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Kaavoituksen sujuvoittaminen
tonttitarjonnan 
lisäämiseksi
– SELVITYSMIES LAURI TARASTIN

EHDOTUS

SELVITYKSEN TAUSTALLA on Tarastin 
johtaman tonttitarjontatyöryhmän mie-
tintö ja 1.3.2007 voimaan tulleet maan-
käyttö- ja rakennuslain (MRL) muutokset. 
Tehtäväksi annettiin selvittää, millä 
tavoin kaavaprosessia voitaisiin edelleen 
sujuvoittaa ja sitä kautta vaikuttaa tontti-
tarjontaan ja asuntotuotantoon. Erityisesti 
Tarastin tuli tehdä ehdotus hallitusohjel-
man tavoitteesta laajentaa valituslupa-
järjestelmää asemakaava-asioihin sekä 
siitä, olisiko pääkaupunkiseudulla syytä 
muuttaa työnjakoa MRL:n mukaisissa 
tehtävissä kuntien ja valtion viranomais-
ten välillä. Tarasti luovutti ehdotuksensa 
asuntoministeri Jan Vapaavuorelle 10. 
joulukuuta 2007.

Asemakaavaprosessista
Asemakaavoitus on keskeisessä asemassa 
asuntotuotannon ja tonttitarjonnan kan-
nalta, joten raportin nykytilaa käsittelevä 
osio keskittyy tarkastelemaan erityisesti 
asemakaavaprosessia. Prosessi alkaa kun-
nassa, jossa kaava laaditaan ja kaavapäätös 
tehdään, minkä jälkeen seuraa käsittely 
hallintotuomioistuimessa niissä tapauk-
sissa, joissa kaavapäätöksestä valitetaan.
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tulee voimaan valitusajan kuluttua kun-
nan hyväksymispäätöksestä, sillä niihin 
ei kohdistu valituksia. Valituskaavojen 
osuus on siis noin 10 %. Vaikka luku on 
näinkin pieni, saattavat valitukset rapor-
tin mukaan usein kuitenkin kohdistua 
kunnan kannalta merkittävimpiin kaava-
päätöksiin, minkä vuoksi myös tuomio-
istuinkäsittelyn kestolla on määrällistä 
osuuttaan suurempi merkitys.

Asemakaavaprosessin kestoa kasvu-
seuduilla on tutkittu mm. Ympäristö-
ministeriön ja Kuntaliiton teettämässä 
tutkimuksessa (Rinkinen 2007). Tuloksista 
käy ilmi, että asemakaavan laatimisen 
keskimääräinen kesto kohteena olleissa 
54 kunnassa vuosina 2004–2005 oli 10,3 
kk. Nopeimmillaan kaavan laatiminen 
kesti keskimäärin 4–6 kk, pisimmillään 
se oli kahdessa kaupungissa yli 20 kk. 
Kunnan koko ei näyttänyt vaikuttavan 
merkittävästi kaavaprosessin kestoaikaan. 
Vaikutusta sen sijaan havaittiin suhteessa 
mm. kaavan kokoon, siihen, onko kaava 
uusi vai muutoskaava sekä päätöksen-
tekokulttuuriin kunnassa.

Asemakaavoja koskevien valitusten 
keskimääräinen käsittelyaika hallinto-oi-
keuksissa oli noin 8 kk vuosina 2004–2005. 
Näistä päätöksistä noin kolmasosasta va-
litetaan edelleen korkeimpaan hallinto-
oikeuteen (KHO), joten noin 3 % kaikista 
kuntien tekemistä asemakaavapäätöksistä 
tulee KHO:n käsittelyyn. Asemakaava-
valitusten keskimääräinen käsittelyaika 
KHO:ssa vuonna 2006 oli 9,9 kk.

Selvitysmiehen ehdotus
Tarastin ehdotus sisältää sekä säännös-
muutosehdotuksia maankäyttö- ja ra-
kennuslakiin että suosituksia kunnille ja 
hallintotuomioistuimille niiden toimintaa 
ja käytäntöjä koskien. Keskeisimmät sään-
nösmuutosehdotukset koskevat valituslu-
pajärjestelmän käyttöönottoa asemakaava-
asioissa ja kaavoituksen lupa-asioissa, 
pääkaupunkiseudun yhteistä yleiskaavaa 
ja siihen liitettyjä muutoksiin kuntien ja 
valtion viranomaisten työnjaossa sekä 
poikkeamista. Ehdotukset sisältyvät 
ympäristöministeriössä valmisteltavana 
olevaan hallituksen esitykseen, jonka 
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on määrä lähteä lausuntokierrokselle 
alkukeväästä.

Pääkaupunkiseudulle yhteinen 
yleiskaava

Tarasti ehdottaa MRL:in säännöstä pää-
kaupunkiseudun yhteisestä yleiskaavasta, 
jonka laatisivat Helsingin, Espoon, Van-
taan ja Kauniaisten kaupungit. Säännös 
velvoittaisi yleiskaavan laatimiseen, mut-
ta laatimiselle ei säädettäisi määräaikaa. 
Tarastin mukaan yleiskaava tehostaisi 
näiden kaupunkien yleispiirteisen maan-
käytön yhteensovittamista, erityisesti 
tavoitteena olisi etsiä ratkaisuja liiken-
neyhteyksien järjestämiseen ja asumisen 
sijoittumiseen. Yhteinen yleiskaava olisi 
luonnollinen jatko alueella jo tehdyille 
maankäyttöä ja liikennettä koskeville 
asiakirjoille ja strategioille.

Maankäytön yhteensovittamisen 
myötä pääkaupunkiseudulla olisi Taras-
tin mukaan perusteita ohentaa valtion 
valvontaa maankäyttökysymyksissä. Hän 
viittaa alueen kaupunkien kaavahallinnon 
resursseihin ja seudun asemaan valtakun-
nan keskuksena. Pääkaupunkiseudun 
yleiskaavan alueella mm. luovuttaisiin 
alueellisen ympäristökeskuksen ja kunti-
en välisistä vuosittaisista kehityskeskus-
teluista ja MRL 171 §:n mukainen poik-
keamistoimivalta siirrettäisiin kokonaan 
kunnille.

MRL:n valituslupajärjestelmän 
laajentaminen

Tarasti ehdottaa MRL:n valituslupajär-
jestelmää laajennettavaksi koskemaan 
asemakaavapäätöksiä, poikkeamispää-
töksiä ja suunnittelutarveratkaisuja. 
Valituslupajärjestelmässä hallinto-
oikeuden päätökseen saa hakea muu-
tosta valittamalla vain, mikäli korkein 
hallinto-oikeus myöntää valitusluvan. 
Järjestelmä koskisi valittamista sellai-
sesta hallinto-oikeuden päätöksestä, jolla 
ei ole sisällöltään muutettu valituksen 
kohteena ollutta viranomaisen päätöstä. 
Asemakaava-asioissa edellytyksenä olisi 
lisäksi, että kaava sijaitsee pääosin tai 
kokonaan oikeusvaikutteisen yleiskaa-
van alueella. Näiden edellytysten ta-
voitteena on oikeusturvan toteutumisen 
varmistaminen.

Ehdotetun muutoksen tavoitteena on 
KHO:n työskentelyn tehostaminen ja 
käsittelyaikojen lyhentäminen. Raportin 
mukaan valituslupajärjestelmällä on 
saavutettavissa keskimäärin suurin vali-
tusprosessin nopeuttaminen. Jos asiassa 
tarvitaan valituslupa, hallinto-oikeuden 
päätös on heti täytäntöönpanokelpoinen, 
ellei KHO toisin määrää.

MRL 110 §:n mukaiseksi kehittämisalu-
eeksi voitaisiin määrätä olemassa olevan 
tai tulevan raideliikenneaseman läheisyy-
dessä oleva alue, jonka rakentamisen tai 
uudistamisen tarpeet ovat muuttuneet. 
Tavoitteena on raideliikenteen toiminta-
edellytysten varmistaminen ja yhdyskun-
tarakenteen tiivistäminen.

Suosituksia kunnille ja 
hallintotuomioistuimille

Tarasti toteaa, että kaavoituksen suju-
voittamiseen voidaan pyrkiä myös ilman 
säännösmuutoksia, kehittämällä työtapoja 
ja käytäntöjä. Kuntien osalta hän viittaa 
edellä mainittuun tutkimukseen asema-
kaavoituksen kestosta ja kehottaa kuntia 
harkitsemaan toimenpiteitä, joilla on 
havaittu olevan vaikutusta kaavaprosessin 
kestoon. Esimerkkinä on mainittu MRL 
52 §:n mukainen asemakaavapäätöksen 
delegointimahdollisuus, jonka käyttö 
vaihtelee merkittävästi kunnittain.

Tehtyjen selvitysten mukaan kaavava-
litusten käsittelyajoissa on merkittävää 
vaihtelua hallintotuomioistuinten välillä. 
Tarastin mukaan tuomioistuinten riippu-
mattomuus edellyttää, etteivät hallinto-
viranomaiset puutu niiden toimintaan, 
mutta hän katsoo kuitenkin mahdolliseksi 
antaa valitusmenettelyn jouduttamiseksi 
suosituksia, jotka perustuvat hallinto-
oikeuksien itsensä hyväksi havaitsemiin 
käytäntöihin. Suositukset liittyvät mm. 
kaava-asioissa tarvittavan asiantunte-
muksen keskittämiseen ja kaavavalitusten 
priorisointiin.

Tarastin ehdotus on saatavilla ympäris-
töministeriön sivuilla os. http://www.ym-
paristo.fi /default.asp?contentid=262549
&lan=fi . Artikkelissa on viitattu julkaisuun 
Rinkinen, Kristiina: Asemakaavoituksen 
kestoon voi vaikuttaa (2007, Suomen 
Kuntaliitto).
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Poikkeamisen 
joustavoittaminen

Tarasti ehdottaa MRL 175 §:ä muutetta-
vaksi siten, että rakennusvalvontaviran-
omaisen mahdollisuus myöntää poikkeus 
rakennusluvan yhteydessä laajenisi. Voi-
massa olevan lain mukaan rakennusluvan 
yhteydessä voidaan tehdä vähäisiä poikke-
uksia, ehdotuksen mukaan poikkeamiset 
rajattaisiin muihin kuin vaikutuksiltaan 
merkittäviin. Rakennusluvan keskeisiä 
kysymyksiä, asemakaavassa osoitettua 
rakennusoikeuden määrää ja pääkäyt-
tötarkoitusta koskeva poikkeaminen 
voitaisiin kuitenkin myöntää edelleenkin 
vain vähäisenä. Muutoksen tavoitteena on 
kaavojen toteutumisen edistäminen tilan-
teissa, joissa poikkeamisen ratkaisemista 
rakennusluvan yhteydessä voidaan pitää 
riittävänä.

Muita lakimuutosehdotuksia
Edellä kuvattujen muutosten lisäksi Ta-
rasti ehdottaa lisäyksiä mm. MRL:n osal-
listumista ja vuorovaikutusta koskeviin 
säännöksiin. Kunnan velvollisuudeksi 
tulisi tiedottaa osallistumis- ja arviointi-
suunnitelmassa muun ohella kaavoituksen 
suunnitellusta aikataulusta. Lisäksi kunta 
velvoitettaisiin ilmoittamaan perusteltu 
kantansa kaavaehdotuksesta tehtyihin 
muistutuksiin ilman, että muistuttajien 
tulee sitä erikseen pyytää. Muutosten 
tavoitteena on parantaa kunnan jäsenten 
osallistumismahdollisuuksia ja tiedon-
saantia kaavoituksesta, millä saattaa olla 
vaikutusta myös valitusten määrään ja sitä 
kautta kaavaprosessin sujuvuuteen.

Ehdotuksiin sisältyy myös kehittä-
misalueita koskeva lisäys. Sen mukaan 
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