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UUSI MAANKÄYTTÖ- JA RAKENNUSLAKI VASTAAMAAN
PIENTEN KUNTIEN JA MAASEUDUN TARPEISIIN
Maankäyttö- ja rakennuslaki (MRL) on keskeisin työväline yhdyskuntarakenteen toimivuuden kannalta.
Se sääntelee maankäyttöä ja rakentamista sekä näiden suhdetta ympäristöön. Lakiin on tehty lukuisia
muutoksia sitten lain voimaantulon ja yhteiskunnassa tapahtuva kehitys haastaa uusiin toimiin,
kun Suomen aluerakenne erilaistuu, kunnat digitalisoituvat, väestö ikääntyy ja
alueiden kasvutekijäksi nousee saavutettavuus vähähiilisin ehdoin.
Ympäristöministeriö on käynnistänyt huhtikuussa 2018
maankäyttö- ja rakennuslain kokonaisuudistuksen. Uudistukselle asetettu parlamentaarisesti ohjattu, yli hallituskauden ulottuva lakia valmisteleva organisaatio. Parlamentaarinen sekä eri sidosryhmät laajasti tavoittava valmistelu on tarpeen, sillä maankäyttöä ja rakentamista koskevilla päätöksillä on kauaskantoiset vaikutukset.
Uudistuksen tavoitteena on yksinkertaistaa suunnittelujärjestelmää ja helpottaa lain toimeenpanoa. Reagointiherkkyys, digitaaliset ratkaisut, avoin tieto, vuorovaikutus
ja vastuiden selkeyttäminen nousevat tärkeiksi mietinnän
kohteiksi lainvalmistelussa.
Kuntaliiton hallinnoima maaseutupolitiikan Maaseudun
INFRA-verkosto on tuonut lainvalmisteluun maaseutualueiden ja pienten kuntien näkemyksiä toteuttamalla
Maankäyttö- ja rakennuslaki maaseudulla -selvityksen
vuonna 2018. Selvitys sisälsi arviointia lain nykytilasta ja
keskeisiä kehittämistarpeita maaseudun ja pienten kuntien näkökulmasta. Lisäksi selvityksessä käsiteltiin vuoden
2017 toukokuussa voimaan tulleen Maankäyttö- ja rakennuslain muutoksien (230/2017) soveltamista maaseudulla
(KARALUSU, kaavoituksen ja rakentamisen lupien sujuvoittaminen).

MRL maaseudulla -selvitys on osa Kuntaliiton laajempaa edunvalvontatyötä koskien lain kokonaisuudistusta.
Selvityksen on tehnyt Kuntaliiton Alueet ja yhdyskunnat
-yksikön suunnittelija Linda Toivonen kesä-joulukuussa 2018 ja raportti on julkaistu 10.4.2019.
Selvityksen tulosten perusteella Maaseudun INFRAverkosto kokosi politiikkasuositukset päätöksenteon
tueksi maankäyttö- ja rakennuslain valmisteluun.
Selvityksen toteutus
Tietoa koottiin syksyn aikana mm. kyselyllä, kuntaedustajien MRL-klinikoisa ja sidosryhmätapaamisessa
haastatellen maaseudun ja pienkunta-asioiden asiantuntijoita. Arvioita lain toimivuudesta ja kehittämistarpeista
saatiin yhteensä 62 eri kunnasta (kts. kuva 1).
Selvitystyön loppuvaiheessa järjestettiin Maankäyttö ja
rakentaminen maaseudulla-webcast (Maaseutu LIVE),
jossa esiteltiin selvityksen keskeisiä tuloksia ja keskusteltiin elinvoimasta, kuntakaavoituksesta ja maaseutualueiden maankäytön ohjauksesta sekä rakentamisen
ohjauksesta ja rakennusvalvonnan merkityksestä pienille
kunnille.
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Lisäksi selvityksessä kerättiin arvioita kaavoituksen ja
rakentamisen lupien sujuvoittamisen (KARALUSU) hyödyntämisestä sekä näkemyksistä MRL:n kytköksistä muuhun maaseudun kannalta oleelliseen lainsäädäntöön ja toimintaan.

Maankäyttö
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MRL:n toimivuutta arvioitiin selvityksessä seuraavissa
keskeisissä kehittämiskohteissa:
• Valtion rooli ja valtakunnalliset alueidenkäyttötavoitteet
• Maakunnan suunnittelu ja maakuntakaavoitus
• Kuntakaavoitus ja maaseutualueiden maankäytön
ohjaus
• Rantojen suunnittelu
• Kylien maankäytön suunnittelu
• Maapolitiikan merkitys pienissä kunnissa
• Rakentamisen ohjaus
• Rakennusvalvonnan organisointi
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Kuva 1. Maankäyttö- ja rakennuslaki maaseudulla
-selvityksen toimenpiteet
Selvityksen tulokset
Kaavoitus- ja rakennusvalvonta ovat osa kunnan yhdyskuntarakentamisen prosessia, elinvoimatyötä ja hyvän
elinympäristön toteuttamista (kts. kuva 2). Kaikilla kunnilla tulee olla jatkossakin vapaus päättää kaavoituksesta ja
rakentamisen ohjauksesta.
Maaseudun ja pienten kuntien erityisnäkökulmana
korostui kaavoituksen kehittäminen entistä reagoivampaan suuntaan, jotta muuttuviin tilanteisiin voidaan vastata ja suunnitelmat toteuttaa
kohtuuajassa.
Maaseudulla kaavoituksen tulisi tarjota
keinoja etenkin elinkeinoelämän tukemiseen ja erilaisten ympäristöarvojen
vaalimiseen.
Elinvoimaisen maaseudun suunnitteluun ja ylläpitoon tarvitaan lain mahdollistama joustava välineistö, jossa kuntien kehittämisen tarkkuus
ja sitovuus voi vaihdella
Ympäristöntosiasiallisen ohjaussuojelu
tarpeen mukaan.
Luonnon
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Kuva 2. Yhdyskuntarakentamisen prosessi kunnassa.
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POLITIIKKASUOSITUKSET
1.

Maankäyttö- ja rakennuslain ja sitä täydentävän
ohjeistuksen tulee tukea maaseudun ja pienten
kuntien elinvoimaa.
MRL:n tulee tunnistaa maaseudun ja erikokoisten
kuntien olosuhteet, asumiseen kohdistuvat odotukset ja elinkeinotoiminnan tarpeet. Kaavoituksen
tulee tukea maaseudun elinkeinoja mm. edistäen
yritysten sijoittumista ja toimitilojen rakentamista.
Lisäksi kaavoituksella voidaan säilyttää maaseudun
erilaisia ympäristöarvoja, joilla on merkitystä mm.
asumiseen ja matkailuun vetovoimatekijänä.
MRL:n kytkentä muuhun lainsäädäntöön ja maaseudun elinkeinotoimintaan on huomioitava. MRL:n
säännökset eivät saa olla päällekkäisiä ja/tai ristiriidassa maaseudun elinkeinoja koskevan erillislainsäädännön kanssa. Kaavoituksen yhteydessä tulisi
arvioida kaavamerkintöjen ja määräysten vaikutuksia maaseudun elinkeinoelämään.

2. Kaikilla kunnilla tulee olla vapaus päättää
kaavoituksesta ja rakentamisen ohjauksesta.
Pienten kuntien elinvoiman kannalta kunnilla tulee
olla vapaus päättää kaavoituksesta ja rakentamisen
ohjauksesta, jotta kunnilla on mahdollisuus kehittämiseen, joka perustuu kunnan omiin lähtökohtiin ja
paikallisiin erityispiirteisiin.
Kuntien kaavoitusmonopoli tulee säilyttää. Se on
pienen kunnan tärkein ja vaikuttavin hyvän elinympäristön, kestävän yhdyskuntarakenteen ja
elinkeinopolitiikan työkalu.
Paikallisista oloista johtuva joustomahdollisuus
tulee säilyttää lupajärjestelmässä. On tärkeää, että
laki jättää sijaa sille, että kunta voi päättää luvanvaraisuudesta perustuen paikalliseen harkintaan.
3. Kunnilla tulee säilyä oikeus organisoida tehtäviensä hoitaminen siten, että olosuhteiden paikallistuntemus varmistetaan.
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Paikallisten olosuhteiden tuntemus on tärkeää
suunnittelun ja rakentamisen ohjauksessa. Kunnilla
on oltava mahdollisuus hallintonsa tarkoituksenmukaiseen järjestämiseen ja kehittämiseen omista
lähtökohdistaan.
Rakennusvalvonta kuuluu kunnalliseen toimialan
kokonaisuuteen eikä yhteistyö saa katketa kunnan
kaavoitukseen ja muihin toimintoihin, jotka kokonaisuutena rakentavat kuntalaisille hyvää elinympäristöä.
Kunnilla on oltava mahdollisuus sopia yhteistyömuodoista vapaaehtoisuuden pohjalta. Kuhunkin tilanteeseen räätälöidyllä kuntayhteistyöllä voidaan vahvistaa
kunnan olemassa olevia resursseja ja ammatillista
osaamista. Yhteistyöhön ei tule pakottaa lailla.
4. Kunnat tarvitsevat monipuoliset pienten kuntien
olosuhteisiin sopivat välineet, ketterät prosessit ja
sujuvat lupamenettelyt.
Elinvoimaisen maaseudun ylläpitoon tarvitaan
monipuoliset suunnittelun välineet, sillä maankäytön
kehittämisen tarkkuus ja sitovuus voi vaihdella tarkoituksenmukaisen ohjaustarpeen mukaan.
Maaseudulla kaavoituksen on oltava sujuvaa, sillä
prosessien kestot vaikuttavat kunnan elinvoimaan.
Tärkeää on, että laki sallii kaavojen päivittämisen
ketterästi.
Lain tulee olla selkeä kaikille ja edistää asukkaiden
osallistumismahdollisuuksia. Jotta suunnitelmat
istuvat paikallisiin tarpeisiin ja viranomaispalvelut
ovat saatavilla ja asiakaslähtöisiä, rakennusvalvonnan ja kaavoituksen tulee sijaita lähellä kuntalaista.
Rakentamisen paine kohdistuu etenkin rannoille ja
vapaa-ajan asuntoja halutaan muuttaa ympärivuotiseen asumiseen. Maaseudulla tarvitaan sujuvat lupamenettelyt käyttötarkoituksen muutoksiin. Lisäksi
kaavoitukseen ja luvitukseen liittyviä mitoitusmenetelmiä (mm. kantatilatarkastelu) tulee selkeyttää.
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KESKEISET KÄSITTEET
Maankäyttö- ja rakennuslaki (MRL) on alueiden
käyttöä ja suunnittelua sekä rakentamista ja rakennusten käyttöä ohjaava erityislaki.
MRL:n tavoitteena on järjestää alueiden käyttö ja
rakentaminen niin, että siinä luodaan edellytykset
hyvälle elinympäristölle sekä edistetään ekologisesti,
taloudellisesti, sosiaalisesti ja kulttuurisesti kestävää
kehitystä.
Tavoitteena on myös turvata jokaisen osallistumismahdollisuus asioiden valmisteluun, suunnittelun laatu
ja vuorovaikutteisuus, asiantuntemuksen monipuolisuus sekä avoin tiedottaminen käsiteltävinä olevissa
asioissa.
Maaseudun INFRA-verkoston tehtävänä on maaseutualueiden toimintaympäristön kehittäminen liittyen
tiestöön ja liikenneverkkoon, tietoliikenneverkkoon,
vesi- ja jätehuoltoon, sähköjakeluverkkoon sekä maankäyttöön ja kaavoitukseen.
Lisäksi verkostohankkeessa tarkastellaan maaseudun
arjen turvallisuuskysymyksiä sekä luonnon ja luonnonvarojen kestävään käyttöön liittyviä kysymyksiä.

Maaseudun INFRA-verkoston selvityksiä
Uusi maankäyttö- ja rakennuslaki vastaamaan pienten kuntien ja maaseudun tarpeisiin
Loppuraportti:

Yhteystiedot:

Maankäyttö- ja rakennuslaki maaseudulla -selvityksen
loppuraportti: http://shop.kuntaliitto.fi/product_details.
php?p=3579

Linda Toivonen, suunnittelija
etunimi.sukunimi@kuntaliitto.fi
Suomen Kuntaliitto, Alueet- ja yhdyskunnat -yksikkö

Katso myös:

Taina Väre, erityisasiantuntija
etunimi.sukunimi@kuntaliitto.fi
Suomen Kuntaliitto, Alueet- ja yhdyskunnat -yksikkö

WEBCAST-tallenne: Maankäyttö ja rakentaminen maaseudulla (30.10.2018): https://www.kuntaliitto.fi/asiantuntijapalvelut/elinvoima-ja-tyollisyys/maaseutu-live

Maaseudun INFRA-verkosto toimii Maaseutupolitiikan
neuvoston alaisuudessa.

Verkostoa rahoittaa Maaseutupolitiikan neuvoston / maa- ja metsätalousministeriön hankehaun kautta,
Maaseutupolitiikan hankeryhmän esittämänä maa- ja metsätalousministeriön päätöksellä.
Rahoituslähde: Maaseudun kehittämisen momentti.
www.maaseutupolitiikka.fi/infra
Kuvat sivulla 3 ja 4: @maaseutuverkosto, Karin Lindroos.
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