
Vaihtoehdot oleellisia.

• Vaikutusten arviointi tukee myös osallistumista ja vuorovaikutusta, kaavaa koskevaa 
päätöksentekoa sekä kaavan toteuttamista tuottamalla tietopohjan kaavaa koskevaan 
keskusteluun. Osallisten tuottaman tiedon kytkeminen kaavaprosessiin.

• Vaikutusten arviointia koskevien säännösten kehittämistä koskee maankäyttö- ja 
rakennuslain uudistamisen yleinen tavoite suunnittelujärjestelmän 
yksinkertaistamisesta ja sujuvoittamisesta
 vaikutusten arviointiin liittyy tarve toisaalta kohdentaa selvityksiä ja arviointeja olennaisimpiin asioihin, mutta 

toisaalta tulee jatkuvasti esiin tarpeita entistä tarkemmasta ja yksityiskohtaisemmasta arvioinnista 

• SOVA -direktiivin ja SOVA -pöytäkirjan vaatimukset on otettava huomioon säännösten 
kehittämisessä.

(SOVA -pöytäkirja = YK:n Euroopan talouskomission strategista ympäristöarviointia koskeva pöytäkirja; SopS 69/2010)



SOVA-direktiivi antaa lähtökohtia kaavojen vaikutusten arvioinnille

• SOVA-direktiivi on kaavojen osalta pantu toimeen Suomessa maankäyttö- ja 
rakennuslailla – velvoite koskee tällä hetkellä kaikkia kaavoja

• Maankäyttö- ja rakennuslain rakenne vaikutusten arviointiin ja sen raportointiin  
liittyen on mutkikas: 
 MRL 9 §, MRA 1 §, Kaavaselostuksia koskevat pykälät MRA:ssa sekä niissä viittaus SOVA-direktiivin 

liitteen ympäristöselostusta koskeviin vaatimuksiin
 Lakiuudistuksessa tätä rakennetta pitää selkeyttää

• MRL uudistustyössä selvitetään, koskevatko SOVA-direktiivin ympäristöselostusta 
koskevat vaatimukset jatkossakin kaikkia kaavoja vai onko mahdollista laatia erilliset 
säännökset niille kaavoille, joita direktiivin vaatimukset ympäristöarvioinnista ja 
ympäristöselostuksesta koskevat
 Lähtökohta: Jos kaava vahvistaa puitteita YVA-direktiivin liitteissä I ja II lueteltujen tulevien 

hankkeiden lupa- tai hyväksymispäätöksille tai kaavaa koskee luonnonsuojelulain Natura-arviointia 
koskeva velvoite, on sen yhteydessä tehtävä SOVA-direktiivin mukainen ympäristöarviointi



Johtopäätöksiä jatkovalmistelulle työryhmästä ja jaostosta (1/2)

Kuntakaavoituksen osalta keskeisiä asioita: vaikutukset nykyisen 

järjestelmän ja voimassa olevien kaavojen kannalta, digitaalisuus, kaavojen 

toteuttaminen ja asemakaavojen tuottamat oikeudet ja velvollisuudet, 

yksityisen kehittäjän roolin selvittäminen. 

Kaupunkiseutujen suunnittelun kehittäminen on tärkeää ajatellen 

tulevaisuuden  alueidenkäytössä ratkaistavina olevia kysymyksiä. 

Kehittäminen edellyttää sitoutumista ja vuorovaikutusta kaupunkiseutujen 

kuntien kanssa. 



Johtopäätöksiä jatkovalmistelulle työryhmästä ja jaostosta (2/2)

Maakuntatason suunnittelua on syytä joka tapauksessa kehittää 

nykyisestä yleispiirteisempään suuntaan ja sitä kuormittavaa 

informaatiosisältöä tulee keventää. Maakuntatasolla suunnitelman 

oikeusvaikutukset ovat keskeisessä asemassa ajatellen suunnitelman 

sisältöä ja suunnittelujärjestelmän kokonaisuutta. 

Valtakunnallinen tason osalta on perusteltua miettiä asiat, jotka 

tulisivat suoraan lakiin. Liittyy sisältövaatimusten ja ydintehtävien 

määrittelyyn. Suunnittelujärjestelmän keventäminen (hierarkkisuus) 

edellyttää osaltaan valtakunnallisten intressien läpileikkaavuutta. 



Kiitoksia mielenkiinnosta!

Kannattaa seurata uudistuksen etenemistä
https://mrluudistus.fi

Sanna Andersson, ympäristöministeriö, erityisasiantuntija, sanna.andersson@ym.fi

https://mrluudistus.fi/
mailto:sanna.andersson@ym.fi

