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ALKUSANAT 

Kiinnostuin kuntien kaavoituksesta työskennellessäni Tampereen kaupungin 

kaavoitusyksikössä. Laadin pro gradu -tutkielmani maankäyttö- ja rakennuslain 

edellytyksistä parantaa kuntalaisten vaikutusmahdollisuuksia kaavoituksessa. Pro 

gradu -tutkielman kirjoittamisen jälkeen maankäyttö- ja rakennuslaki sekä kuntien 

kaavoitus kiehtoivat minua edelleen. Väitöskirjani tutkimuskohteena on selvittää 

kuntien itsehallinnollista asemaa kaavoituksessa. Tutkimuksen lähtökohtana on 

havainto, jonka mukaan maankäyttö- ja rakennuslain tavoitteena oli vahvistaa 

kuntien itsehallinnollista asemaa kaavoituksessa. 

Kiitos tämän väitöskirjan valmistumisesta kuuluu monille eri tahoille. 

Ensimmäisenä suuret kiitokset saa väitöskirjani ohjaaja professori Aimo Ryynänen. 

Hän on antanut arvokkaita kommentteja, ystävällisesti auttanut minua aina, kun 

olen apua pyytänyt sekä kannustanut työn kaikissa vaiheissa. Hänellä on ollut aikaa 

keskustella kanssani työhöni liittyvistä asioista ja luoda positiivista ilmapiiriä. Lisäksi 

haluan kiittää väitöskirjani toista ohjaajaa professori Asko Uotia hänen avustaan 

työni loppujakson aikana. 

Esitarkastajilleni professori Olavi Syrjäselle ja professori Heikki Kullalle haluan 

osoittaa kiitokseni asiantuntevasta, yksityiskohtaisesta ja rakentavasta palautteesta. 

Kiitokset Olavi Syrjäselle myös siitä, että hän on lupautunut vastaväittäjäksi. 

Haluan kiittää professori Eija Mäkistä, joka on asiantuntevasti auttanut minua 

erityisesti tutkimukseni teon alkuvaiheessa. Olen kiitollinen myös professori Raija 

Huhtaselle, joka ystävällisesti auttoi hakiessani Oikeus Muuttuvassa Maailmassa -

tutkijakouluun.  
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Halusin, että  väitöskirjani aihe on ajankohtainen, yhteiskunnallisesti merkittävä 

ja käytännönläheinen. Aiheen alkuvaiheen ideoinnissa minua ovat auttaneet 

yliarkkitehti Ritva Laine ja johtava lakimies Ulla Hurmeranta Suomen Kuntaliitosta. 

Lämpimät kiitokseni heille kaikesta avusta. Ritva Laine ja Ulla Hurmeranta antoivat 

minulle lisäksi haastattelunsa väitöskirjaani. Tästä kiitokset heille kuten myös 

kaikille muille väitöskirjaani haastattelunsa antaneille. 

Väitöskirjaani ovat tukeneet taloudellisesti seuraavat tahot: Kunnallisalan 

kehittämissäätiö, Tampereen kaupungin tiederahasto, Tampereen yliopisto, 

Pohjoismaiden hallinnollisen liiton Suomen osasto ry sekä Oikeus Muuttuvassa 

Maailmassa -tutkijakoulu. Haluan lämpimästi kiittää kaikkia rahoittajiani. 

Väitöskirjaprosessin aikana olen useasti huomannut, että oppimista tapahtuu 

kuuntelemalla ja katselemalla, mutta enemmän tekemällä ja saamalla palautetta. 

Haluankin kiittää kaikkia jatko-opintoseminaareissa tapaamiani ihmisiä, jotka ovat 

antaneet minulle arvokasta palautetta. Viime vuosien aikana olen myös ollut 

Tampereen teknillisen yliopiston Kemian ja biotekniikan laitoksen tuntiopettajana 

opintojaksoilla ’Ympäristöoikeuden perusteet’ ja ’Ympäristölainsäädännön luvat’. 

Koen, että opetukseen käyttämäni aika on ollut suureksi hyödyksi myös 

väitöskirjatutkimukseni kannalta. Olen huomannut, että moni asia on paremmin 

selkiytynyt mielessäni, kun olen opettanut sitä muille.  

Tampereen yliopiston kielipalveluille kuuluu kiitos tutkimuksen yhteenvedon 

kääntämisestä englannin kielelle. Olen myös kiitollinen siitä, että olen saanut oman 

työtilan Tampereen yliopistolta osaksi aikaa tutkimusprosessiani.  

Olen äärimmäisen onnellinen ja iloinen siitä, että minulla on ollut koko 

väitöskirjaprosessin aikana oma rakas perheeni, sukulaiseni ja ystäväni 

tukijoukkonani. Vanhemmilleni haluan osoittaa suuret kiitokseni siitä, että olen 

saanut osakseni paljon turvaa ja kannustusta teiltä. Lisäksi apu lastenhoidossa on 

ollut korvaamattoman tärkeää. Mottonamme on ollut: ”Kukaan ei voi tehdä 

kaikkea, mutta jokainen voi tehdä jotakin; ja jos jokainen tekee jotakin, tulee kaikki 

tehdyksi.”  
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Perhe-elämäni rakkaan aviomieheni Timon sekä rakkaiden lasteni Elinan ja 

Aleksin kanssa on tuonut minulle jokapäiväistä iloa väitöskirjaani kirjoittaessa. Kii-

tos Timo tuestasi, rakkaudestasi ja siitä, että olet aina uskonut, että väitöskirjani 

valmistuu ennemmin tai myöhemmin. 

 

 

   Tampereella 14.7.2013 

   Tuija Prusi 
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1. TUTKIMUKSEN LÄHTÖKOHTIA 

1. Kunta ja kaavoittaminen 

Kunta on julkishallinnon yksikkö, joka toimii paikallisella tasolla. Kunta hoitaa 

itsehallinnon nojalla itselleen ottamansa ja sille laissa säädetyt tehtävät1. 

Maankäytön suunnittelu on yksi kunnan lakisääteisistä tehtävistä. Käytännössä 

maankäytön suunnittelu tarkoittaa kaavoitusta2 ja sen valmistelua sekä erityisten 

maankäyttösuunnitelmien3 laatimista. Maankäytön suunnittelu on jaettavissa 

kahteen päälajiin, oikeusvaikutukselliseen ja oikeusvaikutuksettomaan 

suunnitteluun. Oikeusvaikutukselliset suunnitelmat ovat kaavoja4 tai niihin 

rinnastettavia suunnitelmia, muun muassa tie- ja luonnonsuojelusuunnitelmia5. 

                                                   
1 KuntaL (365/1995) 2§. Parjanne (2001, 6) on todennut, että keskeistä itsenäiselle kunnalle on se, mi-

ten se selviää lakisääteisistä palveluistaan. Kyky järjestää asukkaille laadukkaita palveluita ja edellytyksiä 
tulevaisuuden kehittämiselle ovat keskeisimmät itsenäisen kunnan kriteerit. Kunnan tehtävien moninaisuus 
kuitenkin edellyttää, että kunnat voivat tiettyjä kunnallisia palveluja järjestäessään toimia joustavasti yhteis-
työssä. Jyrängin (2003, 117) mukaan erityisesti ylemmänasteisen itsehallinnon puuttuminen (ks. tosin PeL 
121.4 §) ja suhteellisen pieni kuntakoko korostavat kuntien yhteistyön vaatimusta. Laissa on säännöksiä 
pakollisista kuntayhtymistä, ja vapaaehtoisestikin kuntayhtymiä voidaan muodostaa. Laki velvoittaa kunnat 
kuulumaan esim. sairaanhoitopiireihin ja maakunnan liittoihin. 

2 Lyhyesti tiivistettynä voidaan sanoa, että kaavoitus on maankäytön suunnittelua, jolla ohjataan aluei-
den käyttöä ja rakentamista. Kuusiniemi & Majamaa & Vihervuori (2000, 82) toteavat, että: ”maankäytön 
suunnittelussa pyritään ennalta suoritettujen tutkimusten ja selvitysten avulla helpottamaan alueen maan-
käyttöä koskevaa päätöksentekoa, sovittamaan eri käyttötarkoitukset toisiinsa ja varmistamaan se, että 
tärkeinä pidettävät tavoitteet voivat toteutua.” Syrjänen (1999, 122) on todennut seuraavsti: ”Sisällöltään 
kaavoitus on maankäytön suunnittelua alueen osoittamiseksi tarkoituksenmukaisella tavalla eri tarkoituksia 
varten.” Adams (1994, 8-9) toteaa, että kaavoituksessa linjataan ne periaatteet ja strategiat, joiden mukai-
sesti maankäyttöä ja ympäristön muutosta yritetään hallinnoida. Glikson (1955, 7) puolestaan määrittelee 
kaavoituksen mentaaliseksi valmistautumiseksi ennen toimintaa.  

3 Maankäyttösuunnitelmilla tarkoitetaan esimerkiksi erilaisia strategioita ja yleissuunnitelmia. 
4 Esimerkiksi Vihervuori (1989, 52) on todennut, että kaavoitus voidaan luonnehtia sellaiseksi maan-

käytön suunnitteluksi (fyysiseksi suunnitteluksi), jolla ainakin lähtökohtaisesti on oikeusvaikutuksia. 
5 Asemakaava on aina oikeusvaikutteinen, mikä tarkoittaa sitä, että rakentamisen yhteydessä siitä voi 

poiketa ainoastaan vähäisessä määrin. Yleiskaava voidaan sen sijaan laatia sekä oikeusvaikutteisena että 
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Sitovien kaavojen rinnalla oikeusvaikutuksettomien suunnitelmien tehtävänä on 

toimia informaatiovälineenä ja viranomaisten sisäisten toimien 

yhteensovittamisvälineenä (informaatiosuunnittelu). Ne syntyvät yleensä 

palvelemaan hallinnon omia tiedollisia tarpeita johtaen aikanaan mahdollisesti 

sitovaan suunnitelmaan, mutta niitä voidaan käyttää myös asiantuntija-aineistona 

päätöksenteossa. Tällainen merkitys on valtioneuvoston hyväksymillä 

luonnonsuojelun periaateohjelmilla ja vesiensuojelun tavoiteohjelmilla, kun niille ei 

ole säädetty oikeusvaikutuksia. Sitovan kaavan laatimista edeltää usein 

viranomaisten työn perustaksi laadittu ei-sitova yleissuunnitelma. Sekä sitovaa että 

oikeusvaikutuksetonta suunnittelua tapahtuu sekä valtion että kuntien 

viranomaisissa. 

Maankäytön suunnittelun keskeisenä tavoitteena on ohjata yhdyskuntien 

rakentamista, luonnonvarojen käyttöä, maisemallisia toimenpiteitä, 

kunnallistekniikkaa ja ympäristönsuojelua6. Järjestelmien, joita on kunnan ja 

maakunnan tasolla, tulee olla vuorovaikutuksessa toisiinsa. Hallinnollisesti 

eritasoiset tai sektorikohtaiset (tiet, energia, luonnonsuojelu) suunnitteluvälineet 

ovat yhteydessä toisiinsa yleensä kaavoituksen välityksellä. Kaavoituksessa luodaan 

edellytykset yhteiskunnan eri toimintojen sijoittamiselle sekä niiden tarvitsemille 

yhteyksille7. Sen tavoitteena on luoda edellytykset hyvälle ja toimivalle 

elinympäristölle sekä turvata jokaisen osallistumismahdollisuus asioiden 

                                                                                                                                  
oikeusvaikutuksettomana. Mikäli yleiskaava on oikeusvaikutteinen, se vaikuttaa sitovammin muuhun 
suunnitteluun. Oikeusvaikutukseton yleiskaava (mainittava kaavakartassa) on kehittämispoliittinen ja stra-
teginen suunnitelma. 

6 Junnilainen (2007, 12-15) on maininnut kunnan maankäyttöön liittyviksi tavoitteiksi seuraavat asiat: 
1. Viihtyisä ja turvallinen yhdyskunta, 2. Yhdyskuntarakenteen eheyttäminen, 3. Taajama-asteen nostami-
nen, 4. Luonto- ja kulttuuriarvojen säilyttäminen, 5. Riittävän raakamaavarannon varmistaminen, 6. Kun-
nan tonttivarannon kasvattaminen, 7. Riittävän ja kohtuuhintaisen tonttitarjonnan varmistaminen, 8. 
Monipuolisen asuntokannan turvaaminen, 9. Edellytysten luominen elinkeinotoiminnan kehittämiselle ja 
yritysten sijoittumiselle, 10. Kunnan maapolitiikka on itsensä kannattavaa, 11. Maanhinnan nousun hillit-
seminen, 12. Kiinteän omaisuuden tuoton parantaminen, 13. Maanomistajien tasapuolinen kohtelu ja 14. 
Maakeinottelun estäminen.  

7 Syrjänen 1999, 122. 
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valmisteluun, suunnittelun laatu ja vuorovaikutteisuus, asiantuntemuksen 

monipuolisuus sekä avoin tiedottaminen käsiteltävinä olevissa asioissa8.  

Kaavoitus sisältää useita eri tasoja valtakunnallisista tavoitteista aina yksittäisten 

talojen sijoittamiseen. Kullakin kaavatasolla on kuitenkin oma tehtävänsä9. 

Periaatteena on, että suunnittelun tarkentuessa suunniteltava alue pienenee. Kaava10 

laaditaan säädettyjä menettelytapoja noudattaen ja oikeusturvanäkökohtia 

huomioon ottaen11. Maankäytön kaavojen tehtävänä on järjestää kattavasti 

tarpeelliset käyttömuodot siten, että syntyy tarkoituksenmukainen ja lain 

vaatimukset täyttävä kokonaisuus. Kaavalla voidaan ohjata sitovasti rakentamista ja 

maankäyttöä. Syrjänen12 on todennut, että kaavalla säännellään julkisen vallan ja 

yksityisen välisiä oikeussuhteita. 

Kaavoituksen tehtävänä on toteuttaa moninaiskäytön periaatetta13. Sen mukaan 

kaavan kohteena olevaa aluetta varten kartoitetaan kaikki kysymykseen tulevat 

käyttötarpeet, niin inhimilliset asumisen ja toimintojen muodot kuin myös 

                                                   
8 Ks. tarkemmin MRL 1 §. 
9Kaavojen keskinäisen ryhmittelyn kannalta kaavat ovat yleispiirteisiä tai yksityiskohtaisia. Kaava-

hierarkiaksi kutsutaan eri kaavatyyppien keskinäistä riippuvuus- ja vuorovaikutussuhdetta suunnittelujärjes-
telmässä (MRL 4 §).  

10 Kuusiniemi & Kumpula (1997, 41-42) määrittävät kaavan yhteensovittavaksi suunnitelmaksi, jossa 
ristikkäiset tarpeet ja vaatimukset saavat ilmaisunsa. Kaava voidaan määritellä Suomessa kartalle piirretyksi 
alueidenkäyttösuunnitelmaksi. Kaavaan kuuluu olennaisena osana myös kaavamerkintöjen selitykset ja 
kaavamääräykset. Nämä muodostavat kaavan oikeusvaikutteisen osan. Asiat, jotka voidaan esittää yksiselit-
teisesti ja joille halutaan eri osapuolia sitovia velvoitteita tai rajoituksia, esitetään kaavamerkintöjen tai -
määräysten avulla. Kaavaselostuksessa esitetään kaavan tavoitteiden, eri vaihtoehtojen ja niiden vaikutus-
ten sekä ratkaisujen perusteiden arvioimiseksi tarpeelliset tiedot. Selostukseen kirjataan tiedot, jotka perus-
televat ja auttavat tulkitsemaan kaavan sisältöä. Kaavaan liittyvät suositukset voidaan esittää kaavakartan 
yhteydessä tai selostuksessa. Syrjänen (1999, 122) puolestaan toteaa kaavasta seuraavasti: ”Kaavassa osoite-
taan alueet asumista, elinkeinotoimintaa, palveluja, liikennettä ja virkistystoimintoja varten.” 

11 Kaavojen asema normijärjestelmässä tulee ottaa huomioon. Lisäksi kaava ei saa olla lain tai asetuk-
sen vastainen. 

12 Syrjänen 1999, 122. 
13 Maankäytön tai ympäristönkäytön suunnittelu merkitsee nykyisin tietyn alueen tai muun tilan eri-

laisten käyttömahdollisuuksien kartoitusta ja alueelle osoitettavien käyttömuotojen keskinäistä yhteensovit-
tamista (moninaiskäytön periaate). Suunnittelun perustana on tieto alueen ominaisuuksista, oikeussuhteista 
sekä suunniteltujen käyttömuotojen vaikutuksista. Kaavan tarkoitus määrää siten maankäytön sisällön. Jos 
esimerkiksi pyritään tehokkaaseen asuntorakentamiseen, kaavassa on osoitettava tarvittavat liikennealueet, 
virkistysalueet ja huolehdittava ympäristöllisten arvojen riittävästä säilyttämisestä. Jos taas tarkoituksena on 
säilyttää ja tukea vanhaa rakennuskantaa, sille osoitetaan tarvittavat kaavamääräykset rakennusoikeusmääri-
tyksineen sekä tarvittaessa palvelutoiminnoille sopivat paikat toisaalla. 
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yhdyskuntarakenteeseen ja ympäristön laatuun kuuluvat tekijät. Kaavoituksen 

tehtävänä on toteuttaa asutuksen tihentyessä maankäytölliset tarpeet sekä synnyttää 

kiinteistöoloissa pysyvyyttä ja siten ylläpitää maan arvoa (esimerkiksi tontin 

rakennusoikeus). Tärkeänä kaavoituksen osatehtävänä on ympäristön taloudellisten 

arvojen turvaaminen eli alueelle ominaisten erityispiirteiden säilyttäminen ja 

kehittäminen taloudellisesti tarkoituksenmukaisella tavalla. Kysymys on tällöin 

kaavoituksen ekologisesta tai kulttuurisesta tehtävästä. Kokonaisuuden ja niihin 

liittyvien arvotekijöiden tunnistamiseksi tarvitaan inventointia ja kartoitusta, joka 

edeltää suunnitelman tekemistä. Myös omistussuhteiden tunnistaminen on tarpeen 

siksi, että voitaisiin esimerkiksi ennakoida, milloin yksityinen maa on tarpeen 

lunastaa yleisiä tarpeita varten. Kunnat suosivat kaavoittajina yleensä uuden 

asuntotuotannon kohdentamista sen ennestään omistamalle maalle, koska 

rakennusoikeus tuottaa tonttikaupassa maan arvon nousua, jonka kunta haluaa 

pitää itsellään. Maan hankkimiseksi kaavoitusta silmälläpitäen kunnan käytettävissä 

on paitsi maanosto myös pakkokeinoina etuosto-oikeus14 ja lunastus15. 

Maankäytön ohjausjärjestelmä käsittää kaavoituksen, sitä ohjaavat 

valtakunnalliset alueidenkäyttötavoitteet, kunnalliset rakennusjärjestykset ja 

suunnittelua ohjaavat eri alojen normistot. Lain tuntema normiohjauksen väline on 

esimerkiksi Suomen rakentamismääräyskokoelma16. Kokonaisuus muodostaa 

tietynlaisen hierarkian, jonka osat ovat yhtäältä vuorovaikutuksessa toisiinsa, 

toisaalta toiset osat ovat ensisijaisia toisiin nähden. Suunnitteluhierarkian 

oikeudellisena ytimenä on maankäyttö- ja rakennuslaki17 (MRL 132/1999) ja sitä 

                                                   
14 Ks. tarkemmin Etuostolaki 608/1977 
15 Ks. tarkemmin Laki kiinteän omaisuuden ja erityisten oikeuksien lunastuksesta 603/1977 
16 Maankäyttö- ja rakennuslain 13 §:n mukaan ympäristöministeriö ylläpitää Suomen rakentamismää-

räyskokoelmaa, johon kootaan maankäyttö- ja rakennuslain nojalla annetut rakentamista koskevat sään-
nökset ja rakentamismääräykset sekä ministeriön ohjeet. Suomen rakentamismääräyskokoelmaan voidaan 
koota myös valtion muiden viranomaisten antamia rakentamista koskevia määräyksiä. 

17 Maankäyttö- ja rakennuslain laissa säädetään alueiden ja rakennusten suunnittelusta, rakentamisesta 
ja käytöstä. (MRL 2 §). Muusta lainsäädännöstä johtuu kuitenkin rajoituksia maankäyttö- ja rakennuslain 
soveltamisalaan tai päällekkäisyyttä sen kanssa. Integraatiovaikutuksella tarkoitetaan suunnittelun kokoavaa 
vaikutusta ja velvollisuutta saattaa voimaan erityyppiset maankäyttöön vaikuttavat kansalliset, kansainväli-
set tai yhteisöoikeudelliset velvoitteet (esim. Natura 2000). 
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täydentävä täytäntöönpanoasetus (MRA 895/1999). Maankäyttö- ja rakennuslaki 

tuli voimaan 1.1.200018.  Warsta ja Ekroos19 ovat todenneet, että maankäytön 

suunnittelu ja ohjaus pohjautuu edelleen pitkälti rakennuslain (370/1958) aikaiseen 

perusrakenteeseen, jossa maankäytön suunnittelu perustuu kaavoitus- ja 

lupajärjestelmään. Paitsi maankäytön suunnittelua ja kaavoitusta laissa säännellään 

myös rakentamista ja siihen verrattavaa muuta alueiden käyttöä20.  

2. Ajankohtaiskeskustelu kunnallisesta itsehallinnosta 

kaavoituksessa 

Kansalaismielipide ja kunnat – Ilmapuntari 2009 -tutkimuksen21 mukaan kunta 

on kansalaismielipiteessä kunniassa. Tutkimuksen mukaan useampi kuin neljä 

viidestä (85 %) yhtyy näkemykseen, jonka mukaan ”kunnallinen itsehallinto ja 

demokratia ovat suomalaisille perusarvoja, joita ei saa heikentää missään oloissa”. 

Kuntien itsehallinnon vahvistuminen on ollut keskeinen kehityssuunta aina 1990-

luvun alkupuolelta saakka22. Vapaakuntakokeilu, valtionosuusuudistus ja erityisesti 

vuoden 1995 kuntalain (365/1995) linjaukset korostivat kuntien omavastuista ja 

itsehallinnollista asemaa. Kuntien itsehallinnollisen aseman vahvistuminen ja 

konkreettisempi huomioon ottaminen on heijastunut myös keskeisesti 

valtionhallinnon kuntien ohjausmuotoihin ja -järjestelmiin. Yksityiskohtaisesta 

normiohjausjärjestelmästä alistus- ja valvontamenettelyineen on hyvin suurelta osin 

luovuttu23. Normiohjauksen ja siihen liittyvän valvontadogmatiikan tilalle on 

                                                   
18 Rakennuslainsäädännön kokonaisuudistus oli vireillä kolmekymmentä vuotta. 
19 Warsta & Ekroos 2006, 9.  
20 Hallberg & Haapanala & Koljonen & Ranta 2006, 21. 
21 Pehkonen & Kiljunen 2009, 44-45. 
22 Toisaalta Sipponen (2009, 308) puolestaan on todennut, että kuntien itsehallinto on murrosvaihees-

sa. Sipposen mukaan valtuustojen toimialaa ja -valtaa vähennetään johdonmukaisesti. 
23 Muun muassa Valtiovarainministeriön julkaisussa (Valtiovarainministeriön julkaisuja 13/2011, 116 ) 

’Kuntiin kohdistuvan valtionohjauksen periaatteet - normihanketyöryhmän ehdotukset’ todetaan, että 
keskushallinnon toteuttaman valvonnan rooli on pienentynyt paikallisen päätäntävallan lisääntyessä.  
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kuitenkin noussut uusia kuntien ohjausjärjestelmiä24. Sanotaan, että valtio-kunta -

suhteessa on siirrytty normiohjauksesta informaatio-ohjaukseen. Samalla on myös 

siirrytty valtion kontrollikeinojen osalta monin paikoin valvonnasta arviointiin ja 

seurantaan.25  

Kaavoitus on kunnallisen itsehallinnon kannalta keskeinen kunnan strategisen 

johtamisen väline. Kaavoituksella on kunnan kannalta merkittävä vaikutus, sillä sen 

avulla itsehallinnollinen kunta vaikuttaa yhteisön kehitykseen ja kunnan jäsenten 

elinympäristön tulevaisuuteen. Tehtävän merkittävyyden takia kaavoitus on ollut 

vahvasti valtion viranomaisten kontrolloimaa26. Kunnallisen päätösvallan 

lisääminen maankäytössä on yksi maankäyttö- ja rakennuslain tavoite 

lainvalmisteluasiakirjojen mukaisesti27. Tämä näkyy muun muassa siinä, että 

                                                   
24 Nyholm (2011, 136) on todennut, että ohjatun ja ohjattavan välisiin suhteisiin ja keskinäisiin roolei-

hin on viime vuosikymmeninä ja myös 2000-luvulla kohdistunut varsin ristiriitaisia paineita ja tarpeita. 
Nyholmin mukaan kunta-valtio-suhde nojaa osin valtiolähtöiseen ajatteluun, vaikka toisaalta ohjausjärjes-
telmän toimijoilla voidaan nähdä olevan aitoakin halua kuntien ja valtion välisen kumppanuuden vahvis-
tamiseen. Nyholmin mukaan niin ristiriidat kuin ohjausjärjestelmän monimutkaisuus kuvaavatkin sitä, että 
nykyinen kunta-valtio-suhde ei sisällä selkeää ja yhdenmukaista käsitystä siitä, millaista kunnan autonomian 
astetta ylipäätään halutaan tavoitella. 

25 Jyränki (2000, 36-37) kirjoittaa, että kun viime vuosina on käyty keskustelua valtion hajoamisesta, 
on viitattu sellaisiin ilmiöihin kuin julkisten tehtävien ja valtionorgaanien aiemmin käyttämän päätösvallan 
siirtäminen kunnille ja välillisen valtionhallinnon yksiköille sekä valtion luopuminen kokonaan tai osittain 
tiettyjen toimintojen harjoittamisesta yksityisoikeudellisten subjektien, kuten yksityisten valvomien osake-
yhtiöiden, hyväksi. Esim. Ryynänen  (1996b, 457) on esittänyt kysymyksen: onko valtiolla enää käyttöä? 
Jyrängin (2000, 36-37) mukaan erityisen vahvana valtion rapautumisen merkkinä on nähty valtion toimival-
lan jatkuva siirtäminen ylikansalliselle yhteisölle, ts. Euroopan unionille. Jyränki toteaa kuitenkin, että 
valtion hajoamisesta ei edellä mainituissa asioissa ole kyse, mutta kylläkin kansallisella tasolla julkisen vallan 
hajauttamisesta ja valtionorgaanien ohjausvallan vähentämisestä sekä kansainvälisellä tasolla valtion suve-
reenisuuden rajoittamisesta. Ks. myös Ryynänen 1997, 36-39; Sipponen 2005, 58-59 ja Berndtson 2008, 
263-264. 

26 Asemakaavan laatiminen on vanhastaan kuulunut kaupungeille. Sen sijaan maalaiskunnissa raken-
nuskaavan ja rakennusjärjestyksen antaminen oli rakennuslain mukaan alun perin lääninhallituksen tehtävä. 
Vasta vuoden 1967 alusta voimaan tulleella lain muutoksella (250/1966) nämä siirtyivät kuntien tehtäväksi. 
Asema- ja rakennuskaavojen alistusvelvollisuutta vähäisten kaavamuutosten osalta poistettiin 1970-luvulta 
alkaen eri vaiheissa. Lainmuutoksella vuonna 1990 (696/1990) laajennettiin myös poikkeusten myöntämis-
tä eräissä tapauksissa kunnan päätöksellä. Aikaisemmin toimivalta poikkeusten myöntämiseen oli kuulunut 
valtion viranomaisille lukuun ottamatta rakennuslupaviranomaisen mahdollisuutta rakennusluvan yhtey-
dessä myöntää eräitä poikkeuksia. Ks. tarkemmin kunnan tehtävien kehityksestä rakennuslain aikana Lar-
ma & Hallberg & Jatkola & Wirilander 1992, 7-13. 

27 Hallituksen esityksessä Eduskunnalle rakennuslainsäädännön uudistamiseksi (HE 101/1998) koros-
tetaan kuntien päätöksentekoa. Hallituksen esityksessä todetaan, että valtion valvontaa kuntien kaavoituk-
seen kevennetään poistamalla alistusmenettely kuntien hyväksymistä kaavoista. Kuntien voimavarojen ja 
asiantuntemuksen riittävyyttä korostetaan erityissäännöksillä. Kaavoitus- ja rakennusasioiden käsittelyyn on 
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maankäyttö- ja rakennuslailla poistettiin kuntien kaavojen alistusmenettely28. 

Toiseksi kuntien toimivaltaa poikkeamisasioissa lisättiin. Kolmanneksi uuden 

maankäyttö- ja rakennuslain myötä kaavavalitukset siirrettiin jo ensi asteessa 

tuomioistuinlinjalle. Lisäksi kaavoituksen vuorovaikutteisuutta korostettiin. 

Maankäyttö- ja rakennuslain vaikutuksesta myös alueellisten ympäristökeskusten 

(nykyisten elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskusten29 eli ELY-keskusten) 

toiminta muuttui olennaisesti30. Valtio ei enää ympäristöministeriön välityksellä 

valvo kuntien kaavoitusta, vaan alueelliset ohjaustehtävät31 siirtyivät maankäyttö- ja 

rakennuslain myötä kaikkien kuntien osalta alueellisille ympäristökeskuksile 

(nykyisille ELY-keskuksille). Valtion ympäristöviranomaisten roolin kehittäminen 

ennakko-ohjauksen ja asiantuntija-avun suuntaan on maankäyttö- ja rakennuslain 

yksi tavoite lainvalmisteluasiakirjojen mukaisesti. ELY-keskusten tehtävät 

painottuvat valtakunnallisten tavoitteiden turvaamiseen, neuvotteluyhteistyöhön 

sekä neuvonta- ja asiantuntija-avun antamiseen kunnille kaavoitusprosessin 

                                                                                                                                  
vaikuttanut myös ns. vapaakuntakokeilu. Vapaakunnat vapautettiin mm. eräistä rakennuslain alistusvelvol-
lisuuksista. Tätä toimintavapautta lisättiin edelleen lailla vapaakunnan oikeudesta poiketa eräistä säännök-
sistä ja määräyksistä (592/89), jolla lisättiin kuntien oikeutta siirtää päätösvaltaa rakennuskielloista sekä 
eräin edellytyksin RakL 5 §:n 2 mom:n ja 132 §:n mukaisissa poikkeuslupa-asioissa. Samoin tehtiin mahdol-
liseksi kokeilla kevyempää rakennuslupamenettelyä. Ks. vapaakuntakokeilun vaikutuksista kaavoitus- ja 
rakentamisasioihin tarkemmin: Larma & Hallberg & Jatkola & Wirilander 1992, 13. 

28 Maakuntakaavat ja kuntien yhteiset oikeusvaikutteiset yleiskaavat vaativat kuitenkin edelleen minis-
teriön vahvistuksen (MRL 31 §; MRL 47 §). 

29 Valtion aluehallinnon  uudistuksen myötä 1.1.2010 alueellisten ympäristökeskusten (AYK) tehtävät 
siirtyivät elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksiin (ELY) ja alueellisten ympäristökeskusten ympäristö-
lupatehtävät ja ympäristölupavirastojen tehtävät aluehallintovirastoihin (AVI). Aluehallintouudistuksen 
yhtenä julkilausuttuna tavoitteena on selkiyttää aluehallinnon viranomaisten rooleja ja työnjakoa. Ks. tar-
kemmin HE 59/2009 vp. Ks. myös Suviranta 2009, 311-313. 

30 Lempiäinen ja Tarumaa (2005, 12) kuvaavat alueellisen ympäristökeskuksen (nykyisin ELY-keskus) 
roolia uudessa tilanteessa keskustelevaksi (tasavertainen kumppani), konsultoivaksi (asiantuntija-apu) , 
ohjaavaksi (määrätietoinen vaikuttaminen ratkaisuihin) ja tukevaksi.  

31 ELY-keskusten ohjaustehtävät voidaan nähdä ns. preventiivisenä valvontakeinona. Merikosken 
(1976b, 12) mukaan hallintovalvonnan preventiivisestä vaikutuksesta puhuttaessa on ensiksi mainittava se 
yleisohjaava vaikutus, mikä valvontaviranomaisen valvonnanalaiselle ilmoittamilla toivomuksilla ja sille 
antamilla neuvoilla ja ohjeilla on. Merikoski toteaa, että nämä toivomukset ja ohjeet tarkoittavat auttaa 
valvonnanalaista toimimaan niin, ettei siihen tarvitsisi kohdistaa repressiivisiä valvontakeinoja. 
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kuluessa (MRL 18 §). ELY-keskukselle on lisäksi jätetty mahdollisuus puuttua 

kunnan kaavaratkaisuun uuden oikaisukehotusmenettelyn ja valituksen kautta.32  

Nyt kun ELY-keskusten tehtävät kaavoituksen ja rakentamisen ohjauksessa 

painottuvat neuvotteluyhteistyöhön sekä neuvonnan ja asiantuntija-avun 

antamiseen, toimivilla neuvottelumenettelyillä ja asiakassuhteilla on aikaisempaa 

suurempi merkitys tehtävien menestykselliselle hoitamiselle. Varsinainen valvonta 

painottuu loppupäähän, koska vahvistusmenettely on tavallaan “korvattu” 

ohjaamiskeinoilla. "Jos laissa säädetyt neuvottelumekanismit eivät toimi ja 

tavoitteen saavuttamisessa siten epäonnistutaan, valvonta muuttuu enemmän 

jälkivalvonnaksi kuin mitä se on koskaan ollut; yleisiä intressejä valvotaan 

pelkästään valituksin tuomioistuimiin", kirjoittaa Mäkinen33. Sama uhka koskee 

vuorovaikutteisen suunnittelun epäonnistumista. Siksi vuorovaikutuksen todellinen 

lisääminen on kokonaisuuden kannalta erittäin keskeinen tekijä. Muussa 

tapauksessa laki voi jäädä puolitiehen. Vuorovaikutuksen lisäämisen tavoitteena on 

se, että jälkikäteinen valvontatarve ja muutoksenhaku vähenevät. Asioista 

neuvotellaan heti prosessin alusta lähtien, ja ristiriitoja voidaan näin ehkäistä 

ennakolta. Vaikka tavoite on periaatteellisesti hyvä, vasta käytäntö ratkaisee, 

saadaanko todellista hyötyä vai ei. Nykyisen suunnittelukulttuurin omaksuminen 

vaatii kaikilta kaavoituksen osapuolilta paljon. Alistusmenettelystä luopuminen 

kaavoituksessa merkitsee suurta muutosta, joka liittyy valtion valvontatapaan. 

Kaavojen suunnitteluvaiheen ohjaus viranomaisneuvotteluin ja lausunnoin sekä 

oikaisukehotus- ja valitusoikeus kuntien kaavapäätöksistä ovat luoneet pohjaa 

uudenlaiselle yhteistyömahdollisuudelle.34  

                                                   
32 ELY-keskus voi tehdä kunnalle kaavapäätöstä koskevan kirjallisen oikaisukehotuksen, jos kaava on 

laadittu ottamatta huomioon valtakunnallisia alueidenkäyttötavoitteita tai muutoin vastoin lain säännöksiä 
ja on yleisen edun mukaista saattaa asia uudelleen kunnassa päätettäväksi. ELY-keskuksilla ja muilla valtion 
viranomaisilla on myös valitusoikeus kaavapäätöksistä toimialaansa kuuluvissa asioissa. 

33 Mäkinen 1998, 23-24. Ryynänen (2004, 119) on lisäksi todennut, että on vaarallista, jos eduskunnan 
oikeusasiamies ja KHO ryhtyvät tulkitsemaan kunnan ja valtion välistä vastuunjakoa sekä kunnan velvolli-
suuksia tavalla, joka ei ota huomioon kunnan mahdollisuuksia voimavarojen osoittamiseen.  

34 Kaavojen alistusmenettelyn poistamista pidettiin pääosin myönteisenä ja hallinnon kehittämisperi-
aatteiden mukaisena. Eräissä lausunnoissa kiinnitettiin kuitenkin huomiota tästä mahdollisesti aiheutuviin 
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Maankäyttö- ja rakennuslain taustalla on entistä selkeämpi roolijaottelu: kunta 

kaavoittaa – valtio ohjaa ennakollisesti – hallinto-oikeus ratkaisee lainmukaisuuden 

valitusten pohjalta35. Vaikka lain roolijako on periaatteessa selkeä, niin osa kunnista 

on kuitenkin ilmaissut tyytymättömyytensä siihen. Osa kunnista on sitä mieltä, että 

vaikka maankäyttö- ja rakennuslaki periaatteessa antaa mahdollisuuden toimia 

itsenäisesti maankäytön ohjauksessa ja rakentamisessa, valtio edelleen puuttuu 

niiden mielestä siihen liikaa. Suomen Kuntaliiton seuranta- ja arviointihankkeessa36 

lokakuussa 2001 tehdyn kyselyn mukaan joissakin kunnissa on koettu itsenäisyyden 

jopa kaventuneen.  Kaavoittajista runsas kolmannes kokee alueellisen 

ympäristökeskuksen ottavan kantaa sellaisiin asioihin, jotka kunnan tulisi voida 

hoitaa itse37. Keskustelua maankäyttö- ja rakennuslain myötä on herättänyt 

erityisesti se, kuinka pitkälle kuntien itsenäistä päätösvaltaa on kunnioitettava 

kaavoituksessa.  

Maankäyttö- ja rakennuslakia säädettäessä kunnallisen itsehallinnon 

painottaminen voimakkaammin kuin muun ympäristölainsäädännön valmistelussa 

perustunee siihen, että maankäytön suunnittelu luo edellytyksiä kunnan yleiselle 

toimialalle38. Kaavajärjestelmän ratkaisut ovat kunnallista päätöksentekoa. 

Päätöksenteossa noudatetaan kunnallishallinnon päätöksentekojärjestelmää ja 

                                                                                                                                  
ongelmiin, valvonnan heikkenemiseen yleisen edun kannalta ja useiden kuntien puutteellisiin voimavaroi-
hin.   

35 Korkeimmassa hallinto-oikeudessa ympäristöasioita, myös kaavoja, on ollut vuosikymmenten ajan. 
Sitä vastoin alueellisiin hallinto-oikeuksiin kaava-asiat on keskitetty vasta maankäyttö- ja rakennuslain 
aikana. 

36  Suomen Kuntaliiton omalla seurannalla on selvitetty maankäyttö- ja rakennuslain tavoitteiden to-
teutumista ja säännösten toimivuutta kuntanäkökulmasta (Maankäyttö- ja rakennuslain seuranta- ja arvioin-
tihanke 2000–2002). Maankäyttö- ja rakennuslain seurantahanke koostui kolmessa vaiheessa tehdyistä 
kyselyistä. Ennakkokysely suoritettiin elokuussa 2000 ja kyselyt keväällä 2001 ja syksyllä 2001. Kyselyt 
kohdistettiin kaavoituksen parissa työskenteleville ja rakennustarkastajille sekä kunnanjohtajille ja luotta-
mushenkilöille. 

37 Suomen Kuntaliitto 2003b, 49. 
38 Kunnan toimiala käsittää ne tehtävät, jotka kunnan tulee hoitaa ja jotka se voi ottaa hoidettavak-

seen. Näin ollen kunnan toimialaan kuuluvat sekä ne tehtävät, jotka sen on eri lakeihin sisältyvien säännös-
ten perusteella hoidettava, kuin myös ne tehtävät, jotka kunta saattaa oman päätöksensä perusteella ottaa 
hoidettavikseen. Ensinnä mainitut tehtävät ovat kunnan lakisääteisiä, pakollisia tehtäviä, jälkimmäiset 
puolestaan ovat vapaaehtoisia tehtäviä. Näin kunnan toimiala jakaantuu kahtia, erityistoimialaan ja yleiseen 
toimialaan. Ks. tarkemmin Merikoski & Vilkkonen 1982, 170. 
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maankäyttö- ja rakennuslaissa erikseen säädettyä kaavoitusprosessia. Mäkinen39 

toteaa, että maankäytön suunnittelu liittyy kunnan poliittiseen toimintaan, ja siksi 

kunnille on ensiarvoisen tärkeää voida itse päättää kaavoituksestaan. Mäkisen 

mukaan asiasta käyty keskustelu ja asiassa tehdyt aloitteet osoittavat myös asian 

taloudellista tärkeyttä kunnille.40 

Kunnan strategisen johtamisen välineenä toimii kaavoitus, ja sillä luodaan 

kunnan infrastruktuuria, muokataan ihmisten elinympäristöä ja elinkeinoelämän 

yleisiä edellytyksiä. Kuntien päätösvallan vapautta pidetään kunnissa kunnallisen 

itsehallinnon periaatteen tärkeimpänä ilmenemismuotona. Kunnan 

toimintavapauden aste ilmentää itsehallinnon määrää ja tasoa.41 Kunnalla ei 

kuitenkaan nytkään ole oikeutta laatia minkälaisia kaavoja tahansa. Tällä 

tarkoitetaan sitä, että kaavalla voidaan sitovasti ohjata rakentamista ja maankäyttöä 

kuitenkin ottaen huomioon kaavojen asema normijärjestelmässä. Kaava ei saa olla 

lain tai asetuksen vastainen. Esimerkiksi kaavassa ei voida muuttaa kerroksen 

määritelmää tai antaa oikeutta muunlaiseen poikkeuslupien myöntämiseen kuin laki 

                                                   
39 Mäkinen 2004a, 15. 
40 Myös Hynynen (2008, 34) on todennut, että koska suunnittelu on hallinnon toimintaa, se joutuu 

laajassa tavoitteenasettelussaan huomioimaan talouden ja poliittisen ideologian vallitsevat virtaukset. Hy-
nynen jatkaa vielä, että kunnan tai kaupungin hallinnolla on paikallinen sääntelytehtävä, jossa sen on otet-
tava kantaa kansalaisyhteiskunnan, valtion ja talouselämän keskinäisiin suhteisiin. Hynysen mukaan nämä 
suhteet voivat painottua eri paikkakunnilla eri tavoin, mutta aina on kuitenkin havaittavissa eri aikoina 
ilmeneviä laajempia painotuksia. Hynynen jäsentää painotuserot kolmella käsitteellä: lokalismi, paikallisval-
tio ja lokaliteetti. Lokalismin lähtökohtana on paikallisen itsehallinnon pitkä traditio, joka perustuu idealle 
vallan hajauttamisen välttämättömyydestä: paikalliset asiat osataan hoitaa parhaiten paikallistasolla, valtio 
hoitakoon yleisiä asioita. Käänne kohti paikallisvaltiota tapahtui 1800-luvun lopulla, kun kunnallista itsehal-
lintoa alettiin organisoida edustukselliseen suuntaan ja julkisia peruspalveluita alettiin vähitellen siirtää 
valtiolta kunnille. Paikalliset luottamusmiehet eivät enää kyenneet hoitamaan lisääntyneitä, asiantuntijuutta 
vaativia tehtäviä, vaan työhön palkattiin virkamiehiä. Seuraava käännekohta ajoittui 1990-luvulle, jolloin 
talouden globalisoituminen siirsi kansallista päätösvaltaa ylikansalliselle tasolle. Valtio joutui luopumaan 
roolistaan hyvinvoinnin jakelijana jättäen alueet yhä enemmän oman paikallistaloutensa varaan. Hynysen 
mukaan paikallishallinnon roolien määrittelystä käydään jatkuvasti rajanvetoa eri ryhmien välillä sekä valta-
kunnallisesti että paikallistasolla, mutta silti joku painotus pyrkii aina hallitsevaan asemaan. Ks. lisäksi Pyy 
1998, 55-70. 

41 Syrjänen (2012, 46) kirjoittaa seuraavasti: ”Maankäyttöpäätökset vaikuttavat kunnan ja yksityisten 
toimijoiden merkittäviin etuihin, sillä päätöksillä joko luodaan suuria taloudellisiakin arvoja tai estetään 
odotusarvojen toteutumista. Tämän vuoksi kunnalliset päättäjät ottavat herkästi esille itsehallintonäkökul-
man ja kokevat kaavapäätöksen kumoamisen hallinto-oikeudessa itsehallinnon loukkauksena.” 
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määrää.42 Jääskeläinen ja Syrjänen43 kirjoittavat kunnan suunnittelumonopolista. 

Sitä rajoittavat rakennuslainsäädännön aineelliset, harkintaa rajoittavat säännökset, 

valtakunnalliset alueidenkäyttötavoitteet ja maakunnallisten suunnitelmien 

ohjausvaikutus. 

Maankäyttö- ja rakennuslakia valmisteltaessa ja sen tultua voimaan on esiintynyt 

voimakastakin keskustelua lain tuomista muutoksista44. Muutoksilla on omat 

puolustajansa ja vastustajansa. Uuden rakennuslain kriitikot ovat arvelleet lain 

seurauksia lähes päinvastaisiksi kuin ympäristöministeriö. Kunnallisen itsehallinnon 

vahvistamisen vaikeus ilmenee jo siinä, että rakennuslain (370/1958) muuttamisessa 

oli lukuisia eri vaiheita. Niiden aikana jopa asiasta vastaava ministeri joutui 

siirtymään syrjään lain valmistelusta45. Esimerkiksi Matti Nieminen46 on tutkinut 

toimivaltasuhteiden muutosta koskevaa keskustelua. Kunnallisen itsehallinnon 

kannalta kuntien kaavojen alistusmenettelyn poistuminen lähes kokonaan on 

maankäyttö- ja rakennuslain merkittävin uudistus. Sitä on luonnehdittu myös 

pelätyimmäksi ja kiistellyimmäksi osaksi lakia.  

Kritiikkiä on esitetty myös siitä, että laki vaikeuttaa päätöksentekoa osapuolien 

uusien roolien epämääräisyyden vuoksi. Lisäksi lain edellyttämän 

vuorovaikutteisuuden ja osallistumissuunnitelmien toteuttamisen on arveltu 

hidastavan suunnitteluprosessia. Kritiikkiä on kohdistettu myös suunnittelun 

aseman muutokseen. Suunnittelusta pelätään tulevan juristisuunnittelua47, jossa 

                                                   
42 Jääskeläinen & Syrjänen 2003, 15; ks. myös Mäkinen 2004b, 40-41 
43 Jääskeläinen & Syrjänen 2003, 70. 
44 Esim. kuntien itsenäisyyden lisääntymiseen kaavoituksessa on liitetty kielteisiä piirteitä. Kaavoituk-

sessa on asioita, joissa suppeamman yhteisön edut voivat asettua ristiriitaan laajemmin määritellyn edun 
kanssa. Koska monet kaavoitukseen liittyvät asiat ovat samanaikaisesti sekä paikallisia että ylipaikallisia 
syntyy tilanteita, joissa paikallisesti edullinen ratkaisu on ylipaikallisesti epäedullinen. Tällaisia tilanteita 
voidaan pitää jopa tavallisina kunnan ympäristöasioissa. Ks. esim. Haila & Laine & Peltonen 1996, 371-
372. 

45 Nieminen 1994, 14. 
46 Nieminen 1997,  13–31. 
47 Mäntysalo & Nyman (2001, 72-73) kirjoittavat seuraavasti: ” ”Kirjaimen tasolla maankäyttö- ja ra-

kennuslaki merkitsee vallan siirtämistä maankäytön suunnittelun asiantuntijoilta suunnittelua tuntematto-
mille lakimiehille. Valtaa siirtyy, sille ei voi mitään, mutta se ei saa tarkoittaa sitä, että suunnittelu siirtyy 
suunnittelijoilta pois. Kun pidetään mielessä, että lain ala on kaavoitus, ei suunnittelu (paitsi tavoitepykälis-
sä), on paljon voitettu. Suunnittelussa on kyse ympäristön tarkoituksenmukaisuudesta, eikä se voi milloin-
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kaavoittamisen ammattitaito on toissijaista, koska tuomioistuimet ehkä 

tulevaisuudessa ratkaisevat suunnittelukysymyksiä yhä enemmän.48 Osa kunnista on 

ilmaissut tyytymättömyytensä siihen, että vaikka maankäyttö- ja rakennuslaki 

periaatteessa antaa mahdollisuuden toimia itsenäisesti maankäytön ohjauksessa ja 

rakentamisessa, valtio edelleen puuttuu niiden mielestä siihen liikaa49. Etelä-Savon 

maakuntaliiton50 tekemässä kyselyssä ”Kaavoitus- ja maapoliittinen kysely Etelä-

Savon kuntapäättäjille” muun muassa eräs valtuutettu toteaa seuraavasti: ”Kaavoi-

tuksen pahimmat ongelmat ovat kautta aikojen löytyneet ELY-keskuksen nihkey-

destä – ei omasta kunnasta. ELY-keskuksen virkamiehet peilin eteen kysymään 

itseltään, ketä varten he työtään tekevät – vetovoimaista maakuntaa vai ympäristö-

ministeriötä?” Myös Puustisen51 tutkimuksen mukaan esimerkiksi Tampereella 

roolien epäselvyydet ovat jatkuneet sekä kaupungin että ympäristökeskuksen 

(nykyinen ELY-keskus) edustajien mukaan. Puustinen toteaa: ”Kaupungin 

edustajien mukaan ympäristökeskus vaatii kaupungin resursseihin nähden liikaa 

ympäristöselvityksiä. Pirkanmaan ympäristökeskuksen edustaja taas painotti 

ympäristökeskuksen roolia lain vartijana.” Myös Harjavallan kaupungin 

ympäristöinsinööri Reijo Roininen kirjoittaa maankäyttö- ja rakennuslain 

uudistuksesta seuraavasti: ”Maankäyttö- ja rakennuslain uudistusta mainostettiin 

sitä valmisteltaessa sillä, että kuntien päätösvalta lisääntyy uuden lain myötä. Nyt 

voidaan kuitenkin todeta, että vaikka näennäisesti vaikutusvalta lisääntyykin, niin 

käytännössä taitaa olla toisin. Laki edellyttää monenlaisia neuvotteluja alueellisen 
                                                                                                                                  

kaan muuttua laillisuuskysymykseksi. Hallinto-oikeudet tekevät päätöksiä, jotka asiallisesti ovat suunnitte-
lupäätöksiä, mutta nämä päätökset tehdään lakia tulkitsemalla, ei suunnittelemalla.”  

48 Ks. esimerkiksi Yhteiskuntasuunnittelu 2000:2 (Maankäyttö- ja rakennuslaki: henki vai kirjain), jossa 
useat eri kirjoittajat keskustelevat uudesta maankäyttö- ja rakennuslaista. Tuori (2003, 916) puolestaan 
toteaa, että: ”Ajankohtaiskeskustelussa tuomarivaltiokäsitteen sisältö on ohuempi: käsitteellä viitataan 
kehitykseen, jonka tuloksena tuomioistuimet käyttävät sellaista poliittisluonteista päätösvaltaa, jonka tulisi 
demokraattisessa oikeusvaltiossa, vallanjako- ja demokratiaperiaatteita vastaavasti, kuulua ennen kaikkea 
lainsäätäjälle. Kyse ei ole totaalisesta vaan pikemminkin osittaisesta siirtymästä.” 

49 Lehtikirjoittelussa ilmenneistä ristiriidoista ks. esimerkiksi Aamulehti 6.3.2003, A 14. Ks. myös Rin-
kisen (2007, 58-59) tutkimus, jossa todetaan, että MRL:n voimaan astumisen jälkeen alueellisten ympäris-
tökeskusten (nykyisten ELY-keskusten) rooli ohjaavana ja valvovana viranomaisena ei ilmeisesti ole kaikil-
ta osin selkiytynyt ja vakiintunut. 

50 Etelä-Savon maakuntaliitto 2012, 12. 
51 Puustinen 2006, 263 
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ympäristökeskuksen ja maakunnan liittojen kanssa sekä lausuntopyyntöjä em. 

tahoille. Vaikka kaavoituksessa ei olisi tulossa mitään uutta, niin kuntien on 

vuosittain järjestettävä neuvottelu ympäristökeskuksen kanssa. Kaavoista ja niiden 

muutoksista on alueellisella ympäristökeskuksella valitusoikeus. 

Poikkeusluvistakaan kunta ei voi päättää kaikilta osin. Mistä muuten 

ympäristökeskuksissa riittää voimavaroja tähän? Missä se kunnallinen itsehallinto 

näkyy? Kunnissa kuiskutellaankin, että uusi lainsäädäntö tehtiin osaksi sen vuoksi, 

että alueellisilla ympäristökeskuksilla olisi töitä, kun ne muuten olisivat loppuneet 

sieltä.” 52  

Aimo Ryynänen53 kirjoittaa valtion ohjauskäytännöstä ja neuvottelumenettelystä 

kaavoituksessa kriittisesti. Hän toteaa asiasta seuraavasti: ”Vaikka kuntien 

valtionvalvontaa muodollisesti on vähennetty (esim. alistusvelvollisuus on likimain 

poistunut), on valvonta saanut uusia muotoja. Ne eivät välttämättä ole yhtään 

aiempia järjestelmiä kuntaystävällisempiä.” Ryynänen ottaa esimerkiksi maankäyttö- 

ja rakennuslain säännöksen kuntien kaavoituksessa tapahtuvasta 

vuorovaikutuksesta ja neuvottelumenettelystä ELY-keskusten kanssa. Hän toteaa, 

että säännös mahdollistaa senkaltaisen valtionvalvonnan ja -ohjauksen, joka jää 

vaille oikeudellista kontrollia. Kunta ei voi valittaa tällaisesta ohjauksesta, mutta on 

tosiasiassa velvollinen noudattamaan neuvottelumenettelyssä tapahtuvaa ohjausta.54 

                                                   
52 Roininen 2000, 69. 
53 Ryynänen 2003, 65. Ryynänen & Rehula (1992, 22) ovat myös todenneet jo vapaakuntakokeilun yh-

teydessä vuonna 1992, että jos päätösvaltaa on yksittäistapauksissa uskottu ja siirretty lisää alemmille hal-
linnon tasoille, ohjausjärjestelmät ovat pitäneet huolen siitä, että palvelujen tuottajien ja alempien viran-
omaisten todellinen harkintavalta ja liikkumavara ovat jääneet yleensä vähäisiksi. 

54 Ryynänen (1988, 31) on jo vuonna 1988 kiinnittänyt huomiota siihen, että yhä lisääntyvän erityis-
lainsäädännön myötä kunnallishallintoon on tuotu valvonta ja sääntely. Pystysen (1996, 12) mukaan valtion 
vahvaa ohjausta ja valvontaa kuntiin nähden ei enää pidetä hyväksyttävänä. Ryynäsen (2004, 78) mukaan 
oikeusvaltiossa lähtökohtana tulisi voida pitää kaiken valtiovallan käytön kontrollointimahdollisuutta. 
Nykyisin kuntien valtionvalvonta voi Ryynäsen mielestä olla vallankäyttöä ilman siihen itseensä kohdistu-
vaa riittävää oikeudellista kontrollia. Ryynänen (2004, 118-121) on todennut myös, että kuntien valtionval-
vonta on eräällä tavalla historiansa vanki ilman että nykytilannetta olisi analysoitu muutosten tuomien 
vaatimusten valossa. Hänen mukaansa monia suomalaiseen valtionvalvontajärjestelmään kuuluvia tapoja 
on pidetty Euroopan neuvoston suosituksissa epäasiallisina tai ei-toivottuina. Ryynänen toteaa, että hallin-
nollinen kunnalliseen itsehallintoon kohdistuva valvonta on vaikeasti perusteltavissa nykytilanteessa. Ryy-
näsen mielestä valtionvalvonnan rajojen määrittely perusoikeuksien toteuttamisessa on ehkä osa kuntien ja 
valtion välisten suhteiden kokonaisuutta. Ryynänen toteaa, että valtionvalvonnan tulisi olla sopusoinnussa 
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Keskustelua on herännyt myös siitä, että ELY-keskuksella on ikään kuin kaksois-

rooli55 asiantuntija-avun antajana ja valvontakeinojen käyttäjänä kuntien kaavoituk-

sessa56. Määttälä57 muistuttaa, että ohjaus ja valvonta liittyvät toisiinsa, mutta viran-

omaisen tulisi erottaa nämä roolit toisistaan, sillä niiden sisältö on osin erilainen. 

Määttälän mukaan ohjauksella viranomaisen tulisi pyrkiä ohjaamaan kaavoitusta 

lain tavoitteiden mukaiseen tulokseen, kun taas valvonnalla tulisi seurata, että kaa-

voitus pysyy laillisissa rajoissa.58 

Valtionhallinnon puolella kunnallishallinnon valvontaa kaavoituksessa pidetään 

tarpeellisena59.  Pirkanmaan ympäristökeskuksen ylitarkastaja Leena Strandén ja 

ylitarkastaja Seppo Mäkinen pitävät esimerkiksi viranomaisneuvotteluja olennaisena 

ja tärkeänä menettelynä.  Ilman etukäteisneuvottelua ei voida selvitä siten, että 

kunnan ja valtion väliset suhteet pysyvät kunnossa. Yhteistyö edellyttää suoraa, 

välitöntä kontaktia, jossa keskustellaan kaava-asioista eikä riidellä henkilöinä. Jos ei 

neuvotella, mennään kohti jälkivalvontaa. Pirkanmaan ympäristökeskuksen mielestä 

viranomaisneuvotteluissa erityisen hyvää on se, että neuvottelu takaa alkuvaiheen 

yhteydenpidon silloin, kun kaavoitustyötä aloitetaan. Jo alkuvaiheessa voidaan 

kartoittaa ne kysymykset, mihin suunnitelmalla pyritään ja toimialat, joita asia 

koskee. Lisäksi nähdään jo alkuvaiheessa, mitä ongelmia saattaa tulla esille ja minkä 

intressien suhteen. Hyvä puoli on myös se, että neuvottelumenettely kokoaa kaikki 

osapuolet vähintään kerran saman pöydän ääreen. Pirkanmaan ympäristökeskuksen 

mukaan kaikki kunnat eivät kuitenkaan ole kovin halukkaita yhteistyöhön eri 
                                                                                                                                  

ennen muuta tulevaisuuden desentralisoidun kansanvaltaisen oikeusvaltion rakennelman kanssa. Tähän 
järjestelmään sopisi Ryynäsen mielestä yhteistoiminnallinen, kooperatiivisen valvonnan dogmatiikka, jota 
voidaan luonnehtia myös luottamusvalvonnaksi.  

55 ELY-keskuksella on kaavoitusmenettelyssä rooli myös MRL 62 §:n mukaisena osallisena eli viran-
omaisena, jonka toimialaa kaavoitussuunnittelussa käsitellään. 

56 Määttälä (2010, 490) toteaa, että sekä ennakko-ohjauksen että jälkivalvonnan osoittaminen samalle 
viranomaiselle antaa viranomaiselle mahdollisuuden osoittaa ennakko-ohjauksessa painottamiensa seikko-
jen tärkeyttä oikaisukehotusta tai valitusta käyttämällä. 

57 Määttälä 2010, 490 
58 Ks. myös Mäkinen 2007, 32–33. 
59 Jo vapaakuntakokeilun aikana korostettiin sitä, että valtiolle tulee kuulua kansalaisten tasa-arvon ja 

oikeusturvan näkökulmasta valvontarooli, mutta on tarkoituksenmukaista rajoittaa se koskemaan vain 
keskeisimpiä kansalaisten peruspalveluja ja oikeusturvaa. Ks. tarkemmin esim. Itsehallintoprojektin julkaisu 
1/1988 ’Kunnallisen itsehallinnon vahvistamisen liikkeellelähtö’, s. 4-5. 
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viranomaisten kanssa. Pirkanmaan ympäristökeskuksen mielestä kunnille pitäisikin 

voimakkaammin viestittää, että muut viranomaiset ovat nykyisin samassa roolissa 

kuin ennen oli alistusviranomainen, ja heidät pitää myös kutsua mukaan 

neuvotteluihin. Kaikkien intressitahojen tulisi olla mukana neuvotteluissa. Muuten 

käy helposti niin, että kunta neuvottelee erikseen kunkin tahon kanssa ja asiat 

menevät helposti kunnan päätöksentekoon ristivetoisena asetelmana. Ongelmia on 

tuottanut myös neuvotteluaineisto. Pirkanmaan ympäristökeskuksen mielestä asiat 

eivät ole aina jäsentyneet oikein tai riittävän monipuolisesti, kun ne tuodaan 

neuvotteluun. Kunnissa ei aina ymmärretä ja hyväksytä, miksi neuvotteluaineistoa 

edellytetään sekä mikä rooli ja tarkoitus sillä on eri vaiheissa. Neuvotteluaineisto 

toimitetaan usein liian myöhään ympäristökeskuksen työtilanteeseen nähden. Myös 

osanottajamäärän suuruus on toisinaan ollut ongelma vuorovaikutteisuudelle. 

Pirkanmaan ympäristökeskuksen mielestä ongelmallista on lisäksi se, että toisinaan 

kuntien kyky argumentoida neuvotteluissa ei ole kovin vahva. Esimerkiksi kaikki 

kaavoituksen uudet käsitteet eivät ole kunnille tuttuja. Ympäristökeskuksen ei ole 

aina helppoa antaa negatiivista palautetta kunnille.60  

Ristiriitojen vähentämiseksi valtion ja kuntien toimijoiden tulisi löytää omat 

roolinsa. Ympäristöministeriön tiedote61 kuvaa rakennuslain uudistamista tämän 

vuosikymmenen merkittävimmäksi lakiuudistukseksi. Yksi maankäyttö- ja 

rakennuslain tavoitteista oli lisätä kunnallista itsehallintoa kaavoituksessa. Laille 

asetetut tavoitteet eivät kuitenkaan yksistään riitä, niiden on myös toimittava 

käytännössä. Jyrki Tala toteaakin väitöskirjansa esipuheessa62, että lakien 

vaikutukset ovat tärkein syy, jonka vuoksi on perusteltua laatia uusia lakeja ja 

muuttaa tai kumota entisiä. Aiemmin ei ole paljoakaan tieteellisesti tarkasteltu 

kunnallisen itsehallinnon vaikutuksia kuntien kaavoituksessa maankäyttö- ja 

rakennuslain aikana. Ympäristöministeriö julkaisi seurantatutkimuksen maankäyttö- 

                                                   
60 Mäkinen 2003; Strandén 2003. 
Ks. tarkemmin Ympäristöministeriön tiedote: 
http://www.vyh.fi/ajankoht/tiedote/ym/tied98/ym12198.htm 
62 Tala 2001 
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ja rakennuslain toimivuudesta elokuussa 2005. Seurantatutkimuksessa ei ole 

kuitenkaan otettu erityisesti esille kuntien ja valtion välistä suhdetta  maankäyttö- ja 

rakennuslaissa63. Muissakaan aiemmin tehdyissä tutkimuksissa ei ole erityisesti 

nostettu esille kuntien ja ELY-keskusten välisiä, nimenomaan kunnalliseen 

itsehallintoon ja toimivallanjakoon liittyviä konfliktitilanteita, vaikka niitä on 

noussut julkisuudessa esille. Vaikka ympäristöministeriö ja Suomen Kuntaliitto 

ovatkin tehneet omat tutkimuksensa lain toimivuudesta, ne tarkastelevat asiaa 

asianosaisina eivät ulkopuolisina. Seurantaa onkin tarpeen jatkaa edelleen ja tehdä 

uusi tutkimus kunnallisesta itsehallinnosta kaavoituksessa, kunnan ja valtion 

välisestä toimivallanjaosta kaavoituksessa sekä kunnalliseen itsehallintoon ja 

toimivallanjakoon liittyvistä konfliktitilanteista kuntien ja valtion välillä. 

3. Kuntien itsehallinnollista asemaa kaavoituksessa 

tarkasteleva aiempi tutkimus 

Kuntien  itsehallinnon asema kaavoituksessa on sekä kansainvälinen että 

kansallinen aihe. Durner64 ja Werner-Jensen65 ovat esimerkiksi tarkastelleet 

                                                   
63 Ympäristöministeriön tutkimuksessa ’Alueellinen ympäristökeskus yhteistyökumppanina. Sidos-

ryhmien kokemuksia alueidenkäytön ja rakentamisen ohjauksesta.’ selvitellään eri sidosryhmien kokemuk-
sia alueidenkäytön ja rakentamisen ohjauksesta. Sidosryhmät ovat kunnat (=kaavoituksesta vastaavat sekä 
rakennustarkastajat), maakuntien liitot, elinkeinoelämän edustajat, kansalaisjärjestöt, valtion viranomaiset ja 
kaavoituksen konsulttiyritykset. Tutkimus ei kuitenkaan ole keskittynyt pohtimaan erityisesti kuntien ja 
alueellisten ympäristökeskusten välistä yhteistyötä, vaan enimmäkseen tutkimustuloksissa käsitellään kaik-
kia vastaajia yhtenä ryhmänä. Ks. tarkemmin Määttänen 2005. 

64 Durner (2005) toteaa teoksessaan, että maankäyttöön liittyvien konfliktien määrä kaavoitusviran-
omaisten välillä on kasvanut tasaisesti Saksassa kahden menneen vuosikymmenen aikana. Durnerin tutki-
muksessa kaksi ensimmäistä lukua kuvaavat saksalaista kaavoitusjärjestelmää ja esittelevät säännöksiä, jotka 
ovat relevantteja käsiteltäessä kaavoitukseen liittyviä ristiriitoja. Tutkimus osoittaa, että nämä säännökset 
ovat riittämättömiä hallitsemaan käytännön haasteita kaavoituksessa. Luvut neljästä seitsemään muodosta-
vat kolme yleisluonteista perustuslakiin perustuvaa periaatetta, jotka tähtäävät konfliktien välttämiseen tai 
sovittelemiseen kaavoituksessa. Tutkimuksen viimeisessä luvussa tarkastellaan Euroopan yhteisöä ja kaa-
voitusta. Tutkimus osoittaa, että Euroopan yhteisön tason kaavoitusoikeus on vielä kehittymätön. 

65 Werner-Jensen (2006) käsittelee demokratian ja kunnallisen itsehallinnon yhteensopivuutta.  Lisäksi 
hän tarkastelee itsehallinnon asemaa perustuslaissa. 
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kunnallista itsehallintoa saksalaisessa66 kaavoituksessa. Kunnallista itsehallintoa 

pohjoismaisessa aluehallinnossa on tutkinut muun muassa Kaisa Lähteenmäki-

Smith Suomen Kuntaliiton tilaamassa selvityksessä67.  

Monia maankäyttö- ja rakennuslakiin sekä kaavoitukseen liittyviä teemoja on 

käsitelty suomalaisissa väitöskirjoissa68. Kunnallisen itsehallinnon tarkastelu 

maankäyttö- ja rakennuslaissa on kuitenkin jäänyt melko vähäiselle huomiolle 

tieteellisessä tutkimuksessa. Aihetta on lähestynyt muun muassa Eija Mäkinen69 

teoksessaan ’Oikeudellinen kontrolli kunnan ympäristöasioissa’. Teoksen 

tavoitteeksi on asetettu selvittää ja ymmärtää, miten kunnallisoikeudessa tärkeänä 

pidetty harkintavallan vapaus ja toisaalta ympäristöoikeudessa painotetut 

materiaaliset ja menettelylliset vaatimukset voidaan sovittaa yhteen. Aimo 

Ryynänen70 on puolestaan tarkastellut myös maankäyttö- ja rakennuslakia teoksessa 

’Kunnat valtion valvonnassa’. Ryynänen arvioi ko. teoksessaan kriittisesti 

valtionvalvontaa kuntien kaavoituksessa. Lisäksi Lauri Jääskeläinen ja Olavi 

                                                   
66 Saksan maankäytön suunnittelujärjestelmästä on säädetty rakennuskaaressa (Baugesetzbuch, 

BauGB, 23.06.1960). Kaavoitusjärjestelmän osat ovat valmisteleva kaava eli yleiskaava ( Flächennutzuns-
plan) ja sitova rakennuskaava eli asemakaava (Bebauungsplan). Kaavoituksen tulee muun muassa tukea 
ihmisarvoisen ympäristön säilyttämistä, jossa suojellaan luonnollisia elämän edellytyksiä. Kaupunkikehityk-
sessä tulee huomioida ympäristön tarpeet. 

67 Lähteenmäki-Smith 2002. Selvityksessä ovat Pohjoismaista mukana Ruotsi, Norja ja Tanska. 
68 Syrjänen (1999) tarkastelee väitöskirjassaan ’Harkintavalta kaavoituksessa ja rakentamisessa’ raken-

nuslainsäädännön uudistusta päätöksentekomenettelyn kannalta. Hän on tutkinut, miten maankäyttö- ja 
rakennuslakia sovelletaan ja mitkä ovat harkintavallan rajat. Mäkisen (2000a) väitöskirjassa ’Maankäyttöso-
pimus ja hyvä hallinto’ maankäyttö- ja rakennuslakia lähestytään maankäyttösopimusten kannalta. Kirjassa 
käsitellään julkisyhteisön ja yksityisen välisiin sopimuksiin liittyviä ongelmia. Staffansin (2004) väitöskirja 
’Vaikuttavat asukkaat. Vuorovaikutus ja paikallinen tieto kaupunkisuunnittelun haasteina’ tarkastelee kaa-
voitusta vuorovaikutteisuuden näkökulmasta. Staffansin väitöskirja on ensimmäisiä suomalaisia systemaat-
tisia tarkasteluja vuorovaikutteisen suunnittelun teorioista ja käytännöistä. Staffans on tutkinut väitöskirjas-
saan myös kunnan itsehallintoa suhteessa kuntalaisiin ja valtioon. Kettunen (1998) on tarkastellut väitöskir-
jassaan ”Kunnat ja ympäristökonfliktit” millaisia ympäristökonfliktit ovat, mistä ne aiheutuvat, miten ne 
liittyvät kuntien olosuhteisiin ja toimintatapoihin sekä mitä merkitystä niillä on. Kettusen tutkimus täyden-
tää aikaisempaa ympäristökonfliktitutkimusta tarkastelemalla konflikteja hallitsemisen ja politiikan näkö-
kulmasta.  Heralan (1997) väitöskirjassa käsitellään toimivallanjakoa Pohjoismaiden kaavoituksessa. Ky-
seessä on vertailu kestävän kehityksen ohjauksesta kaavoituslainsäädännöllä Suomessa, Ruotsissa, Norjassa 
ja Tanskassa. Rintamäki (2007) on tehnyt väitöskirjan nimeltä ’Maankäyttösopimus – Katalyytti maapolitii-
kassa, kaavojen toteuttamisessa ja kuntataloudessa.’ 

69 Mäkinen 2004a 
70 Ryynänen 2004b. Ko. teoksessa tarkastelen myös itse maankäyttö- ja rakennuslain mukaista neuvot-

telumenettelyä kuntien kaavoituksessa valtion valvonnan keinona. 



18 

 

Syrjänen ovat tarkastelleet kunnallista itsehallintoa maankäyttö- ja rakennuslain 

kommentaareissaan71. Myös Yhteiskuntasuunnittelu-lehdessä ovat useat eri 

kirjoittajat pohtineet maankäyttö- ja rakennuslakia myös kunnallisen itsehallinnon 

näkökulmasta72. Jyrki Hautamäki73 on puolestaan tutkinut kaavan 

toteuttamisvastuun jakautumista muun muassa Suomessa ja Ruotsissa. Itse olen 

tarkastellut kunnallista itsehallintoa maankäyttö- ja rakennuslaissa74 sekä kunnan ja 

valtion välistä neuvottelumenettelyä75 kaavoituksessa kahdessa aiemmin 

ilmestyneessä artikkelissani. 

Veli-Matti Tiainen76 on tutkinut alueellisen ympäristökeskuksen77 

ohjauskeinojen vaikuttavuutta. Kohdealueena on Lounais-Suomen ympäristökes-

kus78 ja Satakunnan maakunnasta kymmenen kuntaa. Tutkimusraportissa todetaan, 

että Lounais-Suomen ympäristökeskuksen ohjausta pidettiin joissain kunnissa 

vieraana. Väitettiin, ettei Lounais-Suomen ympäristökeskuksella ole edellytyksiä 

puuttua yhdyskuntasuunnitteluun. Kunnilla oli kokemuksia toimivaltakeskeisestä ja 

juridisesta suhtautumisesta ja jälkikäteen puuttumisesta79. Useimmat ristiriidat on 

voitu sopia, mutta toisaalta aikaa ja rahaa on menetetty.  

Lisäksi sekä ympäristöministeriö80 että Suomen Kuntaliitto81 ovat seuranneet 

maankäyttö- ja rakennuslain toimivuutta. Ympäristöministeriö asetti 19.5.2000 

                                                   
71 Ks. esimerkiksi Jääskeläinen & Syrjänen 2003, 147. 
72 Ks. esimerkiksi Yhteiskuntasuunnittelu 2000:2 (Maankäyttö- ja rakennuslaki: henki vai kirjain), jossa 

useat eri kirjoittajat keskustelevat uudesta maankäyttö- ja rakennuslaista. 
73 Hautamäki 1998 
74 Prusi (2006) 
75 Jokela (2003) 
76 Tiainen 2004, 35. 
77  Nykyisin elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus 
78 Lounais-Suomen ympäristökeskuksen tehtävät ovat siirtyneet Varsinais-Suomen elinkeino-, liiken-

ne- ja ympäristökeskukseen (ELY-keskus), lukuun ottamatta ympäristölupa-asioita, jotka ovat siirtyneet 
Etelä-Suomen aluehallintovirastoon (AVI). 

79 Käytännössä useimmat erimielisyydet olivat koskeneet rantarakentamista. Rakennusoikeus, sen 
määrittely ja yleensä asioiden ymmärrettävyys ja perustelut tai perustelemattomuus olivat olleet ristiriitojen 
syinä. Parissa kunnassa tuli esille erilainen näkemys teollisuuden sijoittumisessa suhteessa maisemaan. 
Myös melualueelle rakentamisesta oli erilaisia näkemyksiä. Ks. tarkemmin Tiainen 2004, 35. 

80 Ympäristöministeriö on arvioinut maankäyttö- ja rakennuslain toimivuutta vuosina 2002 ja 2005. 
Lisäksi ympäristöministeriön johdolla on käynnistynyt syksyllä 2011 maankäyttö- ja rakennuslain toimi-
vuuden ja vaikuttavuuden arviointi. Lain kokonaisarvioinnin toteuttaminen on kirjattu hallitusohjelmaan. 
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yhteistyöryhmän, jonka tehtäväksi annettiin sovittaa yhteen eri tahoilla suoritettavaa 

maankäyttö- ja rakennuslain toimeenpanon ja toimivuuden seurantaa. Lain 

toimivuutta koskevia tietoja ja arvioita kerättiin useilla kyselyillä. 

Ympäristöministeriön alueellisille ympäristökeskuksille syyskuussa 2001 tekemässä 

kyselyssä pyydettiin avoimella kysymyksellä ympäristökeskusten näkemyksiä siitä, 

miten yhteistyössä kuntien kanssa on onnistuttu, missä on parantamisen varaa ja 

minkälaisia syitä ympäristökeskukset näkevät mahdollisiin ongelmiin. Myönteisissä 

vastauksissa yhteistyötä pidettiin tiiviinä, asiallisena ja rakentavana. Yhteistyön 

kerrottiin olevan erityisen hyvää niissä kunnissa, joissa on omaa kaavoituksen 

osaamista. Alueelliset ympäristökeskukset painottivat erityisesti resursseja 

ongelmien syitä pohdittaessa. Resurssien vähäisyys tuo mukanaan sekä kiireen että 

huonon valmistautumisen neuvottelutilanteisiin. Kun tähän vielä liitetään liian 

myöhään saatava ja puutteellinen neuvotteluaineisto, koetaan neuvottelutilanteiden 

lähtökohdat usein vaikeiksi.82  

Viranomaisneuvottelujen vaikeuksista kertoo myös se, että hallituksen 

esityksessä maankäyttö- ja rakennuslain muuttamiseksi (HE 81/2006) puututtiin 

viranomaisneuvottelukäytäntöön. Hallituksen esityksessä todetaan, että 

kehittämisen tarvetta on katsottu olevan viranomaisneuvottelujen kynnyksen 

määrittelyssä niin, että ne kohdentuisivat kaikkien osapuolten kannalta oikealle 

tasolle. Ongelmaksi on noussut myös se, että kaikki tarpeelliset valtion 

sektoriviranomaiset ja maakuntien liitot eivät ole neuvottelujen lukumäärän, 

etäisyyksien ja käytettävissä olevien resurssiensa puitteissa aina voineet osallistua 

viranomaisneuvotteluihin, mikä on heikentänyt neuvottelujärjestelmän toimivuutta.  

                                                                                                                                  
Arvioinnilla luodaan kuva kaavoitusta ja rakentamista ohjaavan lain toimivuudesta sekä kehittämistarpeista. 
Arvioinnissa tarkastellaan erityisesti kaavoituksen toimivuuteen, rakentamisen laatuun ja vastuisiin, viran-
omaisten työnjakoon sekä asukkaiden osallistumismahdollisuuksiin liittyviä kysymyksiä. 

81 Kuntaliitto on arvioinut lain toimivuutta kunnissa vuosina 2002 ja 2005. Vuonna 2010 Kuntaliitto 
toteutti aiempien arviointien pohjalta kunnille kyselyn, jonka avulla saatiin tietoa joistakin aiemmin kun-
tanäkökulmasta keskeisiksi osoittautuneista kysymyksistä. Lisäksi Kuntaliitossa on käynnistynyt maankäyt-
tö- ja rakennuslain toimivuuden arviointi vuonna 2011. Arviointi valmistui keväällä 2012. 

82 Ympäristöministeriö 2002a, 75–76. 



20 

 

Ympäristöministeriön alueellisille ympäristökeskuksille tehdyn kyselyn83 mukaan 

alueelliset ympäristökeskukset ovat olleet oman roolinsa kehittymiseen maankäyttö- 

ja rakennuslain tavoitteiden suuntaisesti melko tyytyväisiä. Lähes 80 % vastaajista 

oli sitä mieltä, että ELY-keskus on pystynyt kehittämään omaa rooliaan lain hengen 

mukaisesti ja tukemaan kuntia niiden kantaessa entistä suuremman vastuun 

alueidenkäytön suunnittelusta. Vastaajista noin 70 % oli sitä mieltä, että kuntien 

itsenäisyys alueidenkäytön suunnitteluun liittyvissä tehtävissä on kaiken kaikkiaan 

vahvistunut. Noin puolet vastaajista kuitenkin toi myös esille, että kunnat 

nojautuvat voimakkaasti ELY-keskusten asiantuntemukseen alueidenkäytön 

suunnitteluun liittyvissä kysymyksissä. Väite siitä, että yhteistyö kuntien kanssa on 

lisääntynyt alueidenkäytön suunnitteluun liittyvissä tehtävissä, jakoi vastaajien 

mielipiteitä. Väitteen kannattajia ja vastustajia oli kumpiakin suunnilleen yhtä paljon 

eli vajaa 40 % vastanneista.  

Ympäristöministeriö käynnisti seurannan seuraavan vaiheen keväällä 2004. 

Tämän seurannan tuloksena koottiin kokemuksia ja arvioita lain toimivuudesta 

selvitysten, kyselyjen ja seminaarien muodossa. Lisäksi laadittiin tuloksia yhteen 

kokoava arviointiraportti vuonna 2005 lain oltua voimassa viisi vuotta. Kyseisen 

arviointiraportin mukaan siirtyminen kuntien  kaavojen vahvistusmenettelystä 

ennakko-ohjaukseen on osoittautunut toimivaksi ratkaisuksi. Raportin mukaan 

kunnat ovat käyttäneet lisääntynyttä päätösvaltaansa maankäytön ohjauksessa 

verrattain vastuullisesti tosin kuntien välillä on tässä suhteessa eroja. Raportissa 

todetaan, että osa kunnista on aktiivisesti kehittänyt toimintaansa, kun taas osassa 

kuntia toimintatavoissa ja asiantuntemuksessa on kehittämistarpeita. Alueellisten 

ympäristökeskusten osalta kehittämistarpeita nähdään mm. kannanottojen oikea-

aikaisessa ja johdonmukaisessa esiintuomisessa. Lisäksi raportissa todetaan, että 

eräissä ympäristökeskuksissa myös osaamisen kehittämiseen ja rakentavan 

yhteistyöilmapiirin luomiseen on tarpeen kiinnittää huomiota aiempaa enemmän. 

Arviointiraportissa on myös arvioitu kehittämiskeskusteluiden ja 

                                                   
83 Ympäristöministeriö 2005b, 15. 
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viranomaisneuvottelujen toimivuutta. Kehittämiskeskusteluiden kehittämistarpeet 

liittyvät keskustelujen kohdentamiseen erityyppisten kuntien tarpeiden mukaisesti. 

Myös luottamushenkilöiden osallistumista keskusteluihin olisi lisättävä. 

Viranomaisneuvottelujenkeskeiset kehittämiskohteet ovat aloitusneuvottelujen 

toimivuus, viranomaisneuvottelujen ja muiden kaavaneuvottelujen työnjako sekä 

viranomaisneuvottelujen käytännön järjestelyt.84 

Ympäristöministeriö on tarkastellut myös yhdyskuntasuunnittelun ristiriitoja 

tutkimushankkeissaan ’Maankäytön konfliktit ja niiden ratkaisumahdollisuudet 

kaavoituksessa85’ sekä ’Maankäytön ristiriitojen käsittely - uudet työtavat ja mene-

telmät’. Maankäytön konfliktit ja niiden ratkaisumahdollisuudet kaavoituksessa -

tutkimushankkeen tavoitteena oli selvittää suomalaisten maankäytön konfliktien 

piirteitä ja ratkaisumahdollisuuksia maankäytön suunnittelussa. ’Maankäytön ristirii-

tojen käsittely - uudet työtavat ja menetelmät’ -tutkimushanke keskittyi puolestaan 

konfliktien rakentumisen ja ratkaisumahdollisuuksien kartoittamiseen kahdessa 

asemakaavoituskohteessa: Isonnevantien asemakaavan muutos Helsingin Etelä-

Haagassa sekä asemakaavan muutos Lahden Anttilanmäellä. Hankkeessa seurattiin 

viranomaisneuvotteluja ja suunnittelutyöryhmän kokouksia, sekä yleisötilaisuuksia 

ja muita asukasvuorovaikutuksen muotoja. 

Ympäristöministeriö toteuttaa vuosien 2012 ja 2013 aikana pääministeri Jyrki 

Kataisen hallituksen hallitusohjelman mukaisesti maankäyttö- ja rakennuslain uu-

                                                   
84Ympäristöministeriö 2005a. Ympäristöministeriö piti tiedotustilaisuuden 1.9.2005, jossa esitettiin ar-

vio maankäyttö- ja rakennuslaista saaduista kokemuksista. Tilaisuudessa todettiin muun muassa seuraavaa: 
Maankäyttö- ja rakennuslaki on pääosin toiminut asetettujen tavoitteiden suuntaisesti. Suunnittelujärjes-
telmä tarjoaa välineitä erilaisiin tilanteisiin. Kaavoitus on entistä avoimempaa. Kaavoituksen tietopohja 
parantunut, mutta selvitysten riittävyydestä on erilaisia näkemyksiä. Havaittavissa on merkkejä ympäristön 
ja rakentamisen laadun paranemisesta. Maapolitiikan välineet ovat kunnossa, mutta niiden käyttö on vä-
häistä. Valitukset eivät ole lisääntyneet, mutta niiden käsittelyajat hallinto-oikeuksissa ovat pitkiä. Lain 
keskeisiin periaatteisiin ei tarvetta puuttua. Hallinto-oikeuksien käsittelyaikoja on kuitenkin tarpeen lyhen-
tää. Kaavaprosessien keston kehittymistä ja kuntakohtaisten erojen syitä selvitetään. Lain toimivuudessa ja 
soveltamisessa havaittuihin ongelmiin voidaan muilta osin puuttua ohjauksella ja toimintatapojen kehittä-
misellä (esim. selvitysten ja vaikutusarvioiden kohdentaminen). 

85 Ks. tarkemmin konflikteja koskeva kirjallisuuskatsaus Peltonen & Villanen (2004) Maankäytön kon-
fliktit ja niiden ratkaisumahdollisuudet. Osa 1. Katsaus käsitteisiin ja kirjallisuuteen sekä Peltonen & Hir-
vonen & Manninen & Linjama & Savikko (2006) Maankäytön konfliktit ja niiden ratkaisumahdollisuudet. 
Suomalaisen nykytilan kartoitus. 
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den kokonaisarvioinnin, jossa arvioidaan lain toimivuutta ja vaikuttavuutta sen 

voimaantulon jälkeen monin tavoin muuttuneessa toimintaympäristössä. Arvioin-

nissa tunnistetaan lain vaikutukset ja ohjausjärjestelmän mahdolliset puutteet. Li-

säksi arvioidaan tunnistettujen epäkohtien yhteydet soveltamiskäytäntöihin ja lain-

säädäntöön. Tavoitteena on esittää myös arvio lain kehittämistarpeista. Arviointi 

pohjautuu työnjakoon, jossa ensinnäkin arviointiasetelmien luominen ja tulosten 

hyödyntäminen tapahtuu ministeriövetoisesti ja toiseksi ulkopuoliset tuottavat tie-

toa täsmennetyistä aiheista. Koska lain arvioinnista vastaa ministeriö, kyse on 

eräänlaisesta itse-arvioinnista. Itsearviointiin liittyy monia hyviä puolia. Similä86 on 

todennut asiasta seuraavasti: ”Toimijoilla itsellään voi olla hyvä näkemys siitä mitkä 

ovat arvioinnissa erityistä huomiota vaativia asioita ja tämä praktinen tieto voi aut-

taa suuntaamaan arviointia tehokkaasti. Lisäksi heillä voi olla kykyä suhteuttaa yk-

sittäisen hankkeen tuottama arviointitiedon merkitys muuhun tietoon. Tällä on 

merkitystä tehtäessä johtopäätöksiä.” Toisaalta yhteiskunnalliset prosessit ovat mo-

nimutkaisia ja niiden välisten syy-seuraussuhteiden ymmärtäminen haastavaa. Arvi-

ointi voi kuitenkin antaa loistavan mahdollisuuden kootun tiedon pohjalta luoda 

vuorovaikutteisesti näkemys lain arvosta ja merkityksestä sekä kehittämistarpeista.87 

Similä on myös todennut, että maankäyttö- ja rakennuslaki on poikkeuksellisen 

haasteellinen laki arvioitavaksi. Tämä johtuu Similän mukaan alueiden käytön 

suunnittelun ja rakentamisen ohjauksen laaja-alaisuudesta, monikerroksisuudesta ja 

lain käyttämistä runsaista avoimista oikeudellisista käsitteistä. Similä kirjoittaa seu-

raavasti: ”Maankäyttö- ja rakennuslaki antaa alueiden käytön suunnittelun institu-

tionaaliset puitteet. Se määrittää alueiden käytön suunnittelun yleiset tavoitteet, 

sääntelee valtakunnallisten maankäytön tavoitteiden antamista, kaavojen laadintaa ja 

sisältöä sekä erilaisia vuorovaikutuksen muotoja niin viranomaisten kesken kuin 

kansalaisten ja viranomaisten välillä. MRL:lla on myös luotu lupajärjestelmä raken-

tamisen kannalta merkityksellisten hankkeiden ja toimenpiteiden valvomiseksi. 

                                                   
86 Similä 2012, 15. 
87 Similä 2012, 9-17 
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Koska itse asiassa alueiden käytön tavoitteet ja eri kaavamuodotkin ovat eräänlaisia 

puitteita, niin voidaan sanoa, että MRL on puitteiden puitteiden puitteet.”88 

Suomen Kuntaliiton omalla seurannalla on selvitetty maankäyttö- ja 

rakennuslain tavoitteiden toteutumista ja säännösten toimivuutta 

kuntanäkökulmasta89. Kuntaliitto on selvittänyt vuosina 2001, 2002 ja 2010 kuntien 

näkemyksiä kuntien ja alueellisten ympäristökeskusten yhteistyön sujumisesta. 

Kunnat ovat kaikissa kolmessa kyselyssä vastanneet samoihin kysymyksiin. Nämä 

ovat koskeneet yhteistyötä ympäristökeskuksen kanssa, ympäristökeskuksen roolia 

suhteessa muihin viranomaistahoihin sekä mahdollisia näkemyseroja kaavoituksen 

selvitysten ja vaikutusten arviointien määrästä ja tarpeesta. Kunnallisen 

itsehallinnon toteutuminen kaavoituksessa jakaa vastaajien mielipiteitä. Suomen 

Kuntaliiton seuranta- ja arviointihankkeessa90 lokakuussa 2001 tehdyn kyselyn 

mukaan kaikkien kuntien mielestä kunnallinen itsehallinto ei toteudu toivotulla 

tavalla maankäyttö- ja rakennuslaissa. Suomen Kuntaliiton seuranta- ja 

arviointihankkeen mukaan joissakin kunnissa on koettu itsenäisyyden jopa 

kaventuneen. Kaavoittajista runsas kolmannes kokee alueellisen 

ympäristökeskuksen ottavan kantaa sellaisiin asioihin, jotka kunnan tulisi voida 

hoitaa itse91. Suomen Kuntaliiton seuranta- ja arviointihankkeessa lokakuussa 2001 

tehdyssä kyselyssä tiedusteltiin kunnilta myös mielipiteitä yhteistyöstä 

ympäristökeskusten kanssa ja uuden neuvottelukäytännön toimivuudesta. 

Myönteisissä arvioissa korostuivat ympäristökeskusten monipuolinen ammattitaito, 

tasavertaisuus, ympäristökeskuksen sisäinen yksimielisyys ja hyvä tiedonkulku. 

Kielteisissä palautteissa tulivat esille epätasa-arvo, ympäristökeskusten sisäiset 

erimielisyydet, huono tiedonkulku ja sekaantuminen sellaisiin asioihin, jotka kunnat 

                                                   
88 Similä 2012, 11. 
89 Suomen Kuntaliitto 2003b 
90 Suomen Kuntaliiton omalla seurannalla on selvitetty maankäyttö- ja rakennuslain tavoitteiden to-

teutumista ja säännösten toimivuutta kuntanäkökulmasta (Suomen Kuntaliitto 2003b). Maankäyttö- ja 
rakennuslain seurantahanke koostui kolmessa vaiheessa tehdyistä kyselyistä. Ennakkokysely suoritettiin 
elokuussa 2000 ja kyselyt keväällä 2001 ja syksyllä 2001. Kyselyt kohdistettiin kaavoituksen parissa työs-
kenteleville ja rakennustarkastajille sekä kunnanjohtajille ja luottamushenkilöille. 

91 Suomen Kuntaliitto 2003b, 49. 
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kokivat kuuluvan omalle vastuulleen.92 Kokonaismuutos vuodesta 2001 vuoteen 

2010 on monien väittämien kohdalla varsin suuri. Kunnat suhtautuvat nyt aiempaa 

kriittisemmin ympäristökeskusten toimintatapaan. Suomen Kuntaliiton kyselyn 

yhteenvedossa todetaan seuraavasti: ”Kuntien kokemuksen mukaan niiden saama 

asiantuntija-apu on säilynyt kutakuinkin ennallaan. Sen sijaan toimintatapojen osalta 

kuntien tyytymättömyys on kasvanut. Joissakin asioissa muutos on silmiinpistävä. 

Kunnat kokevat aiempaa harvemmin olevansa tasavertaisia neuvottelukumppaneita 

ympäristökeskuksen kanssa. Niiden mielestä ympäristökeskus myös ottaa aiempaa 

enemmän kantaa asioihin, jotka kunnan tulee voida hoitaa itse. Tässä asiassa ovat 

kriittisiä etenkin suuret kunnat. Ympäristökeskuksen koetaan niin ikään esittävän 

aiempaa enemmän vaatimuksia, jotka eivät perustu lakiin. Tämä kuvastaa ensisijassa 

sitä, että ympäristökeskukset eivät ole riittävällä tavalla onnistuneet perustelemaan 

esittämiään vaatimuksia. Palautteen ja lisäarvon saaminen on heikentynyt. Avovas-

taukset kertovat, että kunnat pitävät neuvottelujen tuomana lisäarvona erityisesti 

kaavaprosessien etenemisen varmistamista. Jos tätä ei saavuteta, lisäarvo koetaan 

usein heikoksi. Tulokset kuvaavat kuntien näkemyksiä alueellisten ympäristökeskus-

ten toimintatavoista keskimäärin. Eri ympäristökeskukset saavat kunnilta hyvin 

erilaista palautetta. Joihinkin ympäristökeskuksiin ollaan kautta linjan suhteellisen 

tyytyväisiä ja toisiin hyvinkin tyytymättömiä.”93 Kuntaliiton keväällä 2012 suoritta-

man kyselyn tulokset eivät merkittävästi poikkea edellisen kyselyn tuloksista. Jonkin 

verran aiempaa suurempi osa vastanneista kuitenkin katsoi, että ELY-keskus ottaa 

kantaa asioihin, joista vastuu kuuluu kunnille. Lisäksi niiden kuntien joukko, jotka 

katsoivat ELY-keskuksen esittävän lakiin perustumattomia vaatimuksia, oli edelleen 

kasvanut.94   

                                                   
92 Suomen Kuntaliitto 2003b 
93 Laine & Hurmeranta & Tanskanen & Heikkinen 2010, 6. 
94 Laine 2012, 5. 
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Suomen Kuntaliitto ja ympäristöministeriö95 ovat tutkineet yhdessä myös 

kaavoituksen nopeutta. Kaavoituksen kestoa seurattiin kasvuseuduilla 54 kunnassa 

vuosina 2004 ja 2005. Kestoa tutkittiin ympäristöhallinnon seurantatilastojen sekä 

laajojen asiantuntijahaastattelujen avulla. Mukana oli kuntien, alueellisten ympäris-

tökeskusten ja maakuntien liittojen edustajia. Suomen Kuntaliiton ja 

ympäristöministeriön tutkimuksen (2007) mukaan kaavoitus on luultua nopeampaa. 

Asemakaavoitus kaavan vireilletulosta hyväksymiseen kestää kasvukeskuksissa 

tyypillisesti 10,3 kuukautta. Lähes 60 %  asemakaavoista valmistuu alle vuodessa. 

Pitkään, yli kaksi vuotta, kaavoista kestää vajaa viidennes. Kuntien väliset erot ovat 

kuitenkin suuria. Kaavoitusta on nopeuttanut päätöksenteon delegoiminen ja 

kaavan käsittelyvaiheiden vähentäminen vähämerkityksisissä kaavoissa. Prosesseja 

on voitu sujuvoittaa ja valituksia ehkäistä painottamalla vuorovaikutusta ja 

yhteistyötä valmisteluvaiheessa96. 

Kimmo Malin on analysoinut hallinto-oikeuksien ja korkeimman hallinto-

oikeuden asema- ja yleiskaava-asioissa tekemiä ratkaisuja vuosilta 2003-200697. 

Selvitys on osa ympäristöministeriön kaava-asioita ja maankäyttö- ja rakennuslain 

soveltamista koskevaa seurantaa. Selvityksen aineisto on laaja ja hallinto-oikeudet 

ovat aineistossa kattavasti edustettuina, joten tuloksista on mahdollista tehdä melko 

                                                   
95 Rinkisen (2007) tutkimuksen ’Asemakaavoituksen kestoon voi vaikuttaa’ tavoitteena oli löytää tont-

tituotantoa ja asemakaavoitusta sujuvoittavia tekijöitä. Asemakaavoituksen kesto -tutkimus on Kuntaliiton 
ja ympäristöministeriön yhteishanke. 

96 Tutkimuksen mukaan kunnan aktiivinen maanhankinta ja maapolitiikka ovat avaintekijöitä kaavoi-
tuksen sujuvoittamisen kannalta. Omalle maalle kaavoitettaessa voidaan hallita kaavojen toteutumista ja 
rakentamisen ajoitusta. Maankäyttösopimuksia tehtäessä ratkaisevaa on sopimusneuvotteluiden aloittami-
nen varhain yhteisen näkemyksen löytämiseksi. Päätöksenteon sujuvuutta edistävät luottamus sekä yhteiset 
tavoitteet ja strategiset linjaukset. Niiden noudattaminen tuo ennakoitavuutta kaikille kaavoituksen osapuo-
lille. Vain noin yhdeksästä prosentista asemakaavoja valitetaan. Kaavavalitusten välttäminen ja niiden 
käsittelyn nopeus onkin keskeistä, kun pyritään vastaamaan tonttikysyntään. Jos kaavasta valitetaan, voi 
kaavaprosessiin kulunut aika kaksin- tai kolminkertaistua: asema-kaavavalitusten keskimääräinen käsittely-
aika hallinto-oikeuksissa on 9,5 kuukautta ja korkeimmassa hallinto-oikeudessa lähes samanpituinen. Ks. 
tarkemmin: Ympäristöministeriön ja Kuntaliiton tiedote. 20.2.2007. 

97 Malin (2008a): Muutoksenhaku kaava-asioissa. Hallintotuomioistuimet 2003–2006. Ympäristömi-
nisteriön raportteja 9/2008. Selvityksessä analysoidaan hallinto-oikeuksien ja korkeimman hallinto-
oikeuden asema- ja yleiskaava-asioissa tekemiä ratkaisuja vuosilta 2003-2006. Ks. lisäksi hallinto-oikeuksien 
kaavapäätösten perusteluista Malin 2008b. Myös Hyvönen (2003, 576-598)  on tarkastellut maankäyttö- ja 
rakennusasioita hallinto-oikeudessa. 
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luotettaviakin yleistyksiä. Selvityksessä tarkastellaan mm. sitä, kuinka paljon kuntien 

asema- ja yleiskaavapäätöksistä valitetaan, mitkä tahot valituksia tekevät ja millä 

perusteilla sekä miten nämä valitukset menestyvät hallintotuomioistuimissa. 

Tulokset osoittavat, että asemakaavapäätöksiin kohdistuneista valituksista 

hyväksyttiin vain noin kymmenesosa, mikä kertoo että valituksen kohteeksi 

joutuneet kuntien asemakaavat olivat hyvin suurelta osin sekä sisällöltään että 

menettelyiltään asianmukaisia. Sama koskee tarkasteltuja rantayleiskaava- ja 

yleiskaavaratkaisuja, tosin näiden päätösten kohdalla hyväksyttyjen valitusten osuus 

oli hieman korkeampi. Ranta-asemakaavojen kohdalla hyväksyttyjen valitusten 

suhteellinen osuus oli kuitenkin korkea (40 %), mikä osoittaa, että kuntien 

toiminnassa on tältä osin parannettavaa. Huomionarvoista on se, että noin 

viidennes ranta-asemakaavapäätöksiin kohdistuvista valituksista oli alueellisten 

ympäristökeskusten tekemiä, useassa tapauksessa ympäristökeskus oli ainoa 

valittaja. Selvityksen mukaan alueelliset ympäristökeskukset käyttivät 

valitusoikeuttaan yleensä varsin maltillisesti. Valitusoikeuden käyttö vaikuttaa myös 

pääsääntöisesti hyvin perustellulta, sillä ympäristökeskusten tekemien valitusten 

hyväksymisprosentti on ollut korkea suhteessa muihin valittajaryhmiin sekä 

hallinto-oikeuksissa että KHO:ssa. Hallinto-oikeuksien toiminnan laadusta kertoo 

osaltaan se, että niiden kaava-asioissa tekemät ratkaisut pysyivät KHO:ssa hyvin 

suurelta osin. Asukasluvultaan pienien, alle 2000 asukkaan kuntien kaavoihin 

kohdistuneista valituksista hyväksyttiin noin kolmasosa, kun muissa 

kuntakokoryhmissä osuus oli 3–20 %. Nämä pienten kuntien kaavapäätökset 

koskivat lähes yksinomaan ranta-alueita. Pienet kunnat näyttävätkin tulosten 

perusteella tarvitsevan tukea ja ohjausta kaavoitustyössään. Myös Susanna Wähä98 

on tarkastellut muutoksenhakua kaavoitusasioissa. Wähän selvityksessä todetaan, 

että korkeimpaan hallinto-oikeuteen päätyy nykyisin noin 5 % kaikista 

asemakaavoista vuosittain. Kyseisen selvityksen mukaan lähes kaikki (90 %) 

valitukset kohdistuivat kaavan sisältöön, vain joka kymmenes valitus koski 

                                                   
98 Wähä 2005, 3; ks. lisäksi Wähä 2004 
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pelkästään menettelykysymyksiä. Selvityksen mukaan muutoksenhaun kohteeksi 

joutuvien kaavaratkaisuiden määrä voi vaihdella merkittävästi paikkakunnittain. 

Kuitenkin koko maan tilannetta tarkasteltaessa ei jatkovalituksen kohteeksi 

joutuvien kaavapäätösten määrää voida pitää kovin merkittävänä99. 

                                                   
99 Wähä 2005, 25 
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2. TUTKIMUSTEHTÄVÄ 

1. Tutkimustehtävän asettaminen ja rajaus 

Tässä tutkimuksessa kunta100 on yksikkö, joka muodostuu alueestaan ja 

asukkaistaan. Kunta on sekä yhdyskunta että alueellaan toimivaltainen hallinto- ja 

palveluorganisaatio, jossa toteutuvaa maankäytön suunnittelua eli kaavoitusta, 

ympäristökonflikteja sekä hallintaa tarkastellaan101. Vaikka kuntien 

päätöksentekovalta ja rooli poliittisena toimijana on vahvistunut, on valtiolla 

edelleen vaikutuksensa kuntien päätöksiin. Toisaalta kunnat voidaan nähdä 

kaavoituksessa valtiollisen ympäristöpolitiikan toimeenpanijoina. Tästä esimerkkinä 

voidaan mainita valtakunnalliset alueidenkäyttötavoitteet, jotka ovat osa maankäyt-

tö- ja rakennuslain mukaista alueidenkäytön suunnittelujärjestelmää. Ne ovat ohja-

usväline, jolla valtioneuvosto linjaa koko maan kannalta merkittäviä alueidenkäytön 

kysymyksiä. ELY-keskukset valvovat, että kaavoituksessa, rakentamisessa ja muussa 

alueiden käytössä otetaan huomioon valtakunnalliset alueidenkäyttötavoitteet sekä 

muut alueiden käyttöä ja rakentamista koskevat maankäyttö- ja rakennuslain sään-

nökset. Toisaalta kunnilla on myös vapauksia ja päätösvaltaa itsenäisinä toimijoina 

                                                   
100 Kunnan käsitteellä on kaksi päämerkitystä: hallinto (organisaatio) ja yhdyskunta (yhteisö) (Antti-

roiko 1991, 70-72). Hallintona kunta viittaa hallinnollisesti järjestettyyn kokonaisuuteen, jonka ytimen 
muodostaa kunnan hallinto- ja palvelutuotanto-organisaatio. Siihen kuuluvat eriytyneet poliittiset, hallin-
nolliset, oikeudelliset ja taloudelliset paikalliset instituutiot. Kunnassa hallintona korostuvat järjestetyt ja 
institutionalisoidut käytännöt. Vuorovaikutuksen lähtökohtana on kommunikaatio ja toiminta. Yhdyskun-
tana kunta viittaa paikallisyhteisöön ja sen (aika-paikka-etäisyys-sidonnaiseen) sosio-kulttuuriseen kokonai-
suuteen. Kunta yhdyskuntana on kuntarajoilla merkitty lokaliteetti. Kuntayhdyskunnan sisältöä ovat alueen 
ihmiset, heidän muodostamat ryhmät, rakennettu ja luonnon ympäristö sekä aluerakenne. Yhdyskuntana 
kunnan vuorovaikutuksen perusmuotoja ovat yhteisöllisyys ja kansalaisyhteiskunnan avoin kommunikaa-
tio. 

101 Ks. Kettunen (1998, 58), joka on tarkastellut kuntaa ympäristöpoliittisena toimijana. 
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kaavoituksessa102. Kettunen103 kirjoittaa seuraavasti: ”Kun kuntaa ajatellaan 

poliittisena toimijana, asennoituminen voidaan valita kahden ääripään väliltä: 

kuntaa voidaan pitää itsenäisenä poliittisena järjestelmänä tai kunta voidaan 

ymmärtää valtion harjoittaman yhteiskuntapolitiikan toimeenpanijaksi. Aiemmin 

suosiossa ollut pohjoismainen hyvinvointiajattelu tukeutui jälkimmäiseen 

suhtautumistapaan - kunta valtion tahtoa toimeenpanevana hallintokoneistona - 

kun taas nykyinen, kuntien päätäntävaltaa lisäävä suuntaus on sopusoinnussa 

autonomisemman kuntakäsitteen kanssa.”  

Tutkimuskohteena on selvittää kuntien itsehallinnollista asemaa kuntien 

kaavoituksessa. Tutkimuksen lähtökohtana on havainto104, jonka mukaan 

maankäyttö- ja rakennuslain tavoitteena105 oli vahvistaa kuntien itsehallinnollista 

asemaa kaavoituksessa. Tutkimuksessa selvitetään tämän tavoitteen toteutumista. 

Tämän tutkimuksen ensimmäisenä ja ensisijaisena tehtävänä on selvittää, mitä 

kunnallisella itsehallinnolla tarkoitetaan kaavoituksessa ja miten kuntien itsehallinnollinen 

asema kaavoituksessa on muuttunut maankäyttö- ja rakennuslain myötä.  

                                                   
102 Muun muassa Kettunen (1998, 58) on todennut, että: ”Kunnat voivat melko laajalti mukauttaa 

ympäristöpolitiikkaa paikallisiin tarpeisiin Toisaalta erilaisuus voi kuitenkin lisätä myös eriarvoisuutta ja 
mahdollistaa ylipaikallisesti epäedullisia ratkaisuja.” 

103 Kettunen (1998, 58) 
104 Hallituksen esityksessä Eduskunnalle rakennuslainsäädännön uudistamiseksi (HE 101/1998) ko-

rostetaan kuntien päätöksentekoa.  
105 Wennberg (2001, 108) on todennut, että oikeusnormit ovat keinoja tiettyjen yhteiskunnallisten ta-

voitteiden saavuttamiseksi, ja oikeusnormeja asetetaan aina tiettyjä yhteiskunnallisia päämääriä silmälläpitä-
en. Oikeusnormien taustalla on aina joitakin arvoja ja tavoitteita. Wennberg  jatkaa, että oikeusnormiin 
sisältyvä käyttäytymismalli voi olla joko päämäärä itsessään tai johonkin päämäärään liittyvä keino. Tämä 
merkitsee, että oikeusnormien asettamat käyttäytymismallit voivat olla joko haluttavia asioita sinänsä tai 
sitten normin asettaman käyttäytymismallin mukaisella käyttäytymisellä saavutetaan jokin tavoite. Wenn-
bergin mukaan tarkasteltaessa oikeutta yhteiskunnallisen toiminnan ohjausvälineenä, liitetään oikeuteen 
samalla ajatus päämäärähakuisuudesta: oikeudella pyritään tiettyjen arvokkaina pidettyjen tavoitteiden 
saavuttamiseen. Talan (2005b, 219-220) mukaan oikeustutkimuksen eri virtauksissa voidaan tunnistaa 
kolmenlaisia lähestymistapoja lain tavoitteenasetteluun. Ne ovat: 1.) vakava, myötämielinen suhtautuminen 
lain tavoitteenasetteluun, 2.) hämmästelevä, epäröivä suhtautuminen lain tavoitteenasetteluun ja 3.) vähät-
televä, kyyninen suhtautuminen lain tavoitteenasetteluun. Ks. myös lakien tavoitesäännösten tarpeellisuu-
desta Määttä 2011, 224-225. 
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Maankäyttö- ja rakennuslaki on aiheuttanut muutoksia eri osapuolten106 

rooleihin ja toimintatapoihin sekä suunnittelun sisältöön. Itsehallinnon ja 

valtiollisen keskusjohdon välistä vallan ja voiman suhdetta voidaan vertailla muun 

muassa sen pohjalta, millainen oikeus valtiolla107 on valvoa itsehallintoelinten 

toimintaa ja puuttua siihen108. Pekka V. Virtanen109 antaa teoksessaan ’Kunnan 

maapolitiikka’ käsitteelle valtio kolme merkitystä. Ensinnäkin valtio voidaan nähdä 

kunnan maapolitiikassa lainsäätäjänä, toiseksi hallintoviranomaisena ja kolmanneksi 

maanomistajana. Lainsäätäjän rooli on merkityksellinen siksi, että lainsäädäntötyö 

luo tärkeimmät puitteet ja edellytykset kuntien maapoliittisille toimenpiteille. Myös 

Laakso110 on todennut, että vaikka eri ohjausmekanismien käytössä painopiste 

saattaa vaihdella, silti myös modernissa yhteiskunnassa oikeudellinen sääntely 

(norminantovallan käyttäminen) on keskeisin valtiollisen sääntelyn muoto. Laakson 

mukaan oikeus on myös merkittävä yhteiskunnallisen vallan käyttömuoto. On 

kuitenkin huomattava, että kuten Holopainenkin111 toteaa, niin ideologisestikaan 

                                                   
106 Maankäytön suunnittelun osapuolia ovat viranomaisten lisäksi asukkaat ja maanomistajat. Myös 

yritykset voivat olla kaavoituksessa mukana maanomistajina, rakentajina sekä toimitilan tarvitsijoina liike-
toimintaa varten. Ks. esim. Laakso, Loikkanen & Mattila (2001, 47) . 

107 Jyränki (1998, 27) toteaa, että oikeudellisessa doktriinissa puhutaan usein valtiosta ”laajassa” ja 
”suppeassa” mielessä. Valtio laajassa mielessä, pakkoyhteisönä, käsittää paitsi ”varsinaisen” valtion, myös 
itsehallinnolliset ja välillisen valtionhallinnon yksiköt. Jyrängin mukaan niidenkin julkiset tehtävät ja toimi-
valta ovat viime kädessä palautettavissa valtion perustuslakeihin. Valtio suppeassa mielessä, oikeushenkilö-
nä, puolestaan jättää ulkopuolelleen alueellisen itsehallinnon yksiköt, jotka ovat oikeuskelpoisia subjekteja, 
itsenäisiä oikeushenkilöitä nekin. Jyränki kirjoittaa vielä, että valtio tarvitsee oikeushenkilönä, paitsi jäsenik-
seen, myös tahtonsa muodostajiksi ja toteuttajiksi fyysisiä henkilöitä, jotka toimivat sen orgaaneissa ja 
viranomaisissa. Valtion tahto saa ensisijaisen ilmauksensa lakien muodossa ja valtiosääntöasiakirja osoittaa, 
ketkä ovat oikeutettuja valtion tahdon muodostamaan. Lisäksi valtiosääntöasiakirja osoittaa miten ja millai-
sin ehdoin tämä tahdonmuodostus tapahtuu. Merikoski & Vilkkonen (1982, 12) puolestaan määrittelevät 
valtion ihmisyhdyskunnaksi, joka määrätyllä alueella käyttää omintakeista ja pysyvää valtaa. Heidän mu-
kaansa valtio on oikeudelliselta luonteeltaan juridinen henkilö eli oikeushenkilö, joka voi, samoin kuin 
fyysiset (luonnolliset) henkilöt, olla oikeuksien ja velvollisuuksien subjektina. Valtio tarvitsee juridisena 
henkilönä fyysisiä henkilöitä, jotka valtion toimieliminä toimivat sen puolesta ja hoitavat sen asioita. Meri-
koski & Vilkkonen (1982, 14-15) toteavat edelleen, että valtion tehtävät eivät ole täsmällisesti osoitettavis-
sa. Käsitys siitä, mitä niihin kuuluu, on vaihteluiden alainen. Voidaan kuitenkin määrittää, että valtion 
toimintamuodot ovat lainsäädäntö, lainkäyttö ja toimeenpanovallan käyttäminen eli hallinto. Valtio-
oikeudellisista perusteista ks. tarkemmin Kulla 1980, 24-27. 

108 Mennola 1991, 113. 
109 Virtanen 2000. 
110 Laakso 1990, 8. 
111 Holopainen 1969, 50. 
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lainsäädäntövalta ei Suomessa kuulu valtiolle ihmisten vastakohtana tai yläpuolella 

olevana mahtitekijänä. Holopainen jatkaa, että lainsäädäntövallan toinen, tärkein 

käyttäjä, eduskunta edustaa näet kansaa. Tässä tutkimuksessa valtio on lähinnä 

hallintoviranomainen. Tässä tutkimuksessa ELY-keskus on luonnollinen valinta 

edustamaan valtiota, koska valtio ei enää ympäristöministeriön välityksellä valvo 

kuntien kaavoitusta, vaan alueelliset ohjaustehtävät siirtyivät maankäyttö- ja 

rakennuslain myötä kaikkien kuntien osalta ELY-keskuksille.   

Valtion tehtävät painottuvat kaavoituksessa valtakunnallisten tavoitteiden 

turvaamiseen, neuvotteluyhteistyöhön sekä neuvonta- ja asiantuntija-avun 

antamiseen kunnille kaavoitusprosessin kuluessa. Laki asettaa muodollisen 

vähimmäistason kuntien ja valtion väliselle yhteydenpidolle. Käytännössä yhteistyö 

on saanut monenlaisia muotoja. Tiedon välityksessä ja neuvottelutaidoissa on ollut 

opettelemista sekä kunnissa että valtion puolella. Luotettavuus, luottamus ja 

toiminnan johdonmukaisuus muodostavat hyvän pohjan yhteistyölle molemmin 

puolin. Yhteistyön helpottumisen lisäksi toimivallanjako maankäyttö- ja 

rakennuslaissa voi kuitenkin merkitä myös jännitteiden ja ristiriitojen puhkeamista 

konflikteiksi. Maankäyttö- ja rakennuslain arvostelu on kohdistunut myös siihen, 

että se vaikeuttaa päätöksentekoa osapuolien roolien epämääräisyyden vuoksi. Mo-

nissa kunnissa valtion viranomaisten sanotaan toimivan edelleen valvovina viran-

omaisina entiseen tyyliin ja entisellä vahvalla otteella, vaikka lain tarkoitus oli, että 

ne toimisivat yhteistyökumppaneina, antaisivat asiantuntija-apua ja tukisivat kuntia. 

Itsehallinnon on eräissä kunnissa väitetty jopa kaventuneen. Valtion ympäristövi-

ranomaisten näkökulmasta taas ristiriitatilanteet näyttävät erilaisilta. Tämän 

tutkimuksen toisena tehtävänä on kuvata ja systematisoida millaisia ovat kuntien ja valtion 

väliset kunnalliseen itsehallintoon ja toimivallanjakoon liittyvät konfliktit kaavoituksessa.  

Mielenkiintoisen ja uuden näkökulman tutkimuksen aiheeseen tuo 

oikeusvertailu, jossa kuvataan kunnan ja valtion välistä suhdetta kaavoituksessa eri 

Pohjoismaissa. Ensinnäkin Pohjoismaiden samankaltaiset olosuhteet ja toiseksi 
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yhtenäinen oikeudellinen perusta112 tarjoavat mahdollisuuden vertailla 

Pohjoismaissa ongelmalliseksi koettua oikeudellista ohjausta maankäyttöön 

kohdistuvien intressien yhteensovittamisessa113. Tutkimuksen kolmantena 

tehtävänä on suorittaa pohjoismainen vertailu kunnallisesta itsehallinnosta kaavoituksessa. 

Tarkoituksena on tuottaa uutta vertailutietoa kunnallisen itsehallinnon asemasta114 

eri Pohjoismaiden kaavoituksessa. Vertailumaat ovat Ruotsi, Norja ja Tanska. 

Vertailun avulla etsitään eroavuuksia ja yhtäläisyyksiä vertailumaiden kuntien 

itsehallinnon asemasta kaavoituksessa. Toisena tavoitteena on tarkastella 

toimivallanjakoa ja oikeudellista ohjausta vertailumaiden kaavoituksessa. Mielestäni 

on tärkeää etsiä uusia ajatuksia ja ideoita, miten muualla kunnallinen itsehallinto 

näkyy kuntien kaavoituksessa sekä miten toimivallanjako kuntien ja valtion 

viranomaisten välillä toteutuu eri Pohjoismaissa. Oikeusvertailun avulla pyritään 

etsimään eroja ja yhtäläisyyksiä, jotka liittyvät tutkimusteeman ympärillä käytävään 

oikeudelliseen keskusteluun.115   

                                                   
112 Euroopan kunnallishallinnon järjestelmät on perinteisesti jaettu neljään ryhmään: 1.) vahvan itse-

hallintotradition maat (Pohjoismaat, Saksa, Alankomaat, Itävalta), 2.) anglosaksisen paikallishallinnon maat 
(Britannia, Irlanti), 3.) ns. napoleonisen järjestelmän eli Etelä-Euroopan maat (Ranska, Espanja, Italia) ja 
4.) Itä-Euroopan kunnallista itsehallintoa uudelleen käynnistäneet maat. Tässä tutkimuksessa vertailtavat 
maat kuuluvat kaikki ensimmäisenä esitettyyn ryhmään. Ks. Euroopan kunnallishallinnon järjestelmistä 
tarkemmin: Hämäläinen, Prättälä, Ryynänen 2009, 25-61. 

113 Ympäristöministeriön työryhmän mietintö 1/93. Maankäytön ohjauksen uudistaminen MOU 
1/93, 11; Herala 1997, 30. 

114 Harjula & Prättälä (2007, 86-87) kirjoittavat, että kaikissa Pohjoismaissa on viime vuosina uudis-
tettu kunnallishallinnon rakenteita. Uudistuksia on perusteltu hyvin samantyyppisillä tekijöillä kuin Suo-
messakin. Harjula ja Prättälä toteavat, että kuntien järjestämien hyvinvointipalvelujen turvaaminen edellyt-
tää toiminnan tehostamista julkisen talouden tiukentuessa ja palvelua tarvitsevien määrän kasvaessa (ikään-
tyminen). Myös esimerkiksi globalisaatio, kaupungistuminen ja tietoyhteiskunnan kehitys muina muutoste-
kijöinä korostuvat. Ne kaikki vaikuttavat ihmisten elämäntapoihin. Harjula & Prättälä kuitenkin muistutta-
vat, että vaikka muutoksen taustatekijöissä on yhtäläisyyksiä, maiden erilainen poliittinen perinne ja erilaiset 
hallinnon rakenteet johtavat toisistaan poikkeaviin tapoihin vastata näihin  muutospaineisiin. Lisäksi he 
kirjoittavat, että muissa Pohjoismaissa uudistussuunnitelmat koskevat myös ylempää itsehallinnon tasoa, 
maakuntia.  

115 Ks. Husa 1998, 44  
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2. Tutkimuksen tavoitteet ja merkitys 

Tutkimuksen päämääränä on tuottaa uutta tietoa maankäyttö- ja rakennuslain 

soveltamisen ongelmista (oikeudellinen analyysi) yhdistettynä tietoon siitä, miten eri 

osapuolet kokevat konfliktit (empiirinen materiaali) sekä toisaalta tarkastella 

ympäristöoikeuden ja kunnallisoikeuden välistä jännitettä116.  

Tutkimuksen ensimmäisenä tavoitteena on selvittää, kuinka kunnallinen itsehallinto 

näkyy maankäyttö- ja rakennuslaissa sekä kuntien kaavoituksessa käytännössä. 

Tässä yhteydessä pohditaan myös, millainen rakennuslainsäädäntö oli ennen ja 

miten tultiin nykyiseen lainsäädäntöön. Kunnalliseen itsehallintoon kaavoituksessa 

liittyy olennaisesti kunnan ja valtion välinen toimivallanjako ja yhteistyö 

kaavoituksessa. Tutkimuksessa kartoitetaan, missä kulkee kuntien ja valtion välinen 

toimivallanraja maankäyttö- ja rakennuslaissa117. Tässä yhteydessä tutkitaan myös, 

kuinka selvä toimivallanraja on toimijoille sekä kuinka kuntien ja valtion välinen 

yhteistyö toimii käytännössä118. Tutkimuksessa tarkastellaan sitä, millaisia ovat 

valtion valvontamuodot kaavoituksessa ja mitä mieltä toimijat ovat niistä.119  

                                                   
116 Myös ympäristöoikeuden alueella on viime aikoina vahvistettu kunnallista itsehallintoa. Harkinta-

vallan laajentumista on tavoiteltu mm. kuntien maankäytön suunnittelussa. Toisaalta ympäristölainsäädän-
nössä edellytetään entistä syvempää päätöksenteon perusteiden selvittämistä ja vaikutusten arviointia; 
ihmisten laaja-alaista osallisuutta; eurooppaoikeuden suojaamien luontointressien vahvaa suojaamista 
(esim. liito-orava) ja entistä painavampaa ympäristöön liittyvien arvojen huomioon ottamista. 

117 Pohjolainen (1982, 57) on todennut, että vaikka kunnan ja valtion hallinnon suhteista on laadittu 
mm. perusteellinen väitöskirja (Holopainen 1969) ja toinen asiaa sivuava monografia (Mäenpää 1981) 
näyttää olevan runsaasti aihetta tarkastella aihepiiriä erilaisista uusista näkökulmista ja suppeampiin aluei-
siin keskittyen. Pohjolaisen mukaan tämä johtuu muun muassa kunnan ja valtion keskinäissuhteen elasti-
suudesta ja siitä, että käytännön hallintotoiminnassa törmätään usein erilaisiin keskinäissuhteesta kumpua-
viin ongelmiin. 

118 Ympäristömuutoksenhakutyöryhmän mietinnössä (1996, 45) todetaan, että maankäytön suunnitte-
lua ja rakentamista koskevan lainsäädännön kokonaisuudistuksen yksi tavoite on selkeä vastuunjako julki-
sen hallinnon eri osapuolien kesken. Ryynänen (2002, 113) on todennut, että: ”vaikka kuntien ja valtion 
väliset suhteet sinällään ovat ikuisuuskysymys, ovat monet muutokset tuoneet tähän ongelmakenttään 
tuoreutta ja jännittävyyttä, minkä soisi antavan kunnallisoikeuden tutkimukselle aineksia uusiin ongelma-
kentän haltuunottoihin.” Koen, että kuntien ja valtion välisen vastuunjaon selkeys maankäytön suunnitte-
lussa on yksi tarpeellinen tutkimusaihe, jota ei ole vielä riittävästi selvitetty. 

119 Esim. Kulla (2010b, 94) on todennut, että Suomen julkishallinnon viimeaikainen kehityslinja il-
mentää selvää siirtymistä hierarkkisesta hallinnosta yhteistoiminnalliseen ja palvelevaan hallintoon. Kulla 
kirjoittaa: ” Irtaantuminen valtiosäännön mukaisesta muodollisesta hierarkiasta nojaa perustuslain joustavi-
en normien väljään ja oikeusvaltiollisia rajoja koettelevaan tulkintaan, neuvotteluiden ja muiden informaa-



34 

 

Tutkimuksen toisena tavoitteena on tuottaa tietoa siitä, millaisia ovat 

toimivallanjakoon liittyvät konfliktitilanteet toimijoiden välillä ja etsiä 

ratkaisumalleja niihin. Tavoitteena on myös arvioida kuntien ja ELY-keskusten 

onnistumisen edellytyksiä rooleissaan sekä kuntien että valtion viranomaisten 

näkökulmasta.  

Tutkimuksen kolmantena tavoitteena on tuottaa uutta vertailutietoa kunnallisen 

itsehallinnon asemasta eri Pohjoismaiden kaavoituksessa. Valintaa perustellaan 

Pohjoismaiden oikeusjärjestelmien samankaltaisuudella120. Vertailumaat ovat 

Ruotsi, Norja ja Tanska, joiden maankäytön ohjauksessa on paljon yhteisiä piirteitä. 

Kaikkien näiden maiden kaavoitusta hoitavat samat tahot, valtion ja kuntien 

työnjako on pitkälti samanlainen ja kuntien kaavoista päättävät poliittisin perustein 

valitut kunnanvaltuustot. Lisäksi kaikissa Pohjoismaissa on käytössä hierarkkinen 

kaavoitusjärjestelmä, jossa alueellisesti laajin kaava on maakuntakaava ja kunnan 

alueelle laaditaan yleispiirteinen kuntakaava sekä yksityiskohtaisempia 

detaljikaavoja. Kunnallishallinnon jo nyt tapahtunut kansainvälistyminen johtaa 

siihen, että vertailevan kunnallisoikeuden tarve lisääntyy voimakkaasti. Näin ei ole 

asian laita yksinomaan meillä, vaan myös muissa maissa se on koettu 

välttämättömäksi. Vertailu vieraaseen oikeusjärjestykseen on koettu 

välttämättömäksi. Vertailu vieraaseen oikeusjärjestykseen saattaa perinnäisiin 

normeihin ja rakenteisiin tottuneet lainvalmistelijat ja tutkijat arvioimaan omat 

käsityksensä. Vertailulla eri maiden kesken, on mahdollista saada uusia herätteitä 

omiin uudistushankkeisiin. 

Hallituksen esityksessä (HE 101/1998 vp.) eduskunnalle rakennuslainsäädännön 

uudistamiseksi on vertailtu kansainvälistä kehitystä ja ulkomaiden lainsäädäntöä 

                                                                                                                                  
listen ohjausmuotojen väljään sääntelyyn lain tasolla sekä sähköiseen hallintoon ja verkostoitumiseen.” 
Kulla toteaa, että näiden kehityspiirteiden vuoksi oikeustieteessä tarvitaan sekä systematisointiin keskitty-
vää organisaatiotutkimusta että tutkimusta, jossa eritellään hallintotoiminnan tosiasiallista kehityslinjaa. 
Tässä tutkimuksessa tarkastellaan kuntien ja valtion välistä neuvottelumenettelyä maankäytön suunnittelus-
sa. 

120 Ks. tarkemmin Pohjoismaiden oikeusjärjestelmien samankaltaisuudesta Letto-Vanamo 2001, 58-
66 
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kaavoituksen ja rakentamisen osalta. Vertailumaita ovat muun muassa Ruotsi, 

Norja ja Tanska. Tämä vertailu on siinä mielessä vanhentunut, että kaikissa edellä 

mainituissa maissa on tullut voimaan uusi kaavoitus- ja rakennuslaki. Ruotsin uusi 

kaavoitus- ja rakennuslaki, plan- och bygglagen (PBL 2010:900), tuli voimaan 

2.5.2011. Norjan uudistettu kaavoitus- ja rakennuslaki (LOV 2008-06-27 nr 71: Lov 

om planlegging og byggesaksbehandling, plan- og bygningsloven) tuli eri osissa 

voimaan 1.7.2009 ja 1.7.2010. Tanskassa kaavoitusta ja rakentamista koskeva laki 

Lov om ændring af lov om planlægning (571 24/06/2005) tuli puolestaan voimaan 

vuoden 2007 alussa121. Pohjoismaita voi pitää hyvinä vertailukohteina, koska kun-

nallinen itsehallinto on näissä maissa eriasteisesti vahva ja maankäyttöön liittyvien 

uudistusten taustalla on ollut halu vahvistaa kunnallista itsehallintoa. On kiinnosta-

vaa tietää uuden vertailun avulla, minkälaisiin aste-eroihin eri maissa on päädytty. 

Tutkimus sijoittuu kunnallisoikeuden ja ympäristöoikeuden alueelle. 

Tutkimusaihe on merkittävä sekä oikeustieteen että yhteiskunnalliselta kannalta. 

Ympäristöoikeudellisiin kysymyksiin liitettävää kunnallisoikeudellista tutkimusta on 

tehty erittäin vähän122. Tämä merkitsee sitä, ettei kunnallisen itsehallinnon asema 

juuri ole saanut painoarvoa ympäristöoikeudellisissa kysymyksissä. Toisaalta 

myöskään kunnallisoikeudellinen tutkimus ei ole huomioinut ympäristöoikeutta ja 

sen periaatteita. Rajat ylittävään kokonaisvaltaiseen tarkasteluun on siten selvästi 

aihetta. 

Ympäristöministeriön tiedote123 kuvaa rakennuslain uudistamista 

vuosikymmenen merkittävimmäksi lakiuudistukseksi124. Alistusmenettelystä 

luopuminen kaavoituksessa merkitsee suurta muutosta, joka liittyy valtion 

valvontatapaan. Kaavojen suunnitteluvaiheen ohjaus viranomaisneuvotteluin ja 

                                                   
121 Laki astui osin jo voimaan vuoden 2006 alussa. 
122 Esimerkiksi Modeen 1996, 236 toteaa artikkelissaan ”Kunnallisoikeuden kehitysnäkymiä”, että 

kaavoitus- ja rakennusoikeus ovat aloja, joissa olisi tilaa tutkimukselle.  
123 Ks. tarkemmin Ympäristöministeriön tiedote: 

http://www.vyh.fi/ajankoht/tiedote/ym/tied98/ym12198.htm 
124 Myös Kangas (1998, 14) kuvaa maankäyttö- ja rakennuslakiuudistusta ympäristöhallinnon merkit-

tävimmäksi lainsäädäntöhankkeeksi. 
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lausunnoin sekä oikaisukehotus- ja valitusoikeus kuntien kaavapäätöksistä ovat 

luoneet pohjaa uudenlaiselle yhteistyömahdollisuudelle. Maankäyttö- ja 

rakennuslain ideana on hoitaa asiat vuorovaikutteisesti neuvotellen. Mikäli 

neuvottelumekanismit eivät toimi ja konfliktien ratkaisu viedään tuomioistuimiin, 

on vaarana, että valvonta muuttuu enemmän jälkivalvonnaksi kuin se on koskaan 

ollut. Sekä kunnille että valtiolle on hyödyksi ja kunniaksi, että neuvotteluissa 

onnistutaan. Ainoa keino kehittää ja parantaa tilannetta on nostaa 

ristiriitaulottuvuus esille ja käsitellä sitä. Viranomaisyhteistyö kaavoituksessa 

onnistuu eri alueilla eri tavoin. Parhaimmillaan viranomaisyhteistyö on hyvää ja 

omiaan jopa nopeuttamaan kuntien kaavoitusta alueellisen ympäristökeskuksen 

toimiessa kokoavassa roolissa. Huonoimmillaan viranomaisyhteistyö on vastakkain 

asettelua, joka lisää kuntien epävarmuutta ja pitkittää kaavaprosesseja. Vaikka vain 

noin 10 prosentista kuntien kaavapäätöksistä valitetaan, valitukset kohdistuvat 

Kuntaliiton selvitysten mukaan usein kunnan kehittämisen kannalta merkittäviin 

kaavoihin125. Ristiriitojen erittelyn ja niistä käytävän keskustelun avulla kuntien ja 

valtion välistä vuorovaikutusta voidaan kehittää. Ristiriitojen paljastaminen ja 

analysointi antaa mahdollisuuden lähestyä niitä ongelmia, jotka saattavat olla 

vahvasti vaikuttamassa kuntien ja valtion välillä vuorovaikutustilanteissa. Se auttaa 

hahmottamaan niitä keinoja, joita ongelmatilanteiden ratkaisemiseksi on, ja 

näkemään, mihin resurssit kannattaa suunnata.   

Tutkimuksen yhteiskunnallinen merkitys ilmenee sen ajankohtaisuudessa. 

Lukuisat esillä olleet valtion ja kuntien viranomaisten kaavoitusta koskevat 

erimielisyydet näyttäytyvät helposti juuri valtion ja kuntien välisinä ristiriitoina126. 

Tutkimuksessa nostetaan esille nykyisen vastuunjaon selkeys kunnan ja valtion 

välillä kaavoitusasioissa. Lisäksi tarkastellaan, miten neuvottelumenettely sopeutuu 

muuhun valtion valvontaan kaavoituksessa. Tutkimuksessa tarkastellaan myös 
                                                   
125 Ks. tarkemmin Suomen Kuntaliiton tiedote 14.12.2004. 
126 Esimerkiksi Mäkinen (2007, 23) on todennut, että maankäyttö- ja rakennuslain oltua muutaman 

vuoden voimassa, voidaan todeta, että valtion ja kuntien välisessä suhteessa on jossain määrin jännitteitä, 
vaikka virallisissa selvityksissä todetaan paljon myös myönteistä kehitystä. Ks. myös maankäyttö- ja raken-
nuslain soveltamisen kokemuksista ja ongelmista Korhonen 2003, 555-575. 
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toimijoille suunnattujen haastattelujen avulla, mitä kunnalliseen itsehallintoon ja 

uuteen toimivallanjakoon liittyviä ongelmia ja ristiriitoja kuntien ja valtion välillä 

esiintyy, miten yleisiä ristiriitatilanteet ovat ja mitkä ovat niiden syyt. Tutkimus 

lähtee siitä, että maankäyttö- ja rakennuslain luoma asetelma kuntien ja valtion 

välillä kaavoituksessa on kaikille osapuolille uusi tilanne. Kun puhutaan 

konflikteista ja ristiriidoista, on huomattava, että tässä tutkimuksessa ristiriita 

nähdään luontevana piirteenä, joka syntyy aina uudessa asetelmassa uuden 

käytännön kohdatessa vanhan. Tämä aiheuttaa jännitettä, jonka kautta on 

mahdollista kehittää asioita paremmiksi. Konfliktia ei siis pidä ymmärtää 

arvolataukseltaan negatiivisena asiana. 

Kun lain aikaan saamat vaikutukset ovat tärkein syy sille, että uusi laki säädetään, 

on tärkeätä, että lain hyviä ja myönteisiä vaikutuksia ja myös mahdollisia puutteita 

tai haittavaikutuksia seurataan127. Tieto siitä, kuinka jokin säädös toteutuu ja 

millaisia vaikutuksia sillä on, auttaa Talan128 mukaan päätöksentekijöitä ja muita 

sääntelystä kiinnostuneita tunnistamaan säännösten epäkohtia ja korjaustarpeita. 

Jyrki Tala129 kirjoittaa lisäksi, että lakiuudistusten vakiintuminen yleisesti kestää 

kahdesta viiteen, jopa viidestä kymmeneen vuoteen. Vakiintumisen aika johtuu 

useista tekijöistä130. Säännösten läpimeno julkisessa viranomaisorganisaatiossakin 

vie aikaa. Sisäänajovaihe vaatii erilaisia tiedotus-, koulutus-, ohjaus-, neuvonta- ja 

tukitoimia. Tala toteaa edelleen, ettei ole mitenkään itsestään selvää, että julkinen 

organisaatio omaksuu nopeasti, halukkaasti ja oikein uudet säännökset sekä sovittaa 

toimintansa niiden mukaan. Käytännön toimintatapojen sekä vakiintuneiden 

                                                   
127 Tala (2001, 32-33) on todennut, että lakien vaikutuksia määrittävät ainakin neljä tekijää: 1) sään-

nöstö itse sekä sen tavoitteet, sisältö ja tausta, 2) säännöstön toimeenpano viranomaisorganisaatiossa, 3) se, 
miten kohdealueen toimijat toteuttavat ja noudattavat säännöksiä ja suhtautuvat niihin sekä 4) toimin-
taympäristön muutokset alueella, jossa säännöksiä on tarkoitus toteuttaa. 

128 Tala 2001, 10 
129 Tala 2001, 328 
130 Laitinen (1996, 131) kirjoittaa, että mahdollisuudet muutoksen aikaan saamiseen lainsäädännön 

avulla ovat monin tavoin rajoitetut. Laitisen mukaan muutoksia vastustetaan usein siksi, että niiden näh-
dään olevan ristiriidassa perinteisten arvojen tai uskomusten kanssa tai yksittäistapauksissa niiden nähdään 
olevan liian kalliita. Toisinaan vastustuksen peruste saattaa Laitisen mukaan olla se, että muutokset sotke-
vat totunnaisia toimintatapoja tai ne tuntuvat pelottavilta tai uhkaavilta. 
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soveltamis- ja tulkintatapojen muotoutuminen vaatii aikaa. Samat vaikeudet 

koskevat kohdetahojen reagointia, mutta usein paljon vahvemmin. Säännösten 

omaksuminen ja vakiintuminen kohdetahoilla vaativat monessa tapauksessa 

valistusta, neuvontaa ja oppimista. Maankäyttö- ja rakennuslain säännösten suuren 

joustavuuden johdosta lain sisäänajovaiheeseen vaikuttaa merkittävästi 

oikeuskäytäntö. Kuten Tala toteaa ”hyvin vahvasta sääntelyn vakiintumisesta 

voitaneen puhua silloin, jos siitä joissain tilanteissa tulee ei-tietoinen osa tapaa, jolla 

ihmiset ylipäänsä hahmottavat todellisuutta ja toimivat siinä tai jolla he antavat 

merkityksiä eri asioille.”131 Similän132 mukaan lakien vaikutuksien arvioinnit ovat 

tarpeellisia, koska lakien vaikutuksia tunnetaan puutteellisesti. Similä toteaa, että 

vaikutusten arviointi voisi auttaa merkittävästi sääntelyn edelleen kehittämisessä, 

vaikka joskus arviointia käytetään pikemminkin jo tehtyjen valintojen oikeuttami-

seen. 

3. Tutkimuksen lähestymistapa 

3.1 Tutkimuksen asema oikeustieteissä 

Suomessa oikeusjärjestyksen systematiikan rungon muodostaa oikeuden jako 

yksityisoikeuteen ja julkisoikeuteen. Kyseessä oleva tutkimus sijoittuu 

julkisoikeuden kenttään ja on hallinto-oikeudellinen133. Julkisoikeus ja erityisesti 

hallinto-oikeus sääntelevät julkisen vallan käyttöä sekä julkisyhteisöjen ja yksityisten 

välisiä suhteita. Hallinto-oikeudellisen normiston keskeisen osan muodostavat 

oikeusnormit, jotka sääntelevät julkishallinnon tehtäviä, toimintaa, rakennetta sekä 

asemaa134. Tämän sääntelyn tuloksena syntyvien hallinto-oikeudellisten suhteiden 

                                                   
131 Jääskeläinen & Syrjänen 2003, 49 
132 Similä 2012, 9. 
133 Ks. hallinto-oikeudesta esim. Kangas (toim.) 1998, 389-397. 
134 Aer (2000, 49) kirjoittaa, että hallinto-oikeutta ei voida pelkistää yksinomaan viranomaisen vallan-

käyttöä konstituoivaksi normistoksi, vaan hallinto-oikeus muodostuu pikemminkin toimintasäännöstöksi, 
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pääpiirteet voidaan niin ikään lukea hallinto-oikeuteen. Pelkistetysti hallinto-oikeus 

on näin ollen luonnehdittavissa julkisen hallinnon toimintaa ja rakennetta 

koskevaksi oikeudenalaksi135.  

Hallinto-oikeus on kiinteässä yhteydessä käytäntöön, jossa oikeudenalan 

normeja sovelletaan ja jossa hallinto-oikeudelliset suhteet muodostuvat. Hallinto-

oikeudessa pyritään ohjaamaan julkisen vallan käyttöä oikeussääntöjen avulla. 

Oikeussäännöksin säädellään yhteiskunnassa esiintyvää inhimillistä käyttäytymistä 

tiettyjen tavoiteltujen asiaintilojen saavuttamiseksi. Tavoitteellisen strategian 

huomioon ottaminen säännöin ohjatussa päätöksenteossa tuottaa kaikilla 

elämänaloilla vaikeuksia.136 Maankäyttö- ja rakennuslain tavoitteena on ollut 

muuttaa kuntien ja valtion asemaa kaavoituksessa. Kyseisessä tutkimuksessa 

selvitetään kunnan ja valtion välistä suhdetta kaavoituksessa. Esillä ovat muun 

muassa toimivaltakysymykset. Maankäyttö- ja rakennuslailla muutettiin kuntien ja 

valtion toimivaltasuhteita. Tutkimuksessa tarkastellaan toimivaltasuhteiden 

muutosta, kuinka uudet toimivaltasuhteet toimivat käytännössä ja kuinka ne otettu 

vastaan.    

Hallinto-oikeuteen kuuluu erityisaloja, joiden normistot ovat muodostuneet 

suhteellisen eriytyneiksi ja, joilla voi myös olla noudatettavana omia, yleishallinto-

oikeutta täydentäviä oikeusperiaatteita. Näistä aloista yksi tärkeimpiä on 

kunnallisoikeus. Perinteisesti kunnallisoikeus on katsottu yhdeksi hallinto-oikeuden 

alalohkoista137. Se käsittää kuntien ja muiden kunnallisten yhdyskuntien asemaa, 

                                                                                                                                  
joka vaikuttaa sekä viranomaisten että kansalaisten toimintaan. Aer jatkaa vielä, että hallinto ei oikeudelli-
sessa merkityksessä muodosta vain viranomaisten rakenteita, vaan pikemminkin toimintatilan, jossa eri 
tahot pyrkivät toteuttamaan omia intressejään. 

135 Laakso & Suviranta & Tarukannel  (2006, 17) toteavat, että hallinto-oikeudessa tarkastellaan julki-
sen hallinnon asemaa, sen tehtäviä, toimintaa ja organisatorista rakennetta. Lisäksi hallinto-oikeudessa 
tarkastellaan julkishallinnon eri toimijoiden välisiä suhteita sekä julkishallinnon ja yksityisten välisiä suhtei-
ta. Hallinto-oikeuden kohteena ovat myös julkinen hallintotoiminta ja julkiset hallintotehtävät. Hallintoasi-
oiden ja –tehtävien hoitamisen tarkastelu kuuluu myös hallinto-oikeuteen. Kysymys on valtiovallan kolmi-
jaon (jako lainsäädäntö-, toimeenpano- ja tuomiovaltaan) näkökulmasta toimeenpanovallan alaan kuulu-
vasta toiminnasta.  

136 Mäenpää 2003. 
137 Ryynänen, Lehkonen, Mennola 1995, 9; Ks. tarkemmin kunnallisoikeudellisen tutkimuksen ase-

masta: Anttiroiko & Haveri, Karhu & Ryynänen & Siitonen (toim.) 2005, 258-276 
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järjestysmuotoa sekä valvontaa koskevat säädökset sekä tavanomaisen oikeuden. 

Kunnallisoikeus voidaan jakaa yleiseen osaan eli yleiseen kunnallisoikeuteen ja 

erityiseen osaan eli kunnallisoikeuden erityisaloihin tai erityiseen 

kunnallisoikeuteen138. Yleinen kunnallisoikeus käsittää kunnallishallintoa 

kokonaisuudessaan koskevat oikeusohjeet eli sen lainsäädännön ja tavanomaisen 

oikeuden, joka koskee kunnallishallintoa sikäli kuin erikseen ei ole toisin säädetty. 

Kunnallisoikeuden erityinen osa puolestaan käsittää säännöstöt, jotka koskevat 

kunnallishallintoa niillä hallinnon eri aloilla, joilla se toimii. Kyseiset säännöstöt 

eivät useinkaan koske pelkästään kunnallishallintoa vaan myös valtionhallintoa 

kysymyksessä olevalla alalla. Tällöin säännöstöt siis kuuluvat sekä 

kunnallisoikeuden että hallinto-oikeuden jonkin muun osan piiriin.139 

Kunnallisoikeus on kunnallistieteen yhteydessä tarkasteltuna yksi kuntaa 

koskevan monitieteisen tutkimusalueen osa, näkökulma140. Ryynänen & Lehkonen 

& Mennola ovat todenneet, että kunnallisoikeuden samoin kuin koko 

kunnallistutkimuksen ongelmana on ollut sen puutteellinen itsenäisyys. He jatkavat, 

että kunnallisoikeuden oma profiili on ollut puutteellinen pääasiassa kahdesta eri 

syystä. Ensimmäiseksi syyksi he mainitsevat sen, että hallinto-oikeudellisissa 

tutkimuksissa päähuomio on kohdistettu valtionhallintoon. Kunnallishallinto on 

saanut huomion korkeintaan alaviitteissä tai yksittäisissä kappaleissa ja 

kunnallishallinnon erityispiirteet ovat jääneet vaille riittävää huomiota. Toisena 

syynä voidaan puolestaan pitää kunnallishallinnon aina näihin aikoihin saakka 

vallinnutta alisteista asemaa. Ryynänen & Lehkonen & Mennola kirjoittavat, että 

kunnallishallintoa on pidetty valtionhallinnon paikallisena etäispäätteenä, jonka 

toimintaa kohtaan ei mielenkiintoa ole tunnettu riittävästi. Lisäksi on jopa katsottu, 

että kunnallisoikeudellista, valtiokeskeisestä hallinto-oikeudesta irtautunutta 

                                                   
138 Kuuskoski & Hannus 1966, 21. 
139 Hannus & Hallberg 1991, 22. 
140 Kunnallista hallintoa tutkitaan eri kunnallistieteissä. Kunnallistieteiden opillisissa puitteissa kunnal-

lista itsehallintoa ja kunnallisia ilmiöitä tarkastellaan juridiikan lisäksi johtamisen, politiikan, talouden ja 
historian näkökulmista. Ks. muun muassa kunnallispolitiikan suhteesta kunnallisoikeuteen Pystynen 1972, 
97-104. 
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tiedetraditiota Suomessa ei ole ollut. Ryynäsen & Lehkosen & Mennolan mielestä 

erikoista tämä mielenkiinnon vähyys on itsehallinnon vankasta historiallisesta 

taustasta huolimatta.141 

Tässä tutkimuksessa nousee vahvasti esille käsite ’kunnallinen itsehallinto’. 

Itsehallinnon perustekijöiksi on luettu etenkin kuntien riippumaton päätösvalta, 

kunnallinen demokratia, taloudellinen itsenäisyys, verotusoikeus ja oma 

tehtäväpiiri142. Kunnallinen itsehallinto perustuu lain lisäksi pitkään perinteeseen ja 

kuntien itsehallinnollista oikeutta vahvistaa ja suojaa myös Suomen perustuslaki 

(731/1999). Kaavoitus on tehtävän yleisen merkittävyyden takia ollut vahvasti 

valtion viranomaisten kontrolloimaa. Maankäyttö- ja rakennuslain tavoite lisätä 

kunnallista itsehallintoa kaavoitukseen on merkittävä. Tutkimuksessa tarkastellaan 

kunnan itsehallinnollista asemaa kaavoituksessa ja sitä, miten kuntien 

itsehallinnollinen asema on muuttunut uuden maankäyttö- ja rakennuslain myötä. 

Tutkimuksessa vertaillaan myös eri Pohjoismaiden kaavoitusta kunnallisen 

itsehallinnon näkökulmasta.   

Kolmanneksi tutkimus on ympäristöoikeudellinen143. Tätä voidaan perustella 

ensinnäkin siten, että tutkimuksessa käsiteltävää kaavoitusoikeutta, joka sääntelee 

yhtäältä maankäytön suunnittelua, toisaalta rakennustoimintaa sekä osin myös 

pakkotoimin tapahtuvaa maanhankintaa eri tarkoituksiin, pidetään eräänä 

                                                   
141 Ryynänen & Lehkonen & Mennola 1995, 11-12. Ks. myös kunnallisen itsehallinnon tutkimustradi-

tiosta Mäkinen 1995, 14-18. 
142 Mäenpää 2003, 81. 
143 Kuusiniemi & Ekroos & Kumpula & Vihervuori (2001, 51) määrittävät ympäristöoikeuden oikeu-

denalana siten, että ympäristöoikeus koostuu niistä normistoista, joilla ohjataan ympäristön tilaan vaikutta-
via toimenpiteitä eli säännellään ihmisen suhdetta ympäristöönsä. Lisäksi ympäristöoikeus on ympäristön-
käytön ja ympäristön suojelemisen oikeudenala ja se normittaa ihmisen luontosuhdetta. Hollon (1996, 211)  
mukaan ympäristöoikeutta on luonnehdittu temaattiseksi oikeudenalaksi, jonka tehtävänä on systematisoi-
da ja analysoida ympäristökysymyksiä varten oikeustieteellisiä ajattelutapoja, käsitteistöjä ja menetelmiä. 
Kuusiniemi & Ekroos & Kumpula & Vihervuori (2001, 51) muistuttavat, että ympäristöoikeuden sektorilla 
käsitys oikeudesta on lainsäätäjän vapaan tahdon tuotteena hyvin ongelmallinen ja luonnonlait asettavat 
äärirajat inhimilliselle lainlaadinnalle. Lisäksi oikeudenala vaikuttaa keskeisesti myös tulevien sukupolvien 
elinoloihin. Hollon (1993, 12) mukaan ympäristöoikeus on jaettavissa valtionsisäiseen, kansainväliseen sekä 
eri maiden oikeusjärjestyksiä yhteen sovittavaan eli vertailevaan ympäristöoikeuteen. Ks. ympäristöoikeu-
desta myös Kangas toim. 1998, 295-298 ja ympäristöoikeudellisen tutkimuksen tavoitteista Hollo 1985, 82-
87. 
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ympäristöoikeuden osa-alueena144. Ympäristö145 oikeudellisena käsitteenä vakiintui 

lainsäädäntöön 1960-luvulta alkaen, mutta esimerkiksi vesi oli jo vanhimpia 

roomalaisen oikeuden sääntelyn kohteita. Maa-, vesi-, ja ympäristöoikeutta 

kutsutaan Suomessa yleisesti nimellä ympäristöoikeus. Suomessa maankäyttöä ja 

luonnovarataloutta koskevat säädökset ovat myös peräisin pitkäaikaisesta 

oikeusperinteestä. Erityisesti metsät, ovat kansantaloudellisista syistä olleet 

sääntelyn kohteena jo kauan. Suomen ensimmäinen metsälaki on peräisin jo 

vuodelta 1886. Ympäristöoikeudesta nykyaikaisessa merkityksessä on alettu puhua 

vasta toisen maailmansodan muutosten seurauksena. Suomessa annettiin 1960-

1980-luvuilla runsaasti ympäristöllistä lainsäädäntöä. Kysymys oli osaksi vanhan 

lainsäädännön uudistamisesta. EU-jäsenyydestä aiheutui painetta harmonisoida 

kotimaista ympäristölainsäädäntöä. Suuret ympäristölainsäädäntökokonaisuudet, 

kuten maankäyttö- ja rakennuslaki, on uudistettu 2000-luvun vaihteessa.146 

Tutkimuksen ympäristöoikeudellista näkökulmaa voidaan perustella myös siten, 

että ympäristöoikeutta on kutsuttu konfliktioikeudeksi, jossa ratkotaan keskenään 

ristiriitaisten intressien painoarvoa147. Konfliktioikeus ei ole toisaalta kaukana 

kunnallispoliittisesta toiminnasta, joka perustuu pitkälti erilaisten intressien 

keskinäiseen yhteensovittamiseen tai kamppailuun. Ympäristöoikeuden tulkinnassa 

sovitetaan yhteen tai ratkaistaan keskenään ristiriitaisten tavoitteiden148 muun 

                                                   
144Ympäristöoikeus voidaan jakaa neljään seuraavaan lohkoon: 1.) kaavoitus- ja rakentamisoikeuteen 

2.) ympäristönsuojeluoikeuteen, 3.) luonnonsuojeluoikeuteen ja 4.) luonnonvaraoikeuteen. Myös kiinteis-
töllinen sääntely kuuluu suureksi osaksi ympäristöoikeuteen. Ks. tarkemmin Ekroos & Kumpula & Kuusi-
niemi & Vihervuori 2010, 10-11. 

145 Kuusiniemi & Ekroos & Kumpula & Vihervuori (2001, 53) toteavat, että ympäristö ei perinteisen 
oikeusajattelun valossa voi olla oikeussubjektina eikä käyttää omasta puolestaan puhevaltaa, mutta luon-
nonosa voidaan määrätä itseisarvoisesti otettavaksi menettelyssä ratkaisevana tekijänä huomioon. Myös 
viranomainen voidaan määrätä tai järjestö voidaan oikeuttaa käyttämään ympäristön puolesta puhevaltaa. 

146 Ekroos & Kumpula & Kuusiniemi & Vihervuori 2010, 5-6. 
147 Mäkinen 1998, 20. Myös Määttä (1999, 127) on todennut, että ympäristöoikeudellisen ja maan-

omistusoikeutta koskevan sääntelyn tavoitteena on usein myös yksityisten ristiriitaisten intressien oikeudel-
linen yhteensovittaminen. 

148 Ekroos & Kumpula & Kuusiniemi & Vihervuori (2010, 8) ovat todenneet, että ympäristöoikeus 
on tavoitteellista. Oikeudenalan lähtökohtana on ympäristön suojeleminen, mutta tavoitteellisuus ei kui-
tenkaan viittaa yksipuolisesti ympäristöetuja suosivien tulkintojen tavoitteluun. Ympäristöoikeuden tehtä-
väksi voidaan kiteyttää laissa edellytettyjen suojelutavoitteiden suhteuttaminen pyrkimyksiin käyttää luon-
nonvaroja tai muuttaa tai kuormittaa ympäristöä erilaisin hankkein.  Käyttö- ja suojelupyrkimysten ristirii-
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muassa ympäristönäkökohtien ja taloudellisten arvojen välisiä painoarvoja. On 

luonnollista, että toimintaympäristöissä kulloinkin vaikuttavat arvot ja intressit 

vaikuttavat ratkaisuvaihtoehtojen valintoihin. Kunnallispoliittinen ympäristö 

vaikuttaa erilaisten intressien painoarvoon. Tähän perustuen ympäristöoikeudelliset 

ratkaisut voivat olla eri kunnissa erilaisia. Täten ympäristöoikeuden soveltamista 

voidaan joskus ymmärtää vain kunnallispolitiikkaa tuntemalla. Mäkinen toteaa, että 

ympäristöoikeuden käytännön soveltaminen on siis yhtä läheisessä yhteydessä 

kunnallispolitiikkaan kuin kunnallisoikeus konsanaan.149  Tässä tutkimuksessa 

tarkastellaan konfliktien osapuolina kuntia ja alueellista ELY-keskusta 

ympäristöoikeudellisesta näkökulmasta sekä kuvataan, millaisia ristiriitoja liittyy 

maankäyttö- ja rakennuslain kunnallista itsehallintoa lisäävän tavoitteen 

toteutumiseen. 

3.2 Kunnallisoikeuden ja ympäristöoikeuden välisestä suhteesta 

Mäkinen150 on pohtinut kunnallisoikeuden ja ympäristöoikeuden eroja ja yhtäläi-

syyksiä. Mäkinen toteaa, että ympäristöoikeuden ja kunnallisoikeuden voisi olettaa 

olevan täysin erilaisia oikeudenaloja. Mäkinen kirjoittaa: ”Ympäristöoikeus on 

suhteellisen uusi oikeudenala, joka sijoittuu yksityis- ja julkisoikeuden rajamaastoon, 

kun taas kunnallisoikeus perinteisessä mallissaan sijoittuu julkisoikeuteen sisältäen 

kunnan ja valtion suhdetta sekä kunnan organisaatiota ja toimintamuotoa koskevia 

kysymyksiä.” Mäkinen kuitenkin mainitsee, että uudehkossa 

                                                                                                                                  
tojen ratkaisemista palveleva ympäristöoikeus on tästä näkökulmasta katsottuna konfliktioikeutta. Ympä-
ristöoikeus on myös ongelmakeskeistä. Ympäristöoikeus on syntynyt tarpeesta vastata oikeudellisen sään-
telyn keinoin ympäristöongelmiin. Ympäristöoikeutta ei voida ongelmakeskeisyyden vuoksi systematisoida 
vain tiettyjen lakien soveltamisalan avulla. Ympäristöllisesti tärkeitä säännöksiä voi sisältyä myös sellaiseen 
lainsäädäntöön, jota ei luokitella ympäristöoikeudellisesti. Mitään tarvetta ei ole pyrkiä määrittelemään 
ympäristöoikeutta tyhjentävästi. Voidaan sanoa, että ympäristöoikeuden alalla on kiinteä ydin, mutta sen 
rajat eivät ole tarkat. Määttä (2000, 342) on avannut ympäristöoikeutta muihin oikeudenaloihin mielenkiin-
toisesti: ”tämä ei ehkä ole ympäristöoikeutta - poissuljenta” tulisi hänen mukaansa korvata ”tämäkin on 
ympäristöoikeutta -lähestymistavalla”.  

149 Mäkinen 2004a, 22. 
150 Mäkinen 2004a, 17-22 
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kunnallisoikeudellisessa kirjallisuudessa kunnallisoikeutta on se osa 

oikeusjärjestystä, joka olennaisella tavalla koskee kunnan toimintaa ja sen 

tehtäviä151. Oikeusjärjestystä tarkastellaan kunnan näkökulmasta, jolloin se kattaa 

kaikkien muiden perinteisten oikeudenalojen kuntakentässä relevantit osa-alueet. 

Kunnallisen itsehallinnon käsite on usein oikeudellisten ilmiöiden 

tarkastelunäkökulmana kunnallisoikeudessa. Mäkisen mukaan tämänkaltaisessa 

määrittelytavassa kunnallisoikeudella ja ympäristöoikeudella näyttäisi olevan monia 

yhteisiä piirteitä. Ensinnäkin kunnallistiede on samalla tavoin ”uusi” tieteenala kuin 

esimerkiksi ympäristöoikeus. Toiseksi molemmat oikeudenalat ovat murtaneet 

perinteistä systemaattista oikeudenalajaottelua. Sekä ympäristöoikeus että 

kunnallisoikeus liikkuvat monilla perinteisillä oikeudenaloilla, niitä yhdistää 

monitieteisyys152 ja jotkut oikeudelliset periaatteet. Näistä oikeudellisista 

periaatteista Mäkinen mainitsee kestävän kehityksen periaatteen, 

oikeusvaltioperiaatteen ja demokratiaperiaatteen. 

Ekroos, Kumpula, Kuusiniemi ja Vihervuori153 ovat todenneet, että yksi 

ympäristöoikeuden omaleimaisimmista piirteistä on alan monitieteinen perusta ja 

ympäristöoikeudella on läheiset kytkennät muihin ympäristötieteisiin. He jatkavat, 

että koska ympäristöoikeuden normit ovat tyypillisesti joustavia154, 

päätöksentekotilanteissa tällaisen normin soveltaminen edellyttää myös muun kuin 

oikeudellisen tiedon hankintaa ja sen merkityksen analyysia sekä arvottamista ja 

punnintaa muita päätösharkinnassa esiin tulevia näkökohtia vasten155. 

                                                   
151 Heuru & Mennola & Ryynänen 2001, 18-19. 
152 Ks. tarkemmin ympäristöoikeuden monitieteisyydestä Kumpula & Määttä 2002, 207-208. 
153 Ekroos & Kumpula & Kuusiniemi & Vihervuori 2010, 9. 
154 Ympäristöoikeuden normeissa käytetään tulkinnallisesti avoimia käsitteitä kuten ’haitta kaavoituk-

selle’, ’erityinen syy’, ’merkittävä ympäristön pilaantuminen’ ja ’kohtuuton rasitus’. 
155 Ekroos & Kumpula & Kuusiniemi & Vihervuori (2010, 9) ovat todenneet, että ympäristölupa-

asiassa on esimerkiksi arvioitava tietyn laitoksen ilmapäästöjen vaikutuksia ympäröivän alueen asukkaiden 
terveyteen sekä kohdealueen kasvillisuuteen ja eläimistöön. On myös kiinnitettävä huomiota teknis-
taloudellisiin mahdollisuuksiin rajoittaa kyseistä päästöä ja tässä tilanteessa joudutaan turvautumaan ainakin 
lääketieteelliseen, biologiseen ja tekniseen asiantuntemukseen. Harkintaa on joskus pyritty helpottamaan 
antamalla yleisiä raja- ja ohjearvoja eri epäpuhtauksien päästöille tai pitoisuuksille ympäristössä. Ympäris-
töasioita ratkaisevat viranomaiset ja tuomioistuimet turvautuvat tyypillisesti myös asiantuntijaviranomais-
ten lausuntoihin. Ohje tai lausunto ei oikeudellisesti sido asian ratkaisijaa. Käytännössä niillä on kuitenkin 
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Kunnallisoikeudessa oikeutta tarkastellaan kunnan näkökulmasta. Myös 

kunnallisoikeutta leimaa monitieteisyys. Kunnallistieteiden opillisissa puitteissa 

kunnallista itsehallintoa ja kunnallisia ilmiöitä tarkastellaan juridiikan lisäksi johta-

misen, politiikan, talouden ja historian näkökulmista. Mäkisen156 mukaan 

kunnallisoikeuden alalla erityisesti kunnallispolitiikan ja kunnallistalouden 

tuntemusta pidetään tärkeänä ja tätä kuvastaa osaltaan puhuminen 

kunnallistieteistä, joiden keskeiset osa-alueet määritellään kunnallisoikeuteen, 

kunnallispolitiikkaan ja kunnallistalouteen. 

Kunnallisoikeutta erottaa ympäristöoikeudesta se, että kunnallisoikeus on 

perinteinen oikeudenala ja kunnallisoikeutta ei ole synnyttänyt mikään ulkopuolelta 

tuleva ”herääminen” uusiin yhteiskunnallisiin kysymyksiin157. Kekkonen158 kirjoit-

taa, että Koijärvi-liikettä voidaan pitää uudenlaisen ympäristöoikeuden kehityksen 

kulminaatiopisteenä. Kekkonen jatkaa, että Koijärvi-liikkeestä versoi sittemmin 

puolueeksi organisoitunut vihreä liike ja ympäristöarvot alkoivat saada myös perin-

teisten puolueiden ohjelmissa ja toiminnassa sijaa ennen näkemättömällä tavalla. 

Kekkosen mukaan uutta ympäristöarvojen huomioon ottamiseen kiinnittyvää linjaa 

ilmentävät 1980-luvun säädöksistä mm. maa-aineslaki (1984), ilmansuojelulaki 

(1986), vesilakiin (1987) tehdyt muutokset sekä useat tiettyjen alueiden tai paikko-

jen (esim. koskiensuojelulaki 1987) suojeluun tähdänneet poikkeuslait. Kekkonen 

kirjoittaa lisäksi, että ympäristökysymyksissäkin kansallinen ja kansainvälinen kehi-

tys kietoutuivat elimellisesti yhteen. Yhdistyneiden kansakuntien vuonna 1987 aset-

tama ns. Bruntlandin komissio julkaisi vuonna 1987 mittavan raportin ”Yhteinen 

                                                                                                                                  
merkittävä vaikutus asian ratkaisemiseen.  Viranomaisen tai tuomioistuimen kokoonpanossa voi niin ikään 
olla edustettuna ei-juridinen asiantuntemus. Lisäki ympäristölainsäädännön soveltamisessa ei päätöksiin 
liittyvää yhteiskunnallisen ja eettisen hyväksyttävyyden näkökulmaa pidä sivuuttaa. Ekroos & Kumpula & 
Kuusiniemi & Vihervuori (2010,9) toteavatkin, että ympäristölainsäädännön tulkintaa eivät suuntaa vain 
eksaktit luonnontieteet tai tekniset ja taloudelliset tieteet, vaan yhteydet yhteiskuntatieteelliseen ympäris-
töntutkimukseen ovat läheiset. 

156 Mäkinen 2004a, 20. 
157 Haila (2008, 271) kirjoittaa, että nykyisen ympäristöajattelun taustana on 1950-luvun lopun ja 

1970-luvun alun väliin ajoittuva tapahtumakulku, jonka äkillisyys oikeuttaa nimityksen ”ympäristöherätys”. 
Hailan mukaan ympäristöongelmat oivallettiin tuolloin yhteiskunnallisen kehityksen olennaisiksi reunaeh-
doiksi. 

158 Kekkonen 1999, 144-145 
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tulevaisuutemme”, jossa kestävän kehityksen periaatetta suositeltiin omaksuttavaksi 

yhteiskuntapolitiikan johtotähdeksi. Kekkosen mukaan sekä kansainvälinen että 

kansallinen alueen sääntely lisääntyi ja voimistui 1990-luvulla. Tätä kehitystä kuvas-

taa myös ympäristöarvojen nostaminen perusoikeusuudistuksen myötä aluksi halli-

tusmuotoon ja myöhemmin perustuslakiin.  

Ympäristöoikeuden tarkkaa alaa on vaikea määrittää159. Sen sijaan 

kunnallisoikeus on perinteisessä määrittelytavassaan kapearajainen. Mäkisen160 

mukaan pedagogiset näkökohdat puoltavat selvästi kunnallisoikeuden laajentavaa 

tulkintaa, koska suppea-alaisen, perinteisen kunnallisoikeuden opiskelu ei riitä 

kenellekään kuntatoimijalle. Osaamistarve on huomattavasti laajempi. Mäkinen 

jatkaa, että eri oikeudenalojen erillinen opiskelu on niin ikään riittämätöntä, koska 

kontekstisidonnaisuus jättää tiedon tarvitsijan vaille olennaisia linkkejä. Sama pätee 

Mäkisen mukaan myös tutkimukseen, koska kunnallisoikeudellisen tutkimuksen 

tulee vastata kuntakentässä keskeisiin oikeudellisiin ongelmiin. Perusteluna voidaan 

nähdään, että mikäli kunnallisoikeudellinen tutkimus rajataan perinteisellä tavalla, 

suuri osa kunnille keskeisistä oikeudellisista kysymyksistä sivuutetaan. Kuntaa 

koskevia oikeudellisia kysymyksiä voidaan tarkastella monien eri oikeudenalojen 

lähtökohdista. Mäkisen mukaan niiden periaatteet voivat olla kuntaa koskevan 

oikeuden tarkastelussa hyvinkin keskeisiä. Sen sijaan tutkimuksen rajaaminen 

tiukasti vain yhden oikeudenalan sisälle saattaa vääristää oikeudellista 

argumentointia ja johtopäätöksiä. Esimerkiksi kuntaa koskevaa ympäristöoikeutta 

tulkittaessa tulee kiinnittää huomio sekä ympäristöoikeuden että kunnallisoikeuden 

periaatteisiin. Toisaalta myöskään ympäristöoikeuden alueella ei voida unohtaa 

oikeusjärjestyksen kunnallisulottuvuuksia.  

                                                   
159 Esim. Ekroos & Kumpula & Kuusiniemi & Vihervuori (2010, 8) ovat todenneet, että ympäristö-

oikeuden alalla on kiinteä ydin, mutta sen rajat eivät ole tarkat. 
160 Mäkinen 2004a, 18 
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Ympäristöoikeutta on kutsuttu konfliktioikeudeksi, jossa ratkotaan keskenään 

ristiriitaisten intressien painoarvoa161. Toisaalta tämä ei ole kaukana 

kunnallispoliittisesta toiminnasta, joka pitkälti perustuu erilaisten intressien 

keskinäiseen yhteensovittamiseen ja kamppailuun. Mäkinen162 kirjoittaa, että 

ympäristöoikeuden tulkinnassa sovitetaan yhteen tai ratkaistaan keskenään 

ristiriitaisten tavoitteiden esimerkiksi ympäristönäkökohtien ja taloudellisten 

arvojen välisiä painoarvojaja tällöin on ilmeistä, että toimintaympäristössä 

kulloinkin vaikuttavat arvot ja intressit vaikuttavat ratkaisuvaihtoehtojen 

valintoihin. Mäkinen jatkaa, että kunnallispoliittinen ympäristö vaikuttaa erilaisten 

intressien painoarvoon, mistä johtuen ympäristöoikeudelliset ratkaisut voivat olla 

kunnissa erilaisia. Tästä aiheutuu, että ympäristöoikeuden soveltamista voidaan 

joskus ymmärtää vain kunnallispolitiikkaa tuntemalla. Mäkinen kirjoittaa, että 

ympäristöoikeuden käytännön soveltaminen on siis yhtä läheisessä yhteydessä 

kunnallispolitiikkaan kuin kunnallisoikeus konsanaan. Pohtimisen arvoinen asia on 

se, että ovatko kunnallispolitiikasta johtuvat vaihtelut ympäristöoikeuden 

soveltamisessa oikeudellisesti hyväksyttäviä.163  

3.3 Tutkimuksen kytkennät oikeudellisiin lähestymistapoihin 

Aarnion164 mukaan käsite oikeustiede on monimielinen, koska se kattaa useita 

osin itsenäisiä, osin toisiinsa vuorovaikutussuhteessa olevia erityisaloja, joita ovat 

oikeusdogmatiikka, oikeussosiologia, vertaileva oikeustiede ja oikeushistoria. Edellä 

mainittujen lisäksi mainitaan usein omana lohkonaan oikeusteoria. Aarnion mukaan 

                                                   
161 Mäkinen 1998, 20; Ekroos & Kumpula & Kuusiniemi & Vihervuori 2010, 8. Myös Määttä (1999, 

127) on todennut, että ympäristöoikeudellisen ja maanomistusoikeutta koskevan sääntelyn tavoitteena on 
usein myös yksityisten ristiriitaisten intressien oikeudellinen yhteensovittaminen. 

162 Mäkinen 2004a, 21-22 
163 Myös Haila (2008, 272) kirjoittaa, että ympäristö on politisoitunut. Ympäristö on kriteerinä julki-

sen politiikan muotoilussa ja politiikan tueksi kehitetyssä lainsäädännössä. 
164 Aarnio 1997, 36 
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siksi voidaan puhua monikossa oikeustieteistä. Aarnion165 tapaan oikeustieteen eri 

osa-alueiden tutkimuskohteet ja -menetelmät voidaan tiivistää seuraavalla tavalla: 

 

Oikeustieteen osa-alue Tutkimuskohde Menetelmä 

Oikeusdogmatiikka Oikeussäännöt Tulkinnallinen metodi 

Oikeussosiologia Oikeuselämän 

säännönmukaisuudet 

Kokemusperäinen 

metodi 

Oikeushistoria Oikeusssääntöjen kehitys Historian menetelmät 

Vertaileva oikeustiede Ulkomaiset 

oikeussäännöt 

Tulkinnallinen 

menetelmä täydennettynä 

kokemusperäisillä ja 

historian metodeilla 

 

Oikeusdogmatiikka eli lainoppi on sääntötutkimusta mutta nimenomaan 

sellaisten sääntöjen tutkimusta, jotka kuuluvat voimassa olevaan 

oikeusjärjestykseen. Sisällön selvittämiseen tähtäävää toimintaa on tavallisesti 

kutsuttu tulkinnaksi. Niin kuin jokainen tutkimusala, lainoppikin toimii 

systemaattisesti ja, mikä tärkeintä, lainoppi myös myös itse jäsentää, systematisoi 

kohdettaan, voimassa olevaa oikeutta. Toisin sanoen: lainoppia voidaan luonnehtia 

oikeustieteen haaraksi, jonka tehtävänä on oikeusnormien tulkinta ja niiden 

systematisointi. Pulma lainopin luonteesta tieteenä ja kysymys sen lauseiden 

tuottamasta tiedollisesta varmuudesta edellyttävät vastausta sekä sisältö- että 

systematisointipuoleen.166 

Oikeussosiologia tutkii oikeussääntöjä ihmisen käyttäytymistä ohjaavina 

tekijöinä167. Oikeussosiologian alaan kuuluu mm. sen selvittäminen, miten normeja 

noudatetaan, mitä vaikutuksia oikeussäännöillä on, mikä yleisesti ottaen on 

oikeuden ja yhteiskunnan yhteys. Alvesalo & Ervasti168 kirjoittavat, että 

                                                   
165 Aarnio 1989a, 51 
166 Aarnio 1989a, 48 
167 Laitinen (2002, 13) toteaa, että kirjoitettujen sääntöjen ja hyväksyttyjen oikeusperiaatteiden sovel-

taminen ja tosiasialliset vaikutukset ovat oikeussosiologian perinteisiä tutkimuskohteita. 
168 Alvesalo & Ervasti 2006, 41-47. 
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lainsäädännön vaikutustutkimuksen tarkoituksena on selvittää, miten 

lainsäädäntöuudistukset vaikuttavat yhteiskunnassa. Alvesalon & Ervastin mukaan 

juristi saattaa ajatella, että laki on voimassa säätämisen jälkeen eikä siinä ole erityistä 

tutkittavaa. Sen sijaan oikeussosiologisesta näkökulmasta on kuitenkin 

mielenkiintoista, miten lait toteutuvat todellisuudessa. Alvesalo & Ervasti toteavat, 

että pelkkä lain säätäminen ei vielä takaa sitä, että sillä on vaikutuksia 

yhteiskunnassa tai että vaikutukset ovat odotetunlaisia. Lainsäädännön 

vaikutustutkimusta voidaan kutsua myös lainsäädännön arviointitutkimukseksi, 

jonka tavoitteena on löytää hyviä käytänteitä selvittämällä julkisten toimintojen 

toteutusta, tavoitteiden toteutumista ja asetettujen panosten vaikutusta. Tällä tavoin 

oikeussosiologia – jonka tuottamalla informaatiolla toki on muutakin arvoa – 

tarjoaa lainopin käyttöön yhteiskuntaa koskevaa perustietoa. Sosiologinen 

oikeustiede onkin sellainen oikeustieteen osa-alue, joka pyrkii tietoisesti käyttämään 

hyväkseen oikeussosiologian tutkimustuloksia ja joka joskus myös itse tuottaa 

oikeustieteen (lainopin) tarpeisiin soveltuvaa tosiasiatietoa. Laitinen169 kirjoittaa 

seuraavasti: ”Sosiologinen normeja koskeva tutkimus eroaa juridiikasta yleisemmän 

normikäsitteen perusteella. Kun juridiikassa tutkitaan virallisia lain muodossa olevia 

normeja, niin sosiologiassa tutkimuskohteena ovat myös informaaliset eli 

epäviralliset normit. Yhteiskunnallisten tapahtumaketjujen ennustaminen ei 

useinkaan ole mahdollista ottamatta huomioon epävirallisten toimintakäytäntöjen 

olemassaoloa ja vaikutusta. Oikeussosiologian käsityksen mukaan lainsäädännön 

seurauksia ei yleensä ole mahdollista päätellä lainsäätäjän julkilausumien pohjalta. 

Vaaditaan järjestelmällistä, empiirisiin havaintoihin perustuvaa tutkimusta.” Kaiken 

kaikkiaan siis ero lainoppiin pysyy kuitenkin selvänä170. 

Oikeusdogmatiikan erottaa oikeushistoriasta se, että edellisen tutkimuskohteena 

ovat tietyllä hetkellä yhteiskunnassa voimassa olevat, so. sitovat oikeussäännöt. 

Oikeushistoria tarkastelee mennyttä aikaa, sääntöjä, jotka eivät enää ole voimassa 

                                                   
169 Laitinen 2002, 14. 
170 Ks. mm. Ervasti 2006, 19-38.  
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tai kehitystä, joka on johtanut voimassa olevien sääntöjen syntyyn171. 

Oikeushistoria voi olla normihistoriaa, jolloin seurataan oikeussääntöjen 

kronologista kehitystä. Varsinkin uudemmat oikeushistorialliset tutkimukset 

pyrkivät kuitenkin ylittämään normihistoriallisen aspektin ja selittämään normien 

muuttumista esimerkiksi yhteiskunnallisilla syillä172. Tilanne muistuttaa siten 

oikeussosiologian tutkimusasetelmaa. Normeja tutkitaan yhteiskunnallisilla ilmiöinä, 

tällä kertaa vain menneen ajan näkökulmasta173. 

Vertaileva oikeustiede on sangen lähellä oikeusdogmatiikkaa. Senkin 

kiinnostuksen kohteena on systeemin tuotos eli normi ja ensisijaisena tehtävänä on 

selvittää muiden oikeusjärjestelmien rakennetta ja niisssä voimassa olevien 

sääntöjen sisältöä. Näin se on avuksi oman oikeusjärjestyksen ymmärtämisessä. 

Jokin periaateratkaisu saa useinkin luontevan selityksensä, kun tunnetaan vastaava 

ulkomainen ratkaisu ja sen liityntä ulkomaisen oikeusjärjestyksen muihin 

periaateratkaisuihin. 

Kultalahti174 toteaa, että oikeustieteen eri osa-alueiden väliset rajat eivät tietysti 

ole kovin tarkkoja. Kultalahti jatkaa, että tutkimuksessa joudutaan yleensä 

liikkumaan eri lähestymistapojen välimaastossa. Tämä huomioon ottaen voidaan 

edellä esitetty Aarnion oikeudellisten lähestymistapojen luettelo periaatteessa siirtää 

minkä tahansa oikeudenalan tutkimustoiminnan kuvaukseksi.  

                                                   
171 Ks. oikeushistorian lähdepohjan laajennuksista Ylikangas 1978, 184-191. 
172 Kekkonen (1996, 4) toteaa, että oikeudellista muutosta selitettäessä on syytä erotella seuraavat nel-

jä kysymysryhmää: 1.) varsinainen muutoksen selittäminen; sen pohtiminen, mitkä perimmiltään selittävät 
muutosta; 2.) muutoksen justifikaatio; sen puolesta esitetetyt aatteelliset perustelut; 3.)oikeuden yhteiskun-
nalliset vaikutukset, voisi sanoa lainsäädännön output ja 4.) lainsäädännön yhteiskunnalliselle toiminnalle 
luomat mahdollisuudet, sen tarjoama ”pelivara” vaihtoehtoisille ratkaisuille. Kekkosen mukaan oikeushis-
toriallisen tutkimuksen näkökulmasta keskeisintä on yhtäältä ensimmäiseen kysymykseen vastaaminen ja 
toisaalta ensimmäisen ja toisen kysymyksen välinen suhde. Kekkonen jatkaa, että kolmas ja neljäs kysymys 
ovat luonteeltaan (lähinnä) oikeussosiologisia. 

173 Kekkonen (2009, 7) kirjoittaa, että juuri se, miten oikeudellista muutosta selitetään, tai toisin il-
maisten millainen konteksti muutoksille rakennetaan, jakaa tutkijat eri koulukuntiin. Kekkosen mukaan, jos 
nimenomaan oikeudellisen muutoksen selittämistä pidetään silmällä, voidaan sanoa osan oikeushistorian 
tutkijoista löytävän selittäviä tekijöitä ensi sijassa yhteiskunnan aatteellisesta ja ideologisesta ilmapiiristä tai 
erilaisista uskonnollisista tai tieteellisistä katsomuksista. Toiset oikeushistorian tutkijat taas päätyvät selityk-
sissään Kekkosen mukaan erilaisten yhteiskunnallisten tekijöiden painottamiseen. Nämä tekijät voivat olla 
sosiaalisia, taloudellisia tai poliittisia ja niiden keskinäisestä merkityksestä ja painoarvosta voidaan kiistellä. 

174 Kultalahti 1990,  71-75. 
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3.3.1 Oikeusdogmaattinen lähestymistapa 

Tämä tutkimus on ensisijaisesti oikeusdogmaattinen (lainopillinen), mutta 

lainopillisen lähestymistavan tukena tutkimus käyttää lähestymistapoinaan 

oikeushistoriaa, oikeussosiologiaa ja vertailevaa oikeustiedettä.175  

Yhteydet eri lähestymistapoihin voidaan tiivistää seuraavasti: 

 

Oikeustieteen osa-alue Tutkimuskohde Menetelmä 

Oikeusdogmatiikka 

    

Maankäyttö- ja 

rakennuslain kohdat, jotka 

vahvistavat tai rajoittavat 

kuntien itsehallinnollista 

asemaa kaavoituksessa 

Teoreettinen ja 

käytännöllinen lain tulkinta 

Oikeussosiologia Kunnalliseen itsehallintoon 

ja toimivallanjakoon liittyvät 

konfliktitilanteet kuntien ja 

valtion välillä kaavoituksessa. 

Haastattelut ja kyselyt 

konflikteista ja niiden syistä 

kuntien ja valtion 

viranomaisille 

Oikeushistoria Rakennuslainsäädännön 

kehitys kunnallisen 

itsehallinnon näkökulmasta 

Historian menetelmät 

Vertaileva oikeustiede Kunnallisen itsehallinnon 

toteutuminen Pohjoismaiden 

kaavoituksessa 

Oikeusvertailu Suomen, 

Ruotsin, Norjan ja Tanskan 

välillä 

 

Tieto voimassa olevasta oikeudesta saadaan lähtökohtaisesti tutustumalla 

oikeuslähteisiin. Niistä tärkein on kirjoitettu laki. Nykyaikaisessa yhteiskunnassa 

yksiselitteisiä lakeja on mahdotonta laatia ja siksi lain soveltaminen edellyttää aina 

tulkintaa. Lainopillisessa, oikeusdogmaattisessa tutkimuksessa, selvitetään 

                                                   
175 Tutkimusmetodien monipuolinen käyttö mahdollistaa sekä tutkimusongelman asianmukaisen että 

relevantin tarkastelun tutkimuksellisesti eri näkökulmista.Ks. useamman eri tutkimusmetodin käyttämisestä 
samassa tutkimuksessa myös  Aarnio 1978, 57-59. Ks. myös eri tutkimuslohkojen välisestä suhteesta mm. 
Aarnio 1971: 61-62. 
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ensisijaisesti oikeussäännösten sisältöä176. Selvitys tapahtuu tulkitsemalla ja 

systematisoinnilla177. Oikeudellisella tulkinnalla tarkoitetaan merkityssisällön 

antamista lakitekstille ja muiden kirjallisessa muodossa annettujen oikeuslähteiden 

kielellisille ilmaisuille178. Yksittäisen lainsäännöksen tulkinta vaatii sen, että se tulee 

ensin asettaa laajempaan, toisten oikeussääntöjen muodostamaan asiayhteyteen eli 

säännöksen tulkintakontekstiin. Oikeudellisen tulkintakontekstin hahmottamista 

kutsutaan myös oikeussääntöjen systematisoinniksi. Systematisointi auttaa 

ensinnäkin oikeusjärjestyksen sisältöön tutustuvaa löytämään etsityt säännökset ja 

toiseksi se auttaa myös hahmottamaan kokonaiskuvaa oikeudellisista järjestelyistä. 

Aulis Aarnio179 toteaa, että kaiken tiedonhankinnan perusta on 

kokemustodellisuuden järjestelmällinen jäsentäminen. Rationaalisen toiminnan ydin 

onkin siinä, että havaitaan määrätyn asian yhteys muihin asioihin. Eli asian paikka 

jonkin järjestelmän piirissä. Tämä pätee myös lainoppiin. Aarnion mukaan kaikki 

oikeudellisen aineiston systematisointi on pohjimmiltaan asioiden välisten 

yhteyksien etsimistä. Systeemi on tapa ajatella asianomaisen elämänalueen asioista. 

Siis tapa hahmottaa oikeudellista todellisuutta. Tässä tutkimuksessa tarkastellaan, 

miten kunnan ja valtion välinen vastuunjako kaavoituksessa on jaettu suomalaisessa 

lainsäädännössä ja miten kunnallinen itsehallinto näkyy kaavoituksessa kuntien ja 

                                                   
176 Siltala (2006, 316) määrittelee tulkintalainopin laajasti eli siten, että se käsittää varsinaisten oikeus-

sääntöjen tulkinnan ja systematisoinnin ohella myös oikeusperiaatteiden arvosidonnaisen punninnan ja 
tasapainottamisen suhteessa muihin asiaan vaikuttaviin oikeusperiaatteisiin. Lainopista ks. tarkemmin myös 
Siltala 2001, 22, 187; Siltala 2003, 328-329, 496-502, 906-908; Siltala 2006 327, 332-333; Aarnio 1975, 262-
268; Aarnio 1978, 52; Aarnio 1982, 22-23; Aarnio 1989a, 48-51, 288-289, 298-302; Aarnio 2006, 238; Husa 
1995, 133-163; Peczenic 1995, 33-34; Tuori 1990, 80-81. 

177 Aarnio 1986, 110; Tuori (2000b, 303) kirjoittaa, että lainopin (oikeusdogmatiikan) tehtäviksi osoi-
tetaan totunnaisesti oikeusnormien (normiformulaatioiden) tulkinta ja systematisointi. Tulkintalainopin 
välittömänä kohteena on selvästikin oikeus pintatasoltaan. Systematisoivaa tehtäväänsä täyttäessään oike-
usdogmatiikka taas muotoilee eri oikeudenalojen yleisiä oppeja, toisin sanoen niiden yleisiä oikeuskäsitteitä 
ja oikeusperiaatteita. Ks. myös Siltala 2004, 453-468, 468-490. 

178 Niemi (1996, 259) kuitenkin muistuttaa lainopin metodin epävarmuudesta. Hänen mukaansa epä-
luotettavuus ilmenee kahdessa eri suhteessa. Ensinnäkin Niemen mukaan usein kysymykseen tulevat 
vaihtoehtoiset tavat tulkita lakitekstiä tai muita oikeuslähteitä. Lisäksi kielen suhteellisesta avoimuudesta 
johtuen ilmaisujen merkitykset ovat epäselviä. ja tulkintaperiaate tai -tapa joudutaan valitsemaan. Toiseksi 
Niemi toteaa, että tietyt tulkinnan lopputulokset voivat estyä hyväksyttävyysarvioinnin tai muun väliintule-
van tekijän vuoksi. 

179 Aarnio 1978, 79. 
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valtion välillä. Tutkimuksessani etsitään oikeusdogmaattisen tutkimuksen keinoin 

kunnallisen itsehallinnon oikeudellisia rajoja ja oikeusvaikutuksia kaavoituksessa.  

Tutkimukseni sijoittuu sekä teoreettisen että käytännöllisen lainopin alueille. 

Teoreettisen lainopin alueella tutkitaan ja kehitetään oikeudenalan yleisiä oppeja eli 

periaatteita, käsitteitä ja teorioita. Teoreettisessa lainopissa pyritään oikeusteorian 

peruskannanottoihin nojautuen luomaan oikeudenalan ilmiöitä koskevia teorioita ja 

selvittämään eri oikeudenalojen peruskäsitteitä ja -periaatteita varsinaisen 

’’lainopillisen tutkimuksen’’ käyttöön. Käytännöllinen lainopillinen tutkimus 

puolestaan tutkii voimassa olevaa oikeutta sellaisenaan. Tulkintaa on pidetty 

lainopin praktisena ulottuvuutena. Tulkintalainoppia on yleensä kutsuttu 

käytännölliseksi lainopiksi. Myös oikeusperiaatteiden punninta ja tasapainottaminen 

kuuluvat ensisijaisesti käytännölliseen lainoppiin. Systematisointia teoreettisena 

ulottuvuutena on puolestaan kutsuttu teoreettiseksi lainopiksi. Käytännöllinen ja 

teoreettinen lainoppi eivät kuitenkaan ole irrallisia vaan vuorovaikutussuhteessa 

toisiinsa180. Systematisointi edellyttää myös tulkintaa ja lainopin tulkinnassa 

painotetaan systematisointia. 

Siltalan181 mukaan lainoppi eli oikeusdogmatiikka on oikeustieteen 

monilukuisista tutkimusaloista yhteiskunnallisesti merkittävin sen tutkimuskohteen, 

voimassa olevan oikeuden, institutionaalisten eli yhteiskunnalliseen vallankäyttöön 

liittyvien sidonnaisuuksien vuoksi182. Siltala jatkaa, että voimassa olevan oikeuden 

säännöt ja periaatteet määrittävät sen, miten yksittäisille oikeussubjekteille 

kohdennetut oikeudet ja velvollisuudet sekä valta, vastuu ja niukat aineelliset 

resurssit jakautuvat yhteiskunnassa. Siltala toteaa vielä, että lainoppi tuottaa 

                                                   
180 Aarnio 1997, 37 
181 Siltala 2006, 314 
182 Myös Aarnio (1997, 36) on todennut, että oikeustiede on syvällisessä mielessä yhteiskuntatiede, 

vaikka sen yhteys esimerkiksi empiiriseen yhteiskuntatieteeseen onkin pulmallinen. Tolonen (2003, 54) 
puolestaan toteaa, että oikeus on aina yhteiskunnallinen järjestys ja oikeus on aina sosiaalista, yhteiskunnal-
lista ja kulttuurista. Tolosen mukaan oikeus syntyy yhteiskunnallisista olosuhteista ja toisaalta oikeus vai-
kuttaa takaisin tähän yhteiskuntaan. 
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perusteltuja oikeuslauseita eli oikeudellisia tulkintakannanottoja tai 

tulkintasuosituksia voimassa olevan oikeuden säännöistä ja periaatteista.   

Mielestäni lainopilla on merkittävä tehtävä tiedon tuottamisessa kuntien ja 

valtion viranomaisten toimivallasta ja sen rajoista kaavoituksessa. Mitä enemmän 

laki on tulkinnanvarainen183, sitä enemmän sekä viranomaisen, joka toimii 

virkavastuun alaisen, että yksityisen tiedonintressi lisääntyy. Oikeudellinen prosessi 

on siis tehtävä näkyväksi. 

Tutkimustehtävää tarkastellaan myös oikeushistoriallisesta, oikeussosiologisesta 

ja oikeusvertailevasta näkökulmasta. Tätä voidaan perustella siten, että tässä 

tutkimuksessa oikeushistoria ja oikeussosiologia täydentävät oikeusdogmaattista 

lähestymistapaa. Tutkimuksessa ei tarkastella pelkästään sitä, mitä lainsäädännössä 

on säädetty kunnallisesta itsehallinnosta kaavoituksessa vaan kunnallista 

itsehallintoa tarkastellaan myös yhteiskunnallisena ilmiönä kaavoituksessa sekä 

oikeushistorian että oikeussosiologian avulla.  

3.3.2 Tutkimuksen muut lähestymistavat 

Tässä tutkimuksessa tarkastellaan oikeushistorian avulla rakennuslainsäädännön 

historiaa kunnallisen itsehallinnon näkökulmasta. Kekkonen184 on määritellyt 

oikeushistorian siten, että siinä on olennaisesti kysymys oikeudellisen muutoksen 

analyysistä185. Sanan väljässä mielessä oikeushistoria kattaa kaikki menneeseen 

aikaan kuuluvat oikeudelliset teot ja tapahtumat186. Niinpä jokaisen lain esityöt ovat 

                                                   
183 Esim. Määttä on todennut seuraavasti (2012, 19): ”Ympäristölait ovat tyypillisesti muuta lainsää-

däntöä avoimempia ja sisältävät runsaasti joustaviksi normeiksi kutsuttuja säännöksiä. Ympäristölakien 
joukossa MRL on eräs kaikkein yleispiirteisimmistä laeista.” 

184 Kekkonen 1997, 131 
185 Ks. myös oikeushistoriasta Kangas toim. 1998, 184-190. 
186 Kekkonen (2002, 7-9) on todennut, että oikeushistorian tarkastelun kohteena ovat eri aikoina an-

netut säädökset, lait ja vastaavat oikeusnormit. Toiseksi Kekkonen toteaa, että oikeushistoriassa tarkastel-
laan oikeudellisia instituutioita, oikeusnormien muodostamia kokonaisuuksia ja rakenteita, joilla on vähin-
tääkin tietty pysyvyys. Kolmanneksi oikeushistoria suuntaa Kekkosen mukaan katseensa oikeuskäytäntöön 
eli siihen miten erilaisia konflikteja (riitoja ja rikoksia) on pyritty ratkaisemaan tuomioistuimissa tai muissa 
oikeudenkäyttöä harjoittaneissa elimissä tai ennen keskusvallan ja valtiollisen vallan syntyä suku- ja heimo-
yhteiskunnan kaudella sovittelun kautta. Neljänneksi oikeushistorioitsijaa kiinnostaa Kekkosen mukaan 
oikeudellisen ajattelun muuttuminen, se millaiseen oikeusnäkemykseen perustuvat erilaiset oikeudelliset 
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historiallista aineistoa187. Näin ymmärrettynä itse asiassa lähes kaikki laintulkinta on 

tekemisissä oikeushistoriallisen aineiston kanssa. Mahkonen188 on todennut, että 

lain tulkinnassa ja systematisoinnissa on merkittävää selvittää myös lain ratio ja 

tällöin tulee väistämättä eteen myös oikeushistoriallinen näkökulma. Tulkinnan 

kannalta oikeushistorian piiriin voidaan lukea ei-voimassa olevaa oikeutta koskevat 

asiat. Lähinnä on tällöin kysymys voimassa olevan oikeuden syntyyn tai kehitykseen 

liittyvästä informaatiosta. Se auttaa ymmärtämään nykyisiä järjestelyjä ja muodostaa 

siten tärkeän taustan oikeudellisille tulkinnoille189. Tässä suhteessa oikeushistoria on 

siis tulkinnan aputiede, mikä ei suinkaan merkitse, ettei oikeushistorialla ole muissa 

suhteissa itsenäistä asemaa190. Tulkinnalle se tuottaa kuitenkin vain 

perusteluaineistoa. Yleisimminkin tietyn sääntelyn kehityksen tunteminen 

edesauttaa sen liittämistä oikeaan systeemiyhteyteen ja karsii siten tarpeettomia 

virhearviointeja.191  

                                                                                                                                  
järjestelyt ja mihin oikeudellisiin oppeihin perustuen oikeudellisia uudistuksia on eri aikoina puolustettu (tai 
vastustettu). Viidenneksi Kekkonen toteaa, että lakimiesten ammattikunta, lakimiesprofessio, kiinnostaa 
oikeushistorian tutkijoita. Kuudenneksi Kekkonen nostaa esille vielä oikeuskulttuurin käsitteen, jota usein 
käytetään hyvinkin erilaisissa merkityksissä. Kekkonen määrittelee oikeuskulttuurin siten, että se sisältää 
oikeudellisen maailman pitkäkestoisia, ylisukupolvisia rakenteita niin oikeusnormien, oikeudellisten insti-
tuutioiden kuin oikeusajattelunkin tasolla. Oikeuskulttuurin käsite viittaa Kekkosen mukaan juuri oikeuden 
jatkuvuuteen nopeatahtisten oikeusmuutosten vastapainoksi. 

187 Kemppinen (1990, 15) toteaa, että oikeus on historiallista eli osittain aikaisemmin käytettyä eli pe-
rimää eli kulttuuria.  

188 Mahkonen 1987, 146-147 
189Kekkonen (2003, 3) on todennut, että oikeushistoriallisen tutkimuksen tavoitteista keskeisin on oi-

keudellisten muutosten kartoittaminen ja niiden selittäminen. Lisäksi Kekkonen (2002, 17-19) toteaa, että 
ensimmäinen selkeä oikeushistoriallisten tarkastelujen funktio on nykyisyyden juurien esiin tuominen. 
Kekkosen mukaan jotta voisimme ymmärtää, miksi nykyinen oikeus kaikkine ulottuvuuksineen on sellaista 
kuin on, meidän täytyy tuntea sen juuret, nykyiseen tilanteeseen johtaneet kehitystiet.  Kekkonen toteaa, 
että toinen oikeushistorian funktio voidaan liittää ajatukseen oikeudellisten ilmiöiden suhteellisuudesta, 
siitä miten on aikojen  ja olosuhteiden vaihdellessa muuttunut. Kekkonen jatkaa, että kolmas oikeushistori-
an funktio liittyy tutkimuksen tuottamiin tuloksiin. Kekkosen mukaan jos ja kun oikeushistoriallisen tutki-
muksen kautta voidaan saada selville oikeudelliseen muutokseen ja oikeuden ja yhteiskunnan suhteisiin 
liittyviä säännönmukaisuuksia, voidaan niiden avulla eritellä myös tämän päivän tilannetta ja jopa ennakoi-
da tulevaisuuden vaihtoehtoja.  

190 Suomessa oikeushistoria nähtiin aikaisemmin lähinnä lainopin aputieteeksi, mutta nyttemmin sen 
itsenäinen asema tunnustetaan yleisesti. Ks. tarkemmin: http://www.ennenjanyt.net/3-01/oh.htm. 

191 Aarnio 1989, 236-237; Husa & Pohjolainen 1994, 21-22. 
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Oikeussosiologia tutkii millä tavoin oikeus vaikuttaa kansalaisten 

käyttäytymiseen ja sen tiedonintressi on ensisijaisesti selittävä192. Oikeussosiologia 

soveltaa yhteiskuntatieteiden analyysimenetelmiä: tilastollista analyysia, 

tutkimuskohteen osallistuvaa havainnointia, haastatteluja, vaalien ovensuukyselyjä 

ja niin edelleen. Tutkimuksellisena tiedonintressinä on yhteiskunnan oikeudellisesti 

merkityksellisten säännönmukaisuuksien kuvaaminen ja selittäminen, ja 

mahdollisesti, tulevaisuutta koskevien ennusteiden laatiminen. Oikeussosiologia siis 

tutkii millä tavoin oikeus vaikuttaa kansalaisten käyttäytymiseen ja sen 

tiedonintressi on ensisijaisesti selittävä. Oikeussosiologisen empiirisen tutkimuksen 

tuottamaa tietoa siis voidaan ja saadaan käyttää oikeudellisen tulkinnan, 

systematisoinnin ja punninnan apuna.193 Aulis Aarnio194 kuvaa oikeussosiologiaa 

siten, että se tutkii oikeussääntöjä ihmisen käyttäytymistä ohjaavina tekijöinä. 

Aarnion mukaan oikeussosiologian alaan kuuluu esimerkiksi seuraavien kysymysten 

selvittäminen: miten normeja noudatetaan, mitä vaikutuksia oikeussäännöillä on ja 

mikä yleisesti ottaen on oikeuden ja yhteiskunnan yhteys. Näihin kysymyksiin 

vastaamalla oikeussosiologia tarjoaa lainopin käyttöön yhteiskuntaa koskevaa 

perustietoa. Aarnio kuitenkin muistuttaa, että oikeussosiologian ja lainopin ero 

pysyy kuitenkin selvänä: lainoppi on sääntötutkimusta, jonka tiedonintressi ei 

suuntaudu käyttäytymisen säännönmukaisuuksien tutkimiseen. 

                                                   
192 Ks. myös oikeussosiologiasta Kangas toim. 1998, 193-200. 
193 Kyntäjä (2000, 17) toteaa, että lainsäädännön todellisia vaikutuksia ei voida päätellä lainsäätäjän 

julkilausumista tavoitteista vaan tähän tarvitaan järjestelmällistä empiiristä tutkimusta. Kyntäjän mukaan 
erilaiset lainsäädännön piilovaikutukset ovat usein oikeussosiologisten tutkimusten kohteina ja ne saattavat 
kääntää säädetyn lain seuraukset toisiksi kuin oli ajateltu. Lisäksi Kultalahti (2001, 165-167) esittää kolme 
keskeistä perustelua empiirisen metodin käytölle oikeustieteessä (ns. empiirisen metodin käytettävyystee-
sit). Ensimmäinen niistä on yhteiskunnallinen perustelu eli oikeustutkimuksen on tiedostettava ne tosiasial-
liset yhteiskunnalliset ongelmat, joita lainsäätäjä on oikeudellisen sääntelyn keinoin pyrkinyt käyttämään ja 
on myös nähtävä oikeussääntöjen ja niitä koskevien tulkintojen yhteiskunnalliset vaikutukset. Kultalahden 
mukaan tämä edellyttää tosiasiamaailman kytkemistä oikeudelliseen tulkintaan ja tämän kytkennän myötä 
syntyy tarve empiirisen tiedon ja metodin käyttöön, Toinen käytettävyysteesi on tehokkuusperustelu eli 
empiirisissä yhteiskuntatieteissä on kehitetty tosiasiatiedon hankintaan tehokkaita menetelmiä, joita oikeus-
tutkimuksessakaan ei ole syytä jättää käyttämättä. Kolmas käytettävyysteesi on kehittämisperustelu eli 
oikeustutkimuksen metodiikkaa on Kultalahden mukaan jatkuvasti kehitettävä. Tämä merkitsee sitä, että 
on huolehdittava siitä, että metodivalikko on riittävä ja työvälineet ovat kunnossa. Ks. myös Ylhäisen 
(2004, 41-53) puheenvuoro ’Oikeussosiologia lainopin tutkimuksessa’ ja Houtsonen 2002, 156-158. 

194 Aarnio 1989, 49-50 
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Laitinen195 kirjoittaa, ettei oikeussosiologiaa voi käsittää pelkästään 

oikeudellisten ilmiöiden empiiriseksi kuvailuksi. Oikeussosiologia käsittelee 

nimittäin myös konfliktien ratkaisua, suunnittelun ja ohjauksen problematiikkaa, 

päätöksenteon rationaalisuuden ja yhteiskunnallisen vallankäytön ongelmia. Näin 

sen kriittinen tehtävä ei Laitisen mukaan rajoitu vain oikeudellisen tietoisuuden 

kritiikkiin, vaan oikeussosiologialla on myös yhteiskuntakriittinen tehtävä. Näin 

ollen oikeussosiologia käsittää sekä yksittäisten oikeudellisten instituutioiden 

kritiikkiä että yleistä, yhteiskunnan rakenteeseen ja oikeusjärjestelmään 

kokonaisuutena kohdistuvaa kritiikkiä.  

Kultalahti196 on tarkastellut empiirin metodia oikeustutkimuksessa. Hän toteaa, 

että on ilmeistä, että empiirisen otteen merkitys vaihtelee esimerkiksi sen mukaan 

onko kysymyksessä lainopillinen vai muu oikeustutkimus. Kultalahti kirjoittaa 

lisäksi, että lainopillisen tutkimuksen ydinalueilla, systematisoinnissa ja tulkinnassa, 

ei perinteisesti ole nähty empirismille käyttöä. Kultalahden mukaan sen sijaan 

muilla oikeustutkimuksen alueilla (esim. oikeussosiologia ja oikeuspolitiikka) 

empiirisellä otteella on huomattava merkitys. Ervasti197 on todennut, että Suomessa 

oikeuden empiirinen tutkimus on hyvin vähäistä eikä täällä ole esimerkiksi 

samanlaista oikeussosiologian tutkimusperinnettä kuin Yhdysvalloissa tai 

Saksassa198. Oikeustieteilijät ovat katsoneet, että yhteiskuntatieteellinen 

lähestymistapa oikeuteen kuuluu yhteiskuntatieteilijöille199. Ervasti on kuitenkin sitä 

mieltä, että empiirinen oikeustutkimus on tarpeellista ja siitä on hyötyä. Hänen 

                                                   
195 Laitinen 1996, 9-10. 
196 Kultalahti 2001, 140. 
197 Ervasti 2004, 9-15. 
198 Myös Keinänen (2011, 79) on todennut, että valitettavasti oikeustieteen puolella empiirisen tutki-

muksen hyväksikäyttö arviointitutkimusten tekeminen on vielä aivan alkutekijöissään Suomessa. 
199 Esim. Kulla (1999, 7) on kuitenkin todennut, että hallinto-oikeudellisessa tutkimuksessa vaatimus 

yhteiskuntatiedon huomioonottamisesta ei ole uusi. 
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mielestään perinteinen lainoppi tarvitsee jonkinlaista reaalimaailmaa koskevaa 

tietoa200.  

Ervasti näkee myös, että samassa tutkimuksessa voidaan käyttää yhtä aikaa 

hyväksi sekä lainopin metodeita että empiiristä lähestymistapaa. Ervasti toteaa 

lisäksi, että lainopin taustalla oleva teoreettinen kuva oikeustieteestä ei ole täysin 

koherentti. Hänen mukaansa empiirinen lähestymistapa voi lähentää tutkimusta ja 

käytännön toimintaa toisiinsa. Lisäksi empiria voi auttaa myös oikeustieteellisessä 

teorianmuodostuksessa. Lopuksi Ervasti toteaa vielä, että perinteisen oikeustieteen 

staattinen kuva oikeudesta ei ole riittävä. Ervastin mukaan pelkkä oikeustieteen 

sisäinen näkökulma ei ole riittävä hahmotettaessa oikeuden ja siihen vaikuttavan 

ympäristön muutosta ja kehityslinjoja. Ervasti näkee, että empiirinen 

oikeustutkimus on yksi tapa todentaa ja lähestyä oikeuden dynaamisia elementtejä 

ja muutostendenssejä. Myös Keinänen201 nostaa kirjoituksessaan esille empiirisen 

oikeustutkimuksen tarvetta ja empiirisen tutkimustiedon hyödynnettävyyttä 

laajemmin oikeustieteellisessä tutkimuksessa. Keinäsen mukaan empiiriselle 

oikeustieteelliselle tutkimukselle ja koulutukselle on todettu olevan 

valtakunnallisesti erityistä tarvetta muun muassa lainsäädännön heikosta laadusta 

käydyn keskustelun yhteydessä.  

Similä202 kirjoittaa, että ympäristösääntelyn vaikutuksien huono tunteminen joh-

tuu osaltaan siitä, että hallinnon seuranta- ja valvontajärjestelmää ei ole kehitetty 

raportoimaan niinkään lakien vaikutuksista kuin hallinnollisen toiminnan suoritteis-

ta. Similän mukaan tätäkin keskeisempää on lakien ja vaikutuksien välisen syy-

seuraus ymmärtämisen haaste. Similä toteaa, että sääntelyn vaikutuksia ei voida 

päätellä välittömästi esimerkiksi erilaisista ympäristön tilaa kertovista tietojärjestel-

mistä, vaan syy-seuraussuhde tulee ymmärtää erilaisia tietoja yhdistämällä sekä tie-

toja arvioiden ja punniten. Oikeussosiologia sopii mielestäni hyvin tutkimuksen 
                                                   
200 Keinänen (2011, 80-81) on myös kirjoittanut, että oikeusministeriön tutkimusstrategiassa vuosille 

2007-2012 todetaan, että keskeinen puute oikeusministeriön hallinnonalalla on tarpeellisen tutkimustiedon 
puute. Keinänen jatkaa, että tutkimustietoa puuttuu kaikilta ministeriön keskeisiltä strategia-alueilta. 

201 Keinänen 2010,  465-470. 
202 Similä 2012, 9. 
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yhdeksi lähestymistavaksi, sillä tutkimuksessa selvitetään muun muassa 

haastattelujen avulla, mitä ongelmia ja ristiriitoja kuntien ja valtion välillä esiintyy 

uuden toimivallanjaon suhteen ja missä ovat ristiriitojen syyt.  

Tässä tutkimuksessa suoritetaan oikeusvertailu kuntien itsehallinnollisesta 

asemasta kaavoituksessa Pohjoismaissa. Oikeusvertailulla203 on tärkeä asema 

oikeustutkimuksessa204. Husan205 mukaan oikeusvertailussa on kyse erilaisten 

oikeusjärjestelmien asettamisesta rinnakkain tarkastelun kohteeksi 

tiedonhankkimiseksi. Husa jatkaa vielä, että mikäli kyse ei ole historiallisesta 

vertailusta, verrattavia oikeusjärjestyksiä täytyy olla vähintään kaksi, koska mitään 

tarkastelukohdetta ei voi verrata mielekkäästi itseensä.206 Husa toteaa, että 

oikeusvertailu on lähtökohtaisesti kansainvälistä toimintaa, koska se irtautuu 

tietoisesti kansallisvaltion oikeusjärjestyksen asettamista rajoista. Kyse on kansalliset 

rajat ylittävästä oikeustieteellisestä tutkimuksesta, joka pyrkii selittämään ja 

arvioimaan eri oikeusjärjestysten välisten erojen ja yhtäläisyyksien207 syitä. Husa 

kirjoittaa, että saatuja tuloksia voidaan käyttää hyväksi oikeudellisessa 

teorianmuodostuksessa, oikeudellisessa ratkaisutoiminnassa tai oikeuspolitiikassa ja 

lainsäädäntötoiminnassa208. Oikeusvertailu toimii tietoperustan laajentajana 

riippumatta tulosten käytöstä kaikissa tapauksissa209.  

Husa kirjoittaaa, että oikeusvertailun avulla voidaan selvittää sitä, millaisiin 

oikeudellisiin keinoihin muissa yhteiskunnissa on turvauduttu usein samojen 

                                                   
203Vertailevan ympäristöoikeuden alaan kuuluu paitsi perinteinen oikeusvertailu myös naapurivaltioi-

den tai valtioyhteisöjen lainsäädännön yhdenmukaistaminen, mikä voi olla tarpeellista valtioiden rajat 
ylittävien haittavaikutusten hallitsemiseksi ja alueellisten ympäristösopimusten aikaansaamiseksi. Euroopan 
unionin jäsenvaltioiden ja Euroopan talousalueen sopimusvaltioiden toiminta eurooppaoikeuden yhden-
mukaistamiseksi perustuu paljolti oikeusvertailuun, kuten myös Suomen ja muidenkin valtioiden naapuri-
valtioidensa kanssa solmimat lukuisat kahdenkeskiset ympäristöalan sopimukset esimerkiksi Pohjoismai-
nen ympäristönsuojelusopimus. 

204 Myös lainvalmistelussa tarvitaan riittävää tietopohjaa toisten valtioiden lainsäädännöstä. 
205 Husa 1998, 13 
206 Husa 1998, 13. 
207 Niemivuo (1991, 6) on todennut, että järjestelmien yhtäläisyyksien etsiminen on kunnallishallintoa 

koskevassa tutkimuksessa epäilemättä keskeisempi tehtävä kuin erojen kirjaaminen. 
208 Husa 1998, 14. 
209 Husa 1998, 14. 
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yhteiskunnallisten päämäärien saavuttamiseksi210. Lähtökohtaisesti voidaan 

huomauttaa, että mitä suuremmat erot yhteiskunnallisten ja kulttuuristen tekijöiden 

välillä ovat, sitä vähäisemmät ovat mahdollisuudet hyödyntää ulkomaista oikeutta 

tulkinnan apuna211. Pohjoismaiden yhtenevää asemaa oikeustieteen 

tutkimuskentässä ovat tarkastelleet useat tutkijat. Hakapää212 mainitsee 

esimerkkeinä muun muassa Wilhelmssonin, Mikkolan, Olssonin ja Hornin. 

Hakapään mukaan Wilhelmsson on painottanut tutkimuksellisen näkökulman 

laajentamisen kannattavuutta vedoten Pohjoismaiden keskeisten oikeudellisten 

raamien samankaltaisuuteen ja Mikkola on perustellut yhteispohjoismaista 

lähestymistapaa Pohjoismaiden yhteisellä historialla sekä yhteisillä oikeudellisilla 

traditioilla. Lisäksi Hakapää toteaa, että ruotsalainen Olsson puolestaan haluaa 

laajentaa pohjoismaiden välistä yhteistyötä siirtymällä perinteisistä oikeudenaloista 

uusille yhteistyöaloille. Hakapään mukaan oikeuskirjallisuudessa onkin esitetty 

sisällöllisen yhteyden lisäksi institutionaalista asemaa. Horn puolestaan esittelee 

Pohjoismaiden neuvoston institutionaalista asemaa. Hakapää kirjoittaa, että Hornin 

mielestä Pohjoismaiden neuvoston tärkeimpiin tehtäviin kuuluvat pohjoismaisen 

lakiyhteistyön ylläpitäminen ja kehittäminen sekä Euroopan unionin kehityksen 

seuraaminen ja huomioiminen pohjoismaisesta näkökulmasta.213 Oikeusvertailun 

käyttöalan laajoista mahdollisuuksista huolimatta on myös muistettava vertailevaan 

oikeustutkimukseen liittyvät rajoitukset, jotka aiheutuvat siitä, ettei kulttuurisia 

rajoja ole koskaan mahdollista ylittää täydellisesti sekä siitä, että oikeus on ilmiönä 

niin erikoislaatuinen ja monitasoinen tutkimuskohde, ettei sitäkään voida 

tutkimuksessa koskaan täysin tavoittaa. Oikeusvertailun mahdollisuudet ovat aina 

jossain määrin rajalliset214.  

                                                   
210 Husa 1998, 14. 
211 Husa 1998, 49. 
212 Hakapää 2008, 11-12 
213 Hakapää 2008, 11-12 
214Esimerkiksi Hollo (2000, 11) on todennut, että juridisesti verrattaessa maankäytön suunnittelun eri 

maiden järjestelmiä havaitaan, että käsitteistö ei ole yhteismitallinen eikä välttämättä vertailukelpoinenkaan, 
koska maankäytön suunnittelu on luonteeltaan hyvin kansallista.  
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4. Tutkimuksen toteuttaminen 

4.1 Tutkimuksen rakenne 

Tämän tutkimuksen ensimmäisessä luvussa käsitellään ensin kuntaa ja 

kaavoitusta yleisesti. Tämän jälkeen esitellään ajankohtaiskeskustelua kunnallisesta 

itsehallinnosta kaavoituksessa ja esitellään aiempia kuntien itsehallinnollista asemaa 

kaavoituksessa tarkastelevia tutkimuksia. Tutkimuksen toisessa luvussa käsitellään 

tutkimustehtävää. Tutkimuksen kolmannessa luvussa esitellään kansainvälistä ja 

kansallista lainsäädäntöä, joka vaikuttaa kuntien kaavoitukseen. Esillä ovat myös 

oikeusperiaatteet, jotka vaikuttavat kaavoitukseen. Tutkimuksen neljännessä luvussa 

tarkastellaan kunnallista itsehallintoa ja toimivallanjakoa kuntien kaavoituksessa. 

Ensin määritellään kunnallinen itsehallinto käsitteenä ja tarkastellaan kunnallisen 

itsehallinnon normiperustaa. Ko. luvussa pohditaan myös kaavoitusmonopolin ja 

kunnallisen itsehallinnon käsitteiden merkityksiä kaavoituksessa. Tämän jälkeen 

otetaan käsittelyyn toimivallanjako maankäyttö- ja rakennuslaissa ja tarkastellaan 

toimivallan käsitettä sekä toimivallanrajoja kuntien ja valtion viranomaisten välillä 

kaavoituksessa. Lisäksi pohditaan kuinka toimivallanjako ja kunnallinen itsehallinto 

näkyvät eri kaavatasoilla eli maakuntakaavoituksessa, yleiskaavoituksessa, 

asemakaavoituksessa ja ranta- asemakaavoituksessa. Luvussa viisi otetaan 

tarkasteluun kunnallisen kaavoituksen oikeudellinen ohjaus ja valvonta. Tämän 

luvun tehtävänä on nostaa esille ne kohdat maankäyttö- ja rakennuslaista, jotka 

rajoittavat kunnallista itsehallintoa kaavoituksessa. Lisäksi pohditaan hallinto-

oikeudellisen ohjauksen ja valtionvalvonnan oikeudellista perustaa. Luvussa kuusi 

tarkastellaan ensin kunnallisen itsehallinnon toteutumista  kaavoituksessa ja kuntien 

edellytyksiä  hyvään kaavoitukseen. Seuraavaksi otetaan esille kunnalliseen 

itsehallintoon ja toimivaltarajoihin liittyvät konfliktit kaavoituksessa. Ensin 

pohditaan, mitä käsite ’konflikti’, merkitsee kaavoituksessa. Esille otetaan myös 

tutkimustietoa siitä, millaisia ja kuinka yleisiä kuntien ja valtion väliset kunnalliseen 
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itsehallintoon ja toimivallanjakoon liittyvät konfliktit ovat käytännössä. 

Tarkastelussa ovat myös konfliktinratkaisukeinot kaavoituksessa. Luvussa kuusi 

empiirisenä aineistona ovat kuntien ja valtion viranomaisten haastattelut. Luvussa 

seitsemän vertaillaan kunnallisen itsehallinnon toteutumista eri Pohjoismaissa. 

Vertailumaat ovat Ruotsi, Norja ja Tanska. Luvussa seitsemän esitellään Ruotsin, 

Norjan ja Tanskan kaavoituslainsäädäntöä ja tarkastellaan millainen asema 

kunnallisella itsehallinnolla on ko. vertailumaiden lainsäädännössä verrattuna 

Suomeen. Lisäksi tutkitaan millainen toimivallanjako kaavoituksessa on kuntien ja 

valtion välillä vertailumaissa. Luvussa kahdeksan esitetään tutkimuksen 

johtopäätökset. 

4.2 Tutkimusaineisto 

4.2.1 Oikeuslähteiden jaottelua 

Laakson215 mukaan oikeuslähteenä voidaan pitää kaiken sen oikeudelliseen 

sääntelyyn kuuluvan informaation ja aineiston sisältöä, mitä päätöksenteossa ja 

päätösten perustelussa (argumentoinnissa) pitää, yleensä tulee tai voidaan käyttää. 

Tämä merkitsee, että oikeuslähde antaa informaatiota oikeusjärjestyksen sisällöstä. 

Oikeuslähteet voidaan järjestää tietynlaiseen oikeuslähdeopilliseen rakennelmaan. 

Sen perusteella paitsi hahmotetaan erilaisia lähteitä, myös ratkotaan niiden keski-

näistä painoarvoa eli sitä, mikä oikeuslähteistä jossain ratkaisutilanteessa on muita 

oikeuslähteitä velvoittamammassa asemassa.216 Ympäristöoikeuden oikeuslähteet 

jaetaan vahvasti velvoittaviin oikeuslähteisiin, heikosti velvoittaviin oikeuslähteisiin 

ja sallittuihin oikeuslähteisiin217. Oikeuslähteen vahva velvoittavuus merkitsee sitä, 

että julkisen vallan käytössä lähteen ilmaisemaa normia on noudatettava virkavas-

tuun uhalla. Tällaisia vahvasti velvoittavia oikeuslähteistä ovat suomalaisessa oikeu-

                                                   
215 Laakso 1990, 63. 
216 Ks. tarkemmin eri oikeuslähdekäsitteistä esim. Tolonen 2003, 19-68. 
217 Ks. tarkemmin Aarnio 1982; Aarnio 1989, 220-22; Tolonen 2003, 22-27 
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denkäytössä ensinnäkin kotimaiset kansanedustuslaitoksen antamat säädökset pe-

rustuslaki ja ns. tavallinen laki. Näiden säädösten antaman valtuutuksen nojalla 

voidaan edelleen antaa asetuksia ja näitä alemmanasteisia säädöksiä aina kunnallisen 

tason säädöksiin asti.218 

Kansallisten vahvasti velvoittavien oikeuslähteiden lisäksi Suomessa on Euroo-

pan unioniin liittymisen jälkeen sovellettu vahvasti velvoittavana eurooppaoikeudel-

lista normistoa, ts. Euroopan yhteisöjen perustamissopimuksia sekä yhteisön toi-

mielinten antamia asetuksia, direktiivejä ja päätöksiä sekä Euroopan neuvoston 

ihmisoikeussopimusta. Vahvasti velvoittavia oikeuslähteitä ovat niin ikään Euroo-

pan yhteisöjen tuomioistuimen ja Euroopan ihmisoikeustuomioistuimen sovelta-

misratkaisut. Näiden oikeuslähteiden ilmaisemilla normeilla on etusija kansallisen 

oikeuden normeihin verrattuna yhteisöoikeuden asiallisella toimivalta-alueella.219 

Oikeuslähteen heikolla velvoittavuudella tarkoitetaan sitä, että lähteen il-

maiseman normin sivuttamisesta ei seuraa virkavirhesanktiota. Tällaisia oikeusläh-

teitä ovat lainvalmisteluaineisto ja tuomioistuinten antamat ennakkoratkaisut. Lain-

valmisteluaineiston asema oikeuslähteenä perustuu siihen, että sen avulla voidaan 

saada tietoa säädösten taustalla olevasta lainsäätäjän tarkoituksesta. Tuomioistuin-

ten ennakkoratkaisujen seuraamista voidaan taas perustella ajatuksella oikeudellises-

ta ennakoitavuudesta ja yhdenvertaisuudesta. Ratkaisujen seuraamisella päästään 

sovellettavan oikeuden yhdenmukaisuuteen. Sallittuja ovat sellaiset oikeuslähteet, 

joita voidaan käyttää, kun velvoittavista oikeuslähteistä saatavan tiedon avulla ei 

voida päätyä tulkintaratkaisuun. Tällaisia lähteitä ovat muun muassa lainopillinen 

kirjallisuus. Ympäristöoikeuden lähteinä toimivat myös ympäristöpolitiikka, ympä-

ristöfilosofia, etiikka ja moraali.220 

Oikeusdogmaattiselta osaltaan tutkimuksen oikeudellinen lähdemateriaali on 

pitkälti perinteistä oikeusdogmaattista lähdemateriaalia. Tukeudun ensisijaisesti 

maankäyttö- ja rakennuslakiin, maankäyttö- ja rakennusasetukseen ja niiden 

                                                   
218 Syrjänen 1999, 41. 
219 Hollo 2009a, 6-7. 
220 Hollo 2009a, 35-39; Syrjänen 1999, 42-45. 
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valmisteluasiakirjoihin. Käytössäni on myös maankäyttö- ja rakennuslakia edeltävä 

lainsäädäntö. Kansallisesta lainsäädännöstä maankäyttö- ja rakennuslain lisäksi 

tarkastellaan perusoikeuksia, maankäyttö- ja rakennuslakiin liittyvää muuta 

ympäristölainsäädäntöä, kuntalakia ja hallintolakia. Esille otetaan myös 

oikeusperiaatteiden ja oikeuskäytännön merkitys kunnan kaavoituksen kannalta. 

Myös kansainvälinen lainsäädäntö vaikuttaa kuntien kaavoitukseen. Esillä on EU:n 

lainsäädännön ohella myös muut kansainväliset velvoitteet. Lisäksi tarkastelen 

Ruotsin, Norjan ja Tanskan kaavoituslainsäädäntöä verrattuna Suomen 

maankäyttö- ja rakennuslakiin. 

4.2.2 Oikeuslähteet pohjoismaisessa vertailussa 

Kirjoitettu laki on ensisijaisena oikeuslähteenä Pohjoismaissa. Muut 

oikeuslähteet otetaan käyttöön, mikäli laista ei ole löydettävissä yksiselitteistä 

tulkintaa. Sen sijaan erimielisyyttä Pohjoismaissa esiintyy muiden oikeuslähteiden 

tärkeysjärjestyksestä. Klami on todennut, että lainsäädännön esitöitä ja 

tuomioistuinratkaisuja käytetään lakien lisäksi auktoriteettiargumentteina221. 

Aarnion mukaan Suomessa on legalistimisempi perinne verrattuna muihin 

Pohjoismaihin222. 

Oikeuslähteet ymmärretään Suomessa ja Ruotsissa hierarkisesti siten, että 

sitovana oikeuslähteenä pidetään säädöksiä. Ruotsissa säädökset ovat tärkein 

oikeuslähde223. Ne painetaan ja julkaistaan virallisesti säädöskokoelmina. Säädökset 

jakaantuvat Ruotsissa lakeihin, asetuksiin ja määräyksiin. Ruotsin valtiopäivät 

säätävät lait224, hallitus antaa asetukset ja viranomaiset antavat määräyksiä. Ruotsissa 

                                                   
221 Klami 1980, 16-17. 
222 Aarnio 1982, 87. 
223 Ruotsissa toissijaisia oikeuslähteitä ovat säädösten esityöt ja oikeuskäytäntö. Esitöitä käytetään 

apuvälineenä lainsäädännön soveltamisessa. Esitöistä tärkeimpiä ovat lakiesitykset. Myös oikeuskäytännöllä 
on suuri vaikutus lainsäädännön soveltamisessa. Mitä uudempia esityöt ovat, sitä suurempi merkitys niillä 
on. Silloin kun lainsäädäntö on vanhaa tai jokin oikeuden ala on kehittynyt nopeasti, oikeuskäytännön 
merkitys kasvaa. 

224 Ruotsissa ainoastaan valtiopäivät voivat päättää laeista. Useimmat lait saavat alkunsa hallituksen 
esityksistä. Myös valtiopäiväedustajat ja valiokunnat voivat jättää ehdotuksia laeiksi. Lisäksi aloite lainsää-
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tärkeimpiä säädöksiä ovat perustuslait. Ruotsissa on neljä perustuslakia: 

hallitusmuoto, vallanperimysjärjestys, painovapausasetus ja ilmaisunvapauslaki. 

Niitä voi muuttaa ainoastaan erityismenettelyllä. Seuraavaksi säädöshierarkiassa 

tulevat muut lait, asetukset ja määräykset – tässä järjestyksessä. Ruotsissa 

pääsääntönä on, että kansainväliset sopimukset on sisällytettävä lainsäädäntöön, 

jotta tuomioistuimet ja muut lainsäädäntöä soveltavat elimet voivat soveltaa niitä. 

Kansainväliset sopimukset voidaan muuntaa Ruotsin lainsäädännöksi tai niiden 

voimassaolosta Ruotsissa voidaan antaa erillinen säädös. EU:n lainsäädäntö on 

kuitenkin poikkeus tästä periaatteesta, koska Ruotsi on luovuttanut osan 

lainsäädäntövallastaan EU:lle. EU:n lainsäädäntö tulee siis tietyiltä osin välittömästi 

voimaan Ruotsissa ilman että siitä on tarpeen säätää erikseen.  

Suomessa ja Ruotsissa yleensä myös tapaoikeus katsotaan sitovaksi 

oikeuslähteeksi. Ristiriitatilanteessa Suomessa ja Ruotsissa noudatetaan ensisijaisesti 

oikeuslähteitä, jotka ovat vahvasti sitovia. Kyseisellä jaottelulla on merkitystä 

Suomessa ja Ruotsissa, jossa tuomaria voidaan syyttää virkavirheestä, ellei hän ole 

ottanut huomioon säädöksiä tai tapaoikeutta.  Sen sijaan Norjassa ja Tanskassa ei 

jaottelulla ole merkitystä, sillä tuomareita ei voida syyttää virkavirheestä, vaikka he 

                                                                                                                                  
dännön muuttamiseksi voi tulla poliittisilta puolueilta, muilta eturyhmiltä, elimiltä tai yksittäisiltä henkilöil-
tä. Ennen kuin hallitus voi laatia lakiesityksen, asiaa on tutkittava. Tätä varten voidaan asettaa komitea tai 
valiokunta tai valtioneuvoston kanslian omat virkamiehet voivat tutkia asiaa. Lakiesitys toimitetaan yleensä 
asiasta vastaaville viranomaisille ja elimille, joilla on tilaisuus esittää siitä mielipiteensä. Kun lausuntokierros 
on päättynyt, valtioneuvoston kanslia käsittelee ehdotusta. Useimmat lakiehdotukset toimitetaan lakineu-
vostolle, joka on lähinnä korkeimman oikeuden ja korkeimman hallinto-oikeuden tuomareista koostuva 
elin. Lakineuvosto tutkii ehdotuksen lakitekniseltä kannalta. Lakineuvoston lausunto jätetään valtioneuvos-
ton kansliaan, joka käsittelee lakiehdotuksen uudelleen. Tämän käsittelyn tuloksena saatu ehdotus jätetään 
valtiopäiville. Valtiopäivät antavat ehdotuksen soveltuvan valiokunnan käsiteltäväksi. Tämän jälkeen val-
tiopäivät päättävat, annetaanko lakia. Valtiopäivät voivat luonnollisesti muuttaa esitettyä ehdotusta. Kun 
valtiopäivät ovat tehneet päätöksensä, hallitus antaa ja julkaisee uuden lain. Hallitus voi tietyissä tapauksis-
sa antaa määräyksiä asetuksilla. Hallituksella on toisaalta itsenäinen toimivalta antaa määräyksiä, toisaalta 
valtiopäivät voivat lain nojalla velvoittaa hallituksen antamaan määräyksiä tietyillä aloilla. Hallituksen itse-
näiseen lainsäädäntövaltaan kuuluvat määräykset lakien täytäntöönpanosta sekä määräykset, joita valtiopäi-
vät eivät tee perustuslain nojalla, eivät kuitenkaan sellaiset määräykset, joilla asetetaan velvollisuuksia yksi-
tyishenkilöille. Tietynsisältöisten määräysten antaminen kuuluu yksinomaan valtiopäivien toimivaltaan eikä 
sitä voi siirtää muille. Silloin kun perustuslakia muutetaan, valtiopäivillä on tehtävä samansisältöinen päätös 
kahdesti ja päätösten välillä on oltava valtiopäivävaalit. Lisäksi siitä, kun asia otettiin ensimmäistä kertaa 
esille valtiopäivillä, on pääsääntöisesti täytynyt kulua vähintään yhdeksän kuukautta ennen vaaleja. 
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syrjäyttäisivät lain ja maan tavan oikeuslähteinä225. Laki ja tapaoikeus ovat kuitenkin 

myös Norjassa keskeisimmät oikeuslähteet. Norjassa laki ymmärretään laveasti 

siten, että se kattaa myös laintulkinnassa käytetyt lainvalmisteluasiakirjat ja 

tuomioistuinratkaisut. Tanskassa oikeuslähteet puolestaan jaetaan perinteisesti 

lainsäädäntöön, ennakkopäätöksiin, tapaoikeuteen ja asian luonteeseen liittyviin 

argumentteihin226.  

Lainsäädännön esitöitä käytetään apuna kaikissa Pohjoismaissa sen 

selvittämisessä, mitä lailla tarkoitetaan. Esitöiden ja muiden oikeuslähteiden selkeys, 

ikä ja laatu vaikuttavat lainsäädännön esitöiden merkityksen arviointiin. Aarnion 

mukaan Suomessa ja Ruotsissa ollaan yleisesti yksimielisiä myös siitä, että 

oikeudenkäytössä tulee ottaa huomioon lainsäädännön esityöt, joskin niillä on 

suurempi painoarvo Ruotsissa kuin Suomessa.227 

Aarnio on todennut, että ennakkopäätökset eivät ole muodollisesti sitovia 

Pohjoismaissa, mutta niitä noudatetaan käytännössä niiden nauttiman arvostuksen 

vuoksi228. Voidaan sanoa, että ennakkopäätösten käyttö on heikosti velvoittavaa 

siten, ettei niiden käyttämättä jättämistä ole sanktioitu, mutta niillä on vaikutusta 

päätösten pysyvyyteen. 

Herala on kirjoittanut, että Pohjoismaissa oikeusdoktriinin oikeuslähdearvo 

vaihtelee, mutta oikeudellisen tutkimuksen tosiasiallinen arvo muiden 

oikeuslähteiden tulkinnassa tunnustetaan kaikissa Pohjoismaissa229. Tuomioistuimet 

viittaavat Suomessa ja Ruotsissa lisääntyvässä määrin oikeuskirjallisuuteen230. Sen 

sijaan Norjassa oikeustieteellä ei ole suurta oikeuslähdearvoa231. Von Eyben 

puolestaan toteaa, että Tanskassa tuomioistuimet viittaavat päätöksissään 

                                                   
225 Peczenik 1995, 220-221. 
226 Nielsen 1992, 13. 
227 Aarnio 1989, 334-335. 
228 Aarnio 1993, 263. 
229 Herala 1997, 75 
230 Strömholm 1996, 509-511. 
231 Eckhoff 1993, 231-232 
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oikeuskirjallisuuteen, joten oikeuskirjallisuus tunnustetaan oikeuslähteeksi, koska se 

näin ollen vaikuttaa muiden oikeuslähteiden tulkintaan232. 

Tässä tutkimuksessa pohjoismaisessa vertailussa käytetään oikeuslähteinä 

ensisijaisesti säädöksiä. 

4.2.3 Empiirinen aineisto  

Keinänen233 on todennut, että empiirisiä menetelmiä voidaan käyttää 

oikeudellisessa tutkimuksessa monin tavoin. Menetelmien avulla voidaan 

ensinnäkin kuvailla vallitsevaa oikeudellista tilaa ja sen yhteiskunnallista merkitystä. 

Empiiristen menetelmien avulla voidaan toiseksi yrittää ennustaa lainsäädännön 

muutosten vaikutusta yksilöiden tai yritysten, ja siten koko yhteiskunnan 

toimintaan. Empiirisiä menetelmiä käytetään kolmanneksi arvioimaan ja 

mittaamaan lainsäädännön muutosten ja toimenpideohjelmien todellisia vaikutuksia 

yhteiskunnassa. Tässä tutkimuksessa empiirisen aineiston tavoitteena on tuottaa 

tietoa, kuinka hyvin lainsäädännölle asetetut tavoitteet ovat toteutuneet. Eli 

empiirisen aineiston avulla tarkastellaan kunnallisen itsehallinnon asemaa 

kaavoituksessa ja miten kuntien itsehallinnollinen asema kaavoituksessa on 

muuttunut maankäyttö- ja rakennuslain myötä.  

Empiirisenä aineistona tässä tutkimuksessa ovat kuntien ja valtion 

viranomaisten haastattelut sekä ympäristöministeriön teettämä kyselytutkimus 

alueellisille ympäristökeskuksille ja niiden sidosryhmille, jonka materiaalin 

ympäristöministeriö on antanut käyttööni. Haastattelunsa tähän tutkimukseen ovat 

antaneet seuraavat henkilöt:  Kylmäkosken kunnanjohtaja Heikki Partanen, 

museoviraston yli-intendentti Mikko Härö, Pirkanmaan liiton 

maakuntakaavoitusjohtaja Pekka Harstila, Pirkanmaan ympäristökeskuksen 

(nykyisen ELY-keskuksen) ylitarkastaja Seppo Mäkinen, Pirkanmaan 

ympäristökeskuksen (nykyisen ELY-keskuksen), ylitarkastaja Leena Strandén, 

                                                   
232 Von Eyben 1991, 19. 
233 Keinänen 2011, 85-86. 
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Seinäjoen kaupungin kaavoituspäällikkö Hilkka Jaakola, Suomen kuntaliiton 

johtava lakimies Ulla Hurmeranta, Suomen kuntaliiton yliarkkitehti Ritva Laine, 

ympäristöministeriön hallitusneuvos Auvo Haapanala ja ympäristöministeriön 

hallitusneuvos Helena Korhonen.   
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3. KANSAINVÄLINEN JA KANSALLINEN 
LAINSÄÄDÄNTÖ SUOMALAISTEN 
KUNTIEN KAAVOITUKSESSA 

1. Kansainvälisen ympäristöoikeuden ja EU-oikeuden 

vaikutus kuntien kaavoitukseen 

Hollo & Kuokkanen & Utter234 toteavat, että kansainvälisellä 

ympäristöoikeudella ymmärretään yleisesti niitä kansainvälisen oikeuden sääntöjä ja 

periaatteita, jotka koskevat ympäristökysymyksiä235. Ympäristöoikeuden 

kansainvälisyys seuraa siitä, että ympäristöongelmat eivät monesti tunne rajoja236. 

Ympäristöasioissa on solmittu monia kansainvälisiä sopimuksia237. Niitä on saatettu 

myös Suomessa lailla voimaan. Kansainvälinen sitova oikeus velvoittaa 

allekirjoittajavaltiota kansainvälisissä suhteissa. Kansainvälisen ja valtion sisäisen 

oikeuden erillisyydestä (dualismista) johtuen sitova kansainvälinen oikeus on 

Suomessa saatettava voimaan kansallisella lainsäädännöllä. Täten se velvoittaa myös 

                                                   
234 Hollo & Kuokkanen & Utter 2011, 29. Ks. myös Koivurova 2012, 39-52; Hakapää 2010 sekä ks. 

lisäksi ympäristöoikeudellisen sääntelyn kansainvälisistä ulottuvuuksista Hollo 1991b, 131-135; Euroopan 
yhdentymisestä ja ympäristöoikeudesta Vihervuori 1991, 139-141,  EU-ympäristöoikeuden merkityksestä 
sekä kansainvälisen oikeuden merkityksestä Warsta 2008, 21-27 ja ylikansallisesta ympäristöoikeudesta 
Hollo 2009a, 41-70. 

235 Ks. kansainvälisen ympäristöoikeuden kehityksestä Hollo & Kuokkanen & Utter 2011, 32-34.. 
236 Koivurova 2012, 35. 
237 Yksi esimerkki kansainvälisistä ympäristösopimuksista on eurooppalainen maisemayleissopimus 

(HE 73/2005 vp; SopS 14/2006). Se on ensimmäinen kansainvälinen sopimus, joka koskee yksinomaan 
maisemaa. Euroopan neuvostossa valmisteltu sopimus velvoittaa viranomaisia vaalimaan maisema-arvoja 
ja kehottaa kansalaisia ja muita tahoja osallistumaan maisemaa koskevaan päätöksentekoon alueellaan. 
Maisemayleissopimuksen tavoitteena on maisemansuojelun, -hoidon ja -suunnittelun edistäminen sekä 
eurooppalaisen yhteistyön järjestäminen maisemaa koskevissa asioissa.  
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kansalaisia ja viranomaisia. Kansallisesti voimaansaatetun kansainvälisen oikeuden 

sitovuus koskee myös tuomioistuimia. Niiden on sovellettava kansainvälisen 

sopimuksen säännöksiä ratkaisutoiminnassaan. Esimerkiksi Århusin yleissopimus238 

sisältää tiedonsaantia, kansalaisten osallistumisoikeuksia sekä muutoksenhakua ja 

vireillepano-oikeuksia ympäristöasioissa koskevia vaatimuksia239. Kuten Siitari-

Vanne240 on todennut, Århusin sopimuksen syvin olemus on pyrkimys todellisiin ja 

vaikutuksellisiin oikeussuojakeinoihin.  

Suomea sitoo kansainvälisten sopimusten lisäksi Euroopan unionin 

ympäristösääntely: asetukset ja direktiivit241. Koivurovan mukaan EU:n jäsenvaltiot 

ovat vähin erin luovuttaneet EU:lle varsin tuntuvasti toimivaltaansa myös 

ympäristöasioissa. Koivurova kirjoittaa seuraavasti: ”Suomen asema 

ympäristöoikeudessa ja -politiikassa on muuttunut EU-jäsenyyden myötä 

melkoisesti, koska EU:lle on vuosien varrella eri tavoin siirtynyt paljon toimivaltaa 

ympäristöoikeudessa ja -politiikassa. Suomen ympäristöpoliittista ja -oikeudellista 

                                                   
238 Århusin sopimus hyväksyttiin vuonna 1998 YK:n Euroopan talouskomissiossa. Suomi liittyi so-

pimukseen 1.9.2004. Sopimuksen kolme pilaria koskevat ympäristötiedon avoimuutta, yleisön osallistu-
misoikeutta eli kuulemista ja oikeutta muutoksenhakuun. Sopimuksen tavoitteena on edistää nykyisten ja 
tulevien sukupolvien oikeutta elää heidän terveydelleen ja hyvinvoinnilleen suotuisassa ympäristössä. 
Sopimuspuolet ovat sitoutuneet takaamaan kansalaisilleen oikeuden saada tietoa, osallistua päätöksente-
koon ja käyttää muutoksenhaku- ja vireillepano-oikeutta ympäristöasioissa sopimuksessa tarkemmin sääde-
tyin tavoin. 

239 Osallistumisen ja vuorovaikutuksen kehittymisen kannalta vaikutusta on Århusin sopimuksella 
tiedon saannista, kansalaisten osallistumisoikeudesta päätöksentekoon sekä muutoksenhaku- ja vireillepa-
no-oikeudesta ympäristöasioissa, ympäristötietodirektiivillä eli Euroopan parlamentin ja neuvoston direk-
tiivillä (2003/4/EY) ympäristötiedon julkisesta saatavuudesta ja SYVA-direktiivillä (myös SEA-direktiivi), 
Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivillä (2001/42/EY) tiettyjen suunnitelmien ja ohjelmien ympä-
ristövaikutusten arvioinnista. Viimeisimmän näistä implementointi on suoritettu Suomen eduskunnassa  
(HE 243/2004) säätämällä laki viranomaisten suunnitelmien ja ohjelmien ympäristövaikutusten arviointia 
koskeviksi säännöksiksi (200/2005). Samalla on tehty muutoksia maankäyttö- ja rakennuslakiin 
(2002/2005) ja annettu VN:n asetus viranomaisten suunnitelmien ja ohjelmien ympäristövaikutusten 
arvioinnista. 

240 Siitari-Vanne 2001 
241 Koivurova (2012, 170-171)  kirjoittaa EU:n ympäristölainsäädännöstä seuraavasti: ”EU:n ympäris-

tösääntely on erittäin kattava. EU:n ympäristölainsäädäntö on kehittynyt vuosikymmenten ajan, ja se 
käsittää nykyään satoja säädöksiä, kuten direktiivejä ja asetuksia. Suurin osa ympäristölainsäädännöstä on 
direktiivejä.” 
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toimintavapautta rajoittaa siis kansainvälisen ympäristöoikeuden lisäksi EU:n 

ympäristöoikeus.”242 

EU:n perussopimukset uudistettiin 1.12.2009 voimaan tulleella Lissabonin 

sopimuksella243. Euroopan unionin toiminnasta tehty sopimus määrittelee perustan 

unionin toimille ympäristöasioissa. Sopimuksen 191-193 artiklat koskevat 

ympäristöä244. EU:n ympäristöpolitiikan keskeiset tavoitteet 

ovat ilmastonmuutoksen torjuminen, luontotyyppien ja luonnonvaraisten lajien 

suojeleminen, luonnonvarojen vastuullinen käyttö sekä ympäristön ja terveyden 

välisen suhteen hallitseminen. Ympäristöpolitiikassa pyritään suojelun korkeaan 

tasoon. Tässä tulee kuitenkin huomioida alueiden tilanteiden erilaisuus. 

Ympäristöpolitiikan periaatteita ovat varovaisuusperiaate, ennalta ehkäisevän 

toiminnan periaate, lähdeperiaate ja aiheuttamisperiaate. Läpäisyperiaate yhdistää 

eri politiikanlohkot toisiinsa: ympäristönsuojelua koskevat vaatimukset on 

sisällytettävä yhteisön muiden politiikkojen määrittelyyn ja toteuttamiseen (talous-, 

teollisuus-, maatalous-, liikenne- ym. politiikat). Euroopan unionin 

subsidiariteettiperiaate eli läheisyysperiaate245 koskee jäsenvaltion ja Euroopan 

unionin suhdetta. Subsidiariteettiperiaate koskee nyttemmin kaikkea sääntelyä. 

Euroopan unionin tulee ryhtyä vain, jos tavoitteet sillä tasolla voidaan saavuttaa 

paremmin kuin kansallisella tasolla.  

Varsinainen säädösperusta sisältyy sopimuksen 192 artiklaan. Euroopan unioni 

päättää määräenemmistöllä yhteispäätösmenettelyä käyttäen ympäristöpolitiikan 
                                                   
242 Koivurova 2012, 170. Myös eduskunnan ympäristövaliokunnan lausunnossa 6.5.2009 todetaan 

seuraavasti: ”Suomen ympäristöpolitiikka on tänä päivänä vahvasti EU-politiikkaa, sillä lähes kaikki ympä-
ristölainsäädäntömme on EU:sta peräisin.” Ks. myös EU-oikeuden vaikutuksista Suomen oikeuteen Oja-
nen 2010, 181-205. 

243 Lissabonin sopimuksessa todetaan, että yksi EU:n tavoitteista on toimia kestävän kehityksen hy-
väksi Euroopassa ennen kaikkea suojelemalla tehokkaasti ympäristöä ja parantamalla sen laatua. Vaikka 
kestävän kehityksen tavoite on otettu huomioon aiemmissakin perussopimuksissa, Lissabonin sopimuk-
sessa sitä vahvistetaan ja se määritellään paremmin. Kestävä kehitys on yksi EU:n perustavoitteista sen 
suhteissa muuhun maailmaan. 

244 Sopimus Euroopan unionin toiminnasta, XX osasto, Ympäristö, 191-193 artiklat. 
245 Ks. tarkemmin subsidiariteetti- eli läheisyysperiaatteen määritelmistä: Ojala & Pöyhönen 1994, 11-

16. Ks. myös  läheisyysperiaatteesta Suomen hallinnon rakenneperiaatteena esim. Ryynänen (2006a) , 
läheisyysperiaatteen sisällöstä ja merkityksestä Ryynänen 2008a, 90-93 sekä läheisyysperiaatteesta kansalais-
yhteiskunnan edellytyksenä Ryynänen 2008c, 13-14. 
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toteuttamiseksi tarvittavista toimista. Yksimielisyyttä edellyttävät kuitenkin 

etupäässä verotuksellisten säännösten antaminen, kaavoitukseen ja maankäyttöön, 

lukuun ottamatta jätehuoltoa ja yleisluontoisia toimenpiteitä, ja vesivarojen hoitoon 

liittyvät toimet sekä energiapolitiikkaan merkittävästi vaikuttavat toimet.  

Euroopan unioni ei ole antanut nimenomaisia maankäytön suunnitteluun ja 

kaavoitukseen liittyviä säännöksiä.246 Kuitenkin useat EU:n direktiivit ovat 

vaikuttaneet suomalaiseen lainsäädäntöön ja tulevat otettaviksi huomioon kaavojen 

sisällöstä päätettäessä247. Maankäyttö- ja rakennuslain muotoilussa on otettu 

huomioon eräiden kansainvälisten sopimusten lisäksi EU:n perustamissopimus ja 

eräät EU-direktiivit248. Ensinnäkin huomioon on otettu luonnonsuojelua koskevat 

luontotyyppien sekä luonnonvaraisen eläimistön ja kasviston suojelusta annettu 

neuvoston direktiivi 92/43ETY, luontodirektiivi249 ja luonnonvaraisten lintujen 

suojelusta annettu neuvoston direktiivi 79/409/ETY, lintudirektiivi250 sekä eräät 

ympäristönsuojelua koskevat direktiivit.251  

Hailan252 mukaan EU:n luontodirektiivin säädökset sekä uhanalaisten lajien että 

luontotyyppien suojelusta ovat tiukempia, kuin mihin kansallisella tasolla olisi 

päästy. Haila muistuttaa, että EU:n luonnonsuojelusäädösten valmisteluun vaikutti 

suuresti kansainvälinen paine. Haila toteaa myös, että valmistelujen alkuvaiheessa 

useat jäsenmaat vastustivat luonnonsuojelusäädöksiä kategorisesti esittäen, että 

EU:lta puuttuu valtuudet puuttua maankäyttöoikeuden alaan kuuluviin 

kysymyksiin. Vastustus kuitenkin kumoutui ja asetelma vaikutti myös Suomeen. 
                                                   
246 Ks. esim. Hollo 2000, 13-14. Euroopan yhteisössä asetettiin kuitenkin yhdeksi maankäyttöpoliitti-

seksi tavoitteeksi jäsenvaltioiden välinen tiedon vaihto ja laadittiin vertaileva selvitys jäsenvaltioiden aluei-
den käytön suunnittelujärjestelmistä ja -politiikasta. 

247 Euroopan unionin luonnonsuojeludirektiiveillä on jo ollut suoraa vaikutusta kaavaratkaisuissa; 
samoin IPPC-direktiivillä, joka on ympäristönsuojelulain taustalla. Vaarallisista aineista aiheutuvien suur-
onnettomuusvaarojen torjunnasta annetulla Seveso-direktiivillä (96/82/EY) on vaikutusta maankäytön 
suunnitteluun. Kaatopaikkadirektiivi (1999/31/EY) vaikuttaa kaatopaikkojen sääntelyyn. 

248 Muista maankäyttöön ja sen suunnitteluun vaikuttavista toimenpiteistä voidaan tuoda esille eu-
rooppalaiset verkostot (Trans-European Networks) ja rakennerahastojen taloudelliset tukimuodot. 

249 Ks. luontodirektiiviä koskevia oikeustapauksia esim. KHO 2000:40: KHO 2000:41; KHO 2001:67 
ja KHO 1.11.2001 t 2701. 

250  Ks. lintudirektiiviä koskevia oikeustapauksia esim. KHO 2001:67 ja KHO 1.11.2001 t 2701. 
251 Ks. myös HE 79/1996 ja YmVM 8/1996 
252 Haila 2008, 274-275 
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EU:n jäsenyyden ansiosta luonnonsuojelulain pitkään vireillä ollut uudistaminen 

onnistui Suomessa lopulta 1990-luvulla. 

Luonto- ja lintudirektiiviä toteuttaa Natura 2000-verkosto253. Luontodirektiivin 

liitteeseen IV(a) kuuluvia lajeja varten jäsenvaltioiden on luotava direktiivin 12 

artiklassa tarkoitettu tiukan suojelun järjestelmä lajien luontaisille 

levinneisyysalueille. Kyseinen artikla edellyttää ensinnäkin (12.1 a-c kohdat), että 

kyseisten lajien yksilöitä suojataan tahalliselta pyydystämiseltä, tappamiselta ja 

häiritsemiseltä niiden elinkierron eri vaiheissa ja munien hävittämiseltä tai 

ottamiselta. Tämä suoja on Suomessa toteutettu lajien rahoitusmääräyksillä LSL 39 

§:ssä sekä vastaavilla metsästyslain säännöksillä metsästettävien lajien osalta. 

Toiseksi artiklassa edellytetään (12.1 d-kohta), että lajien lisääntymis- ja 

levähdyspaikkojen heikentäminen ja hävittäminen on kiellettävä. Tämä kielto on 

toimeenpantu LSL 49 §:ssä ja se on voimassa kaikkialla ilman erikseen tehtäviä 

viranomaispäätöksiä lisääntymis- ja levähdyspaikan sijainnista. Kielto koskee kaiken 

tyyppistä luontoa muuttavaa toimintaa ja kaikkia toimijoita, myös maanomistajaa. 

Tiukan suojelun järjestelmän kielloista on mahdollista poiketa vain 

luontodirektiivin 16 artiklan mukaisilla perusteilla. Näistä yksittäistapauksina 

myönnettävistä poikkeusluvista päättää LSL 49 § 3 momentin nojalla ELY-

keskus.254  

Esimerkiksi liito-orava (Pteromys volans) on Siperian taigametsien laji, jota 

Euroopan yhteisön alueella tavataan eniten Suomessa sekä jonkin verran myös 

Virossa ja Latviassa. Liito-orava on luontodirektiivin liitteen IV (a) mukainen laji. 

Kaavaa laadittaessa on aina selvitettävä suunnitelman ja sen vaihtoehtojen 

ympäristövaikutukset. Liito-oravien mahdollinen esiintyminen ja kaavan vaikutus 

niihin on yksi selvitettävistä asioista. Selvitysten laajuus riippuu tilanteesta ja siitä, 

miten yleispiirteinen kaava on kyseessä. Asemakaavatasolla tarvitaan 

yksityiskohtaisinta tietoa. Lisäksi päätöksenteon pohjaksi tarvitaan sitä parempaa 

                                                   
253 Ks. Natura 2000-verkostoa koskevia oikeustapauksia esim. KHO 2002:32; KHO 2005:69; KHO 

20.3.2008/591; KHO 2008:29 ja KHO 2009:30. 
254 Ympäristöministeriön kirje liito-oravan huomioon ottamisesta kaavoituksessa 9.11.2005 
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tietoa, mitä voimakkaammin on tarkoitus muuttaa luontoa tai mitä arvokkaampi 

kaavoitettavan alueen luonto.255 

Liito-orava on nostanut esiin merkittäviä kysymyksiä kaupunkiluonnon ja 

kaavoituksen suhteesta256. Tampereen kantakaupungin yleiskaavaa koskevassa RL:n 

1 §:n 4 momentin ja 22 §:n 2 momentin soveltamista koskevassa 

vuosikirjaratkaisussa (KHO:2002:78) KHO pysytti YM:n ratkaisun mm. siltä osin, 

jossa Hervannan osa-alue jätettiin vahvistamatta riittämättömien liito-

oravaselvitysten vuoksi kun liito-oravan lisääntymis- ja levähdyspaikkoja kuitenkin 

kiistatta esiintyi alueella. MRL 197 § 1 momentti on samansisältöinen kuin RL:n 1 

§:n 4 momentti. 

Aika ajoin on esiintynyt keskustelua siitä, kuinka Suomessa liito-oravat 

haittaavat asutusalueiden rakentamista tai siirtävät moottoriteitä257. Nygren258 on 

todennut, että tiiviimmällä yhteistyöllä suunnittelijoiden ja luontoasiantuntijoiden 

välillä voidaan helpottaa liito-oravan kaltaisten luonnon elementtien 

huomioonottamista kaavoituksessa. Nygren kuitenkin muistuttaa, että liito-oravien 

suojelustatus ja liikkuminen asettavat kuitenkin erityisiä haasteita 

vuorovaikutteiselle suunnittelulle. Nygren kirjoittaa: ”Tärkeäksi muodostuu 

keskeisten toimijoiden välisen riippuvuuden tunnistaminen ja tunnustaminen. 

Luontoharrastajien ja asukkaiden paikallista luontotietoa (esimerkiksi liito-oravista) 

tarvitaan maankäytön suunnittelun onnistumiseksi. Olennaista on ymmärryksen ja 

luottamuksen luominen – kenen kanssa tehdään yhteistyötä, suunnitelmia ja 

päätöksiä, kenen tietoon luotetaan, säilyykö luottamus yhteistyöhön suunnittelun 

kuluessa ja vielä sen jälkeen.”259 

                                                   
255 Ympäristöministeriön kirje liito-oravan huomioon ottamisesta kaavoituksessa 9.11.2005 
256 KHO:n liito-oravaa kaavoituksessa koskevia oikeustapauksia, ks. KHO 2003:38; KHO 2003:98; 

KHO:2003:178; KHO:2004:1977; KHO 6.9.2007 t 2261; KHO 20.3.2008 t 591 ja KHO 2009:47. Ks. 
myös Kuusiniemi 2010, 243-249. 

257 Esim. Nygren & Littunen (2008, 478-480) ovat kirjoittaneet liito-oravien suojelusta maankäytön 
suunnittelussa. 

258 Nygren 2005, 41. 
259 Jokinen & Nygren & Haila & Schrader (2007) puolestaan toteavat raportissaan, että liito-oravan 

tiukasta suojelusta aiheutuvia yhdyskuntasuunnittelun ongelmia voidaan huomattavasti helpottaa lisäämällä 
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Toiseksi maankäyttö- ja rakennuslakia valmisteltaessa on otettu huomioon 

ympäristövaikutusten arviointilaki, jolla toteutetaan Euroopan yhteisössä vuonna 

1988 voimaan tullutta direktiiviä tiettyjen julkisten ja yksityisten hankkeiden 

ympäristövaikutusten arvioinnista (85/377/ETY)260. Ympäristövaikutukset antavat 

punnintaperusteita päätösharkintaan, koska ympäristövaikutukset voivat olla 

hyödyllisiä, merkityksettömiä tai haitallisia. YVA-menettely pyrkii ennalta 

ehkäisemään ympäristöön kohdistuvia haitallisia vaikutuksia.  

Maankäyttö- ja rakennuslakia kirjoitettaessa on huomioitu myös vaarallisista 

aineista aiheutuvien suuronnettomuusvaarojen torjunnasta annettu ns. Seveso-

direktiivi (96/82/EY), joka vaikuttaa maankäytön suunnitteluun. Maankäyttö- ja 

rakennuslain mukaisessa suunnittelussa direktiivin vaikutukset edellytetään 

otettavan huomioon arvioitaessa esimerkiksi maankäyttö- ja rakennuslain 54 §:n 

asemakaavan elinympäristön perusvaatimuksia: terveellisyyttä ja turvallisuutta. 

Tämä edellyttää kaavan laadinnassa ja päätösharkinnassa huolellisuutta niin, että 

kaavoitusprosessissa valvotaan muun muassa laitosten sijoittumista ja niiden 

läheisyyteen tapahtuvaa rakentamista. Edellä mainittujen velvoitteiden lisäksi 

maankäyttö- ja rakennuslain valmistelussa on huomioitu yleiseurooppalaisen 

liikenneverkon kehittämistoimenpiteet sekä rakennerahastojen mukaiset 

tukitoimet.261  

                                                                                                                                  
suunnitteluvaraa paikallisen yhteistoiminnan avulla. Se tarkoittaa, että voidaan avata uusia vaihtoehtoisia 
mahdollisuuksia sovittaa yhteen liito-oravan suojelun ja maankäytön tarpeet. Tällöin on (1) vahvistettava 
kaikkien liito-oravan suojeluun osallistuvien kaupunkiseudun tahojen yhteistyötä, keskinäistä luottamusta 
ja sitoutumista yhteisiin tavoitteisiin. Erityisesti on pyrittävä kuntarajat ja toimialarajat sekä kaupungin ja 
maaseudun rajat ylittävään vuorovaikutukseen. (2) Kaupunkiseutu on sopiva lähtökohta liito-oravakannan 
seurannalle ja suojelun suotuisan tason alueelliselle arvioinnille. Olennaisinta on turvata alueellisten popu-
laatioiden jatkuvuus muuttuvissa ympäristöoloissa. Vihervyöhykkeiden ja suojelukohteiden muodostaman 
“turvaverkon” lisäksi suojelussa tarvitaan vaihtuvia elinympäristölaikkuja, joita voidaan kasvattaa kompen-
saatioajatteluun nojautuen muutaman vuosikymmenen aikajänteellä. (3) Uusia toimivia suojeluratkaisuja on 
löydettävissä yhteisen kekseliäisyyden avulla tukemaan edellä mainittuja osatavoitteita kaavoituksessa, 
metsien käsittelyssä taajamissa ja yksityismailla, tiedonhallinnassa ja seutuyhteistyössä. 

260 Komiteanmietintö ”Ympäristövaikutusten arviointi” (KM 1982:46) on ensimmäinen suomalainen 
kirjallinen dokumentti, jossa käsitellään kokonaisvaltaisesti YVA-menettelyä.  

261 HE 101/1998, s. 125. Maankäyttö- ja rakennuslakia kirjoitettaessa on huomioitu myös eräitä kan-
sainvälisiä sopimuksia kuten biologista monimuotoisuutta koskeva sopimus (Rio de Janeiro 1992).  
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Edellä olevat velvoitteet on pyritty sisällyttämään lakiin, jonka tavoitepykälissä 

ne erityisesti tulevat esille. Silti uuden lain mukainen maankäytön suunnittelu- ja 

kaavajärjestelmä on kansainvälisesti katsoen hyvin omaleimainen. EU ei ole 

toistaiseksi ryhtynyt maankäytön suunnittelua koskevan normiston selkeään ja 

suoraan harmonisointiin. On kuitenkin merkittävää, että EU:n aluesuunnittelusta 

vastuussa olevat ministerit ovat hyväksyneet toukokuussa 1999 EU:n 

maankäyttöpolitiikkaa koskevan kehittämisohjelman, European Spatial 

Development Perspective (ESDP). Kyseinen ESPD -asiakirja ei ole jäsenvaltioita 

oikeudellisesti sitova, mutta jäsenmaat ovat sitoutuneet poliittisesti asiakirjan 

tavoitteisiin. Vuonna 1999 aluesuunnittelusta ja -kehityksestä vastaavien ministerien 

kokouksessa hyväksyttiin ESDP:n soveltamis- ja toimintaohjelma. 

Toimintaohjelman hankkeiden toteutusvastuu on jaettu 12 jäsenvaltion 

kesken. Vaikka ohjelma ei ole jäsenmaita sitova ja kaavoitus yleensäkin pysyy 

kansallisena päätöksentekona, ohjelmassa korostetaan maankäyttöratkaisujen 

keskeistä merkitystä EU:n tavoitteiden toteuttamisessa. Ohjelma on ensimmäinen 

askel kohti jäsenvaltioiden maankäytön suunnitelmien tasapainottamista ja 

pyrkimystä parempaan kestävän kehityksen huomioon ottamiseen.262 

Euroopan unionin toiminta ympäristöasioissa on myös alusta alkaen perustunut 

usean vuoden pituisiin ympäristöohjelmiin.Vuonna 1973 hyväksyttiin ensimmäinen 

ympäristöohjelma, jossa korostui ympäristön suojelemisen tarve. Euroopan 

komissio antoi marraskuun 2012 lopussa ehdotuksen EU:n seitsemänneksi 

ympäristöä koskevaksi toimintaohjelmaksi, joka ulottuisi vuoteen 2020. Uudessa 

ohjelmassa määritellään kolme teemakohtaista tavoitetta: 1. Luonnon pääoman 

suojeleminen, säilyttäminen ja parantaminen,  2. EU:n talouden muuttaminen 

resurssitehokkaaksi, vihreäksi, kilpailukykyiseksi ja vähähiiliseksi sekä 3. EU:n 

kansalaisten terveyden ja hyvinvoinnin suojelu ympäristöriskeiltä. 

Ympäristölainsäädännön osalta ohjelman pääpaino on olemassa olevan 

lainsäädännön täytäntöönpanossa. Toisaalta ohjelma antaa melko avoimen 

                                                   
262 Jääskeläinen & Syrjänen 2010, 52. 
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valtakirjan koko ympäristölainsäädännön kentän tarkasteluun seuraavan 

vuosikymmenen aikana. On mahdollista, että komission mielestä esimerkiksi 

luonnonsuojelussa, vesipolitiikassa, ilmastoasioissa, tuotepolitiikassa, kemikaaleissa 

ja vaikkapa jätehuollossa on puutteita, jotka saattavat johtaa myös uusien 

toimenpiteiden ehdottamiseen. Ehdotus valmistellaan vuoden 2013 aikana 

tavallisessa lainsäätämisjärjestyksessä eli yhteistyössä parlamentin ja neuvoston 

kanssa. Seuraavaksi asian käsittelyä jatketaan parlamentin 

ympäristövaliokunnassa.263 

1.1 Kunnallinen itsehallinto kaavoituksessa ja kansainvälisyys 

EU-oikeus vaikuttaa monella tavalla kuntiin264. Merkittävä osa EU:n 

lainsäädännöstä ja ohjelmista pannaan täytäntöön alue- ja paikallistasolla. Euroopan 

unionin oikeudessa merkitystä ei ole sillä, miten jäsenvaltio järjestää oman 

organisaationsa. Unioni edellyttää EU-oikeuden tehokasta toteuttamista, ja tämä 

jäsenvaltion on turvattava. Jäsenvaltio ei siten esimerkiksi voi vedota siihen, ettei se 

voi puuttua kuntien päätösvallan käyttöön. Tässä mielessä EU-oikeus saa etusijan 

myös kunnalliseen itsehallintoon nähden.  

EU-lainsäädännön vaikutus kuntiin on erityisen suuri Suomen kaltaisissa maissa, 

koska kuntien toimiala on niissä laaja. Mäenpää265 on todennut, että kuntien asema 

integraatiossa on samanaikaisesti sekä itsenäinen266 että alisteinen. Integraatio 

korostaa itsehallinnon kansallista luonnetta. Tämä perustuu siihen, että EU:n 

päätökset eivät muodollisesti rajoita kunnallista itsehallintoa. Kuntien itsenäiseen 

toimintaan vaikuttaa kuitenkin se, että ne ovat valtion jäsenyysvelvoitteen kohteena. 

Vaikka jäsenvaltio voi itse määritellä alue- ja kuntahallinnon järjestämisen tavan, 
                                                   
263 Ks. tarkemmin “Proposal for a new EU Environment Action Programme to 2020”,  

http://ec.europa.eu/environment/newprg/proposal.htm 
264 Ks. esim. Mäenpää 2001, 341-355 
265 Mäenpää 1997, 11-12 
266 EU-oikeudellisen sääntelyn ulkopuolelle jäävät kuntien asema ja organisaatio, kunnallisen itsehal-

linnon sisältö ja laajuus, julkishallinnon alueellistaminen sekä alue- tai maakuntahallinnon järjestäminen. 
Ks. tarkemmin Mäenpää 1997, 34. 



78 

 

jäsenvaltio on kuitenkin velvollinen pitämään huolen siitä, että kunnat suoriutuvat 

EU-oikeuden tehokkaasta täytäntöönpanosta.267  

Ristiriitaa itsehallinnolle aiheutuu siitäkin, että ylikansallisissa 

päätöksentekoelimissä päätöksiä tekemässä ovat valtion edustajat, kun taas monissa 

asioissa juuri kunnat panevat päätökset täytäntöön.268 Ryynänen269 on nostanut 

asiasta esimerkiksi Suomen Natura 2000-verkoston270. Hän kirjoittaa asiasta 

seuraavasti: ” Kyseinen direktiivi – luonteeltaan jäsenvaltiota päämäärien mutta ei 

keinojen  osalta sitova ohje – velvoittaa jäsenvaltiot osoittamaan suojelualueita 

”Natura 2000” -tunnuksella. Puuttumatta tässä kyseiseen prosessiin muilta osin 

(esimerkiksi avoinna olevien oikeusvaikutusten osalta: ”sika ostetaan säkissä”, 

kuten prosessista melun nostaneet saksalaiset kuntajärjestöt ovat todenneet), on 

selvää, ettei kunnallisesta maankäytön suunnitteluvallasta kyseisten alueiden 

nimeämisen jälkeen ole enää näillä alueilla mitään jäljellä. Suomessa ehdotus on 

valmisteltu valtiokeskeisesti ympäristöministeriössä ja sen alaisissa 

ympäristökeskuksissa. Kunnat ovat prosessissa alennettu pelkiksi 

lausunnonantajiksi. Vaihtoehtoinen toimintatapa, alhaalta eli kunnista lähtevästi, ei 

ilmeisesti ole edes tullut ministeriön mieleen.”271 Myös Nousiainen272 on kritisoinut 

                                                   
267 Ks. myös Mäenpää 2011b, 394-395. 
268 Ks. myös Heuru 2006, 91-94 
269 Ryynänen 1998, 94. 
270 Natura-verkoston toimeenpanon Suomessa aiheuttama kohu kuvastaa osaltaan verkostoon sisäl-

tyvää radikaalia läpäisyperiaatetta. Verkoston oikeusvaikutusten epämääräisyys on aiheellisesti herättänyt 
maanomistajissa levottomuutta. Tarkoituksena on ollut sovittaa suojeluintressit ympäristönkäyttöä koske-
van sääntelyn osaksi kunnioittamalla kestävää kehitystä ja luonnon monimuotoisuutta. Tällä tavalla toisiaan 
vastassa ovat 1) yksilön perustellut oikeusturvaodotukset eli tietää suojelu oikeusvaikutukset, mikä on 
sallittua ja mikä ei, ja toisaalta 2) sääntelyn tasolla hyvin väljältä ja joustavalta vaikuttava luonnon moni-
muotoisuus, biodiversiteetin kunnioittaminen, joka käytännössä onkin aivan konkreettinen, mutta silti 
”sumea” asia. 

271 Natura 2000 -ohjelman aluevaraukset kattavat 16% maamme pinta-alasta. Sen oikeusvaikutukset 
ovat vahvat myös kunnallishallinnossa, kuten Helsingin Vuosaaren satamahanke on osoittanut. Mennolan 
(1999, 76) mukaan ylhäältä määrättyjä Natura-ukaaseja välittävä valtiollisen ympäristökeskuksen virkamies 
voi tehdä asialle suurtakin vahinkoa. Mennolan mukaan luonnon ja ympäristön tulevaisuus maakunnassa 
turvataan tehokkaimmin, jos suojelun mahdollisuudet ja rajat sovitaan rakentavassa yhteistyössä oman 
väen kesken. 

272 Nousiaisen mukaan silloin, kun Natura 2000 -ohjelma oli nähtävänä eri kunnissa maanomistajille 
muistutusten jättämistä varten, siitä puuttuivat täsmälliset aluerajaukset ja tyystin eri alueiden arviointitu-
lokset luontodirektiivin ja Natura-verkoston kriteerien mukaan. Nousiainen toteaa, että puuttuvat tiedot oli 



79 

 

Natura-ohjelman valmistelua Suomessa. Hän on todennut, että Natura-ohjelma 

valmisteltiin riittämättömin resurssein ja vajavaisesti ympäristöministeriön taholta 

ohjattuna.273  

Toissijaisuus- eli subsidiariteettiperiaate on ja on ollut yksi keskeisimmistä ja 

puhutuimmista teemoista liittyen jäsenvaltioiden ja Euroopan unionin suhteeseen. 

Subsidiariteettiperiaate edellyttää, että unionin tasolla käsitellään asioita vain, mikäli 

jäsenvaltiot eivät voi riittävällä tavalla toteuttaa suunnitellun toiminnan 

tavoitteita274. Läheisyysperiaate korostaa yleisesti asioiden käsittelyä lähellä 

kansalaisia275. Unionin toimivallan käyttöä koskevina periaatteina Lissabonin 

sopimuksen uudessa SEU 3 b artiklassa mainitaan nimenomaisesti 

toissijaisuusperiaate ja suhteellisuusperiaate. Toissijaisuusperiaatteen mukaan unioni 
                                                                                                                                  

lisätty ohjelmaan vasta Valtioneuvoston käsittelyn jälkeen.  Nousiainen jatkaa, että KHO siunasi .14.6.2000 
päätöksellään vuosikymmeniä kestäneen huonon ja lainvastaisen hallintomenettelyn ympäristöhallinnon 
osalta. Maanomistajilta oli hänen mukaan salattu asiaan liittyvää tietoa. Lisäksi oli hyväksytty vajavaiset 
kuulemisasiakirjat ja niiden täydentäminen lopullisen päätöksen jälkeen.. Ks. tarkemmin  Nousiainen 
17.2.2011 ”Mikä ei ole oikeus ja kohtuus, se ei voi olla myöskään laki”. Saatavissa osoitteessa: 
http://www.pekkanousiainen.net/main.php?page_id=5&main_page_id=1 

273 KHO:n presidentti Pekka Hallberg (2001, 14-15) on ottanut kantaa Natura 2000 -verkoston val-
misteluun. Hän kirjoittaa seuraavasti: ”Natura-asioissakin valittajia kuultiin kaikista saaduista lausunnoista 
ja annettiin tilaisuus tutustua kaikkeen kertyneeseen aineistoon. Asioiden ymmärtämistä vaikeutti se, että 
käytettävissä ollut sähköinen tietolomake oli vain osaksi suomenkielinen ja sisälsi pääosin koodimuotoista 
aineistoa. Vaikeudet eivät kuitenkaan olleet lähtöisin maamme ympäristöviranomaisten menettelystä, eikä 
aineiston vaikeaselkoisuus näin ollen voinut olla perusteena tinkiä direktiivien edellyttämistä täytäntöön-
panovaatimuksista. Toinen ongelma, johon ei ole riittävästi kiinnitetty huomiota, oli eri kieliversioissa 
havaittavat eroavuudet. Käännösvirheiden aiheuttamia epätietoisuuksia selvitettiin myös KHO:n päätök-
sissä. Samoin aiheutui ongelmia siitä, että luontotyyppien nykyisin voimassaolevat koodit olivat käytettävis-
sä vasta marraskuusta 1997 alkaen, jolloin direktiivi luontodirektiivin mukauttamisesta tieteen  ja tekniikan 
kehitykseen oli saatavissa. Tosiasiatiedot ja kohdekuvaukset luontotyyppejä ja lajistoa koskevine tietoineen 
olivat kuitenkin sisältyneet nähtävillä pidettäviin asiakirjoihin, minkä vuoksi menettelyä ei sen kokonaisuus 
huomioon ottaen myöskään tämän vaikeaselkoisuuteen liittyvien perusteiden vuoksi pidetty lainvastaise-
na.” Lisäksi Hallbergin mukaan julkisuudessa toistunut käsitys, että lähes kaikki valitukset tulivat hylätyiksi, 
ei pidä paikkaansa ja antaa virheellisen kuvan koko Natura-prosessista. 

274 Mennola (1999, 44-45) kiteyttää subsidiariteettiperiaatteen ydinsisällön siten, että kaikkien instituu-
tioiden tarve ratkaistaan yksityisten ihmisten suunnasta. Täten kansalaista lähempänä oleva organisaatio 
tulee aina ennen etäisempää, toisin sanoen kunta ennen maakuntaa, maakunta ennen valtiota. 

275 Ryynänen & Salovaara (2002, 20) ovat todenneet, että Euroopan unionin kasvava kiinnostus kan-
salaisten vaikuttamismahdollisuuksiin liittyy luonnollisesti runsaasti esillä olleeseen unionin demokratia- ja 
legimiteettivajeeseen. Ryynäsen & Salovaaran mukaan integraatio on myös nyt siirtymässä aktiiviseen 
kansallisten toimijoiden lähentämiseen, avoimen koordinaation vaiheeseen, kun aiemmin keskityttiin 
kaupan esteiden purkamiseen. He jatkavat vielä, että ongelmalliseksi on myös koettu se, että unioni näh-
dään syyllisenä demokratiaongelmiin, joita ruohonjuuritason osallistumisvaatimukset ilmentävät. Lisäksi 
julkista toimintaa hoitavat kaikkialla lisääntyvässä määrin myös yksityiset tai ei-valtiolliset elimet. Tämä 
lisää kasvavaa epätietoisuutta siitä, missä kulkee julkisen vastuun raja. 
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toimii aloilla, jotka eivät kuulu sen yksinomaiseen toimivaltaan, ainoastaan jos ja 

siltä osin kuin jäsenvaltiot eivät voi keskushallinnon tasolla tai alue- tai 

paikallishallinnon tasolla riittävällä tavalla saavuttaa suunnitellun toiminnan 

tavoitteita, vaan tämä voi toiminnan laajuuden tai vaikutusten vuoksi tapahtua 

paremmin unionin tasolla. Suhteellisuusperiaatteen mukaan unionin toiminnan 

sisältö ja muoto eivät saa ylittää sitä, mikä on tarpeen perussopimusten tavoitteiden 

saavuttamiseksi. 

Lissabonin sopimus sisältää myös kunnallisen itsehallinnon kannalta merkittäviä 

kohtia (kuten subsidiariteettiperiaatteen ulottaminen myös alue- ja kuntatasolle). 

Lissabonin sopimuksella myös alueiden komitea otetaan mukaan 

toissijaisuusperiaatteen valvontaan. Kansallisten parlamenttien tavoin myös 

alueiden komitea voi riitauttaa EU:n tuomioistuimessa lainsäätämisjärjestyksessä 

hyväksyttävän säädöksen, joka ei ole toissijaisuusperiaatteen mukainen. Tätä kautta 

alueiden komitealle on tullut keskeinen vastuu periaatteen noudattamisen 

valvonnassa. Alueiden komitealle on myönnetty kanneoikeus koskien niitä 

säädöksiä, joiden hyväksyminen edellyttää sen kuulemista. Keskeinen on myös 

sopimuksen säännös, jonka mukaan unioni kunnioittaa jäsenvaltioiden kansallista 

identiteettiä, joka on olennainen osa niiden poliittisia ja perustuslaillisia rakenteita, 

myös alueellisessa ja paikallisessa itsehallinnossa (I osaston 4 artiklan 2. kappale). 

Ko. periaatetta on perusteltu muun muassa siten, että on tuloksellista ja tuottavaa 

sijoittaa viranomaisen toimivalta alimpaan sellaiseen portaaseen, jolla on riittävä 

pätevyys, riittävän laaja näkemys ja tiedossaan asian ratkaisemiseen vaikuttavat 

seikat. On myös korostettu paikallisten olojen ja paikallisesti asian ratkaisuun 

vaikuttavien faktojen tuntemusta. Paikalliselle tasolle on katsottu voitavan jättää 

päätettäväksi sellaiset asiat, joissa kunnalla on kannustin toimia positiivisesti. 

Sellaisiksi on katsottu erityisesti ympäristöasiat.276  

                                                   
276 Ks. myös Mäenpää 2011b, 393. 
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Toisaalta Saastamoinen277 toteaa  ’EU:n vaikutukset maankäytön ohjaukseen’ -

tutkimushankeen loppuraportissa, että maankäytön suunnittelun päätöksentasoon 

liittyy myös toinen vastakkainen kehityslinja toissijaisuusperiaatteelle. Sen mukaan 

tunnustetaan tarve valtion valvontaan, jotta paikallisia ja alueellisia suunnitelmia 

voidaan tarvittaessa koordinoida ja jotta valtakunnalliset näkökohdat voidaan 

turvata278. Sitovaa eurooppatason maankäytön ohjausta ei kuitenkaan ole 

suunnitteilla. Sévon279 on myös todennut, että yleinen suuntaus unionin 

jäsenvaltioissa on, että kunnat ja alueet vahvistuvat, koska valtaa siirretään alaspäin 

ja desentralisaatio lisääntyy. Täten myös paikallinen ja alueellinen itsehallinto 

vahvistuvat. Sévonin mukaan kuntien ja alueiden viranomaiset rahoittavat yhä 

suuremman osan menoistaan alueellisesti tai paikallisesti kerättävillä veroilla ja 

muilla varoilla. Sévon jatkaa  vielä, että valtionosuudet kuntien ja alueiden 

rahoitukseen ovat enenevästi yleiset ja laskennalliset eivätkä korvamerkityt. Tämä 

lisää painetta siihen, että EU:n tasolla kehitetään uusia mekanismeja, joilla turvataan 

se, että EU-lainsäädäntö ei aiheuta vaikeuksia paikalliselle ja alueelliselle 

itsehallinnolle toteuttaa tehtäväänsä asukkaiden hyvinvoinnin ja turvallisuuden 

edistämisessä. Sévon muistuttaa vielä, että unioni ei kuitenkaan riittävästi tunnista 

maiden sisäisen hallinnon kehitystä ja erilaisuutta. Mielestäni siksi Suomen ja 

muiden jäsenvaltioiden on oltava aktiivisia yhdessä kuntasektorin kanssa tuomaan 

riittävän varhaisessa vaiheessa esille kuntien ja alueiden näkökohdat Euroopan 

unionin lainvalmisteluun. 

Myllymäki & Kalliokoski280 kirjoittavat myös, että Euroopan integraatio ja 

ylipäätään unionijäsenyys eivät suuresti rajoita alueellista tai kunnallista itsehallintoa. 

                                                   
277 Saastamoinen 1995, 178 
278 Yksi merkittävä asiakirja on esimerkiksi EU:n suositus rannikkoalueiden käytön ja hoidon toteut-

tamisesta. Se on ensimmäinen yritys ohjata rantarakentamista ja kaavoitusta, joskaan sillä ei ole oikeusvai-
kutuksia. Kaiken kaikkiaan maankäyttö ja suunnittelu ovat jäsenmaiden sisintä suvereniteettia, joten siinä 
toimivallan siirto EU:lle tuskin tulee kovin ajankohtaiseksi. Toisaalta EU:n laajuiset verkot, tiestöt, rauta-
tiet, satamat ja öljy- sekä kaasuverkot, tullevat lähiaikoina olemaan entistä tärkeimpiä, joten niiden suunnit-
telu ja toteuttaminen koskee myös aluesuunnittelua. 

279 Sévon 2009, 105-106. 
280 Myllymäki & Kalliokoski 2006, 172. 
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Heidän mukaansa voidaan sanoa, että unioni kannustaa alueellista ja kunnallista 

itsehallintoa, ja tämä suuntaus on vahvistumassa myös tulevaisuudessa. Myllymäen 

& Kalliokosken mukaan tästä kertovat alueiden komitean aseman vahvistuminen, 

toissijaisuuden ja suhteellisuuden kunnioittaminen yhteisöoikeudessa sekä 

paikallisen itsehallinnon kirjaaminen perustuslakiehdotukseen. Ryynänen281 on 

lisäksi todennut, että alueilla ja kunnilla on, kunkin jäsenvaltion perustuslaista ja 

historiallisesta taustasta riippuen, monia erilaisia tapoja vaikuttaa EU:n 

lainsäädäntöön. Tällaisia ovat Ryynäsen mukaan esimerkiksi virallinen 

osallistuminen jäsenvaltion hallituksen neuvostossa esittämien kantojen muotoiluun 

alueellisten edustuselinten ainakin osittain sitovien päätöslauselmien avulla, tai 

tiettyjen alueiden tai paikallisyhteisöjen Brysselissä sijaitsevien edustustojen 

harjoittama lobbaustoiminta. Alueiden komitea on kuitenkin Ryynäsen mukaan 

ainoa vaikutuskeino, joka on kaikkien alueiden ja paikallisyhteisöjen käytettävissä 

perustuslaillisista taustatekijöistä riippumatta.  

EU-oikeudella on ollut ja on edelleen vaikutusta paitsi Suomen 

ympäristölainsäädännön kehitykseen myös sen tulkintaan282. Suvantola283 toteaa, 

että myös ympäristöoikeuden kansainvälisten instrumenttien sitoumukset ovat 

ilmauksia oikeuden syvempien tasojen sisällöstä ja mahdollisesta muutoksesta. 

Niihin sisältyy merkittävissä määrin perustavanlaatuisia oikeuskulttuurin ja jopa 

oikeuden syvärakenteen tasolla oleviin periaatteisiin liittyviä kannanottoja. Kyseiset 

kannanotot käyvät ilmi myös pintatason kansallisessa lainsäädännössä. 

Kansainvälisen ympäristöoikeuden muutosten seurauksena tai sen rinnalla 

kansallisessa perusoikeussäännöstössä ja ympäristölainsäädännössä on tapahtunut 

vastaavia muutoksia.284 Oikeustieteen puolella EU-oikeuden on nähty viittaavan 

                                                   
281 Ryynänen 2011, 156-157 
282 Hollo 1991b, 131-135; Vihervuori 1991, 136-141 
283 Suvantola 2003, 22. 
284 Kaavoitusta ja rakentamista koskevaa lainsäädäntöä on uudistettu 1980- ja 1990- luvun aikana 

useissa Euroopan maissa. Tähän on vaikuttanut myös oikeusjärjestyksen kansainvälistyminen, joskin ym-
päristöstä ja ympäristönsuojelusta ei ollut mainintaa alkuperäisessä Euroopan yhteisöjen peruskirjassa, 
Rooman sopimuksessa. Nykyisin ympäristöpolitiikan tavoitteiden saavuttamiseksi on annettu yli 200 
ympäristönsuojelullista sekundaarisäännöstä ja EU:n ympäristöpoliittiset päätavoitteet on sittemmin vah-
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oikeuden pirstaloitumiseen285, mikä osaltaan voi vaikuttaa siihen, että 

kunnallisoikeus saa tapauskohtaisia vaikutteita globaalilta tasolta.286 

1.2 Kestävä kehitys ja kansainvälinen ympäristöpolitiikka 

Kaikkein yleisin ja laaja-alaisin kansainvälisen, eurooppalaisen ja kansallisen 

ympäristöpolitiikan lähtökohdista on kestävä kehitys287. Kestävä kehitys on 

paikallista ja globaalia yhteiskunnallista muutosta, jonka päämääränä on turvata 

nykyisille ja tuleville sukupolville yhtä hyvät tai paremmat toimintamahdollisuudet 

kuin nykyisillä sukupolvilla on288. Tähän päästään niin, että ympäristö, ihminen ja 

talous otetaan tasavertaisesti huomioon päätöksenteossa ja toiminnassa. Kestävän 

kehityksen lähtökohtana on huoli ihmisten välisestä eriarvoisuudesta ja elämän 

perustan muodostavien ekosysteemien elinvoimaisuuden ehtymisestä.  

Kestävään kehitykseen kuuluvat ekologinen, sosiaalinen ja taloudellinen 

kestävyys. Kestävää kehitystä edistettäessä pyritään toimintaan, jossa kaikki kolme 

                                                                                                                                  
vistettu 1.7.1987, jolloin ns. yhtenäisasiakirja tuli voimaan ja Rooman sopimukseen otettiin osasto ympäris-
tö (art. 130 r-t, joista on tullut art. 174-176).   

285 Esimerkiksi Kanninen (2009, 175) on todennut, että kansainvälistyminen on paitsi kasvattanut 
normien määrää, se on myös tehnyt oikeusjärjestelmästä pirstaleisen. Kanninen kirjoittaa seuraavasti: ”Kun 
kehittyneen oikeusvaltion, niin kuin Suomen, kansallinen oikeusjärjestys oli vähitellen saavuttanut ainakin 
muodollisesti varsin homogeenisen ja johdonmukaisen systeemin piirteet, kiihtyvä kansainvälistyminen on 
rikkonut tätä tyyntä kuvaa.” 

286 Esim. Hautamäki (2004, 45-46) on tarkastellut kansainvälisen oikeuden vaikutuksia kansalliseen 
oikeuslähdeoppiin. Hautamäen mukaan vaikutus voi olla suoraa, mutta myös välillistä tai epäsuoraa tulkin-
tavaikutusta, jolloin kansallisessa oikeudessa normeja on pyrittävä soveltamaan ylikansallisen oikeuden 
tavoitteiden tai ihmisoikeussopimuksessa asetettujen vaatimusten mukaisesti.  

287Ks. tarkemmin kestävästä kehityksestä esim. Määttä 2001, 269-274 ja Kumpula 2004, 221-222. 
Kestävää kehitystä käsiteltiin ensimmäisen kerran Yhdistyneiden kansakuntien Brundtlandin komissiossa 
1987. Gro Harlem Brundtland totesi vuonna 1987: ”Kestävä kehitys on kehitystä, joka tyydyttää nykyhet-
ken tarpeet viemättä tulevilta sukupolvilta mahdollisuutta tyydyttää omat tarpeensa.” Rio de Janeirossa 
järjestettiin vuonna 1992 YK:n ympäristö ja kehityskonferenssi (UNCED), jonka tavoitteena oli sopia 
kestävästä kehityksestä siten, että taloudellinen ja sosiaalinen kehitys sovitetaan luonnonvarojen määrää-
miin puitteisiin niin, että luonto ja inhimillisen elämän edellytykset säilyvät myös tuleville sukupolville.  

288 Kestävän kehityksen käsitteestä vallitsee suuria erimielisyyksiä, ja jotkut ovat ehdottaneet jopa ko-
ko käsitteestä luopumista, koska sen sisällöstä on tullut niin epäselvä. Kyynisimmän määritelmän mukaan 
kestävä kehitys ”synnyttää keskustelua”. Toisaalta tätä piirrettä voidaan pitää myös käsitteen vahvuutena, 
koska sen kautta voidaan saada samaan tulevaisuudennäkymiä koskevaan keskusteluun mukaan ihmisiä 
mielipiteiden äärilaidoilta. Useissa kansainvälisissä yhteyksissä "kestävä kehitys" (sustainable development) 
on korvattu käsitteellä "kestävyys" (sustainability). 
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näkökulmaa yhdistyvät. Esimerkiksi kestävän kehityksen mukainen taloudellinen 

kehitys toteutuu ympäristöstä huolehtimalla ja ihmisarvosta kiinni pitäen. 

Ekologinen kestävyys edellyttää, että ihmisen toiminta asettuu luonnon kantokyvyn 

rajoihin siten, etteivät luonnon monimuotoisuus tai ekosysteemien toimivuus 

vaarannu. Sosiaalisen kestävyyden ydintä on ihmisarvosta kiinnipitäminen. Se voi 

ilmetä esimerkiksi tasa-arvona, oikeudenmukaisuutena ja solidaarisuutena. Sitä on 

myös esimerkiksi pyrkimys meluttomaan työympäristöön tai yhteisöllisyyden 

vaaliminen yksilökeskeisyyden sijasta. Sosiaalisesti kestävässä yhteiskunnassa 

kansalaiset kokevat pystyvänsä vaikuttamaan heitä koskevaan päätöksentekoon. Se 

auttaa integroitumaan yhteiskuntaan ja ehkäisee syrjäytymistä. Sosiaalinen kestävyys 

edellyttää vastuuseen kasvamista siten, että oikeudenmukaisuusyhteisöön kuuluvat 

vähitellen kaikki ne ihmiset, joiden elämään oma toiminta välillisesti tai välittömästi 

on yhteydessä. Taloudellinen kestävyys ei perustu velkaantumiseen eikä henkisten 

tai materiaalisten voimavarojen tuhlaamiseen. Esimerkiksi ilmastonmuutos voidaan 

tulkita kestämättömän taloudellisen kehityksen seuraukseksi. Taloudellinen 

kestävyys perustuu elinkeinoelämän sopusointuun luonnon kanssa. Suomen 

ympäristöministeriö kannattaa kestävälle kehitykselle OECD-maiden piirissä 

hyväksyttyjä arviointiperusteita, joiden mukaan Suomi on maailman paras maa 

kestävässä kehityksessä.289  

Hallitus perusti Suomen kestävän kehityksen toimikunnan vuonna 1993. 

Toimikunta asetettiin uudestaan viimeksi 28.2.2008, ja sen toimikausi ulottui 

vuoden 2012 loppuun saakka. Toimikunnan tavoitteena oli helmikuussa 2008 

hyväksytyn mandaatin mukaisesti edistää kestävän kehityksen strategisten 

tavoitteiden sisällyttämistä kansalliseen politiikkaan ja hallintokäytäntöihin, tukea ja 

edistää yhteiskunnan eri toimijatahojen kestävän kehityksen työtä, vuoropuhelua ja 

verkottumista sekä toimia aloitteellisesti kansainvälisessä kestävän kehityksen 

yhteistyössä. Toimikunnan tavoitteena oli myös toimia keskustelun herättäjänä 

asioissa, joilla on kansallisen tai globaalin kestävän kehityksen kannalta suuri 

                                                   
289 Ks. tarkemmin Ympäristöministeriö. Mitä on kestävä kehitys.  
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merkitys ja joihin kaivataan kansallista näkemystä.   Käytännön kestävän kehityksen 

työtä tekevät Suomessa alueelliset paikallisagendatoimistot, kuten Valonia 

Varsinais-Suomessa ja Moreenia Pirkanmaalla.290 

Kestävän kehityksen vastaisuuden arviointi on tullut kunnissa esille 

hypermarketpäätöksissä. Kaupan suuryksiköiden sääntelyn kehittämisellä 

maankäyttö- ja rakennuslaissa tavoitellaan kestävän yhdyskuntakehityksen ja 

palvelujen saatavuuden turvaamista ja annetuilla säännöksillä näiden tavoitteiden 

täsmentämistä. Kestävän kehityksen vastaisina voidaan pitää sellaisia kaavoja, 

joiden maankäyttöratkaisuilla aktiivisesti hajotetaan maakunnan ja kunnan 

yhdyskuntarakennetta.291 

2. Suomen perustuslaki ja kuntien kaavoitus 

Perustuslaki (731/1999, PL) muodostaa eräänlaisen kehyksen kansalliselle 

oikeusjärjestykselle. Perusoikeudet ovat yhteiskunnan kehityksen ohjaamisvälineitä 

ja luonteeltaan pysyviä oikeuksia. Niihin voidaan puuttua vain perustuslain 

säätämisjärjestyksessä. Perusoikeudet ovat luonteeltaan yleisiä, kaikille 

yhdenvertaisesti kuuluvia. Perusoikeudet ovat yksilöille kuuluvia oikeuksia, joita 

julkisen vallan on suojeltava ja edistettävä. Perusoikeusuudistuksessa korostettiinkin 

asiakaslähtöisyyttä ja hyvän hallinnon vaatimuksia. Jääskeläisen & Syrjäsen292 

mukaan perusoikeuksien merkitystä voidaan arvioida kolmitasoisesti. Ensinnäkin 

julkisen vallan tulee kunnioittaa yksilön perusoikeuksia pidättymällä loukkaamasta 

niitä. Toiseksi perusoikeuksia on suojeltava yksityisten välisissä suhteissa. 

Kolmanneksi on turvattava perusoikeuksien mahdollisimman täysimääräinen 

toteutuminen. Jääskeläinen & Syrjänen jatkavat, että tärkeä keino perusoikeuksien 

toteutumiseen on perusoikeusmyönteinen lain tulkinta, jolla voidaan taata 

                                                   
290 Ks. tarkemmin ”Suomen kestävän kehityksen toimikunta” http:// 

www.ymparisto.fi/default.asp?contentid=79295; Ks. myös Whitmore 2005, 19-22. 
291 Jääskeläinen & Syrjänen 2010, 109. 
292 Jääskeläinen & Syrjänen 2010, 54. 
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yhteiskunnallisen oikeudenmukaisuuden toteutuminen. Perusoikeuksien merkitys 

on se, että ne ilmaisevat yksilön suojatut oikeudet suhteessa valtiovaltaan. 

Perusoikeudet ovat perinteisesti turvanneet yksilön vapausoikeuksia julkisen vallan 

puuttumiselta; kuvastavat yhteiskunnassa vallitsevia arvoja; voivat olla 

julistuksenomaisia293 tai velvoittavia; velvoittavat perustuslain muodollisella 

etusijalla; velvoittavat lainsäätäjää – turvattava perusoikeuksien toteutuminen 

(lainsäädäntö) ja velvoittavat viranomaisia – turvattava perusoikeuksien 

toteutuminen (lainsoveltaminen).294  

Yksittäisistä perusoikeuksista ympäristöoikeuden lohkolla keskeiset ovat 

yhdenvertaisuusperiaate (6 §), omaisuuden suoja (15§), oikeus ympäristöön (20 §) ja 

hallinnon ja lainkäytön oikeusturvatakeet (21 §). Lisäksi vuorovaikutuksen, 

osallistumisen ja julkisuusperiaatteen kannalta merkitystä erityisesti kaavoituksessa 

ja rakentamisessa on perusoikeuksilla eli PL 2.2 §, 12.2 §, 14.3 § ja 21 §:n 

säännöksillä.295 

Perustuslain 20 pykälässä säädetään ympäristöperusoikeuksista. Se kuuluu 

seuraavasti: ”Vastuu luonnosta ja sen monimuotoisuudesta, ympäristöstä ja 

kulttuuriperinnöstä kuuluu kaikille. Julkisen vallan296 on pyrittävä turvaamaan 

jokaiselle oikeus terveelliseen ympäristöön sekä mahdollisuus vaikuttaa 

elinympäristöään koskevaan päätöksentekoon.” Perustuslain 15 pykälässä säädetään 

omaisuudensuojasta. Se kuuluu seuraavasti: ”Jokaisen omaisuus on turvattu. 

                                                   
293 Esim. Heuru (2002, 119) kirjoittaa, että perustuslain 20 § on luonteeltaan lähinnä julistuksenomai-

nen. 
294 Ks. myös Heuru 2002, 42-43 ja Hallberg 2011a, 29-59. Ojanen (2009, 113-115) on todennut, että 

perusoikeuksien asema on olennaisesti vahvistunut EU-oikeudessa 2000-luvun aikana. Ojanen kirjoittaa, 
että käytännössä perusoikeuksien vahva asema EU-oikeuden nykytilassa näkyy esimerkiksi siten, että 
perusoikeudet vaikuttavat yhä enemmän ja voimakkaammin sekä EU-säädösten valmistelussa että EU-
oikeuden soveltamisessa. Ojasen mukaan nykyään lähes jokaiseen EU-säädökseen sisältyy maininta perus-
oikeuksien kunnioittamisesta.  

295 Jääskeläinen  & Syrjänen 2010, 54. 
296 Ojanen (2009, 32) toteaa julkisen vallan käsitteen merkitysyhteydestä seuraavasti: ”Julkisen vallan 

käsitteen merkitysyhteys koskee ensinnäkin valtiota virkamiehineen ja päätöksentekoelimineen valtion 
keskushallinnon tasolta alue- ja paikallishallinnon tasolle. Läheskään kaikki julkisen vallan käyttö ei kuiten-
kaan palaudu valtion toiminnaksi. Myös kunnat (käsitteellä kunta tarkoitetaan myös kaupunkia) ja kuntayh-
tymät virkamiehineen ja päätöksentekoelimineen luetaan julkiseen valtaan ja siten perusoikeuksien velvoit-
tamien tahojen joukkoon.” 
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Omaisuuden pakkolunastuksesta yleiseen tarpeeseen täyttä korvausta vastaan 

säädetään lailla.” Omaisuuden suoja tarkoittaa laajassa mielessä myös sitä, ettei 

ketään saa estää käyttämästä omistamaansa tai hallitsemaansa omaisuutta 

normaalilla tavalla. Omaisuuden omistus- ja vallintarajoituksista täytyy lailla säätää. 

Laki sisältää muun muassa määräykset tilanteesta, jossa omaisuutta täytyy 

pakkolunastaa yleiseen tarpeeseen täyttä korvausta vastaan. Kurkelan297 mukaan 

esimerkiksi kaavoitusmonopoli, rakentamisrajoitukset, jokamiehen oikeudet ja 

ympäristönormit ovat merkittävästi murentaneet omistusoikeuden kaikkivaltaa ja 

koskemattomuutta. 

Vihervuori298 on esittänyt kysymyksen siitä, onko perustuslain 20 §:ssä lopulta 

kyse perusoikeudesta vai ei. Hän toteaa, että koska pykälä on luonnollisesti ainakin  

perusoikeusnormiston elimellinen osa, se oikeuttaa puhumaan 

perusoikeussäännöksestä. Vihervuori toteaa asiasta vielä seuraavasti: ”Ainakin 

voidaan sanoa, että pykälässä on selvästi velvoittavia elementtejä, jotka turvaavat 

eräitä yhteiskunnan jäsenten perustavanlaatuisia etuja. Se, miltä osin kyse on viime 

kädessä oikeuksista yksilöidyssä, subjektiivisessa mielessä, on jo enemmänkin 

tulkintakysymys299.” 

Hallitusmuodon aiemmat perusoikeussäännökset turvasivat lähinnä perinteisiä 

vapausoikeuksia ja muodollista yhdenvertaisuutta. Näistä ympäristönkäytön 

kannalta keskeinen on ollut omaisuudensuoja. Perusoikeusuudistuksella on pyritty 

määrittämään yksilön ja julkisen vallan suhteet sekä suomalaisen yhteiskunnan 

perustavanlaatuiset arvot nykytilaa ja näköpiirissä olevaa tulevaisuutta silmällä 

pitäen. Perusoikeudet eivät enää pelkästään rajoita julkista valtaa ja velvoita 

passiivisuuteen vaan edellyttävät julkisen vallan aktiivisuutta, ja niistä voidaan 

johtaa aktiivisia toimintavelvoitteita. Tavoitteena on kehittää perusoikeusturvaa 

laajentamalla ja täsmentämällä perustuslaissa turvattuja vapausoikeuksia 

kansainvälisten ihmisoikeussopimusten mukaisesti ja ottamalla perustuslakiin 

                                                   
297 Kurkela 2009, 465. 
298 Vihervuori 2011, 781; Ks. myös Viljanen 2001, 150-159 
299 Vihervuori 2011, 781. 
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säännökset TSS-oikeuksista (taloudellisista, sosiaalista ja sivistyksellisistä) sekä 

ympäristöä koskevista oikeuksista. Yleisenä tavoitteena oli lisätä perusoikeuksien 

suoraa sovellettavuutta viranomaistoiminnassa ja parantaa yksityisen ihmisen 

mahdollisuuksia vedota niihin.  Asumista koskeva perusoikeus on kirjattu 19 §:ään, 

jonka mukaan julkisen vallan tehtävänä on edistää jokaisen oikeutta asuntoon ja 

tukea asumisen omatoimista järjestämistä. Kyseessä on ns. edistämisvelvollisuus, 

joka koskee niin valtiota kuin kuntiakin.300 

Kuusiniemi301 on todennut, että ympäristöperusoikeus ja sen taustalla olevat 

kansainvälisiin velvoitteisiin pohjautuvat ideat kestävästä kehityksestä ja luonnon 

itseisarvosta ovat muuttaneet säännösten tulkintaympäristöä ja reunaehtoja. 

Perustuslain perusoikeusluvun ympäristösäännöstä (PL 20 §:n 2 mom.) toteutetaan 

erityisesti maankäyttö- ja rakennuslain 1, 5, 6 ja 7 §:n sekä lain 8 luvun 

kaavoitusmenettelyä ja vuorovaikutusta koskevien säännösten avulla. Laissa 

korostetaan suunnitteluprosessien ja -käytäntöjen muuttamista 

vuorovaikutteisempaan suuntaan. Uusina välineinä laissa on otettu käyttöön 

osallisen käsite sekä osallistumis- ja arviointisuunnitelma (MRL 63 §), joka laaditaan 

kaavoitukseen ryhdyttäessä. Maankäyttö- ja rakennuslain 62 §:n voidaan katsoa 

konkretisoivan perusoikeussäännöksissä ilmaistua oikeutta osallistua, vaikka se 

ulottuukin vain osallisiin ja asian valmisteluun. Perustuslain 22 §:n 2 momentin 

mukaanhan julkisen vallan on pyrittävä turvaamaan jokaiselle mahdollisuus 

vaikuttaa elinympäristöään koskevaan päätöksentekoon. Perustuslaissa, 

maankäyttö- ja rakennuslaissa ja samoihin aikoihin syntyneessä 

julkisuuslainsäädännössä painotetaan viranomaisten toiminnan avoimuutta, 

yksilöiden ja yhteisöjen vapaata mielipiteenmuodostusta ja mahdollisuutta osallistua 

ja vaikuttaa julkisen vallan käyttöön sekä valvoa oikeuksiaan ja etujaan. 

Kuntalaisten osallistumisen lisääminen kunnan kaavoituksessa on koettu tärkeäksi 

edellytykseksi hyvän elinympäristön luomisella ja säilyttämiselle. 

                                                   
300 Ks. tarkemmin perusoikeusjärjestelmän suhteesta ympäristöön Viljanen 1999 
301 Kuusiniemi 1998, 82 
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Osallistumismahdollisuuksia on jo aiemmin lisätty osittaisuudistuksina 

rakennuslakiin. Osallistumisen ja vuorovaikutuksen lisääminen kaavoituksessa ja 

rakentamisessa sopii myöskin yhteen kuntalain (365/1995) osallistumista koskevan 

4 luvun kanssa ja erityisesti KuntaL 29 §:n kunnan tiedottamisvelvollisuutta 

koskevan säännöksen kanssa.302 

Kysymystä kansalaisten asemasta, oikeuksista ja vaikuttamismahdollisuuksista 

kaikissa eri rooleissaan on tärkeää tarkastella juuri kunnallisen itsehallinnon 

kannalta. Suomessa on tehty useita erilaisia kuntalaistutkimuksia, jotka pyrkivät 

valottamaan kuntalaisten mielipiteitä ja näkemyksiä kunnasta peilattuna erilaisten, 

osin päällekkäistenkin roolien näkökulmasta. ”Kuntalaisen monet roolit” 

KuntaSuomi 2004 -tutkimusraportin303 mukaan täydellisesti kunnan asioista 

irtautuneiden kuntalaisten osuus jää jokseenkin marginaaliseksi. Kuitenkin myös 

aktiivisesti asioita seuraavien ja niihin reagoivien kuntalaisten joukko jää 

suhteellisen pieneksi.304 Sairisen305 mukaan kuitenkin yhteiskunnallisen hallinnan 

yksi suuri trendi liittyy osallistumisen, vuorovaikutuksen ja avoimuuden kasvuun306. 

Monimutkaistuvassa maailmassa on yhteiskunnan hallinnalle haluttu lisää sekä 

hyväksyntää (legimiteettiä) että aitoa osallisuutta307. Ympäristöä koskevien 

                                                   
302 Toikka (2009, 316)kirjoittaa, että ympäristökysymykset syntyvät yksittäisten ihmisten ja heidän 

elinympäristöjensä kautta, mutta yhteiskunnallisten vuorovaikutusten jatkuva prosessi ja järjestelmien 
väliset palautteet muokkaavat niitä. Yhteiskunnallinen ympäristöongelma on olemassa ainoastaan yhteis-
kunnan tasolla, vaikka luonnonympäristö on sille välttämätön ehto. Se järjestelmä, jossa ympäristökysy-
mykset muotoutuvat, on vuorovaikutusten muodostama yhteiskunta. Yksittäiset ihmiset ja toimintaa 
muokkaavat instituutiot ovat tämän järjestelmän kannalta ympäristöä tai ulkopuolista ja järjestelmä koos-
tuu ainoastaan kaikista eri toimijoiden välisistä vuorovaikutuksen muodoista. Toimijoita voivat olla yksilöt 
tai erilaiset organisaatiot, ja vuorovaikutustavat ja prosessit voivat olla monenlaisia, mutta tämä kommuni-
kaation muodostama yhteiskunta synnyttää uudenlaisia ilmiöitä. Ks.  myös Puustisen (2006, 294-304) 
näkemyksiä asukasosallistumisesta ja vuorovaikutuksen tarpeesta kaavoituksessa. 

303 Pekola-Sjöblom & Helander & Sjöblom 2002, 36. 
304 Ks. esim. Autioniemi (1998, 11), joka on pohtinut syitä siihen, miksi kuntalaisia ei kiinnosta osal-

listuminen asuinkuntansa asioiden hoitamiseen. Ks. myös Sisäasiainministeriö 1989b,  29-30; Halme 2005; 
Koskiaho 2002, 37; Nousiainen 1998, 319-339 ja Sjöblom  2006, 243-267. 

305 Sairinen 2009, 147 
306 Horelli & Kukkonen (2002, 245) kirjoittavat, että asukkaita motivoi osallistumaan esimerkiksi halu 

muokata ympäristöä paremmin heidän tarpeitaan ja pyrkimyksiään vastaavaksi. 
307 Suomen Kuntaliiton julkaisemassa oppaassa ’Vastuullinen valtuutettu’ (Suomen Kuntaliitto 2008, 

18) on myös eritelty erilaisia keinoja, miten kuntalaisten osallistumista ja vaikuttamista voidaan erityisesti 
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päätösten oletetaan olevan laadukkaampia, jos osallistumismahdollisuudet ja 

vuorovaikutus paranevat. Ruoppila308 toteaa, että suunnittelun kommunikatiivinen 

käänne on merkinnyt asukkaiden ja asukasyhdistysten entistä voimakkaampaa 

mukaan tuloa suunnitteluprosessiin309. Hän jatkaa, että erityiseksi haasteeksi on 

noussut asukkaiden osallistumisen ja suunnittelijoiden asiantuntija-aseman 

yhteismitattomuus eli uuden toimijan mukaan tuleminen on ollut selvä haaste 

suunnittelujärjestelmälle310. Ryynänen ja Salovaara311 toteavat, että päättäjien ja 

kuntalaisten välisen kommunikaation lisääminen on yksi kunnallisen kansanvallan 

kehittämiskeino. He jatkavat, että ”hallittujen” ja ”hallitsijoiden” keskinäinen 

vuorovaikutus ja vuoropuhelu on demokratian ja poliittisen edustautumisen 

toimivuuden pysyvä ydinkysymys. Ryynäsen & Salovaaran mukaan tehokkaita 

kommunikaatiokeinoja ovat esimerkiksi palautekanavat, mielipidetiedustelut ja 

henkilökohtaiset yhteydenotot päättäjiin. He muistuttavat vielä, että palautteen 

keruu ei sinällään kuitenkaan riitä, vaan palaute on analysoitava ja siihen on 

reagoitava. 

PL 21 §:n mukaan jokaisella on oikeus saada asiansa käsitellyksi asianmukaisesti 

ja ilman aiheetonta viivytystä lain mukaan toimivaltaisessa tuomioistuimessa tai 

muussa viranomaisessa sekä oikeus saada oikeuksiaan ja velvollisuuksiaan koskeva 

päätös tuomioistuimen tai muun riippumattoman lainkäyttöelimen käsiteltäväksi. 

Käsittelyn julkisuus sekä oikeus tulla kuulluksi, saada perusteltu päätös ja hakea 

muutosta samoin kuin muut oikeudenmukaisen oikeudenkäynnin ja hyvän 

                                                                                                                                  
edistää. Ks. myös Majoinen 2001, 319-320; Roininen & Horelli & Wallin  2003, 39-40 ja Lampinen & 
Saarlo & Vehmas & Karppinen 2003, 46.- 

308 Ruoppila 2007, 30. 
309 Puustisen (2006, 259) tutkimuksen mukaan maankäyttö- ja rakennuslain voimaantulo sai aikaan 

julkisuusbuumin. Asukkaille syntyi ehkä vääränlaisia mielikuvia lain sisällöstä. Puustinen kirjoittaa, että 
osallistumisen korostaminen johti joidenkin arvioiden mukaan siihen, että ihmiset ehkä kuvittelivat pääse-
vänsä mukaan suunnittelemaan tai että päätöksiä tehdään ”huutoäänestyksellä”. 

310 Esim. Laine & Peltonen (2003, 393-415) ovat analysoineet ympäristön käyttöön liittyviä muutos-
paineita Tampereella. Puustinen (2006, 259-260) toteaa myös, että eräänä keskeisenä lain vaikutuksena on 
nähtävissä työmäärän lisääntyminen kaavaprosessien yhteydessä. Erityisesti osallistuminen ja perusselvityk-
set ovat lisänneet kaavoittajien työmäärää. Ks. myös Staffans (2004, 246-253), joka on tutkinut asukkaita 
asiantuntijoina kaavoituksessa. 

311 Ryynänen & Salovaara 2002, 107-108. 
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hallinnon takeet turvataan lailla. Tätä säännöstä, joka merkitsee ripeää ja 

asianmukaista menettelyä, käsittelyn julkisuutta, osallistumista, vuorovaikutusta, 

kuulemista ja oikeusturvan saatavuutta, tulee noudattaa myös kaavoituspäätöksiä 

valmisteltaessa. 

Perustuslain muuttuneet ja täsmentyneet tulkinnat aiheuttavat erilaisia 

reunaehtoja MRL:n kehittämiselle sekä edellyttävät joiltakin osin myös lain 

uudistamista. Perustuslakivaliokunta piti lain sääntelytapaa perusoikeuksien 

näkökulmasta liian yleisluonteisena jo MRL:ia säädettäessä. Sääntelytapaa pidettiin 

kuitenkin lopulta poikkeuksellisesti hyväksyttävänä sääntelykohteen erityispiirteiden 

vuoksi. Perustuslakivaliokunnan lausunnossa312 todetaan muun muassa seuraavasti: 

 

”Eri kaavojen ja rakennusjärjestyksen sääntelyala ei säädöstekstin 

perusteella muodostu kovin tarkkarajaiseksi, koska sääntely perustuu 

kauttaaltaan varsin yleisluonteisiin, usein joustavia ilmaisuja sisältäviin 

säännöksiin. Ehdotusten arvioinnissa on ilmeisen välttämätöntä ottaa 

huomioon säänneltävän asian erityisluonne ja siihen kytkeytyvä pitkä-

aikainen sääntelytraditio, jossa lakia alemmanasteisella sääntelyllä eli 

kaavojen ja rakennusjärjestysten määräyksillä on perinteisesti ollut 

huomattava asema. Tämä liittyy yhdyskuntasuunnittelun luonteeseen, 

jossa on välttämätöntä antaa merkitystä paikallisille oloille. Ehdotusten 

arvioinnissa ei voi sivuuttaa sitä, että kaavan ja rakennusjärjestyksen 

hyväksymispäätös on saatettavissa riippumattoman tuomioistuimen 

tutkittavaksi ja että sääntelyssä käytettävien joustavien normien sisältö 

vakiintuu viime kädessä oikeuskäytännössä, erityisesti korkeimman 

hallinto-oikeuden tulkintakäytännön perusteella. Tällaiset näkökohdat 

oikeuttavat valiokunnan käsityksen mukaan sen, että kaavoja ja raken-

nusjärjestystä koskevat säännökset laissa jäävät jonkin verran sitä tasoa 

                                                   
312 PeVL 38/1998 vp. 
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yleisluonteisemmiksi, jota perusoikeuksia koskevan sääntelyn tarkkuu-

delta on etenkin perusoikeusuudistuksen jälkeen vaadittu.” 

 

Määttä313 on todennut, että mainittua valiokunnan lausuntoa on usein pidetty 

esimerkkinä siitä, miten ympäristölainsäädännön erityispiirteistä seuraa huomattavia 

mahdollisuuksia joustaa perustuslain vaatimuksista. Määtän mukaan käsitys on 

nyttemmin altis kritiikille, koska perustuslakivaliokunnan tulkinnat ovat sittemmin 

kehittyneet ja vaatimukset lainsäädännön täsmällisyydelle ja lakitasoisuudelle 

nousseet314. 

Muun muassa Määttä315 on todennut, että maankäyttö- ja rakennuslaissa on 

osallistumisoikeuksien ja oikeusturvan takeiden (PL 2.2, 20.2 ja 21 §) osalta  joitakin 

yksityiskohtia, jotka oikeuskirjallisuuden ja oikeuskäytännön valossa ovat 

perusoikeusnäkökulmasta ongelmallisia ja edellyttävät lainmuutosten tarpeen 

arviointia. Arviointitarpeita liittynee Määtän mukaan muun muassa MRL:iin 

1.1.2009 alkaen (laki 1129/2008) omaksutun osittaisen valituslupajärjestelmän 

toimivuuteen lainmuutoksen tavoitteiden sekä perustuslain oikeusturvatakeiden 

näkökulmasta. Lisäksi Määttä toteaa, että oikeuskirjallisuuden perusteella lienee 

tarpeen arvioida MRL 62 §:n osallisen määritelmän onnistuneisuutta sekä 

perustuslain että EU-oikeuden vaatimusten näkökulmasta. 

Määtän316 mukaan merkittävin MRL:n perustuslaillisista ongelmakohdista lienee 

MRL 191.3 §, jonka mukaan muilla kuin kunnalla ei ole oikeutta hakea muutosta 

hallinto-oikeuden päätökseen, jolla hallinto-oikeus on kumonnut kunnan 

                                                   
313 Määttä 2012, 20 . 
314 Määttä (2012, 20-21 ) kirjoittaa seuraavasti: ”Perustuslakivaliokunnan täsmentyneet tulkinnat edel-

lyttävät MRL:n ajantasaisuuden arviointia muun muassa seuraavilta osin: • perus- ja ihmisoikeuksien tur-
vaaminen, • perusoikeusrajoitusten täsmällisyys ja tarkkarajaisuus, • valtuuslakikonstruktio katualueen 
ilmaisluovutusvelvollisuuden osalta ja • lakitasoisuusvaatimus ja lainsäädäntövallan siirtämisen edellytykset 
(PL 80 §).Tässä yhteydessä on syytä kiinnittää huomiota myös perustuslain 124 §:ään, joka rajoittaa mah-
dollisuuksia antaa hallintotehtäviä muulle kuin viranomaiselle. Säännöksestä ei ymmärtääkseni seuraa 
välitöntä tarvetta nykyisen MRL:n uudelleenarviointiin, mutta säännös rajoittaa mahdollisuuksia määritellä 
uudella tavalla julkisen ja yksityisen rooleja kaavoituksessa tai esimerkiksi rakentamisen valvonnassa.” 

315 Määttä 2012, 21. 
316 Määttä 2012, 21. 
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viranomaisen kaavan hyväksymistä koskevan päätöksen. Säännös johtaa KHO:n 

vakiintuneeksi muodostuneen tulkintalinjan vuoksi yksittäistapauksissa ilmeisiin 

perusoikeusloukkauksiin, joiden korjaaminen on lainsäätäjän vastuulla.  

 

Ratkaisuissa KHO 2003:102 (ään. 5–4) ja KHO 2006:12 (ään. 6–2) 

hallinto-oikeus oli naapuritilojen omistajien valituksesta kumonnut 

kunnanvaltuuston päätöksen eräälle tilalle osoitetun yksittäisen raken-

nuspaikan osalta. KHO jätti maanomistajien valituksen hallinto-

oikeuden päätöksestä tutkimatta. KHO:n voidaan katsoa asiallisesti 

laajentaneen MRL 191.3 §:n valituskiellon soveltamisalaa säännöksen 

sanamuodon mukaista tulkintaa laajemmaksi. 

 

Määtän mukaan mainittuja KHO:n ratkaisuja on oikeuskirjallisuudessa kritisoitu 

voimakkaasti. Määttä317 kirjoittaa seuraavasti: ”Perus- ja ihmisoikeusnäkökulmasta 

maanomistajan prosessuaalinen asema MRL:ssa edellyttää muutoksenhakuvaiheen 

osalta uudelleenarviointia. Vaikka MRL:n mukaisessa kaava- ja lupapäätöksenteossa 

maanomistajan asema on vahva, muutoksenhakuvaiheessa asianosaisten supistumi-

nen prosessuaalisen asianosaiskäsitteen suuntaan voi aiheuttaa oikeusturvaongel-

mia.” Kuusiniemi318 on puolestaan ehdottanut ympäristöoikeudessa muutoin van-

hastaan vallalla olevan aineellisen asianosaiskäsitteen osittaista ulottamista MRL:n 

mukaisissa asioissa myös hallintolainkäyttövaiheeseen. 

                                                   
317 Määttä 2012, 21. 
318 Kuusiniemi 2005, 240–241. 
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3. Maankäyttö- ja rakennuslaki sekä maankäyttö- ja 

rakennusasetus kuntien kaavoituksessa 

3.1 Kuntien kaavoituksen lainsäädäntö ennen maankäyttö- ja 

rakennuslakia 

Rakentamista ja muuta maankäyttöä koskeva viranomaisten ohjaus on vähitellen 

kehittynyt yksinkertaisista, yleistä etua, kuten paloturvallisuutta edistävistä 

säännöksistä yhä laajemmaksi rakentamisen ja ympäristön laatua säänteleväksi 

järjestelmäksi. Ohjauksen ulottuvuus, muodot ja sisältö ovat aikojen kuluessa 

paljonkin muuttuneet. Kuitenkin jo hyvinkin kaukaa historiasta on löydettävissä 

esimerkkejä varsin yksityiskohtaisesta rakentamisen, erityisesti 

kaupunkirakentamisen sääntelystä. 

Kaavoitus ja rakentamisen ohjaus ovatkin enimmän osan historiastaan 

keskittyneet kaupunkien suunnitteluun ja rakentamiseen. Tämä perustuu siihen, että 

kaupungeissa rakentaminen oli tehokkaampaa ja tiiviimpää kuin maaseudulla. Myös 

kaupankäynnillä on ollut suuri merkitys. Ruotsin vallan aikana vanhimmat 

kaupungit (Turku, Rauma, Ulvila, Porvoo ja Viipuri) perustettiin kruunun 

tavoitteiden mukaisesti parhaille kauppapaikoille. Kruunun edun mukaista on ollut, 

että kaupungit on perustettu edistämään kauppaa, koska keskitetysti valvottu 

verotus oli kruunun intressissä. Ko. kehitystä voidaan sanoa keskitetyksi, 

päämäärätietoiseksi valtakunnalliseksi suunnitteluksi, jolla tavoiteltiin kruunun 

tulojen turvaamista. Kaupungit perustettiin ja rakennettiin kruunun antamalle 

lahjoitusmaalle. Kaupungin laajentuessa kruunu antoi lisää maata.319 

Laakso, Loikkanen & Mattila320 toteavat, että Suomessa ensimmäisen kerran 

kaupungin rakenteeseen yritettiin etukäteen vaikuttaa Helsinkiä perustettaessa 

vuonna 1550. Toisaalta Helsingissäkin ohjaus jäi vain yritykseksi, koska 

                                                   
319 Jääskeläinen & Syrjänen 2010, 26 
320 Laakso, Loikkanen & Mattila 2001, 37 
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katuverkkojen paalutus jäi tekemättä mittaustaidon puuttuessa. Perinteisesti 

keskiaikaiset kaupungit rakentuivat vapaasti ilman ohjausta tiiviiksi ja 

katuverkoltaan hajanaisiksi yhdyskunniksi. Kaupunkien taloudellista toimintaa 

ohjattiin erilaisilla asetuksilla, määräyksillä ja kaupunkien perustamisen yhteydessä 

kullekin kaupungille annetuilla kaupunkilaeilla, joten täysin vapaasti ei kaupungeissa 

saanut rakentaa. Säännöksillä ohjattiin ennen kaikkea kaupankäyntiä mutta niillä oli 

toisaalta vaikutuksia myös kaupunkien rakenteeseen321. Seuraavaksi tarkastellaan 

tarkemmin kuntien kaavoituksen lainsäädännön historiallista kehitystä. 

3.1.1 Kuntien kaavoituksen lainsäädännön historiallisesta 

kehityksestä 

Tehokkaampi ja tiiviimpi rakentaminen kaupungeissa johti ristiriitatilanteisiin, 

jolloin niiden ratkaisemiseksi tarvittiin suunnittelu- ja päätöksentekomenetelmiä. 

Ensimmäinen kaupunkilaki oli Maunu Eerikinpojan kaupunkilaki vuodelta 1359, 

joka laadittiin todennäköisesti 1350-luvulla Tukholman oloja varten. Maunu 

Eerikinpojan kaupunkilaki kehittyi kuitenkin vähitellen kaikissa kaupungeissa 

noudatettavaksi yleiseksi laiksi. Kuningas ei ensin vahvistanut Maunu Eerikinpojan 

kaupunkilakia, mutta se painettiin vuonna 1617 ja julkaistiin vuonna 1618 Kustaa II 

Adolfin vahvistamana. Maunu Eerikinpojan kaupunkilaki pysyi voimassa aina 

vuoden 1734 lain voimaantuloon saakka.322  

Maunu Eerikinpojan kaupunkilaissa ei vielä tunnettu kaavoitusta. Se pitäytyi 

ainoastaan rakennusten ja muiden yksittäisten toimintojen, kuten katujen 

suunnitteluun. Laissa annettiin yleisiä säännöksiä muun muassa katujen leveydestä, 

päällystämisestä ja puhtaana pitämisestä sekä tonttien mittaamisesta.  Yhteen 

sovittavan suunnittelun puuttuessa kaupungeista tuli tiheään rakennettuja. Tämä 

altisti ne tulipaloille. Paloturvallisuutta pyrittiin lisäämään rakentamista ohjaavilla 

                                                   
321 Esimerkiksi kaupunkien ympärille rakennettavaksi määrättyjen muurien tarkoituksena oli saada 

tullimaksut kerätyksi kaupunkiin myytäväksi tuoduista tuotteista. Toisaalta tullimuureilla oli merkittävä 
vaikutus myös siihen, että kaupungit rakentuivat hyvin tiiviiksi, kun väkiluku kasvoi ja kaupungin alueen 
kasvua oli rajoitettu. 

322 Jääskeläinen & Syrjänen 2010, 26 
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määräyksillä. Maunu Eerikinpojan kaupunkilaki oli merkittävä laki kunnallisen 

itsehallinnon kannalta. Veikko Hyvönen323 kirjoittaa Maunu Eerikinpojan 

kaupunkilaista seuraavasti: ”Suomen keskiaikaisista kaupungeista Ulvila sai vuonna 

1365 ja Viipuri vuonna 1403 kuninkaalta oikeuden käyttää Maunu Eerikinpojan 

kaupunkilakia, mutta Turussa se näyttää olleen voimassa jo tätä ennen. Kaupungit 

olivat jo varhain kehittyneet omiksi kuntamuodoikseen erityisine etuoikeuksineen 

eli privilegioineen. Niillä oli Maunu Eerikinpojan kaupunkilain nojalla oma 

itsehallinto johdossaan porvarien valitsema pormestari ja raati, jota myöhemmin 

nimitettiin maistraatiksi. Kaupunki oli jaettava kortteleihin ja tontteihin raadin ja 

maistraatin toimesta ja myös rakentamiseen tarvittiin pormestarin ja raadin lupa.”  

3.1.2 Asemakaavojen vahvistaminen 

Asemakaavan historia liittyy oleellisesti kaupunkilaitoksen historiaan. Meillä 

ensimmäiset tähän viittaavat ilmiöt syntyivät Juhana III:n aikana (1500-luvun 

lopulla), mutta varsinaisen asemakaavoituksen alku lienee 1600-luvulla. Littow324 

toteaa asiasta seuraavasti: ”Ruotsi-Suomen kuningas antoi vuonna 1628 käskyn 

mitata ja piirtää ’asemakartta’ kaikista kaupungeista. Tarkoituksena oli selvittää, 

miten ne on rakennettu ja miten niitä voitaisiin kehittää. Vuonna 1649 annetun 

majatalosäännön mukaan uusi kaupunki oli perustettava niin, että kaikki mitä sinne 

rakennetaan tapahtuu suunnitelman mukaan. Maaherran tehtävänä oli valvoa, että 

määräystä noudatettiin. Käytännössä maanmittari laati asemakaavaehdotuksen ja 

paalutti sen maastoon.” Jääskeläinen ja Syrjänen325 kirjoittavat, että uuden ajan 

alussa vakiintui käsitys, että kuninkaan oikeutena ja velvollisuutena oli 

asemakaavojen vahvistaminen. Tästä seurasi se, että valtio pyrki aktiivisesti 

vaikuttamaan kaupunkien rakenteen muotoutumiseen. Kaupunkien tuli muuttua 

väljemmiksi ja paloturvallisemmiksi ruutukaava-ajattelun mukaisesti. Ruutukaava-

ajattelu toteutuikin laajasti Suomessa. Se oli Pietari Brahen kehittämistyön ansiota. 

                                                   
323 Hyvönen 1988,  9 
324 Littow 2006, 22 
325 Jääskeläinen & Syrjänen 2010, 27 
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Kyseessä oleva ruutukaava oli Italian renessanssin luoma ja tuolloin omaksuttiin 

ehdottoman geometrian paikallisesta maastosta piittaamaton ruutukaava, johon 

kuului leveä kortteli. Kaupunkirakenteen uudisti uusi korttelityyppi, joka muodostui 

normiksi. Tästä muutoksesta aiheutui 1630-luvulta lähtien ristiriitoja uudistuksia 

ajavan kruunun ja niitä vastustavan kaupungin välille. Maaherroja velvoittivat 

kruunun ohjesäännöt (1635 ja 1687) pitämään silmällä paloturvallisuutta, 

rakentamista ja kaupunkikuvaa yleensä. Valtion oikeudesta ja velvollisuudesta 

puuttua kaupunkien asemakaavoihin ei ollut nimenomaisia säännöksiä. Niitä ei 

pidetty ajan henkeen sopivina ja siksi niitä ei otettu vuoden 1734 lakiinkaan. Sen 

sijaan rakennuskaaren 29 luvun 1 §:ssä edellytettiin alempien normien antamista.326  

1600-luvulla pyrittiin ranskalaisten esikuvien mukaan keskittämään valtion oma 

rakennustoiminta klassisen rakennustaiteen suunnan edistämiseksi. Ruotsin 

kuningas nimitti vuodesta 1639 lähtien erityisiä kuninkaan arkkitehtejä, joiden 

tehtävänä oli valvoa julkista rakennustoimintaa sekä kaupungeissa että maaseudulla. 

Kuninkaan arkkitehti saattoi toimia myös Tukholman kaupunginarkkitehtinä. 

Julkisin varoin rakennettavien talojen, siltojen ja muiden rakennusten suunnitelmat 

ja piirustukset määrättiin vuodesta 1752 alkaen alistettaviksi yli-intendentin 

tarkastettavaksi. Kaupunkien rakentamista Suomessa on säännelty 1700-luvulta 

saakka kahdella tavalla: asemakaavoja laatimalla ja kaupunkikohtaisilla 

rakentamismääräyksillä, joista kehittyivät rakennusjärjestykset. Vuoden 1734 lain 

rakennuskaari327 sisälsi enimmäkseen maaseutua koskevia säännöksiä. Kaupunkien 

kaavoitus ja rakentaminen jätettiin puolestaan enimmäkseen rakennuskaaren 29:1:n 

nojalla annettujen hallinnollisten määräysten varaan. Rakennusjärjestyksestä kehittyi 

keskeisin kaupungin maankäyttöä ja rakentamista ohjaava normisto. Kaupunki 

määrättiin rakennusjärjestyksessä rakennettavaksi vahvistetun asemakaavan 

mukaan. 1800-luvun lopulla muodostui käytännöksi, että rakentaminen vastoin 

asemakaavaa oli kielletty ja rakennusluvan myöntämisen edellytyksenä oli, että alue 

                                                   
326 Jääskeläinen & Syrjänen 2010, 27. 
327 Ks. tarkemmin vuoden 1734 lain syntytaustasta Ylikangas 1986, 12-28. 
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muodosti voimassa olevan kaavan mukaisen tontin.328 Asemakaavojen laatiminen 

siirtyi yksinomaan kaupunkien asiaksi vuodesta 1873.329 Asemakaava oli kuitenkin 

alistettava tämän jälkeen valtion viranomaisten vahvistettavaksi. Maaseudulla oli 

voimassa rakennuskaaren määräyksiä.330  

Sääntelyn tarve lähti puukaupunkien paloturvallisuudesta331. Tiheään 

rakennetuissa kaupungeissa, joissa oli usein tulipaloja, tulen sammuttaminen oli 

lähes mahdotonta. Tällöin ainoa vaihtoehto oli tulipalojen ennaltaehkäisy. 

Tulipalojen syttymistä yritettiin estää ensinnäkin käyttämällä vähemmän tulenarkoja 

rakennusmateriaaleja ja toiseksi säännöstelemällä tulen käyttöä kaupunkialueella 

sekä lisäksi siirtämällä palovaaralliset toiminnot kaupungin muurien ulkopuolelle. 

Tulen leviämistä puolestaan yritettiin estää rakentamalla väljemmin. 

Paloturvallisuuden lisäksi tärkeäksi tavoitteeksi tuli kaupunkien edustavuus 1500-

luvun jälkipuoliskolla ja 1600- luvun alussa Edustavuustavoitteet olivat sidoksissa 

taloudellisiin tavoitteisiin. Kaupunkikuvan kohentamisen uskottiin houkuttelevan 

kaupunkiin uusia kauppiaita ja vilkastuttavan kaupankäyntiä.332 Laakso, Loikkanen 

& Mattila333 kirjoittavat seuraavasti: ”Edustavuusihanteen mukainen säännöllinen, 

suorakulmainen ja yhdenmukainen kaupunki sekä paloturvallisuus edellyttivät 

väljempää rakennustapaa, leveämpiä katuja ja suurempia tontteja. Tähän päästiin 

vain suunnittelemalla rakentamista etukäteen - ruutukaavan mukaisesti. 

Suunnitelmia ei piirretty etukäteen, vaan katuverkko ja korttelit paalutettiin 

maastoon, ja siitä tehtyä mittausta pidettiin jatkossa virallisena asemakaavana. 
                                                   
328 Jääskeläinen & Syrjänen 2010, 27. 
329 KM 1974:44, 38 
330 Hollo (2012, 194) kirjoittaa seuraavasti: ”Suomen oikeudessa ei ole kovin pitkään ollut säännöksiä 

asemakaavoituksesta tai muusta maankäytön ohjauksesta. Osittain tarvetta sääntelyyn ei ehkä ole ollut, 
osittain Suomi saattoi käyttää esikuvinaan Ruotsi-Suomen muiden kaupunkien rakennusjärjestyksiä ja 
asemakaavoitusperiaatteita. Sääntely on ollut luonteeltaan paikallista, ei useinkaan valtakunnallista. Koko 
valtakunnan kattava, mutta asiallisesti vähämerkityksinen sääntely sisältyi vuoden 1734 lakiin, erityisesti 
rakennuskaareen. Kirjoitettua oikeutta on ollut vielä vähemmän valtion ja viranomaisten asemasta eli 
julkishallinnosta.” 

331 Laakso, Loikkanen & Mattila  (2001, 37) kirjoittavat: ”1500-luvulla kaupunkia koskevien säännös-
ten tavoitteeksi tuli taloudellisten päämäärien lisäksi paloturvallisuus, joka pysyi kaupunkirakentamisen 
keskeisenä tavoitteena aina seuraavan kolmen sadan vuoden ajan.” 

332 Laakso, Loikkanen & Mattila  2001, 37. 
333 Laakso, Loikkanen & Mattila  2001, 37 
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Hallitsija vahvisti suunnitelmat etukäteen, sillä näin voitiin varmistaa, että 

paloturvallisuus oli todella kaupungeissa huomioitu. Tähänkin olivat syynä 

taloudelliset seikat, sillä tulipalossa tuhoutuneiden kaupunkien jälleenrakentaminen 

oli kruunulle merkittävä rahallinen uhraus. Ruutukaavoitus pysyi 

kaupunkirakentamisen mallina aina seuraavan kahden sadan vuoden ajan. Eri 

tyylilajit toivat siihen vain omia pieniä lisäyksiään. Uusien kaavoitusihanteiden 

leviämistä edistivät uusien kaupunkien perustaminen sekä jatkuvat tulipalot, jotka 

tuhosivat kaupunkeja maan tasalle. 1700-luvulla klassismin aikana edustavuuden ja 

yhdenmukaisuuden lisäksi korostettiin vaihtelevuutta. Yhtenäisen katuverkon 

sijasta tuli käyttöön erilaisia katutyyppejä, kuten pääkadut, sädekadut sekä puiden 

reunustamat puistokadut. Lisäksi uutta oli se, että julkisten rakennusten paikat 

suunniteltiin etukäteen ja merkittiin asemakaavaan.” 

Sääntelyä laajensivat myös puolustukselliset, terveydelliset ja yhteisten tarpeiden 

tyydyttämisen vaatimukset. Kaavoilla ja niiden alistamisella valtion viranomaisen 

tarkastettavaksi voidaan lisäksi nähdä muitakin tavoitteita. Alistusvelvollisuudesta 

määrättiin Alingsåsin kaupungin palon jälkeen. Alistusvelvollisuus merkitsi sitä, että 

25.4.1750 julkisten talojen ja muiden rakennusten piirustukset ja kaikki asemakaavat 

määrättiin yli-intendentin konttorin tarkistettaviksi. Tätä perusteltiin sillä, että 

”yhteiskunnan etu ja maan kaunistus” tulisivat otetuksi huomioon. Kruunun rooli 

oli vahva kaupunkimaan omistusoikeuden kehitykseen ja suurten kaupunkipalojen 

jälkeisiin jälleenrakennustoimenpiteisiin. Alistusvelvollisuudella oli yhtymäkohtia 

edellä mainittuihin.334  

1800-luvulla keskeisimpiä ohjausvälineitä kaupunkien rakentamisessa olivat 

ensinnäkin kaupunkien omat palo- ja rakennusjärjestykset sekä toiseksi hallitsijan 

vahvistamat asemakaavat. Paikalliset viranomaiset valvoivat rakentamista. Yleinen 

rakennusjärjestys (otettiin käyttöön vuonna 1856) oli ensimmäinen kaikkia 

kaupunkeja koskeva säännöstö. Rakennusjärjestyksen säännöksistä useimmat 

(katujen leveydet, puistojen laajuudet, käytettävät rakennusaineet sekä kaupungissa 

                                                   
334 Jääskeläinen & Syrjänen 2010, 27 
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olevien kaivojen lukumäärät) liittyivät paloturvallisuuteen. Tämän lisäksi määrättiin, 

että korttelit oli jaettava osiin kaupunkipaloja hidastavilla puisto- ja rännikaduilla. 

Kaikki kaupungit jaettiin neljään luokkaan yleisessä rakennusjärjestyksessä. 

Ensimmäisen ja toisen luokan kaupunkien keskustoihin sai rakentaa vain kaksi- tai 

kolmikerroksisia kivitaloja. Kolmannen ja neljännen luokan kaupungeissa sallittiin 

myös yksikerroksiset puutalot. Kaupunkien erilainen kehitys kiihtyi jaon myötä. 

Tämän kehityksen myötä kivi- ja puukaupunkien välillä alkoi syntyä selvä ero.335 

Kaupungeissa keskustan tontit tehtiin väljemmiksi niitä varten, joilla oli varaa 

rakentaa ”kaupungin kaunistukseksi” suurempia kivitaloja. Kaupungin laidoille 

puolestaan palstoitettiin pienempiä tontteja työläisille. Maan hinta nousi 

keskustoissa mutta myös niiden ulkopuolella. Maasta tuli keinottelun kohde 

maakaupan kiihtyessä. Lisäksi satamat ja rautatiet valtasivat alueita ja muuttivat 

kaupunkirakennetta. Vuonna 1875 kaavoitus siirtyi valtiolta kunnille. Vähitellen 

ilman erityisiä säännöksiä käytännöksi muodostui, että rakentaminen vastoin 

asemakaavaa oli kielletty.336 

Suurempien kaupunkien ulkopuolelle syntyneet laajat esikaupunkialueet 1900-

luvun alkupuolella saivat aikaan sen, että asemakaavoja alettiin tehdä yhä 

laajemmille alueille. Lisäksi suunnitelmissa hahmoteltiin koko kaupunkialueen 

toimintojen sijoittumista. Ensimmäisinä yleiskaavallisina suunnitelmina voidaan 

pitää Bertil Jungin tarkastelua Helsingistä vuodelta 1911 ja vuonna 1918 

valmistunutta Eliel Saarisen kuuluisaa Suur-Helsingin -suunnitelmaa. 

Yleisasemakaavoja laadittiin jo useisiin kaupunkeihin 1920-luvulla. Keskeinen 

kysymys suunnitelmissa oli kaupunkien ulkopuolelle syntyneiden 

esikaupunkialueiden järjestäminen. Työväenasuinalueita sijoitettiin myös 

kaupunkien keskustoihin, joista kuuluisimpia 1920-luvulla rakennettuja 

työväenasuinalueita Helsingissä ovat Puu-Vallila ja Puu-Käpylä.337 

                                                   
335 Laakso, Loikkanen & Mattila 2001, 38 
336 Laakso, Loikkanen & Mattila 2001, 38 
337 Laakso, Loikkanen & Mattila 2001, 38 
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Asemakaavoittajien koulutus Suomessa aloitettiin vasta sotien jälkeen338. Otto-

Iivari Meurman toimi Teknillisen korkeakoulun asemakaavaopin ensimmäisenä 

professorina. Suunnittelijat omaksuivat ennen kotimaista koulutusta uusia 

kaupunki-ihanteita ja käytäntöjä käydessään ulkomailla kongresseissa, näyttelyissä ja 

opintomatkoilla. Suunnittelijoita oli aluksi vähän ja voidaan sanoa, että 

suunnitelmat olivat kuuluisien arkkitehtien maestrosuunnitelmia. etenkin 

yleiskaavoja alettiin vähitellen tehdä yhä enemmän työryhmissä, kun suunnitteluun 

tuli mukaan yhteiskuntatieteilijöitä ja liikennesuunnittelijoita. Lisäksi kaavat alkoivat 

samalla yhä enemmän perustua tutkimuksiin ja selvityksiin. Useissa kunnissa kaavat 

teetettiin edelleen konsulteilla. Vain harvalla kunnalla oli riittävästi ammattitaitoista 

henkilökuntaa339.  

Asemakaavalain ja rakennussäännön ehdotusten valmistelu annettiin 

lainvalmistelukunnan tehtäväksi vuonna 1919.  Lainvalmistelukunnan tarkistettu 

mietintö julkaistiin vuonna 1928 (1/1928). Seuraavana vuonna saatiin hallituksen 

esitys asemakaavalaiksi ja rakennussäännöksi (n:o 1/1929 II vp). Sitä ei ehditty 

kuitenkaan käsitellä loppuun ennen valtiopäivien hajottamista.  Vuonna 1930 

annettiin uusi, pääasiallisesti samansisältöinen esitys ( HE 46/1930 II vp.). 

Olennaisin muutos aikaisempaan ehdotukseen verrattuna oli, että kaupungin 

kaavoitusoikeutta laajennettiin. 

3.1.3 Asemakaavalaki 

Vuoden 1932 alusta tuli voimaan asemakaavalaki (145/31). Sitä täydentävä 

rakennussääntö tuli voimaan hieman myöhemmin. Asemakaavalaki saattoi 

ensimmäistä kertaa ympäristönkäytön lailla säännellyksi. Esimerkiksi kaupunkien ja 

kauppaloiden rakentaminen oli hallinnollisten määräysten varassa siihen saakka, 

                                                   
338 1900-luvulla kaupunkisuunnittelu siirtyi yhä enemmän insinööreiltä arkkitehdeille. Maan ensim-

mäiseen asemakaava-arkkitehdin virkaan Helsinkiin valittiin Bertel Jung (vuonna 1907). Seuraava virka 
perustettiin Viipuriin vuonna 1918 ja virkaa hoiti Otto-Iivari Meurman. 

339 Suomea kaavoitettiin pitkälti Helsingistä käsin. Suurin osa arkkitehdeistä ja suunnittelutoimistoista 
sijaitsi pääkaupungissa. Kunnallinen suunnitteluorganisaatio kasvoi voimakkaasti vasta 1960 - 70-luvuilla. 
Ks. tarkemmin Laakso, Loikkanen & Mattila 2001, 38-39. 



102 

 

kunnes asemakaavalaki tuli voimaan. Asemakaavalaki koski kaupunkeja ja 

kauppaloita sekä maaseudun taajaan asuttuja alueita. Se koski myös sellaisia alueita, 

joilla oli odotettavissa huomattavaa rakennustoimintaa. Asemakaavan 

sisältövaatimukset olivat peräisin Ruotsin vuoden 1874 säännöksistä.340 Lisäksi 

asemakaavalain säätämisen yhteydessä annettiin laki maistraatin kokoonpanosta 

asemakaava- ja rakennusasioita käsiteltäessä (146/31). Kyseisenä vuonna annettiin 

vielä laki jakolaitoksesta, tontinmittauksesta ja kiinteistöjen rekisteröinnistä 

kaupungissa (232/1931) sekä laki siitä, mitä jakotoimituksissa taajahkoa asutusta 

varten maaseudulla on huomioon otettava (233/1931). Asemakaavalaissa todettiin, 

että kaupunki oli järjestettävä ja rakennettava vahvistetun asemakaavan mukaan. 

Asemakaavattomalle kaupunkialueelle kaava oli laadittava sitä mukaa kuin kehitys 

vaati. Myös kauppalaan tuli laatia asemakaava.341 Kunnallisvaltuusto hyväksyi 

asemakaavan ja vahvistusviranomaisena toimi valtioneuvosto (sisäasiainministeriö). 

Ministeriölle kuuluivat kaavoituksen ylin johto ja valvonta. Lääninhallitus valvoi 

asemakaavoitusta ja rakennustointa läänissään. Kaupungissa 

rakennusvalvontaviranomaisena toimi maistraatti.342  

Funktionalismin ihanteet343 vaikuttivat vuonna 1932 voimaan tulleeseen 

asemakaavalakiin. Asemakaavassa oli lain mukaan huomioitava tulenvarmuuden ja 

kauneusaistin lisäksi terveellisyys. Myös liikenteen tarpeet oli kaavassa huomioitava. 

                                                   
340 Jääskeläinen & Syrjänen 2003, 28 
341 Asemakaavalain mukaan kaavoissa tuli myös antaa tontin omistajaa sitovia asemakaavamääräyksiä 

mm. rakennusoikeudesta, rakennusten lukumäärästä, julkisivumateriaaleista tai tontin aitauksesta ja istutuk-
sista. Koko kaupungissa sallittu rakennuskorkeus määriteltiin sen sijaan edelleen rakennusjärjestyksessä. 

342 Jääskeläinen & Syrjänen 2010, 28 
343Kansainvälisen funktionalistisen kaupunkimallin ihanteet tulivat Ruotsista Suomeen 1920-luvun 

lopulla. Keskeistä kaupunkirakenteen kannalta oli eri toimintojen kuten työn, asumisen, virkistyksen ja 
liikenteen erottaminen erillisille, selvästi rajatuille alueille. Tavoitteena asuinalueiden ja asuntojen suunnitte-
lussa olivat ennen kaikkea terveys ja asumishygienia. Jokaisen asunnon tuli  saada riittävästi valoa ja puh-
dasta ilmaa, joten asuinrakennukset sijoitettiin vapaasti istutusten keskelle. Myös rakennusten korkeutta 
nostettiin, koska niiden väliin haluttiin jättää suuria puistoja. 1930- luvulla laadittiin useita funktionalismin 
ihanteita noudattavia asemakaavoja. Niistä toteutui kuitenkin vain kaksi laajempaa asuinaluetta,  jotka 
olivat Sunilan alue Karhulassa sekä Helsingin Olympiakylä. Laajamittaisemmin funktionalismin henkeen 
suunniteltuja asuinalueita rakennettiin vasta 1950- luvulla, joista esimerkkeinä voidaan mainita Helsingin 
Meilahti ja Hermanni sekä Tampereen Kalevan kaupunginosa. Ks. tarkemmin Laakso, Loikkanen & Matti-
la 2001, 39. 



103 

 

Tämä perustui siihen, että autojen lisääntyessä liikenteen merkitys 

kaupunkirakenteessa oli koko ajan kasvanut344.  

3.1.4 Rakennuslaki 

Jo 1940-luvun alkupuolella koottiin sisäasiainministeriössä selvityksiä 

asemakaavalain puutteellisuuksista. Vuonna 1944 lainvalmistelukunnan (John Uggla 

ja P.G. Koski) tehtäväksi annettiin lainsäädännön kokonaisuudistus. Kysymys 

kaupungin ja maaseudun rakennustointa koskevien säännösten yhdistämisestä 

samaan lakiin otettiin harkittavaksi valmistelun yhteydessä. 

Asemakaavalainsäädännön huomattavimpina puutteina pidettiin seuraavia 

seikkoja. Ensinnäkin laki ei antanut mahdollisuuksia estää suunnittelemattoman 

tiheän asutuksen syntymistä. Asemakaavalaissa oli taajan alueen suunnittelupakko, 

mutta ei taaja-asutuksen muodostamiskieltoa. 

Asemakaavalaki ei tuntenut kahta tai useampaa kuntaa kattavaa 

aluesuunnitelmaa (seutukaava) eikä koko kunnan aluetta kattavaa yleissuunnitelmaa 

(yleiskaava). Maaseutua koskevat määräykset olivat hajanaiset ja 

rakennussuunnitelman toteuttamista koskevat säännökset puuttuivat. 

Lainvalmistelukunta sai ehdotuksensa valmiiksi vuonna 1949. Ehdotuksesta 

hankittiin lausunnot eri viranomaisilta ja yhteisöiltä. Huomattavaa oli, että Suomen 

Kaupunkiliiton hallituksen lausuntoon (XXV/1950) sisältyi suurelta osin uudestaan 

laadittu oma ehdotus uudeksi rakennuslaiksi. Sen pohjalta sisäasiainministeriössä 

valmisteltiin viimeksi mainitun pohjalta ehdotus, johon oli yhdistetty myös 

maaseudun rakentamista koskevat säännökset. Ehdotuksen tarkistaminen annettiin 

vielä vuonna 1950 komitean (Kuuskosken komitea) tehtäväksi, jonka ehdotus 

valmistui vuonna 1952 (KM 1952:10). Tältä pohjalta annettiin Eduskunnalle 

                                                   
344 Esimerkkinä liikenteen merkityksen korostumisesta kaupungin suunnittelussa voidaan pitää Alvar 

Aallon ns. Poronsarvi -asemakaavaa vuodelta 1945. Kaavassa liikenne oli tärkeimpiä tekijöitä. Kaupunki 
jaettiin viiteen osaan kaupungin keskustan halkaisevilla suurilla pääväylillä (jotka näyttivät poronsarvilta). 
Ajan liikennettä kunnioittava asenne tulee esille asemakaavan selostuksessa. Siinä mainitaan mm. ”katulin-
ja, joka on asutuksen häiritsemä”. 
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hallituksen esitys rakennuslaiksi vuonna 1954 ( HE 91/1954 vp.). Vuonna 1956 

Eduskunnan laki- ja talousvaliokunta antoi siitä mietintönsä (n:o 3/1956 vp.) 

Tämän lisäksi suuri valiokunta pyysi vuonna 1957 vielä lausuntoa laki- ja 

talousvaliokunnalta rakennuslakiehdotukseen sisältyvien katu- ja viemärisäännösten 

osalta. Sisäasiainministeriö asetti pian tämän jälkeen kolmen miehen toimikunnan 

(Larman toimikunta), jonka tehtävänä oli kiireisesti laatia ehdotus kadun ja 

viemärin rakentamisen korvaamisesta sisällytettäväksi rakennuslakiehdotukseen. Eri 

vaiheiden jälkeen saatiin tätä koskeva mietintö käsittelyyn ja liitetyksi siihen 

rakennuslakiehdotukseen, jonka laki- ja talousvaliokunta esitti suurelle 

valiokunnalle vuonna 1958 (mietinnöt n:o 201/21.5.1958 ja 201 a/2.6.1958). 

Rakennuslaki vahvistettiin 16.8.1958 (370/58) ja sitä täydentävä rakennusasetus 

annettiin 26.6.1959 (266/59). Ne astuivat voimaan 1.7.1959. Rakennuslaki kumosi 

asemakaavalain (145/1931) ja rakentamisesta maaseudulla annetun lain (638/1945). 

Rakennuslain valmistelu kesti yhteensä 14 vuotta345. 

Rakennuslaissa tunnettiin viisi kaavamuotoa: seutukaava, yleiskaava, 

asemakaava, rakennuskaava (laadittiin maalaiskuntiin) sekä rantakaava (vuodesta 

1969 lähtien). Eri kaavamuodot poikkesivat toisistaan alueen laajuuden, 

yleistämisasteen ja sisällön suhteen. Kaavamuodot olivat hierarkkisessa suhteessa 

toisiinsa niin, että ylemmän asteen kaava oli ohjeena laadittaessa alemman asteista 

kaavaa. Esimerkiksi seutukaava ohjasi yleiskaavoitusta ja yleiskaava puolestaan 

ohjasi yksityiskohtaisia kaavoja. Oikeusvaikutukset kulkivat puolestaan päinvastoin. 

Seutukaava ei ollut voimassa vahvistetun yleiskaavan alueella eikä yleiskaava 

vahvistetun yleiskaavan alueella eikä yleiskaava vahvistetun asemakaavan alueella. 

Rakennuslain mukainen kaavahierarkia alkoi käytännössä toimia vasta 1980-luvulla, 

kun yleiskaavoitus kunnissa yleistyi ja vaiheseutukaavoja oli jo vahvistettu. 

Yleiskaavoja oli laadittu jo ennen rakennuslakia. Yleiskaavojen tullessa 

lakisääteiseksi, fyysinen suunnittelu kytkeytyi entistä kiinteämmin kunnan muuhun 

suunnitteluun. 

                                                   
345 Ks. tarkemmin rakennuslain syntyvaiheista Larma & Hallberg & Jatkola & Wirilander 1983, 6-8. 
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Rakennuslaki laadittiin paljolti asemakaavalain pohjalta. Asemakaavan 

sisältövaatimuksia koskeva rakennuslain 34 § sisälsi yksityiskohtaisia vaatimuksia, 

joita vielä täsmennettiin ja lisättiin useilla muutoksilla. Sen sijaan maaseudun 

rakennuskaava tuli (RakL 95 §) laatia siten, että kaava tyydyttävästi täyttää ne 

vaatimukset, joita kohtuuden mukaan voidaan asettaa järjestetylle 

rakennustoiminnalle ja että kaavasta tulee niin yksinkertainen ja 

tarkoituksenmukainen kuin olosuhteiden mukaan on mahdollista. Vuoden 1958 

rakennuslaissa vahvistettiin kunnan oikeutta ja velvollisuutta määrätä 

rakentamisesta kunnan alueella. Kaavojen laatiminen siirtyi rakennuslain aikana 

selvästi kunnalliseksi asiaksi, jolloin alettiin puhua kunnallisesta 

kaavoitusmonopolista. Kuntien vastuuta rakennuslain aikana asteittain lisättiin ja 

kaavojen alistusvelvollisuutta supistettiin.346 Alkujaan asema- ja rakennuskaavat ja 

sittemmin myös rantakaavat oli alistettava valtion viranomaisen vahvistettavaksi. 

Maaseutukuntien asema rakennuskaavoituksessa oli epäitsenäinen. Toimivallan 

siirto kuntiin aloitettiin rakennuslain muutoksella (250/1966) jo vuonna 1967. 

Tuolloin muun muassa lääninhallituksen maalaiskunnan asemesta hoitamat tehtävät 

rakennuskaavojen ja rakennusjärjestysten laatimisessa uskottiin kunnille. 

Toimivallan347 siirto keskushallinnosta lääninhallituksille ja kuntien valvonnan 

keventäminen aloitettiin rakennuslain muutoksella (588/1973) vuonna 1973. 

Perustana omavastuiselle päätöksenteolle olivat kunnan kaavoitustoimen 

kehittyneisyys ja se, oliko asema-, rakennus- tai rantakaavan muutosta pidettävä 

olennaisena. Toimivallan siirtoa jatkettiin vuonna 1990 rakennuslain muutoksella 

(696/1990), jonka yhtenä lähtökohtana oli suunnitelmallisuuden lisääminen 

maankäytössä. Yleiskaavan vahvistamista koskevassa päätöksessä voitiin kunnan 

pyynnöstä määrätä, ettei asema- tai rakennuskaavan hyväksymistä tai muuttamista 

koskevaa päätöstä ole yleiskaava-alueella alistettava vahvistettavaksi. 

                                                   
346 Jääskeläinen & Syrjänen 2003, 29 
347 Valtion viranomaisten alueellinen toimivaltajako säädettiin  rakennusasetuksessa (266/1959). 
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Kunnan rakennusjärjestyksen alistamisesta vahvistettavaksi luovuttiin vuonna 

1990 rakennuslain muutoksella (557/1989), johon myös sisältyi mahdollisuus 

käyttää rakennusjärjestystä aikaisempaa monipuolisemmin rakentamisen 

ohjauksessa. 

3.1.5 Rakennuslainsäädännön uudistustyöstä 

Vuonna 1969 eduskunta edellytti lausumassaan ryhdyttäväksi toimenpiteisiin 

rakennuslainsäädännön kokonaisuudistuksen tekemiseksi. Rakennuslaki oli tullut 

lukuisten muutosten johdosta sitä käyttämään joutuville hankalaksi ja vaikeasti 

tulkittavaksi. Kaavoitus- ja rakennusasiain neuvottelukunta asetettiin seuraavana 

vuonna laatimaan lainsäädännön uudistuksen periaatemietintöä. Mietintö sisälsi 

ensinnäkin ehdotukset lain suuntaviivoiksi, toiseksi lain keskeiset tavoitteet ja 

kolmanneksi esityksen rakennuslainsäädännön yleisestä luonteesta. Äänestyksen 

jälkeen syntyneessä mietinnössä tulivat esille maapoliittiset erimielisyydet ja 

jännitteet. Jääskeläinen ja Syrjänen kirjoittavat, että mietintö (KM 1974:44) oli ja on 

edelleenkin perusteellisin ja laaja-alaisin selvitys uudistuksen tarpeista, ympäristön 

muutoksiin vaikuttavista tekijöistä ja tulevan lainsäädännön sisällöstä.348  

Kaavoitus- ja rakennusasiain neuvottelukunnan mietintö ei kuitenkaan sisältänyt 

yksityiskohtaista lakiehdotusta tai lakiehdotuksia.  Sisäasiainministeriö asetti 

työryhmät laatimaan niitä. Työryhmien työn tuloksena syntyivät lakiehdotukset 

vuosina 1977 ja 1981. Lakiehdotuksista hankittiin tarpeelliset lausunnot. 

Rakennuslainsäädännön jakaminen kahteen lakiin oli esillä työn aikana. 

Rakennuslainsäädännön toinen laki olisi käsitellyt kaavoitusta ja toinen 

rakentamista. Jo tuolloin käytännöllisistä syistä , niin kuin maankäyttö- ja 

rakennuslaissakin (132/1999) päädyttiin yhteen lakiin. Vuonna 1984 

lausuntokierrosten jälkeen laadittu ehdotus oli jo kirjoitettu hallituksen esityksen 

                                                   
348 Jääskeläinen & Syrjänen 2010, 34 
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muotoon. Sekään ei kuitenkaan poliittisten erimielisyyksien vuoksi yltänyt 

eduskuntaan saakka349. 

Rakennuslainsäädännön uudistamista jatkettiin osittaisuudistuksin, kun vuoden 

1984 kokonaisuudistusehdotus ei toteutunut. Laajahkoja osittaisuudistuksia on 

toteutettu 1980-luvun lopulta. Myös mahdollisuuksia kaavoitus- ja poikkeuslupa-

asioiden käsittelyn yksinkertaistamiseen ja kuntien omavastuisen päätäntävallan 

lisäämiseen selvitettiin350. Ympäristöministeri Kaj Bärlund pyysi 30.7.1987 

ympäristöministeriön kaavoitus- ja rakennusosastoa tekemään selvityksen, jossa tuli 

tarkastella miltä osin kaavojen alistamisvelvollisuudesta voitaisiin luopua, miltä osin 

ratkaisuvaltaa poikkeuslupa-asioissa voitaisiin siirtää suoraan kuntiin, miten 

osayleiskaavoja voidaan käyttää suunnittelun edistämiseen sekä miten tonttijaon 

laatimismenettelyä voitaisiin helpottaa ja rakennuskieltojen jatkamismenettelyä 

keventää.Vuonna 1993 valmistui ns. Maankäytön ohjauksen uudistamistyöryhmän 

MOU-raporttina tunnettu esitys351. Tätä korjaili ja kehitti eteenpäin selvitysmies 

Matti Hillin muistio 1994352. Näiden pohjalta lakiuudistusta ryhdyttiin 

valmistelemaan tuolloisen ympäristöministeri Sirpa Pietikäisen johdolla. 

Valmisteluvastuu kuitenkin siirrettiin ympäristöministeri Pietikäiseltä 

asuntoministeri Pirjo Rusaselle.353 Rakennuslain uudistukselle asetetut päätavoitteet 

                                                   
349 Erityisesti MTK vastusti laajalla kampanjallaan vuoden 1984 ehdotusta perustellen mm. että mi-

nisteriö vie ”perusrakennusoikeuden”.  Jääskeläinen & Syrjänen ( 2010, 34) kirjoittavat: ” Kun uudistustyö 
suuresta tarpeesta huolimatta kohtasi vaikeuksia, uudistusta lähestyttiin myös selvittämällä syvällisemmin 
rakennuslainsäädäntöön liittyviä osatekijöitä. Selvitystyön kohteina olivat osallistumisen kehittäminen 
(Osallistumistoimikunta KM 1981:54), kaavoitushallinnon kehittäminen (Kaavoitushallintotoimikunta KM 
1979:18) sekä seutusuunnittelun kehittäminen (Seutusuunnittelutoimikunta KM 1984:16). Erillisenä uudis-
tuksena toteutettiin maa-aineslaki (555/1981). Turpeen ottoa selvitettiin erikseen turvekomiteassa (KM 
1983:4).”  

350 Ks. tarkemmin Kangas & Nordberg & Korhonen & Miettinen: Selvitys kaavoitustoimen kehittä-
misestä ja kuntien omavastuisen päätöksenteon lisäämisestä. Selvitys n:o 1/1988. 

351 Ks. tarkemmin Ympäristöministeriön työryhmän mietintö 1/93. Maankäytön ohjauksen uudista-
minen (MOU 1/93). 

352 Ympäristöministeriö 1994. 
353 Nieminen (1994, 14) toteaa, että lainuudistuksen valmisteluvastuu siirrettiin vuonna 1994 ympäris-

töministeri Pietikäiseltä asuntoministeri Rusaselle. Rusasen työryhmä tuotti puolen vuoden aikana viitisen-
kymmentä lakiluonnosta. Lainuudistusta ajettiin eteenpäin kovalla kiireellä, koska eduskuntavaalit olivat 
lähellä. Kiire johti kuitenkin teknisiin ja hallinnollisiin epäkohtiin. Nieminen toteaa, että luonnokset sisälsi-
vät lakiteknisiä ja sisällöllisiä puutteita sekä lausuntoajat olivat niin lyhyet, ettei muun muassa uudistusta 
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voi tiivistää kolmeen: kansalaisten vaikutusmahdollisuuksien parantaminen; kuntien 

päätösvallan lisääminen ja ympäristöllisten arvojen ja näkökulmien vahventaminen 

maankäytössä354. Lakitavoitteiden voi täten määrittää liittyvän maankäytön 

suunnittelun demokratisointiin ja ’ekologisointiin’.  Tämä esitys raukesi 

eduskunnassa vaalien lähestyessä.355  

Matti Nieminen356 on tarkastellut eduskuntakeskustelua maankäyttö- ja 

rakennuslain valmistelun aikana. Nieminen on artikkelissaan eritellyt 

uudistusesityksen kannattajien ja vastustajien näkemyksiä muun muassa kuntien 

päätösvallan lisäämisen kannalta. Niemisen mukaan uudistusesityksen kannattajat 

määrittivät kunnat päätöksenteossaan puolueettomiksi, kyvykkäiksi integroimaan 

rakennuslain erilaiset tavoitteet toisiinsa päätöksenteossaan, riittävää 

asiantuntemusta omaaviksi ja päätöksenteossa demokraattisesti toimiviksi. Jos taas 

tarkastellaan esityksen vastustajien mielipiteitä, niin vastustajat näkivät kunnat 

täysin päinvastaisesti kaikkien muiden kriteerien paitsi asiantuntemuksen osalta. 

Esityksen vastustajat tosin erottivat toisistaan ”paikallisen” asiantuntemuksen, jota 

katsoivat kunnilla olevan ja yleisemmän, esimerkiksi maankäytön ekologisiin 

vaikutuksiin liittyvän asiantuntemuksen, jonka näkivät kunnilta puuttuvan. 

Uudistusesityksen kannattajien keskuudessa valtioon liitettiin pelkästään negatiivisia 

määreitä. Valtiota kuvattiin epädemokraattiseksi, kyvyttömäksi integroimaan eri 

tavoitteita toisiinsa, asiantuntemattomaksi sekä kykenemättömäksi riittävään 

puolueettomuuteen päätöksenteossa. Uudistuksen vastustajat taas määrittivät 

valtion hyvin positiivisessa valossa. Siis täysin päinvastaisesti kuin uudistuksen 

                                                                                                                                  
voimakkaasti kritisoinut Suomen luonnonsuojeluliitto ehtinyt jättää esityksestä lausuntoa. Myös Yhteiskun-
tasuunnittelun seura totesi lausunnossaan (1994, 59), että se pitää maankäyttö- ja rakennuslain valmistelus-
sa noudatettua kiirettä ja lausuntoajan lyhyyttä hyvän hallintomenettelyn vastaisena. Yhteiskuntasuunnitte-
lun seuran mukaan hetkellisten poliittisten kiistojen ja vaalien läheisyyden ei pitäisi antaa vaikuttaa lain 
valmisteluun siten kuin nyt on tapahtunut. Ks. tarkemmin Yhteiskuntasuunnittelun seuran lausunto raken-
nuslain uudistuksesta. 7.10.1994. 

354 Ks. myös HE 320/1994 vp.  
355 HE 320/1994 vp. Hallituksen esitys Eduskunnalle rakennuslain muuttamisesta (laaja Pietikäi-

sen/Rusasen esitys) Ks. myös rakennuslainsäädännön kehittämisestä 1970-luvulla, 1980-luvulla ja 1990-
luvulla: Hoikka & Lehkonen & Rajala & Ryynänen & Siitonen & Tetri 1999, 84-89. 

356 Nieminen 1997, 13-31 
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kannattajat. Niemisen mukaan uudistusesityksen kannattajat halusivat siirtää 

maankäyttöä koskevan päätösvallan kuntiin. Heidän mukaansa valta on kunnissa jo 

valmiiksi kuntalaisilla ja kunnalliset elimet toteuttavat kuntalaisten tahtoa. Esityksen 

vastustajat puolestaan halusivat vallan siirtyvän kuntalaisille. Vastustajat korostivat 

näin ollen kansalaisten poliittista osallisuutta kunnalliseen demokratiaan, ei 

pelkästään juridisen ja hallinnollisen kunnallisen itsehallinnon lisäämistä suhteessa 

keskushallintoon. 

Rusasen työryhmä tuotti puolen vuoden aikana viitisenkymmentä lakiluonnosta, 

mutta sopua lakiuudistuksesta ei löytynyt. Rusasen esitys jätettiin alkuvuodesta 

1995 eduskunnan ympäristövaliokunnan ehdotuksesta eduskunnassa pöydälle. 

Uuden hallituksen alaisuudessa ympäristöministeriö asetti toukokuussa 1996 

toimikunnan, jonka tehtävänä oli laatia vuoden 1997 loppuun mennessä ehdotus 

maankäytön suunnittelua ja rakentamista koskevan lainsäädännön 

kokonaisuudistukseksi.Vuonna 1996 asetettu rakennuslakitoimikunta (KM 1997:16) 

onnistui laatimaan yksimielisen mietinnön, joka johti maankäyttö- ja rakennuslain 

säätämiseen vuonna 1999 (HE 101/1998) rakennuslainsäädännön uudistamiseksi ja 

L 132/1999). Maankäyttö- ja rakennuslaki astui voimaan suurmyymälöitä ja Natura 

2000 -ohjelmaan liittyvää korvaussäännöstä koskevalta osin 1.3.1999 ja muilta osin 

1.1.2000. Suurmyymälöiden ohjauksen osalta lain valmistelussa käytettiin apuna 

ympäristöministeriön asettaman suurmyymälätyöryhmän esityksiä (Suomen 

ympäristö 102, YM 1997). Lakia täydentävät asetukset, maankäyttö- ja 

rakennusasetus (MRA 895/1999) ja kaavoitusmittausasetus (1284/1999) tulivat 

voimaan 1.1.2000.  

Ympäristöministeriön 31.3.2000 antama asetus maankäyttö- ja rakennuslain 

mukaisissa kaavoissa käytettävistä merkinnöistä (RakMK A 5) tuli voimaan 

1.5.2000. Valtioneuvoston asetus aluearkkitehtitoimintaan myönnettävästä 

valtionavustuksesta (409/2000) tuli voimaan 8.5.2000. Valtioneuvosto antoi 

valtakunnallisten alueidenkäyttötavoitteiden valmisteluun liittyvän selonteon 

eduskunnalle 26.5.2000. Valtioneuvoston päätös valtakunnallisista 
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alueidenkäyttötavoitteista annettiin 30.11.2000. Eduskunta edellytti maankäyttö- ja 

rakennuslakia säädettäessä kaavojen toteuttamiseen liittyvien seikkojen tarkemman 

sääntelyn selvittämistä ja niitä koskevien lakiehdotusten valmistelemista. Lakiin 

lisättiinkin 1.7.2003 voimaan astuva uusi 12 a luku ”Kunnalle 

yhdyskuntarakentamisesta aiheutuvien kustannusten korvaaminen”. Samalla 

kumottiin maankäyttö- ja rakennuslain 11 §. 357Maankäyttö- ja rakennuslakiin ja -

asetukseen on niiden voimassaoloaikana tehty eräitä muutoksia. Tärkeimpiä 

muutoksia ovat olleet: 

• Kaavojen toteuttamiskustannusten vastuunjakoa koskeva uudistus 

(222/2003), joka tuli voimaan 1.7.2003, 

• lain toimivuuden ensimmäisen arvioinnin  pohjalta tehdyt tarkistukset 

(476/2004), jotka tulivat voimaan 1.9.2004 sekä 

• tonttitarjonnan edellytysten parantamista koskevat muutokset 

(1441/2006), joilla on pyritty lisäämään kaavoitusmenettelyn sujuvuutta 

ja rajattu valitusmahdollisuuksia eräiltä osin. Muutokset tulivat voimaan 

1.3.2007. 

• Laki maankäyttö- ja rakennuslain muuttamisesta 30.12.2008 

• Asetus maankäyttö- ja rakennusasetuksen muuttamisesta 30.12.2008 

• Laki kevennettyjen rakentamis- ja kaavamääräysten kokeilusta 

(1257/2010)358  

• Valtioneuvoston asetus kevennettyjen rakentamis- ja kaavamääräysten 

kokeilusta  

                                                   
357 Jääskeläinen & Syrjänen 2003, 34-35 
358 Lain tavoitteena on hankkia kokemuksia siitä, miten rakentamis- ja kaavamääräyksiä sekä lupame-

nettelyjä keventämällä voidaan edistää asuntorakentamista erityisesti kasvukeskuksissa. Lain avulla halutaan 
myös lisätä asuntotuotannon kustannustehokkuutta. Kokeiluun osallistuvilla kunnilla on velvollisuus 
seurata kokeiluja ja antaa ympäristöministeriölle tarpeelliset tiedot kokeilujen arviointia varten.  Kokeilulaki 
on voimassa 1.1.2011–1.1.2014. 
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3.2 Ympäristöhallinnon rakenne maankäyttö- ja rakennuslaissa 

Viranomaiset, jotka käsittelevät ympäristöhallintoasioita, ovat yleis- tai 

erityisviranomaisia. Ko. viranomaiset jaetaan myös valtion ja kunnan viranomaisiin. 

Varsinaisia ympäristöalan asioita käsittelevät viranomaiset ovat tehtävää varten 

perustettuja erityisviranomaisia. Valtion viranomaiset jaetaan sektoreittain 

ensinnäkin keskusviranomaisiin (ministeriöt ja mahdolliset keskusvirastot) sekä 

toiseksi alue- tai piiriviranomaisiin. Kuntatasolla on sekä yleisviranomaisia 

(kunnanvaltuusto ja kunnanhallitus) että erityisviranomaisia (rakennuslautakunta, 

ympäristönsuojelulautakunta ja terveyslautakunta). Päätöksenteossaan ympäristö- ja 

maankäyttöasioissa kunnalliset lautakunnat ovat lakisääteisinä viranomaisina 

riippumattomia sekä kunnan johdon että valtion viranomaisten määräysvallasta ja 

niiden päätöksistä valitetaan pääsääntöisesti hallintotuomioistuimeen.359 

Kunnan viranomaisilla on maankäytön suunnittelussa ja kaavoituksessa 

keskeinen asema. Valtion viranomaiset puolestaan valvovat ilman muodollista 

päätöksentekovaltaa kunnan kaavoitustoimessa valtakunnallisia ja muita yleisen 

edun kannalta tärkeitä suunnittelunäkökohtia. Hollo360 on jakanut maankäyttö- ja 

rakennuslain järjestelmään kuuluvat tehtävät seuraaviin ryhmiin: 1.) kaavojen 

laatiminen ja hyväksyminen, 2.) rakentamisen ja siihen verrattavien maaperän 

kohdistuvien toimenpiteiden ennakko- ja jälkivalvonta ja 3.) maankäytöllisten 

poikkeusten käsittely. 

Viranomaiset ovat mukana kaavojen valmistelussa osallistumalla neuvotteluihin, 

työryhmiin ja muihin osallistumistilaisuuksiin sekä antamalla lausuntoja. Kaavan 

valmistelussa kaavoittaja tekee yhteistyötä kunnan eri hallintokuntien, ELY-

keskuksen, muiden valtion viranomaisten ja maakunnan liiton kanssa. Kunnan 

hallintokuntien välistä yhteistyötä ohjaavat kuntien johtosäännöt ja muutoin sovitut 

käytännöt. Yhteistyön menettelyt ovat eri kunnissa erilaisia. Kunnan ja ELY-

keskuksen välisistä kehittämiskeskusteluista, kaavoista järjestettävistä 

                                                   
359 Hollo 2009a, 113-114. 
360 Hollo 2009a, 151. 
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viranomaisneuvotteluista ja viranomaisilta pyydettävistä lausunnoista on säännökset 

maankäyttö- ja rakennuslaissa.361 

3.2.1 Valtion ympäristöviranomaiset 

Maankäyttö- ja rakennuslain 17 §:n mukaan ympäristöministeriölle kuuluu 

alueiden käytön suunnittelun ja rakennustoimen yleinen kehittäminen ja ohjaus362. 

Lisäksi ympäristöministeriö edistää, ohjaa ja valvoo maakuntakaavoitusta.363 

Ympäristöministeriön kuten muidenkin ministeriöiden toimintaa säätelevät laki 

valtioneuvostosta (175/2003) ja valtioneuvoston ohjesääntö (262/2003). Lisäksi 

ympäristöministeriön toiminnan perusteista säädetään ympäristöministeriöstä 

annetussa valtioneuvoston asetuksessa (708/2003). Yksityiskohtaiset säännökset 

ministeriön organisaatiosta, tehtävistä sekä asioiden valmistelusta ja ratkaisemisesta 

sisältyvät ministeriön asetuksena annettuun ministeriön työjärjestykseen (72/2011).  

Maankäyttö- ja rakennuslain mukainen ympäristöministeriön kaavoituksen 

ohjaus kohdistuu lain mukaisia tehtäviä suorittavien alueellisten ELY-keskusten, 

maakunnan liitojen ja kuntien toimintaan. Kun ministeriö ei toimi 

valitusviranomaisena eikä sillä ole valitusoikeutta, se voi luotettavasti toimia 

keskeisenä asiantuntijana ja antaa tuomioistuimille asiantuntijalausuntoja364. 

Ympäristöministeriö ohjaa MRL:n mukaista kaavoitusta valtakunnallisten 

alueidenkäyttötavoitteiden ja maakuntakaavoituksen kautta sekä YM:n oppailla ja 

muilla ohjekirjoilla ja tutkimuksilla. Alueiden käytön ja rakennetun ympäristön tilan 

                                                   
361 Jääskeläinen & Syrjänen 2010,  182-183. 
362 Lisäksi maankäyttö- ja rakennuslain 17 §:n mukaan ympäristöministeriölle kuuluvat myös raken-

nustuotteiden kaupan pitämistä koskevien ehtojen yhdenmukaistamisesta ja neuvoston direktiivin 
89/106/ETY kumoamisesta annetussa Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksessa (EU) N:o 
305/2011  jäsenvaltiolle asetetut toimintavelvoitteet. Ympäristöministeriö huolehtii alan viranomaisten 
antamien rakentamista koskevien teknisten vaatimusten yhteensovittamisesta.  

363 Rakennuslain aikana johto ja valvonta merkitsivät pitemmälle ja yksittäisiin tapauksiinkin kohdis-
tuvaa johtoa ja valvontaa. Tämä ilmeni muun muassa ministeriön roolissa kuntatason kaavojen vahvistus-
viranomaisena. 

364 Lain perusteluissa todetaankin: ”Tällöin ministeriön tulisi voida olla keskeinen asiantuntijaviran-
omainen, joka antaa tuomioistuimille lausuntoja erityisesti yhteiskuntapoliittista harkintaa edellyttävistä 
kysymyksistä. Jos ympäristöministeriö itse käyttää valitusoikeutta, se ei voi olla lausuntoviranomainen. (HE 
101/1998 s. 40) 
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ja kehityksen seuranta edellyttää tarpeellisten tietojärjestelmien ylläpitoa (MRA 2 §). 

YM on lisäksi laatinut maankäyttö- ja rakennuslain sisäänajoa auttavan maankäyttö- 

ja rakennuslaki 2000 -julkaisusarjan.365  

MRL 66 §:ssä ja MRA 26 §:ssä tarkoitettu yhteydenpito- ja 

neuvotteluvelvollisuus kuuluu vuorovaikutteiseen suunnitteluun. Ensinnäkin 

ministeriön, ELY-keskuksen ja maakunnan liiton kesken on järjestettävä 

viranomaisneuvottelu maakuntakaavaa valmisteltaessa. Toiseksi valmisteltaessa 

muuta kaavaa, joka koskee valtakunnallisia tai tärkeitä seudullisia 

alueidenkäyttötavoitteita tai joka muutoin on maankäytön, luonnonarvojen, 

kulttuuriarvojen, kulttuuriympäristön tai valtion viranomaisen 

toteuttamisvelvollisuuden kannalta merkittävä, on oltava yhteydessä 

ympäristökeskukseen. ELY-keskuksen ja kunnan kesken on järjestettävä neuvottelu 

tällaisen kaavan laadintaan liittyvien valtakunnallisten, seudullisten ja muiden 

keskeisten tavoitteiden selvittämiseksi. Myös ympäristöministeriö kutsutaan 

tällaiseen neuvotteluun silloin, kun käsitellään suurten kaupunkiseutujen keskeisiä 

kysymyksiä. Näin ollen ympäristöministeriö on mukana valmisteltaessa ja 

käsiteltäessä muutaman sellaisen suurimman kaupunkiseudun kaavoja, joiden 

vahvistaminen aiemmin kuului ministeriölle.366 

Ministeriölle kuuluneista perinteisistä tehtävistä jäljellä on maakuntakaavojen 

vahvistaminen (MRL 31 §). Lisäksi ministeriö vahvistaa kuntien yhteiset yleiskaavat 

(MRL 47 §). Ministeriön tehtäviä ovat myös kansallisten kaupunkipuistojen367 

perustamisesta ja hoito- ja käyttösuunnitelmista päättäminen (MRL 69-71 §), 

lunastusluvat (MRL 99-100 §), suunnittelua koskevat pakkokeinot (MRL 177-178 §) 

ja valtioiden rajat ylittäviin ympäristövaikutuksiin liittyvät tehtävät (MRL 199 §). 

                                                   
365 Ks. tarkemmin Jääskeläinen & Syrjänen 2010, 174-175. 
366 Jääskeläinen & Syrjänen 2010,  176. 
367 Maankäyttö- ja rakennuslain alaan kuuluva erityisalue on kansallinen kaupunkipuisto, joka on 

eräänlainen suojelukohde. Kaupunkimaiseen ympäristöön kuuluvan alueen kulttuuri- tai luonnonmaiseman 
kauneuden, historiallisten ominaispiirteiden tai siihen liittyvien kaupunkikuvallisten, sosiaalisten, virkistyk-
sellisten tai muiden erityisten arvojen säilyttämiseksi ja hoitamiseksi voidaan perustaa kansallinen kaupun-
kipuisto (MRL 68 §).  
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Ministeriöllä on oikeus antaa säännöksiä kaavoissa käytettävistä merkinnöistä (MRL 

206.2 §). Muita keskeisiä ministeriön tehtäviä ovat lainsäädäntöön liittyvät, usein 

ristiriitaisten muiden lakien yhteensovittamis- ja koordinaatiotoimenpiteet muiden 

valtionhallinnon viranomaisten kanssa. Lisäksi tähän liittyy komitea-, toimikunta- ja 

työryhmätyöskentelyyn osallistuminen ja lausuntojen antaminen. 

Ympäristöministeriön tehtävänä rakentamisen osalta on rakennustoimen yleinen 

kehittäminen ja ohjaus. Tällä tarkoitetaan yleisten edellytysten luomista 

rakennusalan kehittymiselle. Jääskeläinen & Syrjänen toteavat, että 

ympäristöministeriön tehtävät rakentamisen ohjauksessa säilyvät hyvin 

konkreettisena, koska YM edelleen päättää Suomen rakentamismääräyskokoelman 

rakentamismääräysten ja -ohjeiden antamisesta (MRL 13 §) sekä harjoittaa kuntien 

rakennusvalvonnan ohjausta. Lisäksi ympäristöministeriölle kuuluvat myös 

rakennustuotedirektiivissä jäsenvaltiolle asetetut toimintavelvoitteet ja MRL 148 §:n 

ja MRA 104 §:n mukaisten tyyppihyväksyntäpäätösten tekeminen.368   

Elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskukset (ELY-keskukset) ovat valtion 

aluehallintoviranomaisia, jotka hoitavat vastuualueidensa (elinkeino, liikenne ja 

ympäristö) täytäntöönpano- ja kehittämistehtäviä Suomessa369. ELY-keskusten 

tehtävänä on ympäristöministeriön alaisuudessa edistää ja ohjata kunnan alueiden 

käytön suunnittelua ja rakennustointa, ei kuitenkaan osallistua päätöksentekoon 

yksittäistapauksissa. Viranomaisen tulee valvoa, että kaavoituksessa, rakentamisessa 

ja muussa alueiden käytössä otetaan huomioon valtakunnalliset 

                                                   
368 Jääskeläinen & Syrjänen 2010,  175-176. 
369 Valtion aluehallinto uudistui 1.1.2010. Alueellisten ympäristökeskusten tehtävät siirtyivät elinkei-

no-, liikenne- ja ympäristökeskuksiin (ELY) ja alueellisten ympäristökeskusten ympäristölupatehtävät ja 
ympäristölupavirastojen tehtävät aluehallintovirastoihin (AVI). Aluehallinnon uudistamisen lähtökohtana 
oli pääministeri Matti Vanhasen II hallituksen ohjelmaan sisältyvä linjaus: ”Hallintoa uudistetaan ja kan-
sanvaltaistetaan. Lääninhallitusten, työ- ja elinkeinokeskusten, muiden piirihallintoviranomaisten ja maa-
kunnan liittojen työnjako täsmennetään, päällekkäisyydet poistetaan ja vähennetään hallintoviranomaisten 
määrää. Samassa yhteydessä arvioidaan niiden aluejakoja. Nykymuotoisen lääninhallinnon tehtävät organi-
soidaan uudelleen. Uudistetaan valtion aluehallintoa kokoamalla lupa-, valvonta- ja oikeusturvatehtäviä 
yhteen. Siirretään kehittämispoliittista toimivaltaa kansanvaltaiseen ohjaukseen. Selvitetään aluekehittämi-
sen voimavarojen kokoamista valtion talousarviossa maakunnittain ja ministeriöittäin yhdelle momentille ja 
niiden päättämisestä siirtämistä alueille. Valmistelu käynnistetään välittömästi ja uudistukset toteutetaan 
vuoteen 2010 mennessä.” Ks. myös HE 59/2009 vp. ja HE 161/2009 vp. 
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alueidenkäyttötavoitteet, muut alueiden käyttöä ja rakentamista koskevat tavoitteet 

sekä kaavoitusasioiden ja rakennustoimen hoitoa koskevat säännökset (MRL 18 §). 

Lisäksi ELY-keskus huolehtii sille elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksista 

annetun lain (897/2009) 3 §:n mukaan kuuluvista tehtävistä. ELY-keskuksen 

tehtävänä on myös ympäristöasioiden yleisenä valvontaviranomaisena käyttää 

asianosaisen puhevaltaa kaavavalituksissa (yleisen edun valvonta) ja muutoin valvoa 

erilaisten toimintojen lainmukaisuutta (laillisuusvalvonta).370  

Viranomaisen tehtävänä on neuvotella kuntien kanssa kaavoituksesta ja 

tarvittaessa valvoa kaavojen sisältöä käyttämällä muutoksenhakuoikeutta kuntien 

kaavojen hyväksymistä koskevista päätöksistä. ELY-keskuksen tehokkaimpina 

valvontakeinoina on mahdollisuus tehdä kaavan hyväksymispäätöksestä 

oikaisukehotus kunnalle tai valitus hallinto-oikeudelle.371  

Maakuntakaavaa tehtäessä pitää olla yhteydessä myös ELY-keskukseen. ELY-

keskuksen, ministeriön ja maakunnan liiton kesken on järjestettävä neuvottelu 

kaavan laadintaan liittyvien tavoitteiden selvittämiseksi. Kun tehdään kaavaa, joka 

koskee jotakin valtakunnallisia tai tärkeitä seudullisia alueidenkäyttötavoitteita tai on 

muuten maankäytön, luonnonarvojen tai kulttuuriympäristön kannalta merkittävä, 

on oltava yhteydessä ympäristökeskukseen. Sen ja kunnan kesken järjestetään 

neuvottelu kaavan laadintaan liittyvien keskeisten tavoitteiden selvittämiseksi. Näin 

toimitaan esimerkiksi silloin, kun ollaan tekemässä pääasiassa loma-asutusta 

järjestävää yleiskaavaa ranta-alueelle tai ranta-asemakaavaa. ELY-keskuksen ja 

jokaisen sen toimialueen kunnan kesken käydään myös vähintään kerran vuodessa 

kehittämiskeskustelu alueiden käytön suunnitteluun ja yhteistyöhön liittyvistä 

kysymyksistä.372 

Kaavaa laadittaessa kunnan täytyy tehdä suunnitelma osallistumismenettelyistä ja 

kaavan vaikutusten arvioinnista. Kunta voi neuvotella ELY-keskuksen kanssa 

tämän osallistumis- ja arviointisuunnitelman riittävyydestä ja toteuttamisesta. Myös 

                                                   
370 Jääskeläinen & Syrjänen 2010,  177-178. 
371 MRL 190 §, 191§, 192§, 193§ ja 195§.  
372 MRL 8 §, 66§ 
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niillä, joihin kaava tulee vaikuttamaan jotenkin, on mahdollisuus esittää ELY-

keskukselle neuvottelun käymistä. Jos osallistumis- ja arviointisuunnitelma todetaan 

puutteelliseksi, niin ympäristökeskuksen on järjestettävä heti kunnan kanssa 

neuvottelu suunnitelman täydennystarpeista.373 

ELY-keskus käsittelee myös tietyissä rajoissa ja yksittäistapauksissa laissa 

sallittujen poikkeusten myöntämistä koskevia asioita, jos ne eivät kuulu kunnan 

toimivaltaan. Jos kunta haluaa tehdä poikkeuksia rakennuslupien myöntämiseen, 

monissa tapauksissa on pyydettävä lausunto ELY-keskukselta, esimerkiksi silloin, 

kun alueelle on tehty valtakunnallisia alueidenkäyttötavoitteita.374 

Kiteyttäen voidaan sanoa, että ELY-keskukselle kuuluvia maankäyttöön liittyviä 

tehtäviä ovat: 

• Ohjata kaavoitusta ja muuta maankäytön suunnittelua kunnissa. 

• Edistää eheytyvän yhdyskuntarakenteen, kulttuuri- ja luonnonperinnön se-

kä virkistyskäytön huomioimista maankäytössä. 

• Käydä kuntien kanssa vuosittaiset kehittämiskeskustelut sekä neuvottelut 

eri kaavoista. 

• Antaa lausuntoja merkittävistä kaavahankkeista ja muista maankäyttöasiois-

ta. 

• Seurata alueidenkäytön ja rakennetun ympäristön tilaa ja kehitystä alueella. 

• Valvoa kuntien hyväksymien kaavojen ja myöntämien poikkeamislupien 

sekä suunnittelutarveratkaisujen lainmukaisuutta. 

• Päättää rakentamisen poikkeamisluvista muun muassa kaavoittamattomilla 

rannoilla. 

• Ohjata rantarakentamista sekä edistää rakentamisen laatua. 

• Edistää kulttuuriympäristön hoitoa ja rakennetun ympäristön suojelua. 

• Ratkaista rakennussuojelu- sekä muinaisjäännösasioita. 

                                                   
373 Jääskeläinen & Syrjänen 2010,  177-180. 
374 MRL 64 §; ks. myös Jääskeläinen & Syrjänen 2010,  411. 
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• Käsitellä rakennusperinnön hoidon avustushakemukset. 

On toki muistettava, että kuntien kaavoitukseen vaikuttavat alueellisten ELY-

keskusten lisäksi monet muut valtion viranomaiset. Usein kuntien 

kaavoitusprosesseissa on osallisena valtion taholta myös mm. Museovirasto. 

Museoviraston tehtävänä on osaltaan vaikuttaa siihen, että kulttuuriperintö ja -

ympäristö säilyvät. Viraston maankäyttöön ja rakentamiseen liittyvä 

asiantuntijatoiminta perustuu maankäyttö- ja rakennuslakiin ja sen rinnalla lakiin 

rakennusperinnön suojelemisesta (498/2010), asetukseen valtion omistamien 

rakennusten suojelusta (480/1985), muinaismuistolakiin (295/1963) ja kirkkolakiin 

(1054/1993). Enimmäkseen suojeluhankkeet etenevät hyvässä hengessä, vain 

konfliktit nousevat julkiseen keskusteluun. Hankalia alueita suojelullisesti ovat 

voimakkaat kasvukeskukset ja keskusta-alueet, toisaalta myös kaupunkien 

kehitettävät ranta-, teollisuus- ja liikennealueet. Niissä syntyy helposti 

intressiristiriitoja muutoksen määrästä ja tarpeesta.375 

Maanomistajana valtiolla on joissakin kunnissa, kuten Helsingissä, merkittävää 

maapoliittistakin vaikutusta, mutta koko maata ajatellen tämä rooli jää melko 

vähäiseksi. Kuitenkin useat kunnat ovat joutuneet valtiovallan kanssa 

maaneuvotteluihin erityyppisissä tilanteissa. Valtion sektorihallinnoista kunnat ovat 

eniten joutuneet tekemisiin Tielaitoksen kanssa, koska valtion maanteitä yltää 

kaikkialle. Kunnan ja valtion edut voivat joutua neuvottelutilanteessa vastakkain. 

Olavi Syrjänen kirjoittaa asiasta seuraavasti: ”Valtio voi taivutella kuntaa sille 

vastenmieliseen, esim. asuinaluetta tuhoavaan tieratkaisuun vedoten 

liikennetarpeeseen ja tietyön taloudellisiin vaikutuksiin kunnan taloudelle. Valtiolla 

ja kunnalla voi olla myös maanomistajina ristiriitaisia pyrkimyksiä. Samoin valtion 

eri viranomaisten pyrkimykset voivat olla vastakkaisia ja vaikeasti yhteen 

sovitettavissa.”376  

                                                   
375 Ks. tarkemmin Härö & Martens 4.4.2005/22.2.2006. 
376 Syrjänen 1999, 176. 
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3.2.2 Maakunnan liitto 

Maakunnan liitolla on vastuu kuntien maankäytöllisen yhteistyön järjestämisestä, 

kun kaavoitus käsittää yhtä kuntaa laajemman alueen. Maakunnan ja siihen kuuluvat 

kunnat määrää valtioneuvosto (MRL 26 §). Maakunnan liiton tehtävänä on, valtion 

aluehallinnon puuttuessa, vastata maankäyttö- ja rakennuslaissa säädetystä kuntaa 

laajemmasta maankäytön suunnittelusta, maakunnan suunnittelusta sekä 

maakuntakaavan laatimisesta (MRL 19 §). Maakuntakaavassa on kysymys 

korkeimman aluetason kaavoituksesta. Maakuntakaavassa esitetään 

alueidenkäyttötarpeet ja yhdyskuntarakenteen periaatteet maakunnan kehittämisen 

kannalta. Se ohjaa jäsenkuntien kaavoitusta ja kaikkea muutakin alueidenkäytön 

suunnittelua maakunnassa.  Maakuntasuunnitelmalla ja -kaavalla sovitetaan yhteen 

valtakunnalliset alueidenkäyttötavoitteet maakunnallisten ja paikallisten tavoitteiden 

kanssa. Samalla sovitetaan yhteen elinkeinoelämän ja ympäristönsuojelun tarpeet. 

Maakunnallisen suunnittelun keskeisiä tarkastelukulmia ovat ihminen, luonto, 

rakennettu ympäristö sekä sen käyttö ja kestävä kehitys.377 

Liittojen asema on viime aikoina korostunut alueellisessa maankäytön 

suunnittelussa ja ympäristöasioissa378. Elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus 

rakentuu pitkälti maakunnan liittojen toimialuerakenteen rinnalle siihen tukeutuen. 

Maankäyttö- ja rakennuslain 27 §:n mukaan maakunnan liiton tulee huolehtia 

tarpeellisesta maakuntakaavan laatimisesta, kaavan pitämisestä ajan tasalla ja sen 

kehittämisestä. Maakuntakaava voidaan laatia myös vaiheittain tai osa-alueittain. 

Laadittaessa maakuntakaava osa-alueittain tulee kaavan valmistelua ohjaamaan 

asettaa maakunnan liiton toimielin, jossa on asianomaisten kuntien ehdottamia 

jäseniä. 

Maakunnan kaavoitustoimen taustalla on yhteiskuntasuunnittelua ohjaava 

maakuntasuunnittelu. Kunkin maakunnan liiton tulee laatia alueensa kehittämiseksi 

                                                   
377 Ekroos & Kumpula & Kuusiniemi & Vihervuori 2010, 153-154. 
378Kunta kuitenkin päättää osallisuudestaan maakunnan liiton työhön, ellei kysymys ole lakisääteisestä 

yhteistyövelvollisuudesta. 
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määräaikainen maakuntaohjelma. Alueiden kehittämislain (1651/2009) 10 §:n 

mukaan maakunnan liitto laatii kunnanvaltuuston toimikausittain neljäksi vuodeksi 

maakuntaohjelman. Se sisältää maakunnan mahdollisuuksiin ja tarpeisiin perustuvat 

kehittämisen tavoitteet, maakunnan kehittämisen kannalta keskeisimmät hankkeet 

ja muut olennaiset toimenpiteet tavoitteiden saavuttamiseksi ja suunnitelman 

ohjelman rahoittamiseksi. Lapin maakunnassa maakuntaohjelmaan sisältyy 

saamelaiskulttuuria koskeva osa, jonka valmistelee saamelaiskäräjät. 

Maakuntaohjelmaa laadittaessa otetaan huomioon maakuntasuunnitelma, 

valtakunnalliset alueiden kehittämisen tavoitteet, hallinnonaloittainen alueiden 

kehittämisen suunnittelu ja maakuntaa koskevat muut laissa tarkoitetut ohjelmat. 

Edelleen pykälän mukaan valtion viranomaiset ottavat toiminnassaan huomioon 

maakuntaohjelmat, edistävät niiden toteuttamista ja arvioivat toimenpiteidensä 

vaikutuksia aluekehitykseen. 

Maakunnan liitto alueiden kehittämislain 10 §:n mukaan: 1) vastaa maakunnan 

yleisestä kehittämisestä ja toimii tällöin yhteistyössä valtion viranomaisten kanssa; 

2) vastaa maakuntasuunnitelman ja maakuntaohjelman laatimisesta ja hyväksyy ne; 

3) valmistelee maakuntaohjelman perusteella vuosittain maakuntaohjelman 

toteuttamissuunnitelman yhteistyössä valtion viranomaisten, kuntien ja muiden 

maakuntaohjelman rahoittamiseen osallistuvien kanssa, hyväksyy sen sekä 

neuvottelee suunnitelman toteuttamiseen liittyvien toimenpiteiden ja määrärahojen 

kohdentamisesta toimeenpanoon osallistuvien aluehallintoviranomaisten 

tulosohjauksen ja muiden tahojen vastaavien menettelyjen yhteydessä; 4) osallistuu 

valtion aluehallintoviranomaisten strategiseen suunnitteluun ja ohjaukseen alueen 

kehittämistavoitteiden huomioon ottamiseksi; 5) vastaa alueellisia rakennerahasto-

ohjelmia koskevien ohjelmaehdotusten laatimisesta maakuntaa varten; 6) vastaa 

alueellisen pitkän ja keskipitkän aikavälin koulutustarpeiden ennakoinnin 

yhteensovittamisesta ja alueellisten koulutustavoitteiden valmistelusta osana 

koulutuksen ja tutkimuksen kehittämissuunnittelua, vastaa 

liikennejärjestelmäsuunnitelman, lukuun ottamatta Helsinginseudun 
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liikennejärjestelmäsuunnitelmaa, sekä alueellisten laaja-alaisten luonnonvaroja ja 

ympäristöä koskevien suunnitelmien osalta suunnitteluprosessin käynnistämisestä, 

siihen liittyvän yhteistyön johtamisesta ja kyseisen suunnittelun 

yhteensovittamisesta maakunnan suunnittelun kanssa; 7) laatii kuntien ja muiden 

koulutuksen järjestäjien hanke-esitysten kiireellisyysjärjestyksen; 8) asettaa alueelliset 

taidetoimikunnat ja liikuntaneuvostot; 9) edistää julkisen hallinnon yhteispalvelusta 

annetussa laissa (223/2007) tarkoitettua yhteispalvelua alueellaan; 10) edistää 

kuntien ja maakuntien välistä yhteistyötä; 11) edistää yhteistyötä elinkeino-, 

liikenne- ja ympäristökeskusten ja alueiden kehittämisen kannalta keskeisten julkis- 

ja yksityisoikeudellisten oikeushenkilöiden kanssa; 12) vastaa ennakoinnin 

yhteensovittamisesta maakunnassa, arvioi ja seuraa maakunnan ja sen osien 

kehitystä; 13) hoitaa tehtäviinsä liittyviä kansainvälisiä asioita ja yhteyksiä; 14) hoitaa 

muut sille tässä laissa säädetyt tehtävät. Niiden maakunnan liittojen, joihin kuuluu 

sekä yksikielisiä että kaksikielisiä kuntia, on perustettava toimielin maakunnan 

kielellisten palvelujen kehittämiseksi. 

Alueiden kehittämislain 11 §:ssä säädetään maakunnan liittojen yhteistoiminta-

aluieista, niiden muodostamisen perusteista ja merkityksestä valtion aluehallinnon 

toimialueisiin. Pykälän perusteluissa (HE 146/2009) lausutaan yhteistoiminta-

alueiden tarkoituksesta: ” Tarkoituksena on, että maakuntien sekä niiden ja valtion 

aluehallintoviranomaisten yhteistoiminta maakuntaa laajemmalla alueella 

ylimaakunnallisissa strategisesti merkittävissä asioissa tapahtuisi enintään yhdeksällä 

yhteistoiminta-alueella ja että elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskusten aluejako, 

jossa järjestetään kaikkia sen palveluja, olisi yhtenevä yhteistoiminta-alueisiin. 

Maakunnan liitto voisi kuulua vain yhteen tällaiseen yhteistoiminta-alueeseen. 

Yhteistoiminta-alueen tulisi olla toiminnallisesti ja taloudellisesti 

tarkoituksenmukainen yhteistoiminnassa hoidettaviin tehtäviin nähden.” 

Yhteistoiminnan piiriin kuuluvat lain 10 §:ssä säädetyistä maakunnan liiton 

tehtävistä ne, jotka ovat alueen pitkäjänteisen kehittämisen kannalta merkittäviä, 

sisältyvät maakuntaohjelmiin ja niiden toteuttamissuunnitelmiin tai muihin alueiden 
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kehittämiseen merkittävästi vaikuttaviin suunnitelmiin ja koskevat yhteistoiminta-

aluetta yhteisesti.  

3.2.3 Kunnan viranomaiset 

Kunnat hoitavat omalla alueellaan ympäristöasioita paikallisviranomaisina. 

Kunnat esimerkiksi vastaavat maankäytön suunnittelusta ja rakentamisen 

valvonnasta sekä myöntävät rakennuslupia379. Kunnassa, jonka asukasluku on yli 6 

000, tulee olla kaavoittaja, jolla on kunnan kaavoitustehtävien hoidon edellyttämä 

pätevyys. Kaavoittaja voi myös olla kuntien yhteinen tai kunta voi antaa tehtävän 

sopimuksen nojalla toisen kunnan tai kuntayhtymän palveluksessa olevan 

kaavoittajan hoidettavaksi.380 Aluearkkitehti on kuntien yhteinen kaavoituksen, 

rakentamisen ohjauksen ja kulttuuriympäristön hoidon asiantuntija. Kunnat 

(yleensä 2-5 kuntaa) voivat tehdä keskenään sopimuksen aluearkkitehtitoiminnan 

käynnistämiseksi ja päättää aluearkkitehdin tehtävistä tarpeidensa mukaan. Kunta 

voi myös ostaa aluearkkitehtipalvelua toiselta kunnalta. Aluearkkitehtitoiminnan 

lisääminen voisi mielestäni olla pienille kunnille mahdollisuus pitää kaavoituksen 

ohjaus omissa käsissä ja lisätä suunnittelun asiantuntemusta. 

Kunta voi myös erityisestä syystä myöntää poikkeuksen maankäyttö- ja 

rakennuslaissa säädetyistä tai sen nojalla annetuista rakentamista tai muuta 

toimenpidettä koskevista säännöksistä, määräyksistä, kielloista ja muista 

rajoituksista381. Lisäksi kunnat myöntävät ympäristölupia382 ja maa-ainesten 

ottolupia383.  

Kunnanvaltuusto, kunnanhallitus ja lautakunnat tekevät keskeiset kaavoitusta 

koskevat päätökset384. Näissä kunnan toimielimissä päätösvaltaa käyttävät 

                                                   
379 Ks. maankäyttö- ja rakennuslaki (132/1999)  20 § ja 21 §  
380 MRL 20 § 
381 Ks. tarkemmin maankäyttö- ja rakennuslain (132/1999) 171 §. 
382 Ks. ympäristönsuojelulaki (86/2000) 21 § 
383 Maa-ainesten ottoa säädellään maa-aineslailla (555/1981), jonka mukaan kunnan tehtävänä on oh-

jata ja valvoa maa-ainesten ottamista kunnassa. 
384 Kuntalain 1 pykälän 2 momentin mukaan kunnan päätösvaltaa käyttää asukkaiden valitsema val-

tuusto. Mäenpää (1981, 65)  on todennut, että kunnan päätösvalta on oikeuskäytännössä nähty usein 
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luottamushenkilöt. Kunnan viranhaltijat toimivat kunnanhallituksen ja lautakuntien 

esittelijöinä ja valmistelevat päätösesitykset. Toimielimen päätösvaltaa voidaan 

johtosäännöllä siirtää myös viranhaltijalle. Kunnanvaltuusto hyväksyy yleis- ja 

asemakaavat. Muiden kuin vaikutukseltaan merkittävien asemakaavojen 

hyväksyminen voidaan siirtää johtosäännöllä kunnanhallitukselle tai lautakunnalle 

(MRL 37 § ja 52 §). Kuntien yhteisen yleiskaavan hyväksyy kuntien yhteinen 

toimielin, silloin kun kunnat ovat näin päättäneet (MRL 47 §)385. Kunnan 

toimielimet tekevät myös kaavan valmistelua koskevia päätöksiä. Ne päättävät 

esimerkiksi kaavoitukseen ryhtymisestä, hyväksyvät kaavan tavoitteet, valitsevat 

vaihtoehdot sekä päättävät kaavaluonnoksen ja -ehdotuksen nähtäville 

asettamisesta. Valmistelua koskevia päätöksiä tekevät usein myös kaavoja 

valmistelevat viranhaltijat. Päätöksenteon perustaksi kunnan luottamushenkilöt 

tarvitsevat tietoa sekä kaavasta että osallisten näkemyksistä. He saavat nämä tiedot 

pääosin kaavoittajan välityksellä: kaava-asiakirjoista, kokousten esityslistoilta ja 

kaava-asian esittelijältä. Luottamushenkilöt saavat tietoa osallisten näkemyksistä 

myös suorina yhteydenottoina, osallistumistilaisuuksissa ja tiedostusvälineistä.   

Kaavojen laatiminen edellyttää monipuolista asiantuntemusta. Kunnan oma 

asiantuntemus saadaan käyttöön sisäisellä yhteistyöllä. Yhteistyön muodot riippuvat 

muun muassa kunnan ja sen organisaation koosta. Osallistumis- ja 

arviointisuunnitelmassa ohjelmoidaan kyseiseen kaavaan liittyvä kunnan sisäinen 

yhteistyö, kuten lausuntojen pyytäminen. Kaavoituksella on keskeinen asema 

yhdyskuntasuunnittelussa ja -rakentamisessa. Kaavoitus vaikuttaa omalta osaltaan 

                                                                                                                                  
laadullisena käsitteenä, joka painottaa kunnanvaltuuston asemaa kuntaa koskevien ratkaisujen tekemisessä. 
Kunnallinen itsehallinto on perustuslain 121 §:n 1 momentin mukaan nimenomaan kunnan asukkaiden 
itsehallintoa. Perustuslakivaliokunta on useissa lausunnoissaan korostanut, että kunnallisen itsehallinnon 
perusteisiin sisältyy periaate, jonka mukaan kunnan päätösvalta kuuluu kuntalaisten valitsemille toimielimil-
le (esim. PeVL 11/1984 vp).  Paikallisen itsehallinnon peruskirjan 3 artiklan mukaan paikallinen itsehallin-
to tarkoittaa paikallisviranomaisten oikeutta ja kelpoisuutta säännellä ja hoitaa lain nojalla huomattavaa 
osaa julkisista asioista omalla vastuullaan ja paikallisen väestön etujen mukaisesti. Paikallisviranomaisten 
oikeutta käyttävät valtuustot tai kokoukset, joiden jäsenet on valittu salaisessa äänestyksessä vapailla välit-
tömillä vaaleilla, yhtäläisen ja yleisen äänioikeuden periaatteen mukaisesti, ja joilla voi olla niille vastuussa 
olevia toimeenpanevia elimiä. Ks. myös Ryynäsen (2001a, 28-47) pohdintaa siitä, onko valtuuston päätös-
vallalle tilaa ammattijohtamisen ja kunnan asukkaiden suoran vaikuttamisen välissä. 

385 Ks. myös kuntien yhteisen yleiskaavan laatimisesta ja hyväksymisestä HE 164/2003 vp. 
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kunnan strategisten tavoitteiden toteutumiseen. Kunnan hallintokuntien välistä 

yhteistyötä tarvitaan sen vuoksi paitsi kaavojen valmistelussa myös kaavoituksen 

edellytysten luomisessa, esimerkiksi maapolitiikassa, ja kaavojen toteuttamisessa. 

Kaavan valmistelussa tarvitaan eri hallintokuntien asiantuntijoiden yhteistyötä mm. 

selvitysten laatimisessa, kaavan tavoitteiden määrittelyssä, kaavaratkaisun ja sen 

mahdollisten vaihtoehtojen suunnittelussa ja niiden vaikutusten arvioinnissa. 

Yhteistyö on edellytys sille, että syntyy laadukas ja toteuttamiskelpoinen kaava, 

jonka toteuttamiseen kunnan hallintokunnat ja kunnalliset liikelaitokset ovat 

sitoutuneet. Kunnan hallintokuntien lisäksi tärkeitä yhteistyötyötahoja ovat 

maakuntamuseo ja alueellinen pelastustoimi, jolle pelastustoimen tehtävät on 

kunnista siirretty. Yhteistyö ei synny itsestään suotuisissakaan olosuhteissa, vaan 

siihen tarvitaan järjestelmällisiä ja yhdessä sovittuja muotoja. Kaavakohtaisista 

aloitusneuvotteluista on hyviä kokemuksia. Niissä voidaan selvittää yhteistyön tarve 

sekä eri tahojen mahdollisuudet osallistua kaavan valmisteluun.386 

Kunnat myös seuraavat ympäristön tilaa ja valvovat  ympäristöön vaikuttavia 

toimintoja. Laki kuntien ympäristönsuojelun hallinnosta (64/1986) on kuntalakiin 

verrattuna erityislaki, jolla säädellään kunnan ympäristönsuojelun hallintoa ja 

viranomaistehtävien hoitoa. Lain 3 § määrittelee kunnan ympäristönsuojelutehtävät 

seuraavasti: "Kunnan tulee alueellaan valvoa ja edistää ympäristönsuojelua siten, että luontoa ja 

muuta ympäristöä suojelemalla, hoitamalla ja kehittämällä turvataan kunnan asukkaille 

terveellinen, viihtyisä ja virikkeitä antava sekä luonnontaloudellisesti kestävä elinympäristö.” 

Kunnan ympäristönsuojeluviranomaisena toimii kunnan määräämä toimielin, se 

voi olla esim. lautakunta. Kunnat voivat hoitaa näitä lakisääteisiä tehtäviä myös 

yhteistoiminnassa toisten kuntien kanssa.  

Kunnille rakennusvalvontaviranomaisen tehtävät ovat lakisääteisiä. Maankäyttö- 

ja rakennuslaki ja sen nojalla annetut säännökset sisältävät suurimman osan 

rakennusvalvontaviranomaiselle säädetyistä viranomaistehtävistä. 

Rakennusvalvontaviranomaiselle kuuluu rakennettaessa kaavojen noudattamisen 

                                                   
386 Jääskeläinen  &Syrjänen 2010, 182-185. 
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valvonta. Lisäksi tehtäviin kuuluvat myös erilaiset lupapäätökset ja hyväksynnät 

sekä rakennustyön valvontaan liittyvät katselmukset ja tarkastukset. Näissä 

tehtävissä joudutaan soveltamaan muissa laeissa rakentamiselle asetettuja 

vaatimuksia (esim. pelastuslaki, asetus talousjätevesistä jne.). 

Rakennusvalvontaviranomaisen tehtäviin kuuluu myös luvattoman rakentamisen ja 

rakennetun ympäristön hoidon valvonta. Rakennusvalvontaviranomaiselle kuuluu 

edelleen rakentamisen neuvonta sekä hallinnollisten pakkokeinojen käyttäminen ja 

lupapäätöksistä tehtyjen oikaisuvaatimusten käsittely. 

Rakennusvalvontaviranomainen valvoo rakentamista yleisen edun näkökulmasta. 

Rakennusvalvontaviranomaisen tehtävien painopistealueita ovat rakennusten 

turvallisuus, terveellisyys ja viihtyisä ympäristö.387 

Rakennusvalvonnan viranomaistehtävistä huolehtii maankäyttö- ja rakennuslain 

21 §:n mukaan kunnan määräämä lautakunta tai muu monijäseninen toimielin, jona 

ei voi toimia kunnanhallitus. Rakennusvalvontaviranomaisen toimivallan 

siirtämisestä sovelletaan mitä kuntalaissa säädetään. Kaikissa kunnissa on siirretty 

päätösvaltaa lupa-asioissa eri laajuudessaan rakennustarkastajalle. 

Rakennustarkastaja on maankäyttö- ja rakennuslakiin liittyvissä tehtävissään kunnan 

rakennusvalvontaviranomaisen alainen. Näin ollen kunnan organisaatioiden 

puuttuminen rakennustarkastajan tulkintoihin tai menettelyihin on siis haluttu 

sulkea pois. Rakennustarkastajan aseman riippumattomuuteen on myös 

kiinnitettävä huomiota. Rakennusvalvontaviranomaisen tai rakennustarkastajan 

päätöksiin ei ole kuntalain mukaista otto-oikeutta lupa- ja valvonta-asioissa. 

Rakennusvalvontaviranomaisen ja rakennustarkastajan tehtävien lisäksi 

maankäyttö- ja rakennuslaissa ja sen nojalla annetuissa säädöksissä on määrätty 

myös rakennushankkeen muiden osapuolien tehtävistä. Rakennushankkeeseen 

ryhtyvällä, pääsuunnittelijalla, muilla suunnittelijoilla, rakennustyön johdolla 

(vastaava työnjohtaja) jne. on omat säädetyt tehtävänsä. Näin ollen 

rakennusvalvontaviranomainen ei siis omassa toiminnassaan voi ottaa 

                                                   
387 Suomen kuntaliitto 2007,  6. 
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suorittaakseen muille toimijoille säädettyjä tehtäviä. Tämä jo senkin vuoksi, että 

osallistuessaan rakennushankkeeseen viranomaistehtävää laajemmin, joudutaan 

esteellisyyskysymysten eteen.388 

Laadukkaita ja tehokkaita viranomaispalveluja voidaan tuottaa myös 

järjestämällä rakennusvalvontatehtävät kuntayhteistyönä ja uudistamalla toimintoja 

samassa yhteydessä. Kuntayhteistyöllä saadaan myös ratkaistua rakennusvalvonnan 

ja rakennustarkastajan mahdolliseen riippumattomaan asemaan liittyvät ongelmat. 

Rakennustarkastajalle on laissa asetettu pätevyysvaatimukset. Tehtävä edellyttää 

monipuolista rakentamisen osaamista ja hallinnon tuntemista. Näin ollen lain 

vaatimusten tunteminen on avainasemassa kaikissa kunnissa. 

Rakennusvalvontaviranomainen perustaa ratkaisunsa rakentamista koskeviin 

säännöksiin. Viranomaisen näkökulma on yleisen edun valvonta. Mahdolliset 

ristiriitatilanteet lainsäädännön asettamien vaatimusten ja asiakkaiden toiveiden 

välillä ovat siten mahdollisia. Kunnan tulee antaa osaltaan tuki rakennusvalvonnalle 

sen tehostaessa toimintaansa ja valvoessa rakentamista koskevien säännösten 

noudattamista. Vastuu viranomaisen laiminlyönnin tai virheen vahingosta on 

kunnalla.389 

3.2.4 Hallintotuomioistuimen rooli 

Hallinto-oikeudet390 käsittelevät valitukset, jotka koskevat kunnan päätöstä 

kaavan hyväksymisestä. Jatkovalitukset hallinto-oikeuden päätöksestä tehdään 

korkeimpaan hallinto-oikeuteen. Kaavan lainmukaisuus voidaan valituksella saattaa 

tuomioistuinten tutkittavaksi sekä kaavan sisällön että valmistelu- ja 

                                                   
388 Suomen kuntaliitto 2007, 10. 
389 Suomen kuntaliitto 2007, 11-12. 
390 Suomessa on kahdeksan alueellista hallinto-oikeutta, jotka on nimetty sijaintipaikkakuntiensa mu-

kaan Helsingin, Hämeenlinnan, Kouvolan, Kuopion, Oulun, Rovaniemen, Turun ja Vaasan hallinto-
oikeudeksi. Lisäksi Ahvenanmaalla on oma hallintotuomioistuimensa, Ålands förvaltningsdomstol. Lää-
ninoikeuksien tilalle tulleet alueelliset hallinto-oikeudet aloittavat toimintansa 1. marraskuuta 1999. Komi-
tean mietinnössä ”Alueelliset hallinto-oikeudet” (KM 1997:4) toimikunta ehdotti, että 11 lääninoikeudesta 
muodostetaan viisi alueellista hallinto-oikeutta, joiden tuomiopiirit vastasivat lääninoikeuksien yhteisiä 
tuomiopiirejä. 
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hyväksymismenettelyn osalta. Tuomioistuin voi hyväksyä valituksen kokonaan tai 

osittain taikka hylätä sen. Tuomioistuin voi tehdä kaavaan oikaisunluonteisia 

korjauksia sekä yleis- ja asemakaavaan kunnan suostumuksella myös vähäisiä 

tarkistuksia, jos tarkistuksilla ei ole vaikutusta muiden kuin siihen suostuneiden 

etuun tai oikeuteen (MRL 203 §).391  

Tuori392 kirjoittaa, että lainkäyttö – tuomioistuinten ratkaisutoiminta – edustaa 

nykyaikaisen yhteiskunnan erikoistunutta oikeudellista käytäntöä ikään kuin 

puhtaimmillaan. Lainkäytössä näkökulma on oikeuden sisäinen. Kun lakien 

säätämiseen kuuluvissa poliittisessa käytännössä lainsäädäntö ymmärretään keinoksi 

jonkin oikeuden ulkopuolista yhteiskuntaa koskevan (poliittisen) tavoitteen 

toteuttamiseksi, lainkäytössä tavoitteellisuus – sikäli kuin tavoitteellisuudesta on 

ylipäätään asianmukaista puhua lainkäytön yhteydessä – on oikeuden sisäistä. 

Tavoitteena on yksinkertaisesti toteuttaa oikeuden vaatimukset käsiteltävänä 

olevassa tapauksessa, soveltaa lakia – oikeusnormeja – asianomaiseen tapaukseen. 

Turusen393 mukaan KHO:n rooli valitusviranomaisena on ongelmallinen 

kaavoitusasioissa sen johdosta, että kaavoille asetettavia vaatimuksia on pidetty 

oikeuskysymyksinä, vaikka kysymys on oikeastaan yhdyskuntasuunnittelun 

sisällöstä ja harkintakysymyksistä. Tämän johdosta KHO on omaksunut lähinnä 

kaavoituksen tavoitteita kontrolloivan roolin. 

Kuusiniemi & Ekroos & Kumpula & Vihervuori394 kirjoittavat seuraavasti: 

”Meillä hallintotuomioistuinten asema ympäristölainsäädännön tulkitsijoina ja 

kehittäjinä on kansainvälisesti katsoen poikkeuksellisen näkyvä. 

Tuomarivaltiokeskustelussa on arvosteltu tuomioistuinten yhteiskunnallisen 

vallankäytön lisääntymistä. Tältä pohjalta myös tuomioistuimille annettu valta 

soveltaa perustuslain väljiä arvolausekkeita on herättänyt arvostelua. Toisaalta 

konkreettinen norminasettamisvalta on lukuisissa tapauksissa liukunut lain 
                                                   
391 Ks. myös HE 114/1998 vp. 
392 Tuori 2003, 19. 
393 Turunen 1989, 35. 
394 Kuusiniemi & Ekroos & Kumpula & Vihervuori 2001, 174-175. Ks. myös tuomioistuinten kont-

rollista Tarukannel  2002, 90-92. 
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soveltajalle (tavallisten lakien joustavat normit, kohtuullistamislausekkeet ym.). 

Ympäristölainsäädännön kannalta voitaneen sanoa, että nyt perustuslain 

arvovalinnat - siis eduskunnan hyväksymät perusratkaisut – ohjaavat tuomintaa 

niin, että soveltajien tosiasiallinen harkintamarginaali pikemminkin kaventuu ja 

soveltaminen yhdenmukaistuu, kun ratkaisuille on etsittävä tukea muun muassa 

perusoikeuksien ilmentämästä arvoperustasta. Teleologiselle tulkinnalle on niin 

ikään haettava sisältöä uudelle ympäristölainsäädännölle tyypillisistä 

tavoitesäännöksistä.” Myös Kulla395 on kiinnittänyt huomiota siihen, että 

korkeimpien oikeuksien ja niiden tuomareiden vallankäytöllinen asema on selvästi 

vahvistunut. Kullan mukaan toimeenpanijan rooli ei enää vastaa todellista 

tilannetta, vaan painopiste on siirtynyt vartijan roolin suuntaan. 

Aarnion396 mukaan lakien tulee määrätä yhteiskunnallisen kehityksen suunta. 

Tuomioistuinten tehtävänä lain soveltaminen on näiden perusratkaisujen 

toimeenpanoa. Majamaa397 on katsonut, että eduskunta on varsinkin ympäristön 

säätelemistä koskevien lakien osalta usein tietoisesti välttänyt ottamasta kantaa 

säännösten kiistanalaisempiin kohtiin. Valiokuntatyöskentelyssä on asian todettu 

olevan kunnossa tai tulleen tyydyttävästi ratkaistuksi, kun laissa on järjestetty 

kansalaisille valitusmahdollisuus. Tämä merkitsee Majamaan mukaan sitä, että 

tuomioistuimet on aivan avoimesti asetettu lainsäätäjän työn jatkajiksi. Mäenpää398 

puolestaan on todennut, että yleisellä tasolla on selvää, että hallintotuomioistuin ei 

viranomaisen päätöksentekoa arvioidessaan voi asettua lainsäätätäjän tilalle 

esimerkiksi kehittämällä tai täydentämällä lainsäädäntöä. Mäenpään mukaan 

toisaalta joustavien oikeusnormien soveltaminen ja väljästi määritellyn 

harkintavallan käytön lainmukaisuuden arviointi kuuluvat sinänsä keskeisesti ja 

legitiimisti hallintotuomioistuimen tehtäviin. Mäenpää jatkaa vielä, että 

hallintotuomioistuimilla voi lisäksi olla periaatteellisesti tärkeä merkitys erityisesti 

                                                   
395 Kulla 2012, 233. 
396 Aarnio 1986, 41. 
397 Majamaa 1985, 379-380. 
398 Mäenpää 2005b, 298.  
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perusoikeuksien toteutumisen turvaamisessa. Hallintotuomioistuimen ja 

hallintoviranomaisen välisestä suhteesta Mäenpää kirjoittaa seuraavasti: 

”Hallintotuomioistuimen ja hallintoviranomaisen välinen suhde liittyy kiinteästi 

tuomiovallan käyttöön ja erityisesti sen laajuuteen. Tältä osin 

hallintotuomioistuimen ratkaisuvaltaan vaikuttaa erityisesti toimeenpano- ja 

tuomiovallan välinen ero: hallintotuomioistuin ei ratkaisuvaltaansa käyttäessään voi 

ottaa itselleen hallintoviranomaisen tehtäviä eikä asettua sen asemaan. 

Lainsäädäntöä soveltaessaan hallintotuomioistuimen tehtävänä ei siten ole tehdä 

itsenäisiä hallintopäätöksiä, vaan sen ratkaisuvalta kohdistuu oikeusriidan kohteena 

olevan hallintopäätöksen lainmukaisuuden arviointiin. Tämä rajoittaa 

hallintotuomioistuimen ratkaisuvallan päätöksenteon jälkikäteiseen arviointiin.” 

Suvantola399 on todennut, että tarkoituksenmukaisuuskysymykset ovat 

toimeenpanevan hallinnon ratkaistavissa. Tämä seikka rajoittaa tuomioistuinten 

valtaa ja ne eivät voi vallan kolmijako-opin mukaisesti ratkaista, mikä on ”oikein” 

yhteiskunnassa. Ne voivat ratkaista ainoastaan sen, onko lainsäädännön nojalla 

tehty päätös lainmukainen400. Tarkoituksenmukaisuusharkinta kuuluu kunnallisen 

itsehallinnon periaatteen mukaisesti kunnalle. Valitusoikeus kunnalliseen 

itsehallintoon kuuluvissa asioissa valitusoikeus on rajoitettu vain päätöksen 

laillisuuskysymyksiin.401 Pohjolainen ja Tarukannel402 ovat todenneet, että 

kaavoitusasioissa käytettävällä kunnallisvalituksella on myös valvontavalituksen 

luonne. Tämä tarkoittaa, että hallintotuomioistuimella – valituksen kehitttelyn 

aikaan lääninhallituksella – on oikeus kunnan jäsenen ilmoituksen perusteella tutkia 

kunnan viranomaisten toiminnan laillisuutta. Pohjolainen ja Tarukannel kirjoittavat 

asiasta seuraavasti: ”Tällainen, oikeussuojatarpeisiin liittymätön tehtävä soveltuu 

huonosti hallintotuomioistuimille. Voitaisiin ajatella, että tällainen valvontatehtävä 

                                                   
399 Suvantola 2003, 214. 
400 Vihervuori (1999, 642) kirjoittaa, että valitusoikeuden merkitys lainsäädännön toteutumisen edis-

tämisessä korostuu ympäristönkäyttöasioissa, koska ympäristölainsäädännön soveltaminen lähes kauttaal-
taan perustuu oikeusharkintaan.  

401 Hannus & Hallberg 2000, 576. 
402 Pohjolainen & Tarukannel 2004, 1118-1119. 
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olisi luontevaa antaa jonkun muun elimen kuin tuomioistuimen toimivaltaan. 

Suomessa on kuitenkin pidetty kunnallisen itsehallinnon suojan kannalta 

merkittävänä juuri sitä, että valvontavalituksenkin tutkii tuomioistuin eikä jokin 

hallintoviranomainen, jolloin vältetään mahdollinen vaara, että valtion 

hallintoviranomainen ryhtyisi valvontavalituksen johdosta käyttämään itsehallintoa 

kohtaan hallinnollista ohjaus- ja valvontavaltaa”. 

Mäenpää403 on nostanut esille lisäksi sen, että hallintotuomioistuimen 

perustehtävä on myös oikeusturvan toteuttaminen. Mäenpään mukaan 

oikeusturvan toteuttamista koskevan pohdinnan merkitys ja ajankohtaisuus ovat 

lisääntyneet, koska julkiseen sääntelyyn kohdistuva oikeudellinen valvonta 

kanavoituu nykyään keskeisesti juuri hallintotuomioistuinten kautta404. Mäenpää 

kirjoittaa seuraavasti: ”Hallintoprosessia voi nykyään pitää yhtenä merkittävimmistä 

tuomiovallan käytön alueista. Sen kohteena on muun muassa EU-oikeuden 

soveltaminen ja toimeenpano, ympäristösääntely, verotus, viestintä, kilpailun 

toimivuus, maankäytön suunnittelu ja rakentaminen, oikeus sosiaalietuuksiin ja 

julkisiin palveluihin, kunnallisen itsehallinnon laajuus sekä TSS-oikeuksien 

toteuttaminen. Näihin julkisen sääntelyn ja valvonnan aloihin kohdistuva 

tuomiovallan käyttö muovaa välttämättä myös toimeenpanovallan ja 

tuomioistuinten välistä suhdetta.”405 

                                                   
403 Mäenpää 2008b, 146 
404 Suviranta(2005, 247) on todennut, että hallintotoiminnan tuomioistuinkontrollissa voi nähdä ole-

van kysymys  sen varmistamisesta, että hallinto toimii toimivaltuuksiensa puitteissa ja lainsäädäntöä nou-
dattaen. 

405Tuori (1999, 537) on myös tarkastellut hallintoviranomaisten ja tuomioistuimen välistä suhdetta. 
Hän kirjoittaa seuraavasti:”Tuomioistuimilla on perustuslain 106 §:n säännöksen voimaan tultuakin velvol-
lisuus noudattaa perustuslakimyönteistä tulkintaa, ja tässä suhteessa niiden asema myös yhä sama kuin 
hallintoviranomaisten. Tulkinnan avulla avoin ristiriita lain ja perustuslain välillä on useimmiten vältettävis-
sä, eikä 106 § tulle käytännössä kovin usein sovellettavaksi. Voi olla niinkin, että 106 §:n tärkein vaikutus 
on siinä, että se entisestään korostaa perustuslakimyönteisen tulkinnan asemaa ja merkitystä. Hallinto-
oikeudellisen tutkimuksen kannalta voi ajatella, että perustuslain etusijasäännös pakottaisi tutkimusta 
täsmentämään näkökulmaansa. Kun säännösten velvoittavuudessa hallintoviranomaisissa ja hallintolain-
käytön elimissä ei ole ollut eroja, tutkimuksessa ei ole pidetty välttämättömänä pohtia, lähestytäänkö oi-
keudellisia ongelmia hallintoviranomaisen vai hallintolainkäytön kannalta. Voi arvella, että tutkimuksen 
implisiittisenä olettamuksena on ollut, että hallintoviranomaisten ja hallintotuomioistuinten näkökulmat 
ovat pitkälti yhteneväiset. Hallintoviranomaisten ja hallintotuomioistuinten erilainen asema normikontrolli-
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Hallbergin406 mukaaan tuomioistuimessa näkee vuosien mittaan useita huonoja 

kaavaratkaisuja ja tulee mieleen parempia suunnittelumahdollisuuksia. Tuomarin 

rooliin ei kuitenkaan kuulu kaavoittaminen tai toiminta makutuomarina lain 

mahdollistamien erilaisten ratkaisujen välillä. Hallberg kirjoittaa vielä: ”korkeimman 

hallinto-oikeuden päätösten perusteluista tarkka lukija löytää laillisiksikin todettujen 

kaavaratkaisujen kritiikkiä. Ongelmia aiheuttavat usein liian pienet 

kaavamuutosalueet, suunnittelun ahtaus ja liikennejärjestelyjen keskeneräisyys. 

Tuomarin toimenkuva on silti kuin jääkiekkopelin erotuomarilla: virheet on 

vihellettävä, mutta peliin ei itse saa osallistua.” 

3.3 Maankäyttö- ja rakennuslain tavoitesäännökset 

Ympäristöoikeudessa viitataan usein ajankohtaisiin ympäristön käyttöön 

liittyviin tavoitteisiin. Osa säädöksen säätämisen ajankohdan eettistä ilmapiiriä 

heijastavista tavoitteista tulee kirjatuksi myös esim. lakien tavoitesäännöksiin. Hollo 

on todennut, että maankäytön suunnittelun oikeudellisen sitovuuden perusta on 

sen sisältämä tavoitteellisuus, koska ilman tavoitteita ei voi olla suunnittelua eikä 

kaavoitustakaan407. Ekroos & Majamaa408 toteavat, että aineellisia ja menettelyllisiä 

tavoitteita koskevat säännökset on MRL:n kirjoitettu tavoitteellisiksi, ei siis 

velvoittavan normin muotoon409. Näin ollen suoraan tavoitesäännökseen 

                                                                                                                                  
järjestelmässä saattaa antaa aiheen kyseenalaistaa tämä oletus, joka lepää nähdäkseni muutoinkin hataralla 
pohjalla.” 

406 Hallberg 1997, 43-44. 
407 Hollo 2000, 12. Hollo jatkaa, että ympäristönäkökulmasta olennaista on, missä määrin suunnittelu-

teitse pystytään määrittämään erisuuntaiset ympäristötavoitteet ja -vaikutukset. Lisäksi huomioon tulee 
ottaa paikalliset, alueelliset ja naapuruusoikeudelliset olosuhteet.   

408 Ekroos & Majamaa 2005, 16 
409 Ekroos & Majamaa (2005, 16) kirjoittavat, että yleisiä aineellisia ja menettelyllisiä tavoitteita koske-

vat säännökset on kirjoitettu maankäyttö- ja rakennuslakiin tavoitteellisiksi. Kysymys ei siis näin ollen ole 
suoraan velvoittavista oikeusnormeista. Säännökset edellyttävät, että maankäyttö- ja rakennuslain muilla 
säännöksillä ja niiden soveltamisessa sekä muussa maankäyttö- ja rakennuslain mukaisessa toiminnassa 
edistetään tavoitteiden toteutumista tai luodaan edellytyksiä niiden toteutumiselle tai turvataan niiden 
toteutuminen. Näin ollen suoraan tavoitesäännökseen vetoaminen ei voi olla oikeudellisessa mielessä 
kovin tehokasta. Toinen kysymys on se, että juridisessakin argumentoinnissa (esim. muistutus tai valitus) 
voidaan ilman muuta käyttää tavoitteita tausta-apuna, ikään kuin toisen tason oikeudellisena aineistona. 
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vetoaminen ei voi olla oikeudellisessa mielessä kovinkaan tehokasta. MRL:n 

säännökset kuitenkin edellyttävät, että MRL:n muilla säännöksillä ja niiden 

soveltamisessa sekä muussa MRL:n mukaisessa toiminnassa edistetään tavoitteiden 

toteutumista, luodaan edellytyksiä niiden toteutumiselle tai turvataan niiden 

toteutuminen. Esimerkiksi juridisessa argumentoinnissa (mm. muistutus tai valitus) 

voidaan ilman muuta käyttää tavoitteita tausta-apuna, ikään kuin toisen tason 

juridisena auktoriteetteina. Tavoitesäännöksillä voi siis olla merkitystä muun 

muassa punnittaessa erilaisia ratkaisuvaihtoehtoja. Ekroos & Majamaa kuitenkin 

muistuttavat, että varsinainen oikeudellinen argumentointi on syytä sitoa myös 

muihin MRL:n normeihin, joilla pyritään edistämään lain tavoitteita410.  

Alueiden käytön suunnittelun lähtökohtana on MRL 1 §:n lain yleistavoite, 

jonka mukaan alueiden käyttö ja rakentaminen tulee järjestää niin, että siinä luodaan 

edellytykset hyvälle elinympäristölle sekä edistetään ekologisesti, taloudellisesti, 

sosiaalisesti ja kulttuurisesti kestävää kehitystä. Lain yleistavoite edellyttää alueiden 

käytön suunnittelussa avointa ja vuorovaikutteista toimintatapaa. Yleistavoitetta 

täydentävät MRL 5 §:n alueiden käytön suunnittelun tavoitteet. Ne koskevat 

keskeisiä kaavoituksella edistettäviä elinympäristön laatuun, väestöryhmien 

asemaan, yhdyskuntarakenteeseen, ympäristöarvoihin, ympäristöhaittojen ehkäisyyn 

ja luonnonvaroihin liittyviä kysymyksiä. Lain tavoitteita toteuttavista kaavojen 

sisältövaatimuksista säädetään laissa erikseen kunkin kaavamuodon osalta.411 

Maankäyttö- ja rakennuslain keskeisimmät yleiset aineelliset tavoitteet ovat siis 

hyvä elinympäristö ja kestävä kehitys. Ekroos, Kumpula, Kuusiniemi ja 

                                                                                                                                  
Yleisillä tavoitesäännöksilläkin on siis tulkintavaikutuksena ensinnäkin hallinnollisessa päätöksenteossa ja 
toiseksi oikeudellisessa harkinnassa hallintotuomioistuimissa. Tavoitteita voidaan käyttää myös osana 
perusteluja muutoksenhaun yhteydessä. Tällöin ne tukevat muun muassa kaavojen sisältövaatimuksiin 
ankkuroitua argumentaatiota. Samalla tavoin tavoitesäännös vaikuttaa taustalla myös kaavojen hyväksymis-
tä koskevassa päätöksenteossa. 

410 Ekroos & Majamaa (2005, 16) toteavat vielä, että suurimmassa osassa tapauksia näistä muista 
säännöksistä ei ole puutetta eli argumentointi on helposti ankkuroitavissa velvoittaviin MRL:n normeihin. 
Lisäksi tavoitteita on myös mahdollista käyttää muussa kuin juridisessa argumentaatiossa, kuten esimerkik-
si kunnallispoliittisessa keskustelussa. 

411 Ks. myös Laine 1999, 7-10. 
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Vihervuori412 ovat todenneet, että molemmat edellä mainitut tavoitteet on ilmaistu 

säännöksessä varsin korkealla abstraktiotasolla, mutta monet muut maankäyttö- ja 

rakennuslain säännökset ohjaavat konkreettisemmin alueidenkäytön suunnittelua 

(kaavoitusta) ja rakentamista samaan suuntaan. Yleistavoitteita koskevassa MRL 1.2 

§:ssä mainittuja menettelyyn ja päätöksentekoon liittyviä tavoitteita ovat 

osallistumismahdollisuuksien turvaaminen, suunnittelun laatu ja 

vuorovaikutteisuus, asiantuntemuksen monipuolisuus sekä tiedottamisen avoimuus. 

Niillä on suuri merkitys myös aineellisten tavoitteiden saavuttamisen kannalta. 

Maankäyttö- ja rakennuslain tavoitesäännöstenkin taustalla on nähtävissä PL 20§. 

Siinä säädetään jokaisen vastuusta luonnosta, ympäristöstä ja kulttuuriperinnöstä 

sekä jokaisen mahdollisuudesta vaikuttaa elinympäristöään koskevaan 

päätöksentekoon. 

3.3.1 Hyvä elinympäristö 

Ekroos, Kumpula, Kuusiniemi ja Vihervuori413 kirjoittavat, että edellytysten 

luominen hyvälle elinympäristölle on tavoitteena varsin suhteellinen. Heidän 

mukaan hyvän elinympäristön objektiivinen määrittely ei liene mahdollista, vaikka 

suurin osa ihmisistä liittääkin hyvään elinympäristöön samankaltaisia tekijöitä414. 

Hyvää elinympäristöä on lähtökohtaisesti maankäyttö- ja rakennuslain yhteydessä 

arvioitava ihmisen näkökulmasta. Säännöksen mukaan kysymys on edellytysten 

luomisesta hyvälle elinympäristölle. Näin ollen itse elinympäristöjen luominen jää 

toteuttajien – useimmiten yksityisten tai kunnan – vastuulle. Hyvän elinympäristön 

käsite on lainsäädännössä siinä mielessä uusi, että rakennuslaki ei sitä tällä nimellä 

                                                   
412 Ekroos, Kumpula, Kuusiniemi ja Vihervuori 2010, 137. 
413 Ekroos, Kumpula, Kuusiniemi ja Vihervuori 2010, 137 
414 Näitä arvostuksenvaraisia seikkoja ovat esimerkiksi terveellisyys, turvallisuus, viihtyisyys, rauhalli-

suus, palvelujen läheisyys ja luonnonläheisyys (Ks. tarkemmin Ekroos, Kumpula, Kuusiniemi ja Vihervuori 
2010, 137). Yhteiskunnassa esiintyy useita arvoja, jotka liittyvät ympäristöön.  Lainsäädäntö on yksi tapa 
toteuttaa näiden arvojen mukaista yhteiskuntaa. Lainsäädännössä myöskin ratkaistaan eri arvojen välisiä 
ristiriitoja. Lain taustalla olevia arvoja ei yleensä ”luetella” laissa. Ne voivat kuitenkin näkyä esim. lakien 
tavoitesäännöksissä. Ympäristölainsäädännön taustalla olevia arvoja ovat muun muassa ihmisten terveys, 
luonnon monimuotoisuus,  luonnon toimintakyky, tulevat sukupolvet ja viihtyisyys, esteettisyys. Ks. tar-
kemmin ympäristöön tai luontoon liittyvistä arvoista Kuusiniemi 2003, 64. 
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tuntenut. Kuitenkin luonnollisesti myös rakennuslain eräänä – tosin 

julkilausumattomana – tavoitteena oli hyvä elinympäristö. Maankäyttö- ja 

rakennuslaissa korostuu laadun merkitys ja kyseinen laki antaa keinoja sen 

tavoitteluun. Yhdyskuntien rakentamisprosessissa laadun saavuttaminen edellyttää 

katkeamatonta yhteistyöketjua ja eri osapuolten yhteisiä tavoitteita 

yleiskaavatasoisesta suunnittelusta rakentamiseen ja ympäristön ylläpitoon. Tämä 

ilmenee mielestäni muun muassa siten, että laissa asetetaan rakentamisen eri 

osapuolille aiempaa tarkemmat pätevyysvaatimukset.415  

Ympäristön ja rakennusten hyväksi koettu laatu ensinnäkin nostaa ja toiseksi 

pitää yllä alueiden ja kiinteistöjen arvoa416. Elinkaariajattelu on rakennetun 

ympäristön ja rakennusten laadun perustana. Rakentamisen vaikutuksia 

tarkastellaan ensinnäkin kokonaisuutena ja pitkällä aikavälillä ja toiseksi 

rakentamisen vaatimuksissa ja ohjaamisessa tulee ottaa huomioon rakentamisen 

aikaisen tilanteen lisäksi rakennusten myöhemmän käytön asettamat vaatimukset. 

Näin ollen rakennusten korjattavuus, huollettavuus ja muunneltavuus korostuvat. 

Tällä kehityksellä tähdätään pitkään käyttöikään, taloudellisuuteen ja monipuolisiin 

käyttömahdollisuuksiin. Laissa otetaan huomioon myös rakennusten käyttäjien 

erilaisuus ja elinkaari417. Tämä pidentää rakennusten käyttöikää. Lisäksi se parantaa 

käyttäjien elämän laatua ikärakenteeltaan vanhenevassa Suomessa. Lain keskeinen 

tavoite on jo olemassa olevan rakennetun ympäristön huomioon ottaminen ja sen 

tarjoamien mahdollisuuksien hyödyntäminen. Tämä ilmenee siten, että 

historiallisesti tai rakennustaiteellisesti arvokkaita rakennuksia tai kaupunkikuvaa ei 

saa turmella. Lisäksi korjausrakentaminen nostetaan uudella tavalla arvoon, 

rakennusten purkamisen luvanvaraisuus laajenee ja ympäristön kunnossapitoon 

kiinnitetään erityistä huomiota.418  

                                                   
415 Jääskeläinen & Syrjänen 2010, 104. 
416 Tämä voi lisätä myös asukkaiden ja yritysten kiinnostusta osallistua alueen laatutasosta huolehtimi-

seen. 
417 Rakennusten tulee soveltua myös sellaisten henkilöiden käyttöön, joiden kyky liikkua tai toimia on 

rajoittunut. 
418 Jääskeläinen & Syrjänen 2010, 104. 
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3.3.2 Kestävä kehitys 

Kestävä kehitys on maankäyttö- ja rakennuslain toinen keskeinen tavoite419. 

Kestävän kehityksen tavoite näkyy muun muassa seuraavassa KHO:n päätöksessä:  

 

KHO (KHO 10.12.2009 t 3526) katsoi Keski‐Suomen maakunta-

kaavassa kahden vähittäiskaupan suuryksikön osalta, ettei niiden to-

teuttaminen olisi kestävän kehityksen mukaista. Asukaspohjan puuttu-

essa ostovoima tulisi näillä alueilla käytännössä pohjautumaan joko 

työmatkojen yhteydessä tapahtuvaan asiointiin tai yksityisautoiluun. 

 

Maankäyttö on kestävän kehityksen kannalta keskeisin niistä toimialoista, jotka 

ovat kunnan omassa päätäntävallassa420. Kaavojen alistusmenettelystä luopuminen 

ja toimivallan siirtyminen kuntiin poikkeuslupien osalta asettivat kunnat entistä 

merkittävämpään asemaan kestävää kehitystä tavoiteltaessa. Maankäytön yhteys 

sekä ekologiseen että taloudelliseen kestävyyteen on kiistaton. Huomiotta ei voi 

myöskään jättää yksipuolisesta asuinympäristöstä johtuvia sosiaalisia ongelmia. 

Maankäyttö- ja rakennuslaissa kestävää kehitystä käytetään nimenomaan 

tavoitteena, ei suoranaisesti velvoittavana periaatteena tai säännöksenä. Kestävän 

kehityksen eri osa-alueet: ekologinen, taloudellinen, sosiaalinen ja kulttuurinen, ovat 

maankäyttö- ja rakennuslaissa tasa-arvoisia. Niitä kaikkia pyritään edistämään ja 

tavoittelemaan samanaikaisesti. Mitään kestävän kehityksen osa-aluetta ei ole 

tavoitesäännöksessä priorisoitu, joten maankäyttö- ja rakennuslaki edellyttää 

kestävän kehityksen eri aspektien tasapainoista edistämistä. Näin ollen yhteen 

sovittava näkökulma onkin varsin tavanomainen alueiden käytön suunnittelussa.421  

                                                   
419 Kestävän kehityksen vaatimus on käytännössä jo toteutunut kaavoitusta ohjaavassa oikeuskäytän-

nössä Ks. esim. KHO 1993 A 40: Jämsän Himosvuoren matkailutarkoitusta palvelevan osayleiskaavan 
osalta korkein hallintooikeus lausui, että kaavoittamisen on oltava luonnonvarojen ja ympäristön kestävää 
kehitystä tukevaa: "… kaavan varaukset eri rakentamistarpeisiin merkitsevät kuitenkin liiallisen rakentamis-
tehokkuuden osoittamista ajatellen alueen käytön viihtyisyyttä ja ympäristövaikutuksia." 

420 Jalkanen (et. al), 2004, 28.  
421 Ekroos, Kumpula, Kuusiniemi ja Vihervuori 2010, 137 
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Kestävällä kehityksellä tarkoitetaan kestävän kehityksen yleisen määritelmän 

mukaan sitä, että ihmiskunnan nykyiset tarpeet tyydytetään viemättä tulevilta 

sukupolvilta mahdollisuutta tyydyttää omia tarpeitaan422. Maankäyttöä ja 

rakentamista koskevaan lainsäädäntöön kestävä kehitys tuli vuoden 1990 

lainmuutoksessa. Itse käsite on peräisin niin sanotulta Bruntlandin komissiolta 

(1987). Toisaalta ajattelutavalla on pidempikin historiansa. Lainsäädännössä kestävä 

kehitys on tavoitteena useissa kansallisissa ja ylikansallisissa normistoissa423.  

Kestävä kehitys pitää mielestäni sisällään myös jossakin määrin ristiriitaisia 

päämääriä424. Näin ollen kestävän kehityksen edistäminenkin saattaa edellyttää 

arvovalintoja erilaisten näkökulmien painottamista tämän laajan tavoitteen 

puitteissa. Yksi ristiriitainen kehityssuunta on yhdyskuntarakenteen tiivistäminen425, 

jonka yleisellä tasolla voi katsoa olevan kestävän kehityksen mukaista426. 

Tiivistettäessä liikennetarpeet vähenevät, ja samalla säästetään energiaa, 

luonnonvaroja ja maa-alaa. Säästöä saadaan paitsi itse liikkumisen vähenemisestä 

                                                   
422 Periaatteen keskeisenä sisältönä kaavoituksen ja rakentamisen kannalta voidaan edelleen pitää 

VN:n kestävää kehitystä koskeneessa selonteossaan (VNS 30.10.1990) asettamia yhdyskuntasuunnittelun 
kahta tehtävää: 1. turvata maa- ja vesiekosysteemien toimivuus ja alueiden kestävä käyttö ja 2. sijoittaa 
toiminnot niiden itsensä kannalta tarkoituksenmukaisesti ja myös siten, että sijoittumisesta koituu mahdol-
lisemman vähän haittaa muille toiminnoille ja ympäristölle. Kestävä kehitys voidaan määritellä myös maa-
pallon voimavaroihin suhteutetuksi ja luonnon ehdoilla tapahtuvaksi yksityisten ihmisten ja samalla koko 
ihmiskunnan tarpeiden tasa-arvoiseen tyydyttämiseen tähtääväksi toiminnaksi, jonka tavoitteena on turvata 
ihmisten fyysisen, sosiaalisen ja henkisen hyvinvoinnin lisääntyminen sukupolvesta toiseen ja tyydyttää 
nykyhetken perustarpeet viemättä tulevilta sukupolvilta mahdollisuutta tyydyttää omat tarpeensa.  

423 Usein – erityisesti ympäristöpolitiikan tai ylikansallisessa yhteydessä – puhutaan myös kestävän 
kehityksen periaatteesta. Voidaan sanoa, että ero tavoitteen ja periaatteen välillä on varsin teoreettinen ja 
vähäinen. 

424 Kestävän kehityksen ja kunnan asukkaan hyvinvoinnin edistämisen tavoitteet on nähty myös tois-
tensa kanssa ristiriidassa olevina tavoitteena. Kun kestävä kehitys nähdään osana oikeuden syvärakennetta 
tai ideologisena taustaperiaatteena koko oikeusjärjestykselle, se ei voi olla ristiriidassa myöskään asukkaiden 
hyvinvoinnin kanssa, sillä asukkaiden hyvinvointi edellyttää pitkällä tähtäyksellä kestävää kehitystä. Kestä-
vän kehityksen kaikki osa-alueet, ekologinen, taloudellinen, sosiaalinen ja kulttuurinen, on samalla otettava 
huomioon. Ks. kestävää kehitystä koskevia oikeustapauksia esim. KHO 29.9.1994 t 4432; KHO 
19.12.1995 t 5259; KHO 17.12.1997 t 3215; KHO 23.12.1997 t 3290; KHO 22.6.1999 t 1669. 

425 Nykymittapuun mukaan mm. esikaupunkimaiset kerrostaloalueet ovat väljästi rakennettuja. Väljän 
rakentamisen ominaispiirteitä ovat muun muassa se, että maapaloja jää yli, kaikki rakentamaton maa ei ole 
toiminnallisesti aktiivisessa käytössä. Lisäksi hoitamattomuus, epäsiisteys ja valaistuksen puute ovat merk-
keinä aktiivisen käytön puuttumisesta sekä alueiden liian vähäisestä sosiaalisesta kontrollista. Ks. tarkem-
min Manninen & Vuolanto (toim.) 2008, 19. 

426 Rauhala (1999, 73-74) kirjoittaa, että kaavoituksen joustavuudella voi olla hyvinkin suuri merkitys 
sille, että täydennysrakentaminen saadaan halutulla tavalla toteuttua. 
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myös siitä, ettei yhdyskuntateknisten verkkojen tarvitse olla yhtä laajoja kuin 

hajautetussa järjestelmässä. Jossakin vaiheessa tiivistämisen raja kuitenkin tulee 

vastaan. Ylisuuri rakentamistehokkuus johtaa kalliisiin ylikorkeisiin rakennuksiin, 

liikenneverkon monitasoratkaisuihin ja erillisten pysäköintitilojen 

rakentamistarpeisiin. Liikenne ruuhkautuu, ilmansaasteet lisääntyvät, meluisuus 

kasvaa ja sosiaaliset ongelmat kärjistyvät. Yhdyskuntarakenteeseen liittyvässä 

keskustelussa ollaankin juuri nyt tässä: mikä on optimaalinen yhdyskuntarakenteen 

tiiveys? Yleispätevää vastausta ei ole, vaan ratkaisua on etsittävä tapauskohtaisesti. 

Laajenemisalueiden suosioon on useita syitä. Olevat asukkaat vastustavat usein 

täydennysrakentamista, varsinkin jos he eivät näe myönteisiä vaikutuksia 

esimerkiksi palvelujen paranemiseen (ns. NIMBY-ilmiö427). Uudet alueet ovat 

helppoja kaavoitettavia erityisesti, jos kunta omistaa maat. Täydennysrakentamisella 

ei ole helppoa kattaa ennustettua asumisväljyyden kasvua, kun jo yksittäinen 

kerrostalo herättää vastustusta. Kuntien tulisi kuitenkin uskaltaa käyttää tarjolla 

olevia maapoliittisia välineitä kuten rakentamiskehotuksia nykyistä tiukemmin.428 

Niemenmaa429 on tutkimuksessaan selvittänyt, mitkä asiat yhtäältä vaikeuttavat 

ja toisaalta helpottavat kestävän kehityksen toteuttamista kunnissa. Tutkimuksen 

mukaan kestävän kehityksen merkittävimpänä esteenä kunnissa nähdään asenteet. 

Vain arvostettaessa kestävän kehityksen asioita, niiden mukaisiin toimiin voidaan 

myös sitoutua, ja vain tätä kautta voidaan todellisia muutoksia saada aikaan. Myös 

taloudelliset tekijät vaikuttavat. Niemenmaa kirjoittaa, että vaikka kestävä kehitys 

on ensisijassa kiinni kestävän kehityksen tärkeyden oivaltamisesta ja siihen 

                                                   
427 Oman lähialueen koskemattomuuden puolustaminen eli ns. NIMBY-syndrooma on usein toistuva 

maankäytön konfliktien ”lajityyppi”. NIMBY:llä (not in my back yard, ei minun takapihalleni) tarkoitetaan 
asukkaiden tai asukasyhdistysten asenteita ja toimintaa, jotka asettuvat vastustamaan ei-toivottuja raken-
nushankkeita paikallisella tasolla, yleensä asuinalueen mittakaavassa. NIMBY-tapaukset voivat lukkiutues-
saan johtaa yleishyödyllisten palveluiden ja tarpeellisten laitosten rakentamisen vaikeutumiseen. Nimbyn 
vastarintaliike YIMBY (yes in my back yard) on urbaanin elämän ja kaupunkikulttuurin ystävien epäpoliit-
tinen verkosto, joka on vaikuttanut jo pitkään etenkin Tukholmassa. Se on levinnyt myös Göteborgiin ja 
Norjaan. YIMBY:n kannattajat korostavat, että uusi rakentaminen ei ole ongelma vaan mahdollisuus 
muuttaa ankeat kaupunginosat houkutteleviksi asuinpaikoiksi. Ks. tarkemmin: URL: 
http://www.hs.fi/paakirjoitus/artikkeli/Tervetuloa+takapihalleni/1135264073030. 26.2.2013. 

428 Ks. myös Jääskeläinen & Syrjänen 2010, 108. 
429 Niemenmaa 1998, 31-33 
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sitoutumisesta, joudutaan käytännön toimissa kohtaamaan taloudelliset rajoitteet. 

Niemenmaan tutkimuksen mukaan vastaajat kokevat tiedolliset seikat tärkeimmäksi 

lääkkeeksi kestävän kehityksen esteille. Niemenmaa toteaa, että vaikka tietoa on 

saatavilla, ymmärrys sen sisällöstä tai taito sen soveltamiseen puuttuu. Tieto saattaa 

lisäksi olla ”vääränlaista”, jolloin se ei vastaa käyttäjien tarpeita. Vastaajat kaipasivat 

myös sidosryhmäyhteistyötä430. 

Jääskeläinen & Syrjänen431 kirjoittavat, että kestävän kehityksen periaate 

merkitsee yhdyskuntasuunnittelun aikajänteen pitenemistä, päätöksenteon 

monipuolistumista ja sellaisten suunnittelutulosten aikaan saamista, että ihmisten 

tarpeiden tyydyttäminen sopeutetaan luonnon harmoniaan. Lisäksi kestävän 

kehityksen periaatteen huomioon ottamisessa aikajänteen pitenemisellä voidaan 

ymmärtää sitäkin, että suunnittelun ja rakentamisen kohteen vaikutuksia 

tarkastellaan ja arvioidaan sen koko elinkaarta koskevana. Kysymys on näin ollen 

pysähtymättömästä kehityskulusta ja intressien priorisoinnista. Kestävä kehitys 

liittyy myös elinkaariajatteluun, joka on otettu maankäyttö- ja rakennuslakiin. 

Elinkaariajattelullakin tarkoitetaan ensinnäkin rakentamisen pitkäjänteisyyttä ja 

toiseksi sellaista ominaisuutta, että rakennus säilyttää käytettävyytensä yli 

sukupolvien aikajänteellä (60 - 100 v). Kysymys on siis kestävällä tavalla 

laadukkaasta rakentamisesta.  

Jääskeläisen & Syrjäsen432 mukaan voidaan myös arvioida, että kestävän 

kehityksen periaate kaavoituksessa merkitsee muun muassa sitä, että 

yhdyskuntarakenteeseen, liikenteellisiin tavoitteisiin, uusiutumattomiin 

luonnonvaroihin, maisemallisiin erityisarvoihin ja rakennetun ympäristön suojeluun 

on kiinnitettävä yhä enemmän huomiota. Tässä suhteessa voikin yhtyä 

ympäristövaliokunnan mietinnössä esitettyyn kestävän kehityksen 

kulttuuriperinnön ja kulttuurimaiseman säilyttämistä ja suojelemista painottavaan 
                                                   
430 Myös Taipale (2007, 41) muistuttaa, että kestävää kehitystä ei voi olla ilman yhteistä näkemystä tu-

levaisuudesta, läpinäkyvää päätöksentekoa ja päätösten johdonmukaista toteutusta. Lisäksi demokraattinen 
prosessi vaatii julkisen tilan, joka on kaikille osapuolille ja keskustelulle avoin. 

431 Jääskeläinen & Syrjänen 2010, 109. 
432 Jääskeläinen & Syrjänen 2010, 109. 
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kantaan. Tämä ilmenee konkreettisena suojelua edistävinä säännöksinä. Niiden 

mukaan asemakaavassa tulee vaalia rakennettua ympäristöä (MRL 54.2 §).  

Kaavaa laadittaessa on tarpeellisessa määrin selvitettävä suunnitelman 

toteuttamisen ympäristövaikutukset (MRL 9 §). Suojelutarkoituksessa voidaan antaa 

asemakaavassa suojelumääräyksiä (MRL 57.2 §). Lisäksi rakennetun alueen 

suojelemiseksi voidaan alue nimetä kehittämisalueeksi (MRL 110.2 §), 

rakennustaiteen ja kaupunkikuvan vaalimisesta säädetään erityisesti (MRL 118 §), 

purkuluvalle on asetettu edellytykset (MRL 139 §), ja lakiin on otettu 

maisemansuojelua koskevat erityissäännökset433 (MRL 128 ja MRL 140 §). Kunta 

voi osoittaa alueen erityisten ympäristöarvojen vuoksi myös 

suunnittelutarvealueeksi (MRL 16.3 §).  

Jääskeläinen & Syrjänen434 kirjoittavat, että kestävän kehityksen periaate voidaan 

luonnehtia keskeisimmäksi, koko maankäytön suunnittelun kattavaksi tavoitteeksi, 

jota voidaan suomalaisessa oikeudessa pitää oikeusperiaatteena. Kestävän 

kehityksen periaatteen voidaan sisältönsä vuoksi katsoa koskevan kaikkea 

maankäyttöä.  

Kestävän kehityksen periaate on kirjattu ympäristölainsäädännön ohella myös 

kuntalakiin435 (KuntaL 1 §). Ympäristölainsäädännössä kestävä kehitys ilmenee 

monien ympäristölakien tavoitenormeissa436. Ympäristöoikeudessa kestävän 

kehityksen periaate ja siitä johdetut muut periaatteet ovat saaneet runsaasti 

huomiota. Kestävän kehityksen julistuksenomaisuutta korostavasta tulkinnasta on 

vähitellen siirrytty periaatteen painoarvoa korostavaan tulkintaan. Samanaikaisesti 

kunnallisoikeudellinen tutkimus on tyytynyt toteamaan periaatteen 

julistuksenomaisuutta kunnallisoikeuden alueella. Periaatetta on pidetty 

                                                   
433 Ks. myös KM 1980:44( maisematoimikunnan mietintö), joka määrittää kansallisesti arvokkaat 

maisemat. 
434 Jääskeläinen & Syrjänen 2010, 110. 
435 Kuntalain 1 pykälässä kestävän kehityksen tavoite todetaan seuraavasti: ”Kunta pyrkii edistämään 

asukkaidensa hyvinvointia ja kestävää kehitystä alueellaan.” 
436 Esim. ympäristönsuojelulain 1 pykälässä säädetään kestävän kehityksen tavoitteesta puolestaan 

seuraavasti: ”Tämän lain tavoitteena on: turvata terveellinen ja viihtyisä sekä luonnontaloudellisesti kestävä 
ja monimuotoinen ympäristö;”  
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tavoitenormina ja kuntalain 1 §:n on katsottu ilmaisevan lähinnä kunnallishallinnon 

toiminta-ajatuksen. Harjula ja Prättälä437 katsovat, että kuntalain 1 §:ssä ilmaistu 

kestävän kehityksen periaate on lainsäätäjän kannanotto yhteiskunnalliseen 

keskusteluun kunnan asemasta ja tehtävästä. Varsinaisen toiminta-ajatuksensa 

jokainen kunta määrittelee itse osana strategista suunnittelua kunnan erityispiirteet 

huomioon ottaen. Tämä ajatus antaa aihetta jatkoanalyysiin, sillä johtopäätös voi 

olla myös toisensuuntainen. Kunnan strategisessa suunnittelussa määritelty 

toiminta-ajatus ei voine poiketa lainsäätäjän kannanotosta, pikemminkin se pitää 

ottaa vakavasti, siis osaksi kunnallisen itsehallinnon käsitettä. Kun tuo lainsäätäjän 

kannanotto kunnan asemasta ja tehtävästä on esitetty heti kuntalain alussa (KuntaL 

1 §), voidaan kunnan itsehallinnollisena ykköstehtävänä pitää kestävän kehityksen ja 

kunnan asukkaiden hyvinvoinnin edistämistä. Tätä ajatusta tukee myös näkemys 

kestävästä kehityksestä oikeuden syvärakenteen osana.438  

Kestävän kehityksen painoarvoa on katsottu vähentävän se, että periaate on 

kovin väljä, eikä siitä ole suoraan johdettavissa mitään yksittäistä ratkaisumallia439. 

Kestävä kehitys edellyttääkin osatavoitteiden määrittämistä. Kestävän kehityksen 

keinoina on esitetty ekosysteemien kriittisen tason määrittämistä, parhaan 

käyttökelpoisen tekniikan käyttämistä ympäristöpäästöjen ehkäisemiseksi, 

ympäristövaikutusten arviointia sekä tuotteiden elinkaariajattelua. Yleiseen ja 

ympäristölliseen kunnalliseen päätöksentekoon periaatteen voidaan nähdä 

vaikuttavan myös ensinnäkin yleisenä velvollisuutena tehostaa erilaisia selvityksiä ja 

toiseksi lisätä toiminnan suunnitelmallisuutta. 

3.3.3 Osallistuminen ja vuorovaikutus 

Tällä hetkellä kuntalaisten osallistumismahdollisuudet on turvattu perustuslaissa, 

vaalilaissa (714/1998) sekä kuntalain 27 pykälässä, jonka mukaan valtuuston on 

                                                   
437 Harjula & Prättälä 2007, 103. 
438 Harjula & Prättälä 2007, 103. 
439 Esim. Hollo (2004, 84) on kirjoittanut, että kestävän kehityksen oikeusjärjestyksen toteuttamisen 

ongelmana on itse kestävän kehityksen käsitteellinen epätäsmällisyys. 
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pidettävä huolta siitä, että kunnan asukkailla ja palvelujen käyttäjillä on edellytykset 

osallistua ja vaikuttaa kunnan toimintaan. Kuntalaki listaa myös joukon erilaisia 

keinoja edistää kuntalaisten vaikutusmahdollisuuksia, mutta jättää kuntien 

harkintaan näiden soveltamisen.  

Kuntalain 27 §:n mukaan osallistumista ja vaikuttamista voidaan edistää 

erityisesti:  

1. valitsemalla palvelujen käyttäjien edustajia kunnan toimielimiin  

2. järjestämällä kunnan osa-aluetta koskevaa hallintoa;  

3. tiedottamalla kunnan asioista ja järjestämällä kuulemistilaisuuksia;  

4. selvittämällä asukkaiden mielipiteitä ennen päätöksentekoa;  

5. järjestämällä yhteistyötä kunnan tehtävien hoitamisessa;  

6. avustamalla asukkaiden oma-aloitteista asioiden hoitoa, valmistelua ja 

suunnittelua sekä  

7. järjestämällä kunnallisia kansanäänestyksiä. 

 

Useimmat kuntalaissa luetelluista keinoista ovat mahdollisuuksia. Ne eivät ole 

kuntia sitovia velvoitteita eivätkä laillisen päätöksentekomenettelyn muodollisia 

edellytyksiä. Kunnallisen demokratian toimivuus edellyttää kuitenkin kunnan 

toiminnan ja päätöksenteon entistä suurempaa avoimuutta ja entistä laajempaa 

vuorovaikutusta asukkaiden kesken.440 

                                                   
440 Edustuksellisen ja suoran demokratian keinot kuntatasolla ovat kuitenkin pysyneet kohtalaisen 

samoina viime vuosikymmeninä, eikä kuntalakia ole uudistettu radikaalisti näiltä osin. Valtiovarainministe-
riö selvitti alkuvuodesta 2012 kuntien suhtautumista pääministeri Jyrki Kataisen hallituksen kuntauudistuk-
seen440 (Valtiovarainministeriö 2012b) ja yleisemmin kunnallisen toiminnan ja kuntalain uudistamistarpei-
siin. Kuntauudistuskyselyyn sisältyi myös lähidemokratian kehittämistä koskeva osio. Kuntien suhtautumi-
sessa lähidemokratian ja tarkemmin kuntalain osallistumispykälien kehittämiseen on vastausten perusteella 
suuria eroja (Valtiovarainministeriö 2012c). Merkittävä osa kunnista piti nykyistä pienkuntavaltaista kunta-
rakennetta parhaimpana takuuna lähidemokratian vahvistamiseksi. Osa vastaajista piti nykyisen kuntalain 
osallistumissääntöjä riittävinä, osa taas toivoi tarkempia sääntöjä kuntalaisten osallistumis- ja vaikuttamis-
mahdollisuuksista. Myös suhtautuminen alueellisiin toimielimiin on kuntien valtiovarainministeriön kyse-
lyyn antamien vastausten perusteella kunnissa kaksijakoista. Jotkut kunnat pitävät kunnanosahallintoa 
turhana ja näennäisdemokraattisena tasona, toiset toivovat kuntalakiin säännöksiä, jotka mahdollistaisivat 
vahvemmat ja toimivaltaisemmat alueelliset toimielimet. 
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Kuntalaiset ja kuntalaisten mielipiteet ovat tärkeä osa myös kuntien 

kaavoituksen toimintaympäristökokonaisuutta441. Ympäristöperusoikeuden 

osallistumiselementti oli esillä muun muassa rakennuslainsäädännön uudistamisen 

yhteydessä442. Tuolloin perustuslakivaliokunta443 katsoi, että maankäyttö- ja 

rakennuslakiehdotuksen pyrkimys lisätä kaavoituksen suunnitteluprosessin 

avoimuutta ja vuorovaikutteisuutta oli linjassa hallitusmuodon elinympäristöä 

koskevien vaikutusmahdollisuuksien lisääntymistä koskevan perustuslaillisen 

toimeksiannon kanssa. Valiokunnan mukaan ratkaisevaa oli kuitenkin, kuinka 

todellisia yksilön osallistumis- ja vaikuttamismahdollisuudet ovat käytännössä. 

Valiokunta tähdensi tarvetta seurata uusien vuorovaikutussäännösten toimivuutta ja 

sitä, että tarvittaessa on ryhdyttävä lisätoimiin yksilöiden vaikutusmahdollisuuksien 

turvaamiseksi. Myös eduskunta piti maankäyttö- ja rakennuslakia säätäessään 

tärkeänä, että kansalaisten osallistumis- ja vaikutusmahdollisuuksien kehittymistä 

seurataan osana kansalaisten perusoikeuksien turvaamista, kunnallisen 

päätöksenteon demokraattisuuden ja kansalaisyhteiskunnan vahvistamista. 

Maankäyttö- ja rakennuslain suunnitteluprosessin keskeinen tavoite on ilmaistu 

MRL 1.2 §:ssä seuraavasti: ”Tavoitteena on myös turvata jokaisen 

osallistumismahdollisuus asioiden valmisteluun, suunnittelun laatu ja 

                                                   
441 Lapintie (2002, 179) kuitenkin pitää absurdina lähtökohtana jo sitä, että asukas suostuu ”ottamaan 

osaa” suunnittelujärjestelmän mitä moninaisimpiin hankkeisiin samalla, kun hänellä itsellään ei ole väylää 
toteuttaa alkeellisempiakaan muutoksia omassa ympäristössään. Lapintie perustelee näkemystään sillä, että 
asukkaan ja suunnittelijan näkökulmat ovat jo erilaisen toiminnan ja ympäristöön sitoutumisen kautta niin 
erilaiset, että jaettua todellisuutta tai vuorovaikutuksen edellytyksiä ei löydy suunnitteluprosessissa. Lapin-
tien mukaan kohtaamiselle olisi löydettävä kokonaan uusi toiminnan taso. Lapintie toteaa, että: ”mikäli 
nykyinen osallistumiskäytäntö on lainsäätäjän ja viranomaisen vastaus osaansa hakevalle asukkaalle, radi-
kaalimman muutoksen on ehkä lähdettävä asukkaasta itsestään.” 

442 1970-luvulla kaavoitus- ja rakennusasiain neuvottelukunnan periaatemietintö loi yleispiirteisesti 
varsin perustavia suuntaviivoja asukkaiden osallistumiselle (Komiteanmietintö 1974:44). Asukkaiden osal-
listumismahdollisuuksia asuinympäristönsä suunnitteluun (Komiteanmietintö 1981:54) ja lähidemokratian 
kehittämistä (Komiteanmietintö 1982:22) selvitelleiden komiteoiden esitykset puolestaan luotasivat osallis-
tumista ja sen kehittämistä jo yksityiskohtaisemmin ja monipuolisemminkin 1980-luvun alkupuolella. 
Muita kansalaisten osallistumis- ja vaikuttamismahdollisuuksien kehittämiseen kantaa ottaneita toimikuntia 
ja työryhmiä olivat 1970- ja 1980-luvuilla mm. julkisuuslainsäädännön osittaisuudistusta ja hallintomenette-
lylain uudistamista käsitelleet työryhmät, valtiosääntökomitea, kunnallishallintokomitea ja ydinenergialaki-
toimikunta. Ks. tarkemmin Keränen & Mäkitalo (1987, 38). 

443 PeVL 38/1998. Ks. myös HaVL 21/1998. 
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vuorovaikutteisuus, asiantuntemuksen monipuolisuus sekä avoin tiedottaminen”. 

Lainsäätäjä on tarkoittanut, että valtion valvonnan poistaminen korvataan 

kuntalaisten osallistumisella, jolloin kuntalaisten rooli kuntien kaavoituksessa on 

olla keskeinen, hyvien kaavojen tietolähde, voimavara, osallinen ja valvoja.444 

Kuntalaisten osallistumisen lisäämistä kunnan kaavoituksessa lainsäätäjä on pitänyt 

tärkeänä edellytyksenä hyvän elinympäristön luomiselle, säilyttämiselle ja 

kehittämiselle. Vuorovaikutusta ja osallistumista kehittämällä voidaan turvata se, 

että osallisilla on aiempaa parempi mahdollisuus vaikuttaa päätöksentekoon. Tätä 

tavoitetta korostaa vielä se, että osallistuva ja vuorovaikutteinen maankäytön 

suunnittelu on osa kunnallisen demokratian toteutumista. Maankäyttö- ja 

rakennuslain keskeisenä tavoitteena on ensinnäkin turvata jokaisen 

osallistumismahdollisuus asioiden valmisteluun, toiseksi turvata suunnittelun laatu 

ja vuorovaikutteisuus, kolmanneksi turvata asiantuntemuksen monipuolisuus sekä 

neljänneksi turvata avoin tiedottaminen käsiteltävänä olevista asioista. Laissa on 

säännökset kaavojen valmistelun yhteydessä järjestettävästä osallistumisesta ja 

vuorovaikutuksesta sekä kaavoituksesta tiedottamisesta.  Samoja säännöksiä 

noudatetaan soveltuvin osin myös katujen, puistojen ja muiden yleisten alueiden 

suunnittelussa. Lisäksi laissa on säännökset myös rakentamista ja maiseman 

muuttamista koskevien lupien yhteydessä järjestettävästä kuulemisesta ja 

pyydettävistä lausunnoista.445 

                                                   
444 MRL 62 §:ssä säädetään vuorovaikutuksesta kaavoituksessa seuraavasti: ”Kaavoitusmenettely tulee 

järjestää ja suunnittelun lähtökohdista, tavoitteista ja mahdollisista vaihtoehdoista kaavaa valmisteltaessa 
tiedottaa niin, että alueen maanomistajilla ja niillä, joiden asumiseen, työntekoon tai muihin oloihin kaava 
saattaa huomattavasti vaikuttaa, sekä viranomaisilla ja yhteisöillä, joiden toimialaa suunnittelussa käsitellään 
(osallinen), on mahdollisuus osallistua kaavan valmisteluun, arvioida kaavoituksen vaikutuksia ja lausua 
kirjallisesti tai suullisesti mielipiteensä asiasta. Vuorovaikutuksesta kaavaa valmisteltaessa säädetään tar-
kemmin valtioneuvoston asetuksella.” 

445 Esimerkiksi Laakso, Loikkanen & Mattila (2001, 46) ovat pohtineet miksi kuntalaisten osallistu-
mismahdollisuuksia on pyritty parantamaan maankäyttö- ja rakennuslaissa. He kirjoittavat asiasta seuraa-
vasti: ”Ensinnäkin valtion valvonnan vähentyessä on nähty tärkeäksi, että kuntalaiset valvovat kaavojen 
laatua. Kaupunkilaisten mielipiteiden kuuleminen on nähty tärkeäksi myös siksi, että erilaiset arvot ja 
näkemykset tulevat näin monipuolisesti esiin. Osallistumisen tarkoituksena voi olla myös kansalaisten 
aktivointi ja tiedon lisääminen tai ennakkoluulojen ja epäluottamuksen vähentäminen. Usein kaavan laati-
joiden toiveena on, että ristiriidat pystyttäisiin ratkaisemaan jo kaavoituksen aikana ja näin kaavoituspro-
sessia pitkittävät valitukset vähenisivät. Myös kansalaisten vaatimukset saada osallistua asioihin, jotka 



143 

 

Maankäyttö- ja rakennuslain 8 luvussa on erityiset säännökset 

kaavoitusmenettelystä ja vuorovaikutuksesta. Erityisellä kaavan osallistumis- ja 

arviointisuunnitelmalla (MRL 63 §) ja sen toteuttamisella huolehditaan siitä, että 

osalliset eli alueen maanomistajat ja ne, joiden asumiseen, työntekoon tai muihin 

oloihin kaava saattaa huomattavasti vaikuttaa sekä viranomaisilla ja yhteisöillä, 

joiden toimialaa suunnittelussa käsitellään, on mahdollisuus osallistua kaavan 

valmisteluun, arvioida kaavoituksen vaikutuksia ja lausua kirjallisesti tai suullisesti 

mielipiteensä asiasta. Jokaista kaavatyötä varten laaditaan osallistumis- ja 

arviointisuunnitelma. Siitä tulee käydä ilmi muun muassa se, miten osallistuminen ja 

vuorovaikutus juuri kyseisen kaavatyön yhteydessä on tarkoitus järjestää. Siitä 

löytyvät myös kaavan laatijan yhteystiedot.446  

Kaavat esitetään kartalla, johon kuuluvat myös kaavamerkinnät ja 

kaavamääräykset. Kaavamerkinnöissä annetaan selitys kaikille kyseisellä 

kaavakartalla käytetyille merkinnöille. Kaavamääräyksillä annetaan eri alueita 

koskevia määräyksiä. Jokaiseen kaavakarttaan liittyy kaavaselostus447 liitteineen. 

Jotta osallistuminen ja vuorovaikutus olisi todellista, tulee kaava-asiakirjojen 

selkeyteen ja havainnollisuuteen kiinnittää erityistä huomiota jo valmisteluvaiheessa 

(kaavaluonnos). Kaavaselostus on laadittava niin, että luodaan edellytykset 

vuorovaikutukseen kaavan valmistelussa. Kaavaselostukseen tulee myös kirjata 

yhteenveto kaavoituksen eri vaiheissa esitetyistä mielipiteistä sekä selvitys siitä, 

miten eri mielipiteet on otettu huomioon. 

                                                                                                                                  
vaikuttavat konkreettisesti heidän elinympäristöönsä ja jokapäiväiseen elämäänsä, ovat koko ajan lisäänty-
neet.” 

446 Ks. osallistumis- ja arviointisuunnitelmaan liittyvää oikeuskäytäntöä esim. KHO 12.8.2003 t 1779; 
KHO 29.32004 t 714; KHO 2009:68; Vaasan HAO  9.7.2001 (01/0145/5)  ja Hämeenlinnan HAO 
11.10.2001 (01/0535/2) . 

447 Kaavaselostus on kaavan valmistelun aikana laadittava asiakirja, jossa kerrotaan mm. alueen histo-
riasta, nykyoloista, suunnittelun tavoitteista, vaihtoehdoista, kaavan vaikutuksista, osallistumisen ja vuoro-
vaikutuksen järjestämisestä sekä kerrotaan valitun kaavaratkaisun keskeinen sisältö. Ks. tarkemmin: Yleis-
kaava (MRL 40 §, MRA 17 §,) Asemakaava (MRL 55 §, MRA 25 §) 
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MRL 1.2 ja 6 §:n tavoitesäännökset korostavat osallistumista ja vuorovaikutusta. 

Lain perusteluissa448 todetaan lain tarkoituksena olevan, että »päätöksentekoa ja 

vastuuta elinympäristöstä tuodaan yhä selkeämmin lähemmäs kuntien asukkaita ja 

ratkaistavana olevia ongelmia». MRL:lla tarkoitetaan konkretisoida erityisesti 

perustuslain 20 §:n säännöstä. Sen mukaan vastuu luonnosta ja sen 

moninaisuudesta kuuluu kaikille. Keskeinen lähtökohta on, että julkisen vallan, jolla 

kaavoituksessa ja rakentamisessa keskeisesti tarkoitetaan kuntaa, on pyrittävä 

turvaamaan jokaiselle oikeus terveelliseen ympäristöön sekä mahdollisuus vaikuttaa 

elinympäristöään koskevaan päätöksentekoon.449 Lainsäätäjä tarkoitti, että, valtion 

valvonnan lieventäminen korvataan kuntalaisten osallistumisella, jolloin 

kuntalaisten rooli kuntien kaavoituksessa on olla keskeinen hyvien kaavojen 

tietolähde, voimavara, osallinen ja valvoja.450  

Kuntalaisten osallistumisen lisäämistä kunnan kaavoituksessa lainsäätäjä on 

pitänyt tärkeänä edellytyksenä hyvän elinympäristön luomiselle, säilyttämiselle ja 

kehittämiselle. Kehittämällä vuorovaikutusta ja osallistumista voidaan turvata se, 

                                                   
448 HE 101/1998, s. 37–38 
449 Kun kaavoituslainsäädäntöömme on vuodesta 1990 lähtien sisällytetty velvoite edistää kaavalla 

ekologisesti, taloudellisesti, sosiaalisesti ja kulttuurisesti kestävää kehitystä, niin kaavoja on sopivalla tavalla 
arvioitava myös tältä pohjalta. Maankäyttö- ja rakennuslaki edellyttää kaavoituksella entistä enemmän 
pyrkimystä kansalaisten ja muiden osapuolten kuulemiseen maankäyttöä koskevissa asioissa; tavoitteena on 
siis tietynlainen vuorovaikutteinen suunnittelu. Siinäkin yhteydessä voi kaavojen (avoimesti suoritettu) 
arviointi tuoda merkittävää hyötyä. 

450 YmVM 6/1998, s. 4. Ympäristövaliokunta mietinnössään, mikä lähinnä kuvaa lainsäätäjän tahtoa, 
lausui osallistumisen merkityksestä siten, että kansalaisten osallistumista ja vuorovaikutusta koskevien 
menettelyjen kehittäminen konkretisoi hallitusmuodon 14a §:ää (nyk. PL 20 §), jonka mukaan julkisen 
vallan on pyrittävä turvaamaan jokaiselle kehittävät samalla kunnallisen päätöksenteon demokraattisuutta. 
Kun päätösvalta uudistuksen myötä siirtyy pitkälti paikallistasolle, on valiokunnan mielestä tärkeää huoleh-
tia siitä, että lakia sovelletaan koko maassa samojen periaatteiden mukaan. Valiokunta korosti sitä, että 
kansalaisten yhdenvertainen kohtelu ja samanlaisten osallistumis- ja vaikuttamismahdollisuuksien turvaa-
minen ovat oleellisia asioita lakia sovellettaessa. Hallituksen esityksessä Eduskunnalle rakennuslainsäädän-
nön uudistamiseksi (101/1998) todetaan, että valtion valvonnan keventyessä kansalaisten ja yhteisöjen 
muutoksenhaulla tulee olemaan merkitystä myös päätöksenteon yleisen valvonnan kannalta. Tämänkin 
vuoksi hallituksen esityksen mukaan  on huolehdittava siitä, että muutoksenhakuoikeuden käyttämisestä 
yksityisille tai yhteisöille aiheutuvat kustannukset eivät muodostu kohtuuttoman korkeiksi. Esimerkiksi 
maksuttoman oikeudenkäynnin laajentamista kaava- ja poikkeamisasioissa olisi harkittava hallituksen 
esityksen mukaan.. 
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että osallisilla on aiempaa parempi mahdollisuus vaikuttaa päätöksentekoon451. 

MRL:n säännöksillä tarkoitetaan yltää kunnallisessa demokratiassa uudelle tasolle, 

jossa kansanvalta tarkoittaa enemmän kuin pelkkää kunnan virallisten 

hallintoelinten hallinnointia. Maankäyttö- ja rakennuslain tavoitteena on 

kansalaisten osallistumisen tehostaminen ja osallistahojen vuorovaikutuksen 

lisääminen koko kaavoitusprosessissa. Tämän vuoksi "avoimuus" ei koske vain itse 

kaavan laatimismenettelyä, vaan myös sen esivaiheita ja tiedottamista maankäyttöä 

koskevissa kysymyksissä. Kaavaa valmisteltaessa on oltava laissa säännellyin tavoin 

vuorovaikutuksessa niiden henkilöiden ja yhteisöjen kanssa, joiden oloihin tai 

etuihin kaava saattaa huomattavasti vaikuttaa (MRL 5 §). Vaatimus korostaa 

perustuslain 20.2 §:ssä säädettyä kansalaisen oikeutta osallistua päätöksentekoon. 

Kaavan laatimisvaiheessa on kuultava maanomistajia, muita oikeudenhaltijoita sekä 

järjestettävä lain vaatima osallistumismahdollisuus muille452. Ellei näin tehdä, 

menettelyvirhe voi olla kysymyksessä. Kaavan laatimisvaiheessa kuuleminen 

tapahtuu tilanteesta riippuen eri tavoin, esimerkiksi asettamalla aineisto julkisesti 

nähtäville ja tiedottamalla nähtävilläpidosta taikka järjestämällä erityisiä 

kuulemistilaisuuksia. Kuulemisen yhteydessä varataan tilaisuus osallisille esittää 

määräajassa mielipiteensä (MRA 30 §). Kaavasääntelyssä ei käytetä asianosaisen 

käsitettä, koska se merkitsisi rajoittumista tahoihin, joiden oikeutta tai etua asia 

saattaa koskea. Sen sijaan käytetään laissa jossain määrin laajempaa osallisen 

käsitettä. Osallisella tarkoitetaan alueen maanomistajia ja niitä, joiden asumiseen, 
                                                   
451 Virtanen (2006, 5) kirjoittaa seuraavasti: ”Maankäytön suunnittelu eri muodoissaan oli alun perin 

”ylhäältä” johdettua, mistä vanhoina esimerkkeinä ovat hallitsijoiden määräämien asiantuntijoiden ennen 
1900-lukua tekemät yksinkertaiset kaavat. Sen jälkeenkin aina noin 1970-luvulle tehtiin paljon suunnitelmia 
eräiden ”maestrokaavoittajien” toimesta ilman, että edes valitut demokraattiset päätöksentekijät olisivat 
niihin sanottavasti puuttuneet, tavallisista kansalaisista puhumattakaan. Kaavoitusta pidettiinkin pitkään 
sellaisena rationaalisena toimintana, kuten esimerkiksi katujen ja vesijohtojen rakentamista, jolla toteute-
taan yhteistä hyvää pyrkimällä toteuttamaan yksinkertaisia tavoitteita järkiperäisin menetelmin ja jota ei 
sellaisena tarvitse erityisemmin perustella, arvostella tai arvioida. Tällaisissakin oloissa ovat varsinaiset 
suunnittelijat yleensä aina arvioineet suunnitelman hyvyyttä työn kestäessä. Vasta yhteiskunnan demokra-
tisoinnin edistyessä alettiin huomata, että maankäyttöön liittyy monia eri osapuolia omine intresseineen, 
jotka lisäksi saattavat olla keskenään ristiriitaisia. Sen jälkeen ei enää riittänyt suunnitelman tarkastelu vain 
yhdestä näkökulmasta. Samalla on lisääntynyt keskustelu suunnitelmista ja myös tapauskohtainen tarve 
laatia vaihtoehtoisia suunnitelmia keskustelun ja siihen pakostakin liittyvän arvioinnin pohjaksi.” 

452 Ks. esim. KHO 2003:9 ja KHO 2006:12  
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työntekoon tai muihin oloihin kaava saattaa vaikuttaa. Kunnan jäsenellä kaava-

asioissa on kuntalaissa säädetty puhevalta joko asianosaisena tai pelkästään 

kuntalaisena. 

Kunnan tulee vähintään kerran vuodessa laatia katsaus kunnassa ja maakunnan 

liitossa vireillä olevista ja lähiaikoina vireille tulevista kaavaasioista, jotka eivät ole 

merkitykseltään vähäisiä (kaavoituskatsaus, MRL 7 §)453. Siinä selostetaan lyhyesti 

kaava-asiat ja niiden käsittelyvaiheet sekä sellaiset päätökset ja muut toimet, joilla 

on välitöntä vaikutusta kaavoituksen lähtökohtiin, tavoitteisiin, sisältöön ja 

toteuttamiseen. Jos kunta on tehnyt maankäyttösopimuksen ulkopuolisen tahon, 

yleensä alueen omistajan tai kehittäjän kanssa (MRL 11 §), sopimuksesta on 

tiedotettava kaavoituskatsauksessa. Sopimukset voivat koskea rakennusoikeuden 

määrää, alueen käyttötarkoitusta sekä kunnallistekniikan ja liikenteen järjestämistä. 

Sopimuksella ei voida syrjäyttää kaavan sisältövaatimuksia. Ympäristöselvitykset 

ovat osa kaavan taustaselvityksiä. Hallinto-oikeudellinen puhevallan käyttö 

kohdistuu valmisteluvaiheessa keskeisesti kaavaehdotukseen, joka on seuraavan 

vaiheen eli hyväksymismenettelyn perusta. Valmistelun tuloksena syntyvä 

kaavaehdotus on asetettava julkisesti nähtäville (MRL 65 §). Nähtäville 

asettamisesta on tiedotettava kaavan tarkoituksen ja merkityksen kannalta sopivalla 

tavalla.  

Osallistumis- ja vuorovaikutusmuotojen yhtenäinen toteutus on torjumassa 

säännösten joustavuudesta ja kuntakohtaisesta päätöksenteosta johtuvaa 

päätöksenteon epäyhtenäisyyttä ja erilaisen kohtelun vaaraa.454 Joustavaan muotoon 

kirjoitetut säännöt ja vaikeasti tulkittava kaavahierarkian ohjausvaikutus eivät 

kuitenkaan sinänsä tarjoa riittävän täsmällisiä perusteita sen keskeisen roolin 

täyttämiselle, mikä osallisille on vuorovaikutuksen ja osallistumisen kautta annettu 

valvoa ja vaikuttaa kunnallisen päätöksenteon sisältöön ja huolehtia päätöksenteon 

                                                   
453 Myös kuntalaissa (365/1995) edellytetään katsausten antamista (29.1 §). 
454 Ks. Laine 1999, s. 17–24; Jääskeläinen & Syrjänen 2000, 44–45 ja 195–200 
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laatutason säilymisestä. MRL 63 § sisältää työkaluna tähän tarkoitukseen 

osallistumis- ja arviointisuunnitelman. 

Ympäristöministeriön Haapanalan mukaan avoimuus on lisääntynyt ja 

kuntalaisille tarjotaan yhä enemmän mahdollisuuksia osallistua suunnitteluun 

aiempaa monipuolisemmin. Haapanalan mukaan monilla ihmisillä on viallisiakin 

odotuksia vuorovaikutteisuuden lisäämisestä. Jotkut kuntalaiset ovat Haapanalan 

mukaan varmasti kokeneet pettymyksiä ja eri kunnissa on erilainen kulttuuri myös 

vuorovaikutuksen suhteen. Jotkut ovat enemmän kiinni vanhoissa 

toimintatavoissa.455 Myös Harstila näkee ongelmia myös kuntien ja kuntalaisten 

välillä kaavoituksessa. Hänen mukaansa on hyvä, että kuntalaisilla on 

vaikuttamismahdollisuuksia, mutta Harstilan mukaan näyttää siltä, että 

vaikuttamisesta on tehty enemmän kehityksen jarruttamisväline kuin 

kehittämisväline. Eli on syntynyt ammattimainen ryhmä ihmisiä, jotka jarruttavat 

kehitystä tai ylipäätään kunnan toimintaa. Harstilan mukaan jos lainsäädännössä on 

otettu hyvää tarkoittava väline, että jokaisella on oikeus saada tietoa ja vaikuttaa 

suunnitteluun, sitä on ruvettu käyttämään tavallaan väärin. Tämä voi Harstilan 

mukaan osittain kertoa kunnan suunnittelukulttuuristakin. Kunnissa on hyvin 

erilaisia tilanteita. Vaarana on, että jos määrätietoisesti vaikka vastustetaan 

kunnanjohtajaa tai jotain muuta kunnan linjausta, niin otetaan kattavasti kaavoitus 

välineeksi vaikuttaa asioihin. Sen sijaan Harstilan mukaan kun valtion viranomainen 

valittaa, niin käytännössä valtion viranomaisten asiantuntemus on niin hyvä, että 

valtion ympäristöhallinnon perustelut ovat menneet oikeusasteissa läpi.  

Sipponen456 on todennut, että tutkijoita ja uuden perustuslain toiminnan 

selvittäjiä on selvästi vaivannut jatkuvasti vähenevä osallistuminen poliittisiin 

vaaleihin ja puolueiden jäsenmäärän väheneminen. Sipponen jatkaa, että moniin 

toimenpiteisiin on ryhdytty kansalaisten ja kuntalaisten osallistumisen 

                                                   
455 Haapanala 2008 
456 Sipponen 2009, 307. 
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kohentamiseksi. Siv Sandbergin ja Ritva Pihlajan457 tekemän selvityksen mukaan 

asukkaiden mahdollisuus päästä lähidemokratian alueellisten toimielinten kautta 

vaikuttamaan kunnan suunnitteluun ja päätöksentekoon jää usein heikoksi. 

Alueellista demokratiaa -selvityksessä ehdotetaan konkreettisia keinoja järjestää 

asukkaiden osallistuminen ja vaikuttaminen. Ehdotuksista ensimmäinen korostaa 

paikallisyhteisöjen sekä kansalaisyhteiskunnan vahvistamista. Yksi keino on lisätä ja 

kehittää kunnan, asukkaiden ja kunnan osa-alueiden yhteistyötä muun muassa 

nykyistä suunnitelmallisemmaksi ja vuorovaikutteisemmaksi. Toiseksi selvityksessä 

ehdotetaan, että kuntalakiin otettaisiin säädöksiä kunnan osa-alueille perustettavista 

aluelautakunnista. Ne osallistuisivat palvelujen järjestämiseen ja alueen 

kehittämiseen. Kuntalaisilla olisi aluelautakunnan kautta aitoa suunnittelu-, päätös-, 

toimi- ja budjettivaltaa. Kolmas ehdotuksista lähtee ajatuksesta, että on tehtäviä, 

jotka voidaan hoitaa paikallisesti ja pienimuotoisesti suurta kuntaa paremmin ja 

tehokkaammin. Selvityksessä ehdotettavassa lähikunta-mallissa annettaisiin 

nykyisille kunnille mahdollisuus kuntaliitostilanteessa jatkaa toimintaansa 

lähikuntana. Ne vastaisivat tärkeimmistä lähipalveluista, paikallista asiantuntemusta 

edellyttävistä tehtävistä sekä alueen elinkeinotoiminnan kehittämisestä. 

Järjestöt ja yhdistykset ovat osa kansalaisyhteiskuntaa ja toimivat kansalaisten 

intressien, toivomusten ja tyytymättömyyden ilmausten äänitorvina458. 

Kansalaisjärjestöjen näkyvyys korostuu eri tavoilla kuten uuden kunnallishallinnon 

periaatteiden, hyvän hallinnon, osallistamisen ja paikallisen päätöksenteon 

demokratisoimispyrkimysten myötä. Holli & Luhtakallio & Raevaara459 ovat 

todenneet, että ainoastaan maankäyttö- ja rakennuslaki on tähän mennessä todella 

johtanut jo 1980-luvulla hallinnonuudistamissuunnitelmiin kirjattujen osallistamis- 

                                                   
457 Sandberg & Pihlaja 2012 
458 Mm. Möttönen & Niemelä (2005, 109-120) ovat tarkastelleet järjestöjä paikallisen demokratian to-

teuttajina. Möttönen & Niemelä toteavat, että järjestöt ovat suhteessa kuntaan itsenäisiä kanssatoimijoita. 
Ne eivät ole pelkästään vaatimusten esittäjiä tai päätöksenteon kohteita, vaan kunnan ja järjestöjen suhde 
on tasavertaisempi. Möttösen ja Niemelän mukaan vaatimusten kanavoimisen lisäksi järjestöt osallistuvat 
parhaan lopputuloksen löytämistä edistävään keskusteluun. Lisäksi järjestöillä on sellaisia toimintaresursse-
ja, joita kunta tarvitsee pyrkiessään toteuttamaan yhteisöllisiä päämääriä. 

459 Holli & Luhtakallio & Raevaara 2007, 173. 
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ja läpinäkyvyysvelvoitteiden toteuttamiseen. Maankäyttö- ja rakennuslaissa 

paikallisdemokratiaa painotetaan velvoittamalla kunta järjestämään 

kuulemistilaisuuksia ja luomaan kansalaisille mahdollisuudet vaikuttaa suunnitelmiin 

suurten rakennus- ja kaavoitushankkeiden yhteydessä. Holli & Luhtakallio & 

Raevaara kirjoittavat, että tämän säädöksen seurauksena erityisesti asukas-. 

kaupunginosa- ja kaupunkikulttuuriyhdistysten toiminta on aktivoitunut monilla 

paikkakunnilla merkittävästi. 

Ympäristöministeriö on myös seurannut avoimuuden ja vuorovaikutteisuuden 

tavoitteen toteutumista kaavoituksessa kansalaisjärjestöille suunnatuilla kyselyillä. 

Ensimmäisen kysely tehtiin pian lain voimaantulon jälkeen vuonna 2001. Tässä 

maankäyttö- ja rakennuslain toimivuuden seurannassa on selvitetty 

kansalaisjärjestöjen kokemuksia osallistumisesta. Odotettua oli, että kaksi kolmesta 

kaavoitusprosessiin osallistuneesta yhdistyksestä oli pyrkinyt vaikuttamaan kaavan 

sisältöön. Joka toinen järjestö oli pyrkinyt vaikuttamaan kaavan vaikutusten 

arviointiin. Sen lisäksi neljä kymmenestä yhdistyksestä oli pyrkinyt vaikuttamaan 

kaavoituksen pohjana oleviin selvityksiin ja joka neljäs osallistumisjärjestelyihin460. 

Kaavan sisältökysymyksistä eniten esillä olivat luonnonympäristön säilyttäminen ja 

suojelu, elinympäristön turvallisuus ja asumisviihtyvyys sekä maankäytön 

suunnitteluun kuuluvat tekijät, kuten rakennusoikeuden määrä ja kerrosluku461. 

Järjestöille v. 2001 tehdyn kyselyn perusteella yhdistyksillä on osallistumisen 

parantamiseksi paljon lisätiedon tarvetta. Kyselyssä muun muassa todetaan, että 

järjestöjen edustajat eivät olleet riittävästi selvillä maankäyttö- ja rakennuslain 

kaavoitusta koskevista säännöksistä. Yksi kolmasosa yhdistyksistä halusi tietoa 

vaikutusselvityksistä ja vaikutusten arvioinnista. Lisäksi kolme kymmenestä kaipasi 

lisää tietoa kaavojen sisältöä koskevista vaatimuksista ja joka neljäs 

kaavoitusmenettelystä. Kolme kymmenestä toivoi myös saavansa tietoa hyvistä 

                                                   
460 Hirvonen & Wallin  2002, 16. 
461 Hirvonen & Wallin  2002, 17. 
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kaavoitusesimerkeistä. Kyselyssä todetaan myös, että vastaajat olivat kiinnostuneita 

järjestelmällisestä koulutuksesta ja jatkuvasta tiedon jakamisesta.462 

Järjestöille v. 2001 tehdyn kyselyn perusteella tiedottamismuodot näyttivät 

saavuttavan järjestöt hieman odottamattomalla tavalla463. Kaavoituksen vireille 

tulosta ilmoittaminen oli saavuttanut suhteellisen hyvin paikalliset yhdistykset, 

mutta kaavoituskatsaus oli sen sijaan useille jopa tuntematon. Paikallislehdet olivat 

keskeinen tiedotusväline. Kyselyajankohtana vain harvojen käyttämä tietolähde oli 

internet.464  

Ympäristöministeriön kysely uudistettiin vuonna 2005 aikaisempaa laajempana. 

Sirkku Wallinin ja Hanna Ristisuon465 tekemä kysely ”Kansalaisjärjestöjen 

kokemuksia kaavoitukseen osallistumisesta. Kansalaisjärjestökysely 2005” 

kohdistettiin lähes 2 900 yhdistykselle, jotka kuuluivat 13 eri kattojärjestöön. 

Mukana kyselyssä olivat suomen- ja ruotsinkieliset kotiseutu- ja 

luonnonsuojelujärjestöt, Suomen Omakotiliitto ry, Suomen kylätoiminta ry sekä 

eräät nais-, perhe- ja harrastusjärjestöt. 

Kysely on suunniteltu ja toteutettu yhteistyössä järjestöjen kanssa. Kyselyn 

tuloksia on lisäksi arvioitu yhdessä järjestöjen edustajien kanssa. Kysely on osa 

maankäyttö- ja rakennuslain toimivuuden seurantaa ja kansalaisjärjestöjen 

kokemukset ovat tärkeä lähtökohta arvioitaessa osallistumista koskevien 

tavoitteiden toteutumista.466 Kyselyn mukaan yhdistykset olivat yleensä tyytyväisiä 

                                                   
462 Hirvonen & Wallin  2002,  24-25.  Vuoden 2005 kyselyssä (Wallin & Ristisuo 2005, 40-41) samat 

tarpeet toistuivat. Eniten lisätietoa kaivattiin maankäyttö- ja rakennuslaista yleensä. Lisätiedon tarve oli 
erityisen suuri niillä järjestöillä, jotka osallistuvat aktiivisemmin kaavoitukseen. 

463 Jääskeläinen & Syrjänen (2010, 76) ovat todenneet, että edelleenkin vuoden 2005 (Wallin & Ris-
tisuo) 2005 kyselyssä kaavoituskatsauksen ja internetin merkitys oli pieni. Jääskeläinen  ja Syrjänen toteavat 
myös, että kysely ja sen tulokset herättävät epäilyjä osallisten riittävästä asiantuntemuksesta kaava-asioihin. 
Jääskeläisen  ja Syrjäsen mukaan kunnilta olisi odotettava kannustavaa asennetta osallistuvan ja vuorovai-
kutteisen suunnittelun kehittämiseen. 

464 Hirvonen & Wallin  2002,  10-12. Nykyisin kaavoituskatsaukset ovat julkaisuina kehittyneet. Ne 
saavuttanevat osalliset hyvin. Lisäksi internetin käyttö niin kunnissa kuin osallisten piirissäkin on lisäänty-
nyt. Tästä huolimatta edelleenkin vuoden 2005 kyselyssä (Wallin & Ristisuo 2005, 17) kaavoituskatsauksen 
ja internetin merkitys oli pieni. Ilmoitus vireille tulosta oli edelleen eniten nähty asiakirja.  

465 Wallin & Ristisuo 2005 
466 Wallin & Ristisuo 2005, 3. 
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tiedonsaantiin ja tarjottuihin osallistumismahdollisuuksiin. Kuntien muuttuneet 

toimintatavat oli otettu tyytyväisyydellä vastaan. Tästä huolimatta merkittävä osa 

kyselyyn vastanneista yhdistyksistä piti vaikutusmahdollisuuksia riittämättöminä. 

Kysely osoittaa että perinteisesti kaavoituksessa mukana olleet järjestöt ovat 

ottaneet parhaiten vastaan maakäyttö- ja rakennuslain tarjoamat mahdollisuudet. 

Nämä järjestöt tuntevat muita paremmin erilaiset tietolähteet, niillä on useita 

osallistumistapoja sekä vakiintuneet suhteet kuntaan. Niillä kaavoitukseen 

osallistuminen on selvästi vakiintunut osaksi muuta toimintaa, koska esimerkiksi 

lausunnon antaminen on tavallista. Sen lisäksi että aktiivisesti osallistuvilla 

yhdistyksillä on laajemmat tiedonsaantikanavat niillä on myös myönteisempiä 

kokemuksia vaikutusmahdollisuuksistaan ja ne ovat huomanneet muita useammin 

toimintatapojen muutosta. Vähemmän kaavoitukseen osallistuneet järjestöt ovat 

selvästi erilaisessa asemassa kuin kaavoitukseen yleisesti osallistuvat järjestöt. Ne 

saavat huonommin tietoa ja varsinainen osallistuminen jää tavallisesti 

yleistilaisuuden varaan. Kysely kuitenkin osoittaa, että vähemmän osallistuvat 

järjestöt ovat kiinnostuneita kaavoituksesta ja että monet kaipaavat siitä lisää tietoa 

ja koulutusta. Näiden yhdistysten sisällä on jo osittain käynnissä toimintatapojen 

muutos.467  

Kaavoitukseen osallistuvien ja osallistumattomien järjestöjen suurista eroista 

voidaan päätellä, että kaavoitusasioiden tuntemuksen lisääminen ja tietämys omasta 

roolista todennäköisesti edistävät osallistumista. Kansalaisjärjestöjen erot 

tiedonsaannissa, osallistumisessa ja vaikuttamisessa olivat suuria. Kyselyn mukaan 

perinteisesti kaavoitukseen osallistuneet asukas-, omakoti- ja 

luonnossuojeluyhdistykset saivat muita paremmin tietoa ja kokivat 

vaikutusmahdollisuutensa paremmiksi kuin nais-, perhe- ja harrastusjärjestöt, joille 

kaavoitukseen mukaan tuleminen on ollut vaikeampaa. Kyselyn tulokset antavat 

uutta tietoa kansalaisjärjestöjen vaikuttamismahdollisuuksista. Kyselyn 

johtopäätöksissä todetaan, että yleisesti ottaen tyytyväisyys omiin 

                                                   
467 Wallin & Ristisuo 2005, 46. 
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vaikuttamismahdollisuuksiin heikkeni kaavoitusprosessin edetessä, mutta 

enemmistö osallistuneista yhdistyksistä oli edes jossain määrin tyytyväinen 

kaavaratkaisuun. Kyselyn mukaan näyttää siltä, että osallistuvat järjestöt näkevät 

oman vaikuttamisensa osana muuta kaavoitusprosessia ja että saavutettu 

kaavaratkaisu nähdään kompromissina, joka ei välttämättä vastaa kaikkien 

osapuolten tavoitteita.468 

3.4 Rakennusjärjestys 

Tärkeä rakentamista ohjaava instrumentti on ollut historiallisesti 

rakennusjärjestys. Jääskeläinen & Syrjänen469 kirjoittavat, että ennen kaavoituksen 

yleistymistä rakennusjärjestys oli keskeisin elementti, jolla rakentamista säänneltiin 

ennen kaikkea kaupungeissa, mutta myös niin sanotuissa taajaväkisissä 

yhdyskunnissa. Jääskeläinen & Syrjänen toteavat, että vuonna 1737 valmistui 

silloista Ruotsi-Suomea varten ehdotus koko valtakuntaa koskevaksi yleiseksi 

rakennusjärjestykseksi, jonka tarkoitus oli sisältää rakennustavan parantamiseen 

liittyviä määräyksiä. Lisäksi yleisen rakennusjärjestyksen ohella oli määrä laatia 

kunkin kaupungin erikoisolosuhteisiin sopeutettuja kaupunkikohtaisia 

rakennusjärjestyksiä. Jääskeläinen & Syrjänen kirjoittavat, että kun yleistä 

rakennusjärjestystä ei saatu aikaan, keskityttiin laatimaan kaupunkikohtaisia 

rakennusjärjestyksiä ja samalla vakiintui käsitys, jonka mukaan rakennusjärjestykset 

laaditaan paikalliset olosuhteet huomioon ottaen.470  

Maankäyttö- ja rakennuslaissa rakennusjärjestyksen status ja rooli ovat pysyneet 

kutakuinkin ennallaan471. Jokaiseen kuntaan tulee laatia rakennusjärjestys, mutta sen 

                                                   
468 Wallin & Ristisuo 2005, 46. 
469 Jääskeläinen & Syrjänen 2010,  155. 
470 Jääskeläinen & Syrjänen 2010,  155-156. 
471 MRL 14 §:n 3 momentin luettelo niistä määräyksistä, joita rakennusjärjestys voi koskea, vastaa 

eräin lisäyksin aiempaa sääntelyä: suunnittelutarvealueen määrittely, vesihuollon järjestäminen, rakennusjär-
jestyksen määräykset voivat olla erilaisia kunnan eri osissa, rakennusjärjestykseen voidaan sisällyttää erilais-
ta ohjaavaa ja informatiivista aineistoa, kunnan rakennusvalvontaviranomaisella yleinen tehtävä huolehtia 
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sisältö on lain asettamissa rajoissa varsin vapaasti kunkin kunnan itsensä 

ratkaistavissa. Rakennusjärjestyksen määräysten tulee perustua paikallisiin oloihin ja 

rakennusjärjestyksen määräykset voivat olla erilaisia kunnan eri alueilla472. 

Määräykset eivät saa olla maanomistajalle tai muulle oikeuden haltijalle 

kohtuuttomia. Määräysten kohtuullisuuden vaatimus tulee jo siitä, että 

rakennusjärjestys ei voi synnyttää maanomistajalle tai muulle oikeuden haltijalle 

mitään lunastus- tai korvausvelvollisuutta (MRL 101 §).473 Jääskeläinen ja 

Syrjänen474 ovat todenneet, että aiemmilta vuosilta on useita korkeimman hallinto-

oikeuden päätöksiä, joissa rakennusjärjestyksen määräyksiltä on edellytetty 

kohtuullisuutta475. Lisäksi selvennyksenä aiempaan on suoraan laissa todettu, että 

oikeusvaikutteisen yleiskaavan ja asemakaavan lisäksi myös Suomen 

rakentamismääräyskokoelman määräykset syrjäyttävät rakennusjärjestyksen (MRL 

14 §:n 4 mom.). Maankäyttö- ja rakennuslaki korostaa rakennuslakiin verrattuna 

kulttuuri- ja luonnonarvojen huomioon ottamista sekä hyvän elinympäristön 

toteutumisen ja säilyttämisen kannalta tarpeellisten määräysten antamista. Lisäksi 

painotusero näkyy myös siinä, että rakennusjärjestyksellä voidaan laajentaa 

suunnittelutarvealuetta siitä, milloin suunnittelutarverajoitusta sovelletaan jo 

suoraan lain säännösten nojalla (MRL 16 §:n 3 mom.). Ranta-alueen 

suunnittelutarverajoitusta voidaan toisaalta vastaavasti rakennusjärjestyksellä 

supistaa (MRL 72 §:n 4 mom.). Suunnittelutarvealueen laajennus 

rakennusjärjestyksessä on voimassa enintään 10 vuotta kerrallaan.476  

Maankäyttö- ja rakennuslaki 15 §:n mukaan ”Rakennusjärjestyksen hyväksyy 

kunnanvaltuusto. Rakennusjärjestystä valmisteltaessa on soveltuvin osin 

noudatettava, mitä 62 §:ssä säädetään vuorovaikutuksesta ja 65 §:ssä 

                                                                                                                                  
kunnassa tarvittavasta rakentamisen ohjauksesta ja neuvonnasta, rakentamistapaohjeet ovat luonteeltaan 
ennakkoneuvontaa, jotka voidaan kohdistaa myös jo rakennettuihin alueisiin. 

472 Ekroos & Kumpula & Kuusiniemi & Vihervuori 2010, 144. 
473 Ks. myös Ekroos & Kumpula & Kuusiniemi & Vihervuori 2010, 144. 
474 Jääskeläinen & Syrjänen 2010,  156-157. 
475 Ks. esim. KHO 1988 A 63 
476 Jääskeläinen & Syrjänen 2010, 155-159. 
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kaavaehdotuksen asettamisesta julkisesti nähtäville. Rakennusjärjestyksen 

laatimisesta säädetään tarkemmin asetuksella.” Suomen kuntaliitto on myös laatinut 

kuntien käyttöön käyttökelpoisen mallin ja suosituksen rakennusjärjestyksestä.477 

Suositus sisältää myös perustelut. Rakennusjärjestyksen laatimismenettelyssä 

korostuu maankäyttö- ja rakennuslain yleisen linjauksen mukaisesti 

vuorovaikutteisuus. Näin ollen lain tarkoittamille osallisille tulee järjestää 

mahdollisuus osallistua rakennusjärjestyksen valmisteluun (MRL 62 §). Osallisilla 

tarkoitetaan paitsi maanomistajia myös niitä, joiden asumiseen, työntekoon tai 

muihin oloihin rakennusjärjestys saattaa huomattavasti vaikuttaa.478 

Maankäyttö- ja rakennusasetuksen 6 §:n 3 momentin mukaan 

rakennusjärjestysehdotuksesta on pyydettävä lausunto ELY-keskukselta, 

maakunnan liitolta ja kunnalta, jonka alueiden käyttöön tai rakentamiseen 

rakennusjärjestys vaikuttaa. Toivottavaa olisi, että kaikkien näiden tahojen kanssa 

neuvoteltaisiin erikseen jo rakennusjärjestysehdotusta laadittaessa. Jääskeläisen & 

Syrjäsen479 mukaan erityisesti ELY-keskuksen kuuleminen on tärkeää. Maankäyttö- 

ja rakennuslain 72 §:n 3 momentin säännöksen mukaan on rakennusjärjestyksessä 

mahdollista osoittaa ranta-alueita, joilla ei ole voimassa pykälän 1 momentissa 

säädettyä, suunnittelutarpeesta ranta-alueella johtuvaa rajoitusta. Mikäli ranta-alueen 

suunnittelutarpeen rajoitusta harkitaan, tulee kunnan kuulla ELY-keskusta. 

Jääskeläinen & Syrjänen480 toteavat, että myös naapurikuntien kuuleminen on 

tärkeää ja usein on järkevää tehdä naapurikuntien kesken yhteistyötä 

rakennusjärjestystä laadittaessa. Tällöin voidaan muun muassa välttyä siltä, että 

naapurikunnissa sovelletaan erilaista sääntelyä luvanvaraisten toimenpiteiden 

suhteeen (MRA 62 §). Muutoinkin kokemusten vaihtaminen on hyödyllistä. Lisäksi 

kuntien rajat eivät myöskään välttämättä noudata vesistörajoja, jolloin on 

toivottavaa laatia samoin periaattein rantarakentamisen pelisääntöjä. 

                                                   
477 Rakennusjärjestyksen malli. Suositus perusteluineen. Suomen Kuntaliitto 1999. 
478 Jääskeläinen & Syrjänen 2010, 159. 
479 Jääskeläinen & Syrjänen 2010, 160. 
480 Jääskeläinen  &Syrjänen 2010, 160. 
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Rakennusjärjestyksen tärkein oikeusvaikutus on sen noudattamisvelvollisuus ja 

rakennusjärjestyksen määräyksistä poikkeaminen edellyttää MRL 23 luvun mukaista 

poikkeuslupaa. Muutoksenhaku valtuuston tekemästä rakennusjärjestyksen 

hyväksymispäätöksestä noudattaa yleiskaavan ja asemakaavan muutoksenhakua, 

josta säädetään maankäyttö- ja rakennuslain 188 §:ssä. Muutosta haetaan 

valittamalla hallinto-oikeuteen siten kuin kuntalaissa säädetään. Maankäyttö- ja 

rakennuslain 195 §:n mukainen viranomaisen oikaisukehotus kaava-asiassa ei koske 

rakennusjärjestyksen hyväksymistä. Rakennusjärjestyksen hyväksymistä koskevan 

päätöksen katsotaan tulleen asianosaisten tietoon silloin, kun päätös on kuntalain 

63 §:n mukaisesti asetettu yleisesti nähtäville. Rakennusjärjestyksen voimaantulosta 

säädetään maankäyttö- ja rakennusasetuksen 93 §:n 2 momentissa. 

Rakennusjärjestys tulee voimaan, kun hyväksymistä koskevasta päätöksestä on 

kuulutettu niin kuin kunnalliset ilmoitukset kunnassa julkaistaan.481  

3.5 Joustavat oikeusnormit maankäyttö- ja rakennuslaissa 

Lainsäädäntöä kuvataan usein puhumalla siitä, onko kyse luonteeltaan ankarasta 

vai joustavasta sääntelystä482. Rakennuslainsäädännössä on asemakaavalaista alkaen 

käytetty laajaan harkintavallan käyttöön johtanutta sekä avointa että joustavaa 

sääntelyä483. Samaa kirjoitustapaa on jatkettu myös uudistettaessa 

                                                   
481 Ekroos & Kumpula & Kuusiniemi & Vihervuori 2010, 146; Jääskeläinen  &Syrjänen 2010, 160. 
482 Muun muassa Alasen (1948, 57-58) mukaan oikeuslauseet voidaan ryhmittää ankariin ja joustaviin 

sen mukaan, millaisen sijan ne antavat lainkäyttäjän harkinnalle. Mikäli lainkäyttäjälle ei anneta lainkaan tai 
ainoastaan vähän harkinnan vapautta, kyse on ankarasta oikeuslauseesta. Joustavia oikeuslauseita tulkittaes-
sa lainkäyttäjällä on suurempi harkinnan vapaus. Hollo (1991, 10) kirjoittaa, että joustavia käsitteitä tai 
muita ilmauksia sisältävä säännös asettaa joustavan normin. Esimerkkeinä joustavista käsitteistä voidaan 
pitää mm. ”kohtuus”, ”tarkoituksenmukaisuus” ja ”hyvä tapa”. Hollo toteaa, että joustavan normin sovel-
tamista yksittäistapaukseen kutsutaan konkretisoinniksi, yleisterminologian mukaan ratkaisunormin löytä-
miseksi tai asettamiseksi.  Ankarien ja joustavien säännösten erottelun kytkeminen lainkäyttäjän harkintaan 
ei ole tyystin ongelmaton ratkaisu. Ks. tarkemmin Kaisto (2005, 155-157). 

483 Syrjänen 2012, 45. Syynä väljäsisältöisten normien (joustavien normien) käyttämiseen on useimmi-
ten tarve varautua muutoksiin ja lisäksi ottaa huomioon tapauskohtaiset erityispiirteet. Ympäristölliset 
ongelmat ovat usein ensinnäkin niin monitahoisia, toiseksi tapauskohtaiset olot niin vaihtelevia ja kolman-
neksi etuasetelmat siinä määrin erilaisia, että tyhjentävään sääntelyyn pyrkiminenkään ei ole mielekästä. On 
kuitenkin muistettava, että väljäsisältöisetkin säännökset asettavat kuitenkin soveltajalle rajat. Joustavankin 
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rakennuslainsäädäntö484. Maankäyttö- ja rakennuslaissa ns. joustavia, 

harkinnanvaraa jättäviä oikeusnormeja ovat esimerkiksi laissa ilmaistut käsitteet 

kuten ”yleinen etu”, ”kauneuden ja sopusuhtaisuuden vaatimus” ja ”kaunis 

maisemakuva”. Maankäyttö- ja rakennuslaissa rakennusluvan edellytykseksi asetettu 

”kauneuden ja sopusuhtaisuuden” vaatimus (MRL 117§) ei juuri anna 

ratkaisuohjeita päätöksentekijälle. ”Kauniin maisemakuvan turmeltumattomuus” 

maa-ainesluvan edellytyksenä (Maa-ainesL 3§) jättää niin ikään ratkaisijan vaille 

vastauksia: kauniita maisemakuvia on paljon, eikä kauneutta voida määritellä 

objektiivisesti. Kuvatunkaltaisia oikeusnormeja ei voida tulkita ja soveltaa puhtaan 

juridisesti. Soveltajan arvot ja kauneuskäsitys vaikuttavat tulkintaan485. Lainsäätäjä 

on tietoisesti jättänyt harkintavaltaa tulkitsijoille. Tätä voidaan perustella siten, että 

lainsäätäjä ei käytännössä voi ennakoida kaikkia niitä tilanteita, joissa normeja 

sovelletaan.486 Siitari-Vanne487 kirjoittaa, että joustavuus mahdollistaa muun muassa 

sen, että kaavoituksessa voidaan toteuttaa yhteiskunnan kannalta 

tarkoituksenmukaista maankäyttöä ilman, että suunniteltua maankäyttöä voidaan 

                                                                                                                                  
normin soveltaminen edellyttää oikeussäännöksen tulkintaa ja merkityssisällön antamista kielellisille ilma-
uksille. Tulkinta edellyttää säännöksen ymmärtämistä, erityisesti sen taustalla vaikuttavien tavoitteiden 
selvittämistä. Siitari-Vanne (1994, 133) toteaa, että: ”Fyysistä maankäyttöä koskevien normien joustavuus 
on Suomessa traditionaalista. Joustavien normien käytöllä on pystytty turvaamaan viranomaisille laaja 
ratkaisu- ja toimivalta. Tämä kehitys on mielenkiintoista verrattuna joustavien normien käyttöön muun-
tyyppisessä lainsäädännössä, sillä joustavilla normeilla voidaan myös pyrkiä päinvastaiseen tavoitteeseen, eli 
julkisen sääntelyn purkamiseen.” Ks. myös joustavista normeista, arvoista ja oikeuslähdeopista Kuusiniemi 
(2003, 65-66) ja joustavan normin tulkinnan oikeudellisesta sidonnaisuudesta Hollo (2004, 85-86). 

484 Syrjänen 2012. 45. Maankäyttö- ja rakennuslain perusteluissa korostetaan tarvetta vastata raken-
nuslakia ”joustavammin niihin usein ristiriitaisiin haasteisiin, joita eri suunnittelutasoilla ja toimintaympäris-
töissä kohdataan.” (HE 101/1998, 35) Syrjänen (2000, 408) puolestaan on kritisoinut joustavia normeja 
seuraavasti: ”periaatteellisesta sopivuudestaan ja odotuksista parantaa joustavilla normeilla päätöksenteon 
laatua rakennuslain aikainen oikeuskäytäntö osoittaa, etteivät joustavat normit olekaan riittävästi joustaneet 
tai ne ovat joustaneet odottamattomaan suuntaan.” 

485 Esimerkiksi Kallio (2002, 79) on todennut, että ympäristösääntelyyn sisältyy yhä enemmän jousta-
via normeja ja yksittäisiä oikeudellisia käsitteitä, joiden tulkinnassa arvovalinnoilla on kasvavaa merkitystä. 
Kallion mukaan näiden arvoelementtien tunnistaminen osaksi oikeudellista toimintaympäristöä on säänte-
lyn toimivuuden ja sen kehittämisen kannalta keskeinen tekijä. 

486 Määttä (2005a, 266) toteaa kuitenkin, että joustavien normien soveltaminen on yleensä monella ta-
voin normatiivisesti määrittynyttä ja rajoittunutta. Määttä perustelee väitettään siten, että joustavilta näyttä-
vät ympäristölainsäädännön normiformulaatiot voivat muiden oikeuslähteiden avulla tulkittuina oikeus-
normeina yksittäisessä ratkaisutilanteessa olla varsin täsmällisiä ja tulkinnallisesti selviä. 

487 Siitari-Vanne 1994, 133 
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pitää maanomistajan kannalta lainvastaisena tai kohtuuttomana. Hollo488 kuitenkin 

muistuttaa, että joustavilla käsitteillä ei kuitenkaan tarkoiteta sitä, että viranomaisen 

harkinta olisi tietyissä rajoissa vapaata tai kontrolloimatonta, vaan pikemminkin sitä, 

että merkityssisältö voi määräytyä eri oloissa eri tavoin.  

Kunnallista itsehallintoa painottavan suuntauksen vahvistuminen on johtanut 

siihen, että myös kunnan erityistoimialalla esimerkiksi kaavoituksessa annetaan 

merkitystä itsehallinnolle. Kun sääntely on väljää, itsehallinnollinen harkintavalta 

saa silloin erityistä merkitystä. Virtasen489 mukaan kaavoitukseen liittyvää 

joustavuutta tarvitaan sitä enemmän, mitä pitkäjänteisemmästä ja laaja-

alaisemmasta suunnittelusta on kyse. Virtasen mukaan joustavuutta ei kuitenkaan 

tule pitää itsetarkoituksena tai suunnittelun päämääränä. Virtasen mukaan kyseessä 

on vain yksi ominaisuus, josta voi olla paljon hyötyä, mutta joka äärimmilleen 

vietynä voi johtaa jopa maankäytölliseen anarkiaan. Harkintavaltaa on haluttu jättää 

paikalliselle tasolle väljällä sääntelyllä, mutta harkintavallan käyttämisellä on siis 

kuitenkin myös oikeudelliset rajat. Tällöin paikallisuus saa merkitystä vain sellaisissa 

kysymyksissä, joissa se voi perustellusti oikeuttaa erilaisuuteen. On muistettava, että 

säännöksiä on yleisesti silti tulkittava yhtäläisesti.490    

Mielestäni vakavasti pohdittavaksi laintulkinnan rajoja etsittäessä tulee 

muutoksenhakutuomioistuinten asema suhteessa lainsäädäntöön ja päätöksiä 

tekevään hallintoon. Kuusiniemi & Ekroos & Kumpula & Vihervuori491 ovat 

pohtineet laintulkinnan rajoja ja väljäsisältöisten normien tulkintaa 

ympäristöoikeudessa. He ovat tarkastelleet ensinnäkin mitkä ovat hallinnollisen 

harkinnan rajat väljäsisältöisiä normeja sovellettaessa ja mikä on päätöksenteon 

oikeudellisen kontrollin ulottuvuus? Lisäksi he ovat pohtineet, mistä ratkaisun 

oikeudelliset perusteet löydetään. Kuusiniemen & Ekroosin & Kumpulan & 

Vihervuoren mukaan äärirajan asettaa lain kirjain, mutta väljäsisältöisille normeille 

                                                   
488 Hollo 1991, 10. 
489 Virtanen 1991, 4-6 
490 Ks. tarkemmin Mäkinen 2004b;  Mäkinen 2007a 
491 Kuusiniemi & Ekroos & Kumpula & Vihervuori 2001, 172-175. 
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sisältöä annettaessa avainasemassa ovat perustuslaista lähtevä arvokontrolli sekä 

oikeusperiaatteiden punninta ja soveltaminen. Lisäksi Kuusiniemen & Ekroosin & 

Kumpulan & Vihervuoren mukaan ympäristöoikeudessa faktojen, normien ja 

arvojen kolmiyhteys on läsnä. Kuusiniemi & Ekroos & Kumpula & Vihervuori 

kirjoittavat: ”Tulkinta edellyttää ensinnäkin säännöksen ymmärtämistä, erityisesti 

sen taustalla vaikuttavien tavoitteiden selvittämistä. Normien taustalle kätkeytyvien 

arvojen, tavoitteiden ja periaatteiden avulla tarkastelu on liitettävissä 

perusoikeussäännösten ilmentämiin oikeusjärjestyksen perusarvoihin ja 

ympäristöoikeuden yleisiin oppeihin492.” 

Kuusiniemen & Ekroosin & Kumpulan & Vihervuoren mukaan 

perusoikeussäännösten vaatimukset on otettava huomioon erityisesti annettaessa 

sisältöä joustaville ja tulkinnanvaraisille perusoikeuksien käyttöä säänteleville 

säännöksille. Kuusiniemi & Ekroos & Kumpula & Vihervuori kirjoittavat, että 

tavallista lainsäädäntöä tulkitaan lähtien perusoikeuksien sisältämistä 

perusarvostuksista ja perusperiaatteista. Väljäsisältöisten säännösten kielellinen 

avoimuus puolestaan mahdollistaa perusoikeusnäkökohtien huomioon ottamisen 

säännöksen sisältöä määritettäessä. Myös oikeusperiaatteet ja ympäristölliset 

ohjausperiaatteet voivat vastaavasti toimia suuntaviivoina väljäsisältöisiä säännöksiä 

tulkittaessa. Kuusiniemi & Ekroos & Kumpula & Vihervuori muistuttavat, että 

säännökset saattavat olla vanhentuneita, eivätkä joustavien säännösten vakiintuneet 

tulkinnat aina vastaa nykyajattelun vaatimuksia. Näin ollen joustavien normien 

tarkoituksena on myös tulkintojen kehittämismahdollisuuksien turvaaminen eri 

aikoina ja eri tilanteissa.493  

Kuusiniemi & Ekroos & Kumpula & Vihervuori494 toteavat vielä, että kysymys 

joustavien normien tulkinnan kiinteyttämistarpeesta on monitahoinen. Joustavalla 

normilla on tarkoitettu siirtää päätösvaltaa lainsoveltajalle. Oikeusvaltiolliset 

periaatteet edellyttävät kuitenkin ratkaisutoiminnalta ennustettavuutta. Kuusiniemi 

                                                   
492 Kuusiniemi & Ekroos & Kumpula & Vihervuori 2001, 173. 
493 Kuusiniemi & Ekroos & Kumpula & Vihervuori 2001, 174. 
494 Kuusiniemi & Ekroos & Kumpula & Vihervuori 2001, 173. 
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& Ekroos & Kumpula & Vihervuori muistuttavat, että lainmukaisuudelle on 

asetettava pitemmälle vietyjä vaatimuksia kuin selvästi säännöksen sanamuodon 

vastaisten tulkintojen oikaiseminen. He kirjoittavat seuraavasti: ”Sovellettavan 

säännöstön jättäessä tulkitsijalle väljän tulkintamarginaalin on ratkaisussa 

tukeuduttava oikeusjärjestyksessä hyväksyttyihin arvoihin ja periaatteisiin. Niiden 

avulla avoimen säännöksen tulkinta on saatettavissa vastaamaan oikeusjärjestyksen 

kokonaisuutena asettamia vaatimuksia. Lainkäytöllä ja oikeustieteellä on vastuu 

puheliaan lainsäätäjän synnyttämien säännösten tulkintojen saattamisessa 

koherenteiksi. Edes oikeusharkintaisissa ratkaisutilanteissa ei silti ole syytä ylläpitää 

yhden ainoan oikean ratkaisun ideaalia heikoimmissakaan versioissaan.495” 

3.6 Maankäyttö- ja rakennuslain suhde muuhun lainsäädäntöön 

Maankäyttö- ja rakennuslain soveltamisala määritellään lain 2 §:ssä siten, että 

laissa säädetään alueiden ja rakennusten suunnittelusta, rakentamisesta ja käytöstä. 

Jääskeläinen & Syrjänen496 ovat todenneet, että kaavoitus on yhteen sovittavaa 

suunnittelua ja näin ollen päätöksenteko on usein erilaisten maankäyttötarpeiden ja 

niihin kohdistuvien vaatimusten kesken suoritetun intressivertailun tuloksena 

syntynyt kompromissi497. Punninnassa joudutaankin arvioimaan sellaisia 

ympäristöön vaikuttavia tekijöitä, joista on säädetty erityislakeja. Näitä erityislakeja 

ovat muun muassa seuraavat lait: ympäristönsuojelulaki498 (86/2000), laki 

rakennusperinnön suojelemisesta (498/2010), luonnonsuojelulaki (1096/1996), 

maantielaki (503/2005), laki yksityisistä teistä (358/1962), ratalaki (110/2007), 

                                                   
495 Kuusiniemi & Ekroos & Kumpula & Vihervuori 2001, 173. 
496 Jääskeläinen  & Syrjänen 2010, 113. 
497 Muun muassa Hallberg & Haapanala & Koljonen & Ranta (2006, 21) ovat todenneet, että maan-

käyttö- ja rakennuslain mukaisilla kaavoilla ja niiden sisältämillä kaavamääräyksillä voidaan rajoittaa muun 
muassa maa-ainesten ottamista, puiden kaatamista tai jotakin muuta niihin verrattavaa ympäristöä muutta-
vaa toimintaa. 

498 Ympäristönsuojelun kannalta katsottuna maankäytön suunnittelua ja ohjausta ovat tulleet yhä 
enemmän täydentämään muut ympäristönsuojelulainsäädännön keinot, kuten kiellot, lupa- tai ilmoitusjär-
jestelmät taikka lunastus- tai korvausmenettelyt. 
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vesilaki (587/2011), metsälaki (1093/1996), maa-aineslaki (555/1981), kaivoslaki 

(621/2011), jätelaki (646/2011), sähkömarkkinalaki (386/1995), 

viestintämarkkinalaki (393/2003), ydinenergialaki (990/1987), ilmailulaki 

(1194/2009), kemikaalilaki (744/1989) ja lunastuslaki (603/1977). 

Maankäytön suunnittelussa on pyrittävä ottamaan huomioon eri lakien ja 

hallinnonalojen sääntelymekanismit, jotta erityislainsäädännön kanssa ei syntyisi 

periaatteellisella tasolla ristiriitaisia soveltamisratkaisuja. Jääskeläinen  & Syrjänen 

ovat todenneet, että koska maankäytön suunnitteluun vaikuttavia erityislakeja on 

monia ja niiden kirjoitustapa ja tavoitteet vaihtevat suuresti, tilanne synnyttää 

päätöksentekijälle soveltamisongelmia, jotka on tapaus tapaukselta selvitettävä.499   

Hallintolaki (434/2003, HL)500, hallintolainkäyttölaki (586/1996) sekä eräät 

muut hallintooikeudelliset säännökset, kuten laki viranomaisten toiminnan 

julkisuudesta (621/1999), laki säädettyjen määräaikain laskemisesta (150/1930), laki 

julkisista kuulutuksista (34/1925) sekä laki sähköisestä asioinnista 

viranomaistoiminnassa (13/2003) tulevat sovellettaviksi silloin, kun MRL:ssa ei ole 

erityisiä, näistä yleislaeista poikkeavia säännöksiä.501  

Hallintolailla edistetään ja toteutetaan hyvän hallinnon ja oikeusturvan takeita502. 

Niillä tavoitellaan asiakaslähtöistä hallintoa. Lakia sovelletaan kattavasti 

kunnallisissa viranomaisissa. 

Laissa säädetään kolmesta keskeisestä asiakokonaisuudesta: 

1. viranomaisten toimintaan yleisesti sovellettavista hyvän hallinnon 

perusteista,  

2. hallintoasiassa noudatettavista keskeisistä menettelyllisistä 

vaatimuksista, jotka vaikuttavat yksityisen asemaan ja oikeussuojaan 

hallinnon päätöksenteossa, sekä  

                                                   
499 Jääskeläinen  & Syrjänen 2010, 113. 
500 Eduskunta hyväksyi 17.2.2003 hallintolain (434/2003), joka tuli voimaan 1.1.2004.  Hallintolailla 

kumottiin hallintomenettelylaki (598/1982), asiakirjain lähettämisestä annettu laki (74/1954) ja tiedoksian-
nosta hallintoasioissa annettu laki (232/1966). 

501 Ekroos & Majamaa 2005, 23. 
502 Ks. myös Hallintovaliokunnan mietintö HaVM 29/2002 ja HE 72/2002 
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3. asiakirjojen lähettämisen ja tiedoksiannon menettelyvaatimuksista.503 

 

Hallintolaki sisältää kaavoituksessa tarpeellista tiedonsaantia tukevia säännöksiä. 

Näin ollen se täydentää myös julkisuuslain 5 luvun säännöksiä. Lisäksi hallintolaissa 

on myös yleisiä menettelyjä koskevia säännöksiä, joilla on vaikutusta kaava-asioiden 

käsittelyssä. HL 6 §:ssä on säädetty viranomaisen toiminnan lainmukaisuudesta ja 

asianmukaisuudesta.504  

HL 7 § sisältää palveluperiaatetta sekä palvelun asianmukaisuutta koskevan 

säännöksen. Pykälässä todetaan, että asiointi ja asian käsittely viranomaisessa on 

pyrittävä järjestämään siten, että hallinnossa asioiva saa asianmukaisesti hallinnon 

palveluita ja viranomainen voi suorittaa tehtävänsä tuloksellisesti. HL 8 §:ssä 

säädetään viranomaisen neuvonta- ja opastusvelvollisuudesta. Kyseisen pykälän 

mukaan viranomaisen on toimivaltansa rajoissa annettava asiakkailleen tarpeen 

mukaan hallintoasian hoitamiseen liittyvää neuvontaa sekä vastattava asiointia 

koskeviin kysymyksiin ja tiedusteluihin. Neuvonta on maksutonta. Jos asia ei kuulu 

viranomaisen toimivaltaan, sen on pyrittävä opastamaan asiakas toimivaltaiseen 

viranomaiseen. Näin ollen kaava-asiasta kiinnostuneelle osalliselle on kunnan 

annettava maksutonta neuvontaa, jolla tarkoitetaan lähinnä menettelyä koskevia 

neuvoja. Lisäksi viranomaisen on vastattava asiakkaan asiaa koskeviin kysymyksiin 

ja tiedusteluihin. Jääskeläinen & Syrjänen toteavat, että neuvonnassa kysymys voi 

olla kaava-asian käsittelytavan, asian etenemisen ja käsittelyajan sekä muun 

viranomaisen käsittelykäytäntöä koskevien tietojen antaminen. Esimerkiksi 

viranomainen voi kertoa muun muassa aiemmista samanlaisista ratkaisuista, mutta 

viranomaisella ei ole oikeutta ryhtyä avustamaan osallista esim. laatimalla osallisen 

                                                   
503 Suomen Kuntaliiton yleiskirje 23/80/2003, Heikki Harjula/eg, 14.10.2003. Hallintolaki. Saatavissa 

osoitteessa: URL: http://www.kunnat.net/fi/Kuntaliitto/yleiskirjeet-
lausunnot/yleiskirjeet/2003/Sivut/y23802003-hallintolaki.aspx 

504 Jääskeläinen  & Syrjänen 2010, 56-57; Jääskeläinen  & Syrjänen 2010, 75. 
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puolesta kirjelmiä tai muita asiakirjoja. Näin menetellen viranomainen voi tulla 

esteelliseksi käsittelemään itse asiaa.505 

Hallintolain 6 luku sisältää säännökset asian selvittämisestä, asianomaisen 

kuulemisesta, katselmuksista, tarkastuksista ja vaikutusmahdollisuuksien 

varaamisesta. Tämä on merkittävää osallistumisen ja vuorovaikutuksen 

toteutumisen kannalta. Hallintolaissa osallistumisen ja vuorovaikutuksen on 

katsottu kuuluvan viranomaisen prosessijohtovaltaan ja velvollisuuteen 

valmisteltavan asian kaikinpuoliseksi selvittämiseksi506.  

Maankäyttö- ja rakennuslaki on yhteydessä myös kuntalakiin. Kuntalain ja 

MRL:n suhde on rinnakkainen siten, että eräisiin – erityisesti kaavoitukseen 

liittyviin – päätöksiin ja menettelyihin sovelletaan sekä MRL:n että kuntalain 

säännöksiä. Esimerkiksi muutoksenhaussa kaavojen osalta noudatetaan rinnakkain 

sekä kuntalain että MRL:n säännöksiä. Ne seikat, joista MRL:ssa ei ole lainkaan 

säännöksiä (esimerkiksi kaavan laatimisesta päättäminen tai kunnan sisäisestä 

päätöksenteosta päättäminen), mutta joilla on vaikutusta MRL:n kannalta, jäävät 

kuntalain yleisen sääntelyn varaan. Jääskeläinen & Syrjänen toteavat, että kuntalaki 

(KuntaL 29 §) lähtee kunnan toiminnassa aktiivisemmasta informaatioperiaatteesta, 

mutta myös maankäyttö- ja rakennuslaki sisältää informaatioperiaatetta ja 

kaksisuuntaista tiedostusprosessia eli kommunikaatioperiaatetta edellyttäviä 

seuraavia säännöksiä: 

• Valtakunnalliset alueidenkäyttötavoitteet (MRL 23 §, MRA 7 §) 

• Maakunnan suunnittelu (MRL 8 luku, MRA 8 §, 10 §, 12 §, 30-32 §) 

• Yleiskaava (MRL 8 luku, MRA 17 § ja 19-20 §, 30-32 §) 

• Kuntien yhteinen yleiskaava (MRL 8 luku, MRA 30-32 §) 

• Asemakaava (MRL 8 luku, MRA 25 §, 27 §, 29-32 § ja 34 §) 

• Kiinteistöjärjestelyt (MRL 11-14 luvut) 

                                                   
505 Jääskeläinen  & Syrjänen 2010, 75-76. 
506 HE 72/2002, s. 35-36 ja 82-93 
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• Kehittämisalueet (MRL 62 §, MRL 15 luku)507 

 

Julkisuusperiaate508 on tarkoitettu toteutuvaksi kaikessa alueiden käytön 

suunnittelussa. Kaavoituksessa julkisia ovat viranomaisen asiakirjat. Niillä 

tarkoitetaan viranomaisen hallussa olevia asiakirjoja, jotka viranomainen on laatinut 

tai jotka on toimitettu viranomaiselle asian käsittelyä varten tai muuten sen 

toimialaan tai tehtävään kuuluvassa asiassa.509 Uudistettaessa julkisuuslainsäädäntöä 

lisättiin valmistelun julkisuutta aikaistamalla sitä ajankohtaa, jona yleisesti 

merkittävissä hankkeissa laadittavat selvitykset tulevat ehdottoman 

tiedonsaantioikeuden piiriin. JulkL 6.1 §:n 5 kohdan mukaan viranomaisen laatima 

tutkimus tai tilasto taikka niihin verrattavissa oleva yleisesti merkittävän ratkaisun 

tai suunnitelman esillä olevia vaihtoehtoja, perusteita ja vaikutuksia kuvaava, 

itsenäisen kokonaisuuden muodostava selvitys, silloinkin kun se liittyy muutoin 

keskeneräiseen asiaan, tulee julkiseksi, kun se on valmis käyttötarkoitukseensa. Lain 

perusteluissa todetaan, että selvitys on valmis, kun se on viranomaisen sisäisessä 

käsittelyssä saanut hyväksymisen kautta tai muutoin sellaisen muodon, ettei siihen 

ole enää tarkoitus tehdä muutoksia510. 

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma, kaavaluonnokset, viranomaisten 

selvitykset ja vaikutusarvioinnit, vaihtoehtoiset suunnitelmat, lausunnot ja lopulliset 

kaava-asiakirjat: asemakaavakartta ja asemakaavan selostus ovat yleensä 

vuorovaikutteisen suunnittelun kannalta keskeisimmät kaavoitusprosessissa 

esiintyvät asiakirjat. Jääskeläinen & Syrjänen kirjoittavat, että jos kaavaehdotus tai 

siihen kuuluvia osatehtäviä on annettu yksityisen konsultin tehtäväksi, konsultin 

                                                   
507 Jääskeläinen  & Syrjänen 2010, 76-77. 
508 Ks. julkisuusperiaatteesta tarkemmin Mäenpää 2007, 1-23. 
509 Jääskeläinen  & Syrjänen (2010, 77) kirjoittavat seuraavasti: ”Esimerkiksi laadittaessa kunnassa 

asemakaavaa julkisia ovat kaikki tähän asiaan kuuluvat viranomaisen asiakirjat. Sellaisia ovat viranomaiselle 
tulleet aloitteet, esitykset ja viranomaisen itsensä asian käsittelyä varten laatimat asiakirjat. Tällaisia ovat 
esityslista, asian valmistelussa laadittu muistio sen jälkeen, kun asiakirjan laatija on antanut asiakirjan esi-
miehelle tai esim. jakanut sen kokouksessa. Samoin julkisia ovat viranomaisen laatimat lausunnot, tilastot ja 
muut selvitykset. Julkisia ovat myös kaavaneuvotteluja koskevat muistiot. 

510 HE 30/1998 s. 60-61. 
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saamansa toimeksiannon perusteella laatima asiakirja on katsottava viranomaisen 

laatimaksi asiakirjaksi ja sen vuoksi julkiseksi asiakirjaksi. Lisäksi viranomaisen 

tehtävää varten antamat asiakirjat ovat julkisia, vaikka ne ovat konsultin hallussa. 

Käsittelevän viranomaisen on pyydettäessä annettava tieto julkisesta asiakirjasta. 

Hän ei saa kuitenkaan antaa julkisuuteen salassa pidettävää asiakirjaa511. Mikäli 

asiakirjoissa on kahdenlaisia asiakirjoja, ne on pidettävä selvästi toisistaan erillään 

sen varmistamiseksi, ettei lakia rikota.512 

4. Kuntien maanhankintaan liittyvä lainsäädäntö 

Kunnan maanhankinnan tärkein tehtävä on hankkia maata tulevan 

yhdyskuntarakentamisen tarpeisiin. Riittävällä raakamaavarannolla luodaan 

toimintaedellytykset suunnitelmalliselle kaavoitukselle, turvataan suunnitelmallinen 

tonttituotanto ja yhdyskuntarakentamisen talous. Kunta joutuu hankkimaan maata 

(kadut, puistot, yleisten rakennusten tontit jne.) myös asemakaavan toteuttamiseksi 

asemakaavan muutostilanteissa ja silloin kun ensimmäistä asemakaava ei ole laadittu 

kunnan omistamille alueille. 

Kuntien maanhankintaan liittyvää lainsäädäntöä on maankäyttö- ja 

rakennuslaissa, lunastuslaissa (603/1977) sekä etuostolaissa (608/1977). 

                                                   
511 Jääskeläinen  & Syrjänen (2010, 77) kirjoittavat seuraavasti: ”Asemakaavaa laadittaessa kaavoittajal-

le voidaan toimittaa kaavan laatimisen helpottamiseksi ja perustelemiseksi toteutettavan rakennuksen 
yksityiskohtaisia luonnospiirustuksia, joissa voi esiintyä salassa pidettäviä esim. turvallisuuteen tai liikesalai-
suuteen kuuluvia tietoja. Nämä piirustukset eivät ole osa asemakaavaa, mutta ne ovat lähtökohtaisesti 
viranomaiselle annettuina julkisia asiakirjoja. Ongelmien välttämiseksi salaisia asiakirjoja ei tulisi viranomai-
selle tällaisessa tapauksessa toimittaa, ellei se ole välttämätöntä. Jos niitä kuitenkin toimitetaan viranomai-
selle, hankkeen toteuttajan tulee merkitä asiakirjoihin, miltä osin ne ovat salaisia, jolloin kaavoittajan tulee 
käsitellä niitä salaisina asiakirjoina.” 

512 Jääskeläinen  & Syrjänen 2010, 77. Jääskeläinen & Syrjänen (2010, 77) toteavat: ”Informaatio- ja 
kommunikaatioperiaatteen laiminlyönti voi johtaa kaavapäätöksen kumoamiseen lainvastaisena. Viran-
omaiselle asian käsittelyä varten annettuja asiakirjoja ovat aloitteet, esitykset (asemakaavan laatimiseksi) ja 
hakemukset (poikkeaminen, rakennuslupa, toimenpidelupa). Esim. yksityinen henkilö tai yritys voi tehdä 
aloitteen asemakaavan muuttamiseksi. Varsinainen esitys on julkinen asiakirja, mutta esityksen perusteluina 
on saatettu käyttää liikesalaisuudeksi katsottavia tietoja, jotka eivät ole julkisia.” 
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Seuraavassa tarkastellaan lähemmin edellä mainittuja lakeja ja kuntien 

maanhankintaa. 

4.1 Maankäyttö- ja rakennuslaki ja kuntien maapolitiikka 

Kunnan maapolitiikan hoidossa suhde kaavoituspolitiikkaan on mielestäni hyvin 

keskeinen asia. Yhtenä maapolitiikan tehtävänä on edistää kaavoitusta ja kaavojen 

toteuttamista. Kaavoituksella on myös aina vaikutusta maan hintoihin, mikä on 

tärkeä asia maapolitiikan kannalta. Parhaimmillaan kaavoitus ja maapolitiikka 

tukevat suuresti toisiaan. Huonosti hoidettuina ne voivat myös tuottaa haittaa 

toisilleen. Ympäristöministeriön ja Suomen Kuntaliiton teettämän tutkimuksen 

mukaan onnistuneella maapolitiikalla voidaan vaikuttaa myönteisesti yhdyskuntien 

kehitykseen, kuntatalouteen ja veroasteeseen. Tutkimuksessa todetaan, että kunnan 

vetovoimaa on pystytty lisäämään riittävällä maanhankinnalla ja sen 

mahdollistamalla kohtuuhintaisella tonttitarjonnalla.513 Maapolitiikan ja 

kaavoituksen välisen yhteydenpidon tulee olla jatkuvaa ja aktiivisesti 

kaksisuuntaista. Myös päätöksentekijöihin on pidettävä riittävästi yhteyttä. 

Virtanen514 toteaa, että maapolitiikalle ja kaavoitukselle yhteisiä kysymyksiä ovat 

muun muassa seuraavat: 1.) kaavoitettavan alueen omistus, 2.) kaavoituksen laajuus, 

3.) rakennuskieltojen ja -rajoitusten käyttö, 4.) maankäyttösopimukset ja 5.) 

kaavataloudelliset kysymykset. 

Maapolitiikan ja kaavoituksen yhteisenä tavoitteena on ohjata 

yhdyskuntarakenteen kehitystä haluttuun suuntaan515. Kunnalla on käytettävissään 

                                                   
513 Takalo-Eskola 2005, 50. 
514 Virtanen 2000, 35-36. 
515Virtanen (1995, 172) on määrittänyt kuntien maapolitiikan keskeisimmiksi tavoitteiksi järkevän yh-

dyskuntakehityksen turvaamisen (eli kaavoituksen toteutuksen edistäminen), maanhinnan pitämisen koh-
tuullisena, ansiottoman arvonnousun (eli muista syistä kuin maanomistajien toimenpiteistä aiheutuvan 
arvonnousun) perimisen kunnalle, maakeinottelun estämisen ja yhdenvertaisuusperiaatteen toteuttamisen.  
Virtanen (2000, 9-13) on lisäksi todennut, että kaupunkien maapolitiikan yleisluonteisena tavoitteena on 
estää tai poistaa kunnan toimintaa haittaavat maaongelmat tai ainakin lievittää niitä. Ongelmiksi hän luette-
lee seuraavat asiat: 1.) hintataso, 2.) saatavuus, 3.) kaavoituksen vaikeudet, 4.) yhdyskuntarakenteen hajoa-
minen. Virtasen mukaan ongelmat aiheutuvat maanomistussuhteista, kaavoituksen julkisuudesta, perusra-
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monipuolinen valikoima maapoliittisia keinoja516. Syrjänen517 on todennut, että 

maankäyttö- ja rakennuslaissa on annettu kunnalle runsaasti maapoliittisia keinoja. 

Niitä voidaan käyttää silloin, kun yhdyskuntarakenteen tiivistäminen ja 

tarkoituksenmukainen maankäytön suunnittelu sitä vaativat. Syrjänen on 

kiinnittänyt huomiota siihen, miten vähäisessä määrin näitä keinoja käytetään ja 

tällöin kunta Syrjäsen mukaan tietoisesti päättää jättää tärkeän osan maankäyttö- ja 

rakennuslaista noudattamatta. Syrjänen toteaa, että seurauksena voi olla, että 

suunnittelumonopolia ei käytetä lain tarkoittamalla tavalla siten, että erilaiset 

toiminnot sijoitettaisiin toisiinsa nähden mahdollisimman hyvin kehityksen 

vaatimalla tavalla. 

Maanhankinnan keinoja ovat raakamaan ostamisen lisäksi kunnan etuosto-

oikeus kiinteistökaupoissa ja maan lunastaminen yhdyskuntarakentamista varten. 

Kaavan toteuttamisen edistämiseksi kunnalla on mahdollisuus käyttää 

rakentamiskehotusta ja määrätä rakentamattomalle rakennuspaikalle korotettu 

kiinteistövero. Virtanen518 kirjoittaa, että Suomen vanhojen kaupunkien 

maapolitiikan runkona ovat olleet lahjoitusmaat, joita valtiovalta aikanaan hankki ja 

ilmaiseksi luovutti kaupungeille, viimeisenä Lahdelle vuonna 1905. Kunnille ei ole 

tämän jälkeen annettu lahjoitusmaita. 

Vuoden 1958 rakennuslaki loi perustan kuntien maapolitiikalle. Maankäyttö- ja 

rakennuslaki ei muuttanut maapoliittista säännöstöä kovinkaan paljon. Lähinnä 

                                                                                                                                  
kennusoikeudesta, maamarkkinoiden erikoisluonteesta sekä kaavoituksen ja maapolitiikan yhteennivelty-
mättömyydestä. Holopainen & Laine (2008, 21) kirjoittavat asiasta seuraavasti: ”Onnistuneella maapolitii-
kalla ja kaavoituksella kunta pitää yllä laadultaan ja määrältään riittävää tonttitarjontaa asunto- ja työpaikka-
rakentamista varten. Kunta varmistaa toimillaan, että kaavoitetut tontit, rakennettu kunnallistekniikka, 
katuverkosto sekä koulut ja päiväkodit tulevat ajallaan ja kustannustehokkaasti käyttöön. Kunta voi vaikut-
taa siihen, että tonttien hinnat pysyvät kohtuullisella tasolla. Maapolitiikalla kunta vaikuttaa ratkaisevasti 
kunnan kilpailukykyyn asukkaista ja työpaikoista. Onnistunut maapolitiikka antaa kunnalle mahdollisuuden 
kasvaa hallitusti ja kunnan taloutta vaarantamatta.” 

516 Holopaisen & Laineen (2008, 23-24) mukaan keskeiset maapolitiikan keinot ovat seuraavat: va-
paaehtoinen maanhankinta, kunnalle luovutetun kiinteistön määräaikainen verovapaus, kunnan etuosto-
oikeus, maan lunastaminen yhdyskuntarakentamista varten, maankäyttösopimus, kehittämiskorvaus, kehit-
tämisalueet, rakentamiskehotus ja rakentamattoman rakennuspaikan korotettu kiinteistövero.  Ks. maapo-
liittisten keinojen jaottelua myös: Junnilainen 2007, 16-43 ja Granström 2000, 24-28.  

517 Syrjänen 2012, 48. 
518 Virtanen 1995, 173. 
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maankäyttö- ja rakennuslailla tuotiin lisää joustavuutta kaavojen 

toteuttamiskeinoihin sekä kunnan ja yksityisten väliseen tehtäväjakoon. Lakiin 

lisättiin esimerkiksi säännökset kehittämisalueista. Ne ovat kunnan nimeämiä 

alueita, joilla voidaan soveltaa laissa määriteltyjä erityisjärjestelyjä, kuten siirtää 

alueen toteuttamisvastuu tätä varten perustetun yhteisön tehtäväksi sekä periä 

alueen maanomistajilta erityinen kehittämismaksu. Kaavojen toteuttamisvastuu 

kunnan ja maanomistajien kesken voidaan lain mukaan eräissä tapauksissa 

määritellä kaavakohtaisesti. 

Kaavajärjestelmän yksinkertaistuminen merkitsi rakennuskaavan poistumista ja 

asemakaavan tuloa sen tilalle. Tämän takia maankäyttö- ja rakennuslaissa 

katualueiden ilmaisluovutusvelvollisuuskin määritetään vain siten kuin 

rakennuslaissa tehtiin kaupunkien osalta (MRL 104 §). Täten kaikissa kunnissa 

maanomistajalle tulee maksettavaksi korvausta katumaasta silloin, kun sen ala ylittää 

20 % hänen kyseisellä asemakaava-alueella omistamastaan maasta tai on suurempi 

kuin hänen maalleen tässä kaavassa osoitettu rakennusoikeuden määrä. 

Asemakaavassa, joka laaditaan loma- tai matkailuhanketta tai muuta vastaavaa 

hanketta varten, voidaan kaavan toteuttamisvastuu kadun ja muun yleisen alueen 

osalta siirtää maanomistajalle. Myös sellaisen muun yleisen alueen kuin kadun 

osalta, joka on tarkoitettu palvelemaan pelkästään kaava-alueen sisäistä käyttöä, 

toteuttamisvastuu voidaan siirtää alueen maanomistajille yhteisesti. Ranta-

asemakaavassa voidaan yleisen alueen toteuttaminen eräin edellytyksin määrätä 

kiinteistönomistajien tehtäväksi. Yhdyskuntarakentamista varten tarvittavan maan 

lunastamista koskevia säännöksiä selkeytettiin ja lunastamisen edellytyksiä eräissä 

tapauksissa väljennettiin maankäyttö- ja rakennuslailla. Lakiin vuonna 2003 lisätty 

12 a luku (222/2003) sisältää säännökset kunnalle yhdyskuntarakentamisesta 

aiheutuvien kustannusten korvaamisesta. Uuden järjestelmän mukaan kaavasta 
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merkittävää hyötyä saavat maanomistajat osallistuvat kunnalle aiheutuviin 

asemakaavan toteuttamiskustannuksiin.519 

4.1.1 Maankäyttösopimukset 

Maankäyttösopimukset520 ovat jo pitkään olleet yksi käytetty maapolitiikan 

keino521. Mäkisen mukaan alkujaan sopimusmenettelyä kritisoitiin hallinnon 

lainalaisuuden periaatteen ohittamisesta, koska kunnat näyttivät asettavan 

sopimuksin rakentajille suurempia velvoitteita kuin nämä lain mukaan olivat 

velvollisia ottamaan vastattavakseen522. Lisäksi arvonnousun leikkaamisen sallivaa 

sääntelyä ei ollut saatu aikaan. Niinpä tuohon samaan tavoitteeseen nähtiin 

pyrittävän sopimuksin, ja tätä pidettiin Mäkisen mukaan lain kiertämisenä. Koska 

                                                   
519 Jääskeläinen & Syrjänen 2010, 521-522. 
520 Jääskeläinen & Syrjänen (2010, 482) ovat kiteyttäneet, että maankäyttösopimuksilla tarkoitetaan 

sopimuksia, joilla kunta ja maanomistaja keskenään sopivat maanomistajan omistaman alueen maankäytön 
muuttamiseen liittyvistä tavoitteista ja näiden muutosten toteuttamiseen liittyvistä osapuolten välisistä 
velvoitteista. Jääskeläinen & Syrjänen (2010, 483) toteavat myös, että: ”Maankäyttösopimuksia voivat olla 
raakamaata koskevat sopimukset, kaava- tai käyttötarkoituksen muutoksia koskevat sopimukset, yksittäisiä 
hankkeita koskevat sopimukset (postimerkkikaava-alue), kunnallistekniikan rakentamista, rantarakentamis-
ta tai poikkeuslupia koskevat sopimukset. Maankäyttösopimuksia ovat sellaiset sopimukset, joista aiemmin 
on käytetty nimitystä aluerakennussopimukset, kaavoitussopimukset tai yhteistoimintasopimukset.” 

521 Mäkinen (2000b, 24-25) kirjoittaa maankäyttösopimusten historiasta seuraavasti: ”Kaavoitusta ja 
maankäyttöä koskevan sopimusmenettelyn alkujuuret ovat 1960- ja 1970-lukujen aluerakentamisessa. 
Sodanjälkeisen rakennemuutoksen synnyttämä voimakas muuttoliike maalta kaupunkeihin ja erityisesti 
pääkaupunkiseudulle aiheutti mittavan asuntokysynnän, jonka ratkaisemiseksi aluerakentamiseen yhdisty-
nyt sopimusmenettely koettiin käyttökelpoiseksi välineeksi. Aluerakentamissopimukset sisälsivät ehtoja 
kunnallistekniikan rakentamisesta tai sen kustannusten sekä kaavoituksen aiheuttaman arvonnousun peri-
misestä kunnalle. Sopimuksin velvoitteita jaettiin rakennuslaista poikkeavalla tavalla. Toiselta puolen sovit-
tiin kaavoituksen sisällöstä, alueen käyttötarkoituksista ja rakennusoikeuksista. 1960-luvulla ajateltiin ylei-
sesti niin, ettei asuntojen rakentaminen tuolloin tarvittavassa laajuudessa olisi ollut edes mahdollista ilman 
sopimuskäytäntöjä, joilla rakentajat saatiin osallistumaan rakentamisen aiheuttaman infrastruktuurin rahoit-
tamiseen. Menettelyä pidettiin molempien osapuolten etujen mukaisena. Rakentaminen suuntautui 1980- ja 
1990-luvuilla uudisrakentamisen sijasta yhä enemmän keskusta-alueiden tiivistämiseen, korjausrakentami-
seen ja olemassa olevan ympäristön uudistamiseen. Laajoista aluerakentamissopimuksista siirryttiin raken-
tamisen volyymin vähentyessä pieniä raakamaa-alueita käsitteleviin sopimuksiin. Sopimuksia alettiin käyttää 
yksittäisten hankkeiden, kuten matkailukeskusten, lomakylien sekä tuotantolaitosten, liikekeskusten ja 
hotellien toteuttamiseen. Kunnat tekivät niin ikään useita vanhoja teollisuusalueita koskevia sopimuksia, 
kun yritystoiminnan muutosten vuoksi kaupunkien keskustoissa jäi tarpeettomiksi ja vajaakäyttöisiksi 
vanhoja tehdasrakennuksia, joille haettiin uutta käyttötarkoitusta. Maankäyttösopimukset otettiin käyttöön 
myös maaseutukunnissa.”  Ks. tarkemmin maankäyttösopimusten kehityksestä esim. KM 1974:44, 190-
193; HE 167/2002, 7-8 ja Mäkinen 2000a, 1-17. 

522 Hallinto-oikeudellisessa kirjallisuudessa kaavoitussopimuksia kutsuttiin jopa sopimuksiksi, jotka 
ovat päteviä, mutta ei sitovia. Ks. esim. Majamaa 1999 ja Mäenpää 1989, 222. 
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suurten aluerakentamissopimusten ajateltiin hyödyttävän myös rakentajia, kritiikki 

oli kuitenkin suhteellisen vaimeaa. Toisaalta sopimuksia arvosteltiin myös siitä, että 

ne olivat rakentajille liian edullisia. Puhuttiin myös ”laillisesta lahjonnasta” ja 

vaadittiin lakiin perustuvien lunastusmahdollisuuksien käyttämistä. 1990-luvulle 

tultaessa yhteiskunnassa alettiin yleisesti korostaa hallinnon avoimuutta ja ihmisten 

osallistumisoikeutta. Mäkinen toteaa, että sopimusmenettelyäkin arvosteltiin 

demokratianäkökulmasta: sopimuksin nähtiin syrjäytettävän ihmisten todelliset 

vaikutusmahdollisuudet.523 

Maankäyttösopimuksiin liittynyt problematiikka onnistuttiin maankäyttö- ja 

rakennuslain säätämisen yhteydessä ratkaisemaan vain osittain. 

Maankäyttösopimusten suhde julkisen vallan käyttöön tuli ratkaistuksi, mutta 

toisaalta ratkaisematta jäi edelleen sopimusten sisältö muun muassa 

maksukäytännön osalta. Näin ollen maankäyttö- ja rakennuslain 11 § kumottiin ja 

sääntelyä täydennettiin maankäyttö- ja rakennuslain 12 a luvun säätämisellä. 

Maankäyttö- ja rakennuslain 12 a luvun 91 b §:n mukaan kunta voi tehdä 

kaavoitukseen ja kaavojen toteuttamiseen liittyviä sopimuksia (maankäyttösopimus). 

Maankäyttösopimuksissa ei voida kuitenkaan sitovasti sopia kaavojen sisällöstä. 

Maankäyttösopimus voidaan osapuolia sitovasti tehdä vasta sen jälkeen, kun 

kaavaluonnos tai -ehdotus on ollut julkisesti nähtävillä. Tämä ei koske sopimusten 

tekemistä kaavoituksen käynnistämisestä. Maankäyttösopimuksilla voidaan 

kehittämiskorvausta koskevien säännösten rajoittamatta laajemminkin sopia 

osapuolten välisistä oikeuksista ja velvoitteista. Maankäyttösopimuksesta 

tiedotetaan kaavan laatimisen yhteydessä. Tarkoituksesta tehdä maankäyttösopimus 

on tiedotettava osallistumis- ja arviointisuunnitelmassa. Jos tarkoitus tehdä 

maankäyttösopimus tulee esille vasta sen jälkeen, kun osallistumis- ja 

                                                   
523 Mäkinen 2000b, 24-26. Jääskeläinen & Syrjänen (2010, 482) ovat myös todenneet, että rakennus-

lain aikana maankäyttösopimuksia ja niiden laillisuutta kohtaan on esitetty kritiikkiä. He kirjoittavat: ”Oi-
keuskäytännön myötä sopimuten lainmukaisuus oli muodostunut kyseenalaiseksi. Sopimuskäytäntöä oli 
erityisesti arvosteltu sen vuoksi, että sopimuksilla asemakaavojen laatimista oli ohjattu kansalaisten osallis-
tumiseen perustuvan vuorovaikutteisen valmistelun ohitse. Myös kuntien laatimat sopimukset ovat olleet 
varsin vaihtelevia.”   
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arviointisuunnitelma on laadittu, asiasta tulee kaavan laatimisen yhteydessä tiedottaa 

osallisten tiedonsaannin kannalta sopivalla tavalla.524  

Maankäyttö- ja rakennuslain 12 a luvussa on säädetty maanomistajan 

velvollisuudesta korvata kunnalle yhdyskuntarakentamisesta aiheutuneita 

kustannuksia kehittämiskorvausjärjestelmän mukaisesti. Kunnalla on maankäyttö- 

ja rakennuslain 12 a luvussa määritellyissä tilanteissa oikeus periä maanomistajalta 

korvausta laadittavan kaavan osoittamasta rakentamisen mahdollisuudesta. 

Maankäyttö- ja rakennuslain 91 c §:n 1 momentissa säädetään asiasta seuraavasti: 

”Jos maanomistajan kanssa ei ole syntynyt sopimusta hänen osallistumisestaan 

yhdyskuntarakentamisesta aiheutuviin kustannuksiin, kunta voi periä 

maanomistajalta asemakaavan mukaiselle tontille asemakaavassa osoitetun 

rakennusoikeuden, rakennusoikeuden lisäyksen tai käyttömahdollisuuden 

muutoksen aiheuttamaan tontin arvonnousuun suhteutetun osuuden kaava-alueen 

rakentamista palvelevan yhdyskuntarakentamisen arvioiduista kustannuksista 

(kehittämiskorvaus).”525 

Maankäyttösopimuksella ei voida syrjäyttää lain mukaista kaavoitusmenettelyä. 

Tämä käy ilmi muun muassa seuraavasta oikeustapauksesta:  

 

KHO 2006:14: Kunnanhallitus oli hyväksynyt maankäyttö- ja 

rakennuslain 91 b §:n 1 momentissa tarkoitetun 

maankäyttösopimuksen ennen kuin kaavaluonnos tai -ehdotus oli ollut 

julkisesti nähtävillä. Maankäyttösopimus ei ollut maankäyttö- ja 

rakennuslain 91 b §:n 2 momentin säännös huomioonottaen 

osapuoliin nähden sitova muutoin kuin kaavoituksen käynnistämistä 

koskevilta osiltaan.  Sopimuksen hyväksymistä koskevasta päätöksestä 

tehty valitus tutkittiin ja hylättiin. Äänestys 4-1.526 

                                                   
524 Ks. tarkemmin Jääskeläinen & Syrjänen 2010, 487-498. 
525 Ks. myös Kotiniemi 1978, 29-51; Majamaa 1995, 1331-1340; Hakkola 2007, 723-745; Jääskeläinen  

& Syrjänen 2010, 492-493  
526 Ks. myös Mäenpää 2011a, 43. 
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Lain muutoksella selvennettiin myös maankäyttösopimusten suhdetta 

kaavoitukseen siten, että korostettiin kaavoituksen ensisijaisuutta ja 

riippumattomuutta suhteessa sopimusmenettelyyn sekä sopimusmenettelyn 

avoimuutta. Lakiin alun perin sisältynyt 11 §:n säännös maankäyttösopimuksista 

korvattiin näillä uusilla säännöksillä.  

Oikeuskirjallisuudessa maankäyttösopimuksen luonteesta ja sitovuudesta on 

kirjoitettu eri vaiheissa paljon. Vuonna 1983 Hoppu527 kirjoitti, että 

oikeusjärjestyksemme mukaan kunnalla on kaavoitusmonopoli. Kunnan päättäessä 

asemakaavasta se käyttää julkista valtaa. Hopun mukaan julkisen vallan 

käyttämiseen perustuvaa oikeutta kunta ei voi sopimuksin siirtää toiselle. Hopun 

mielestä näin ollen kunnalla on oikeus päättää asemakaavan sisällöstä, vaikka se 

olisi aluerakentamissopimuksissa sitoutunut toisenlaiseen menettelyyn. Hoppu 

kirjoitti vielä, että kunta voi myös asemakaavaa vahvistaessaan poiketa niistä 

ehdoista, joihin se on aluerakentamissopimuksissa sitoutunut. Mäenpää528 on 

vuonna 2003 arvioinut maankäyttösopimuksen sitovuutta seuraavasti: ”Jos kv 

päättää poiketa maankäyttöä koskevasta sopimuksesta, päätöstä ei voida valituksen 

johdosta kumota sillä perusteella, että se on tehty vastoin sopimusta. Kuntaa ei 

myöskään voida oikeudellisesti velvoittaa sopimuksen toteuttamiseen. 

Maankäyttösopimus ei oikeudellisesti sido kaavan sisällöstä päättävää kv:a, koska 

kaavan sisällön määrittelee laki. Oikeudellisesti sitomattomasta 

hallintosopimuksesta poikkeaminen voi kuitenkin johtaa korvausvelvollisuuden 

syntymiseen.” Majamaa529 puolestaan on myöhemmin todennut, että 

maankäyttösopimus on luonteeltaan hybridi (sekamuoto), yksityisoikeudellinen 

sopimus julkisoikeudellisessa kontekstissa. Hakkolan530 mukaan 

                                                   
527 Hoppu 1983, 924-925. 
528 Mäenpää 2003, 140. 
529 Majamaa 2006, 1241. 
530 Hakkola 2006, 1040. 
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maankäyttösopimus on sekamuotoinen sopimus eli maankäyttösopimuksessa on 

sekä julkis- että yksityisoikeudellista ainesta.531  

Maankäyttö- ja rakennuslain 91 b §:n perusteluissa ei lausuta mitään sopimuksen 

luonteesta. Jääskeläinen & Syrjänen532 katsovat, että hallintolaki on suhteessa 

maankäyttö- ja rakennuslakiin yleislaki, jota sovelletaan vain siltä osin kuin asiasta ei 

ole maankäyttö- ja rakennuslaissa säädetty. Jääskeläisen & Syrjäsen mukaan koska 

maankäyttö- ja rakennuslain 12 a luvun maankäyttösopimuksia koskevat 

säännökset ovat suppeat, maankäyttösopimuksia koskeviin tulkintoihin on haettava 

tukea myös hallintolaista. Hallintolain 3.2 §:ssä säädetään, että hallintosopimusta 

tehtäessä on noudatettava hyvän hallinnon533 perusteita ja riittävällä tavalla 

turvattava niiden henkilöiden oikeudet sopimuksen valmistelussa sekä 

mahdollisuudet vaikuttaa sopimuksen sisältöön, joita sovittava asia koskee. 

Hallintosopimuksen tekemisellä tarkoitetaan sekä sopimuksen valmisteluvaihetta 

että sopimuksen solmimista koskevaa oikeustointa. 

Maankäyttösopimuksilla tulee aina olemaan myös merkittäviä liittymiä julkis-

oikeuteen. Perustuslain (731/1999) 6 §:ssä, mutta myös MRL 91a.2 §:ssä ilmaistu 

yhdenvertaisen kohtelun vaatimus edellyttää, että kunta kohtelee kaikissa 

tekemissään maankäyttösopimuksissa maanomistajia yhtäläisten periaatteiden 

mukaan. Yhdenvertainen kohtelu ulottuu myös niihin tilanteisiin, joissa saman 

kaava-alueen puitteissa jotkut maanomistajista suostuvat tekemään maankäyt-

tösopimuksen ja joku kieltäytyy sen tekemisestä. Sopimuksen tehneiden ja 

sopimuksen tekemättömän maanomistajan yhdenvertaisen kohtelun vaatimus on jo 

ollut esillä korkeimmassa hallinto-oikeudessa.534  

Rintamäen väitöskirjatutkimus käsittelee maankäyttö- ja rakennuslain 12 a lukua. 

Väitöskirjan tärkeänä johtopäätöksenä todetaan, että maankäyttösopimuksia 

                                                   
531 Ks. myös Muukkonen 1991, 105-136. 
532 Jääskeläinen & Syrjänen 2010, 490-491. 
533 Pykälän perusteluissa (HE 72/2002 , 55-56) todetaan, että hyvän hallinnon vaatimus tarkoittaa, et-

tä sopimusta tehtäessä on noudatettava keskeisiä hallinto-oikeudellisia periaatteita sekä toimittava muu-
toinkin asianmukaisesti ja hallinnon palveluperiaatteen suuntaisesti.  

534 Ks. myös Jääskeläinen & Syrjänen 2010, 479-481. 
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koskeva niukka, tulkinnallisesti avoin ja joustava sekä osittain ristiriitainenkin 

sääntely johtaa siihen, ettei jo hallituksen esityksessä tärkeäksi todettu kaavoituksen 

ensisijaisuus ja kaavaprosessin vuorovaikutteisuus aina tosiasiallisesti toteudu. 

Samaa voidaan Rintamäen mukaan sanoa maanomistajien yhdenvertaisesta 

kohtelusta, johon kunnat tutkimuksen mukaan sopimusten valmistelussa ja 

sopimuksissa kiinnittävät varsin vähän huomiota. Rintamäki toteaa myös, että 

empiirinen sopimuskäytännön tutkiminen osoittaa, että säännösten soveltamisessa 

on huomattavaa kirjavuutta. Yhtenäistäviä ohjeita tarvittaisiin.535 

4.1.2 Kehittämisalueet 

Maankäyttö- ja rakennuslakiin on otettu mahdollisuus erilaisten 

kehittämisalueiden nimeämiseen (MRL 110-112 §). Tämä tarkoittaa mahdollisuutta 

osoittaa alueen kehittämiseen poikkeuksellisiakin keinoja muun muassa etuosto-

oikeuden laajentamista ja kiinteistöjärjestelyjä. Alueen kehittämisvastuu voidaan 

määrätä myös sitä varten muodostettavalle yhteisölle. Kunnalla on myös oikeus 

periä kohtuullinen kehittämismaksu näiden alueiden maanomistajilta, mikäli näille 

on tullut hankkeesta erityistä hyötyä. Ensisijaisesti kustannuksiin osallistumisesta 

pyritään sopimaan kunnan ja maanomistajien kesken tehtävin 

maankäyttösopimuksin. Toissijaisesti kunnille annettiin mahdollisuus periä 

yhdyskuntarakentamisesta aiheutuvia kustannuksia maanomistajilta 

kehittämiskorvauksena.536  

Kehittämisalueella tarkoitetaan aluetta, joka ei ole valmis kaavoitettavaksi tai 

otettavaksi muuhun käyttöön alueella olevien erityisten arvojen tai päinvastoin 

kehitystä haittaavien tekijöiden vuoksi (slummiutuminen, maaperän pilaantuneisuus 

ym.). Kunta voi enintään kymmenen vuoden määräajaksi nimetä yhden tai 

useamman rajatun alueen kunnasta kehittämisalueeksi (MRL 110 §). 

Kehittämisalueeksi voidaan nimetä rakennettu alue, jonka uudistamista, 

                                                   
535 Rintamäki 2007, 210-245. 
536 Jääskeläinen & Syrjänen 2010, 526-528. 
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suojelemista, elinympäristön parantamista, käyttötarkoituksen muuttamista tai 

muuta yleistä tarvetta koskevien tavoitteiden saavuttamiseksi erityiset kehittämis- 

tai toteuttamistoimenpiteet ovat tarpeen (maankäytöllisen kehittämisen tarve). 

Hallituksen esityksessä (HE 101/1998 vp) mainitaan esimerkkeinä tarve vanhan 

teollisuusalueen käyttötarkoituksen muuttamisesta tai lähiön kehittämisestä. 

Kehittämisalueeksi voidaan nimetä myös rakentamaton alue, milloin sen 

rakentaminen on asunto- tai elinkeinopoliittisista syistä tarpeen ja sen 

toteuttaminen maanomistuksen pirstoutuneisuudesta, kiinteistöjaotuksen 

hajanaisuudesta tai muusta vastaavasta syystä edellyttää erityisiä kehittämis- tai 

toteuttamistoimenpiteitä (yhteiskunnallisen kehittämisen tarve). Tällainen syy voi 

olla esimerkiksi kunnan tarve uudesta tonttimaasta.  Maanomistuksen 

pirstoutuneisuus tarkoittanee useampia maanomistajia, joiden etujen 

yhteensovittaminen on ongelmallista. Kiinteistöjaotuksen pirstoutuneisuus 

tarkoittanee, että erillisten kiinteistöjen suuri määrä edellyttää omistuksen 

yhtenäistämistä tarkoituksenmukaisten maankäyttöyksiköiden aikaansaamiseksi. 

Omistus voidaan yhtenäistää kehittämisprosessin aikana kiinteistökauppojen ja 

maanvaihdon tai kehittämisaluesäännösten mukaisen kiinteistöjärjestelyn kautta.537  

Maankäyttö- ja rakennuslain 110 §:n käyttöalaa on 1.1.2009 voimaan tulleella 

lainmuutoksella merkittävästi laajennettu lisäämällä pykälään 4 momentti. Säännös 

mahdollistaa kehittämisalueen nimeämisen olemassa olevan tai suunnitteilla olevan 

raideliikenteen aseman läheisyyteen. Pykälän perustelujen mukaan raideliikenteellä 

tarkoitetaan juna-, metro- ja raitiotieliikennettä. Säännöksen soveltaminen edellyttää 

lisäksi, että alueen rakentamisen tai uudistamisen tavoitteet ja tarpeet ovat aseman 

läheisyydestä johtuen muuttuneet tai muuttumassa.  

Kehittämisalueen nimeämisen suorittaa kunta tai kunnat, jos alue ulottuu 

useamman kunnan alueelle. Päätös voidaan tehdä joko kuntien yhtäpitävillä 

päätöksillä tai jos yhteinen toimielin on nimetty, sen päätöksellä. Kunnassa päätös 

                                                   
537 Jääskeläinen & Syrjänen 2010, 531. 
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on niin merkittävä, että se on tehtävä valtuustossa. Pykälän 1 momentin 

muutoksella useamman kunnan yhteisen kehittämisalueen päätöksenteossa on 

viitattu yhteistä yleiskaavaa koskeviin MRL 47.1 ja 2 §:n säännöksiin. Pykälän 

perustelujen mukaan yhteisen kehittämisalueen nimeäminen voi tällöin olla 

tehtävään soveltuvan muun kuntayhtymän tai kuntien yhteisen toimielimen 

tehtävänä. Päätös tehdään yleensä joko kaavan laatimisesta päätettäessä taikka itse 

asema- tai yleiskaavassa (MRL 111 §). Kehittämisalueeksi ajatellulla alueella 

tarvitaan yleensä niin suuria muutoksia, että voimassa olevaa kaavaa on muutettava 

tai ainakin kaavaan on tehtävä ympäristön muutoksia estäviä ja/tai edistäviä kaavan 

muutoksia. Pykälän perustelujen mukaan päätös voidaan tehdä myös kaavassa. 

Päätöksessä maankäyttö- ja rakennuslain 112 §:n erityisjärjestelyt ovat kuitenkin 

niin paljon kaavapäätöksestä poikkeavia, että selvempää kuin kirjoittaa päätös 

asemakaavaan on tehdä kehittämisaluetta koskeva nimeämispäätös kaava-asian 

yhteydessä mutta erillisenä päätöksenä. Siinä tapauksessa, että kehittämisalueella ei 

tarvita kaavan muuttamista, päätös tehdään luonnollisesti erillisenä. 

Kehittämisalueen nimeämisen edellytyksistä on säädetty laissa, eikä nimeäminen voi 

myöskään syrjäyttää kaavoitukselle laissa asetettuja vaatimuksia. Kunta voi nimetä 

kehittämisalueeksi pääsääntöisesti rakennetun alueen, jonka uudistamista, 

suojelemista tms. koskevat tavoitteet tätä edellyttävät. Päätöksen kohdalla on 

noudatettava laissa säädettyä vuorovaikutusmenettelyä.538  

Kehittämisalueilla on mahdollisuus käyttää muusta laista poikkeavia 

erityisjärjestelyjä esim. osoittamalla tietyn alueen kehittämisvastuu erilliselle tätä 

varten perustetulle yhteisölle tai perimällä erityisiä kehittämismaksuja. Edellytykset 

kehittämisalueen nimeämiselle ovat varsin väljät ja kunnalla on laaja harkintavalta. 

Kehittämisaluepäätösten kohdalla on oltava tarkkana, ettei tästä pääse 

muodostumaan välinettä haitallisten suunnitelmien toteuttamiseen, ilman laajaa 

osallistavaa kaavoitusprosessia. Kehittämisaluepäätöstä valmisteltaessa silloin, kun 

kaavaa ei muuteta, päätöksen valmistelussa on soveltuvin osin noudatettava 

                                                   
538 Jääskeläinen & Syrjänen 2010, 531. 
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maankäyttö- ja rakennuslain 62 §:n vuorovaikutusta koskevia säännöksiä. Päätöksen 

selkeyden ja maanomistajiin sekä asukkaisiin kohdistuvien oikeusvaikutusten vuoksi 

päätöksessä tulee myös päättää, mitä erityisjärjestelyjä kehittämisalueella 

sovelletaan. Sen lisäksi niiden tulee esittää niiden perusteet. Pykälän 3 momenttiin 

tehdyn lisäyksen mukaan ennen nimeämispäätöstä kunnan ja asianomaisen valtion 

viranomaisen tulee neuvotella, mikäli kunta esittää alueelle suunnattavaksi 112 §:n 5 

kohdassa mainittuja tukitoimia. Tämä on tarpeellista mahdollisten tukien 

selvittämiseksi ja eri viranomaisten toimenpiteiden koordinoimiseksi. Samoin kuin 

maankäyttösopimusten mukaan toimittaessa ei kehittämisalueellakaan voida toimia 

toisin kuin mitä kaavan laatimisesta tai sen sisällöstä on maankäyttö- ja 

rakennuslaissa säädetty. Kehittämisalueeksi nimeämisen seurauksena alueen 

maankäyttöä rajoitetaan erityisjärjestelyin. Kehittämisalueen määräämisen 

yhteydessä on osoitettava, minkälaisia erityisjärjestelyjä alueella tullaan soveltamaan 

ja mitkä ovat erityisjärjestelyjen perusteet. Kehittämisalue on kaavaan nähden 

toissijainen sikäli, ettei se syrjäytä alueelle laadittavan kaavan sisältövaatimuksia. 

Kehittämisalueella ovat voimassa myös mahdolliset kaavan laatimisen aikaiset 

rajoitukset ja määräykset. Eritysjärjestelyjen tehtävänä on yleisellä tasolla antaa 

kunnalle eräitä tavanomaista voimakkaampia maankäyttövaltuuksia. Näiltä osin 

muun lainsäädännön sääntely voidaan syrjäyttää.539  

Maankäyttö- ja rakennuslain 112 pykälässä on säädetty niistä erityisjärjestelyistä, 

joita kehittämisalueilla voidaan käyttää. Kysymys on niiden taloudellisten ongelmien 

ratkaisemisesta, joita on esiintynyt aluerakennussopimusalueilla ja jotka usein ovat 

vaikeuttaneet vanhojen alueiden kehittämisprojektien käynnistymistä ja 

toteuttamista. Kehittämishankkeiden toteuttamista varten voidaan perustaa erillinen 

yhteisö, joka useimmiten on osakeyhtiö, mutta se voi olla myös osuuskunta, 

yhdistys tai säätiö. Yhteisössä voi olla kunta mukana osakkaana tai jäsenenä. 

Pykälän 1 kohdan mukaan maankäyttö- ja rakennuslain 84 §:n mukainen kadunpito 

ja maankäyttö- ja rakennuslain mukainen 90 §:n mukainen muu yleinen alue 

                                                   
539 Jääskeläinen & Syrjänen 2010, 532-533. 
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voidaan osoittaa tällaisen yhteisön vastuulle. Asemakaavaa laadittaessa tai 

muutettaessa tehdään alueen toteuttamisesta kertyvien hyötyjen ja kustannusten 

jakamiseksi kunnan ja kiinteistönomistajien kesken kiinteistöjärjestely. 

Edellytyksenä kiinteistöjärjestelyn käyttämiselle on, että siitä katsotaan olevan 

olosuhteista johtuen erityistä hyötyä.  Kiinteistöjärjestely on perusteltu silloin, kun 

maanomistuksen hajanaisuus ei mahdollista kaavoituksesta koituvien hyötyjen ja 

kustannusten tasapuolista jakamista. Jääskeläinen & Syrjänen kirjoittavat 

seuraavasti: ”Kehittämisprojektin kustannusten ja hyötyjen oikeudenmukaiseksi 

tasaamiseksi 3 kohdassa on kunnalle annettu oikeus periä maanomistajalta hyötyyn 

suhteutettu kohtuullinen kehittämismaksu. Kehittämismaksulla tavoitellaan 

samantyyppistä maanomistajan kustannuksiin osallistumista kuin maankäyttö- ja 

rakennuslain 12a luvussa maankäyttösopimuksella tai kehittämiskorvauksella. 

Kehittämismaksun perimisen edellytyksenä on, että alueen kehittämisestä koituu 

maanomistajalle erityistä hyötyä, joka on epäsuhteessa hänen suorittamiinsa 

kustannuksiin. Pykälän 4 kohdassa kunnan etuosto-oikeutta voidaan 

kehittämisalueella laajentaa siten, ettei etuosto-oikeus ole sidottu etuostolain 5.1 §:n 

5000 neliömetrin pinta-alaan. Pykälän 5 kohdassa on esitetty mahdollisuus 

erityisten valtion tukitoimien suuntaamiseen kehittämisalueelle. Tukitoimet eivät 

ole ilman muuta kehittämisalueen käytettävissä, vaan niistä on erikseen 

neuvoteltava ja sovittava asianomaisen valtion viranomaisen kanssa maankäyttö- ja 

rakennuslain 111.3 §:n mukaisesti.”540 

Kun tuli tietoon, että kehittämisaluetta koskeva säännöstö on tarkoitus lakiin 

kirjoittaa, odotukset olivat suuria. Toisaalta on hyvä, että kehittämisaluesäännökset 

on lakiin kirjoitettu, mutta kehittämisaluesäännöksiä on arvosteltu siitä, että ne ovat 

vielä muutosten jälkeenkin suppeita soveltamisalaltaan sekä ajallisesti kovin 

rajattuja. Muun muassa Kajaani, Raisio ja Joutseno ovat kuitenkin tehneet 

kehittämisaluepäätökset. Hankkeet ovat lähtökohdiltaan hyvinkin erilaisia.541 

                                                   
540 Jääskeläinen & Syrjänen 2010, 533. 
541 Ks. tarkemmin ”Maapolitiikan opas”. 
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4.1.3 Suunnittelutarvealue 

Maankäyttö- ja rakennuslakiin on myös otettu uutena kaavallisena 

maankäyttömuotona suunnittelutarvealue, josta säädetään maankäyttö- ja 

rakennuslain 16 §:ssä. Suunnittelutarvealueella tarkoitetaan aluetta, jonka käyttöön 

liittyvien tarpeiden tyydyttämiseksi on syytä ryhtyä erityisiin toimenpiteisiin, kuten 

teiden, vesijohdon tai viemärin rakentamiseen taikka vapaa-alueiden järjestämiseen. 

Se korvaa rakennuslain mukaisen taaja-asutuskäsitteen, mutta on sitä joustavampi ja 

myös alueellisesti laajempi. Taaja-asutusalueet sisältyvät suoraan lain nojalla 

suunnittelutarvealueisiin. Suunnittelutarvealuetta koskevia säännöksiä sovelletaan 

myös sellaiseen rakentamiseen, joka ympäristövaikutusten merkittävyyden vuoksi 

edellyttää tavanomaista lupamenettelyä laajempaa harkintaa.542 

Kunta voi oikeusvaikutteisessa yleiskaavassa tai rakennusjärjestyksessä osoittaa 

suunnittelutarvealueeksi myös alueen, jolla sen sijainnin vuoksi on odotettavissa 

suunnittelua edellyttävää yhdyskuntakehitystä tai jolla erityisten ympäristöarvojen 

tai ympäristöhaittojen vuoksi on tarpeen suunnitella maankäyttöä. Yleiskaavan tai 

rakennusjärjestyksen määräys alueen osoittamisesta suunnittelutarvealueeksi on 

voimassa enintään 10 vuotta kerrallaan.543 

Rakennusluvan erityisistä edellytyksistä suunnittelutarvealueella säädetään 

maankäyttö- ja rakennuslain 137 §:ssä544. Suunnittelutarpeesta ranta-alueella 

säädetään maankäyttö- ja rakennuslain 72 §:ssä. 

                                                   
542 MRL 16 §; Jääskeläinen & Syrjänen 2010, 161. 
543 Jääskeläinen & Syrjänen 2010, 162. 
544 Syrjänen (2012, 46) on kirjoittanut, että maankäyttö- ja rakennuslain 16§:n mukaisella suunnittelu-

tarvealueella tulisi rakentamista pääsääntöisesti ohjata laatimalla asemakaava. Maankäyttö- ja rakennuslain 
137§:ssä on säädetty niistä erityisistä edellytyksistä, joita on rakennuslupaa harkittaessa noudatettava, jos 
asemakaavaa ei kuitenkaan laadita. Syrjäsen mukaan kunnan oikeuteen tehdä valinta kaavoituksen tai luvan 
välillä sisältyy ongelmia. Syrjänen on kiinnittänyt huomiota siihen, että kun myönnetään rakennuslupa 
tekemättä asemakaavaa, kunta itse asiassa myöntää itselleen poikkeuksen asemakaavan laatimisesta. Tällöin 
Syrjäsen mukaan kunta valitsee huonomman päätöksenteon laatutason eli siirtymisen kansalaisen oikeus-
turvan kannalta huonompaan menettelyyn. Tätäkin voisi Syrjäsen mukaan kutsua monopolin laajennuk-
seksi. 



179 

 

4.2 Lunastuslaki 

Pakkolunastus eli lunastus on oikeudellisena ilmiönä, tietyn variaation puitteissa, 

yhteinen lähes kaikille länsimaisille oikeusjärjestyksille. Sääntely on syntynyt ja 

muokkautunut toisaalta yhteiskunnallisen ja teknisen kehityksen sekä toisaalta 

hallinnon lainalaisuuden ja omistuksen perusoikeussuojan kehittymisen 

yhteisvaikutuksena545. Suomessa vuoden 1898 pakkolunastuslaki  oli voimassa lähes 

80 vuotta. Nykyinen lunastuslaki (LunL) tuli voimaan vuonna 1978. Lunastus liittyy 

nykyisin yhä useammin välittömästi alueiden ja ympäristön käytön sääntelyyn. Sillä 

on siten huomattavaa oikeudellista merkitystä muutoinkin kuin vain 

omistusoikeuden siirtymisen näkökulmasta. Usein lunastuksen (tai oikeastaan sen 

taustalla olevan hankkeen) vaikutus ympäristöön ja luontoon on  kielteinen. 

Toisaalta taas lunastus itsessään on keskeinen luonnonsuojelun ja osin myös 

esimerkiksi rakennussuojelun toteuttamiskeino.546  

Lunastamismahdollisuuksien käyttäminen on kuntien harkinnassa. Käytännössä 

kunnat turvautuvat maan lunastamiseen melko harvoin. Kuntakohtaiset erot 

lunastusmahdollisuuksien käyttämisessä ovat huomattavat. Lunastushalukkuuteen 

vaikuttavat mm. kunnassa omaksutut maapoliittiset toimintaperiaatteet. Toisaalta jo 

lunastusmahdollisuus saattaa vaikuttaa maankäytön osapuolten käyttäytymiseen, 

vaikka lunastukseen ei olisikaan käytännössä lopulta tarvetta turvautua.547 

Omaisuudensuoja (PL 15 §) merkitsee, ettei valtiovalta voi säätää tavallisella 

lailla omistusoikeuden pakkolunastusta merkitseviä rajoituksia, ellei siihen ole 

yleinen tarve ja rajoituksesta aiheutuvaa menetystä täysimääräisesti korvata. Ekroos 

& Kumpula & Kuusiniemi & Vihervuori ovat kiteyttäneet lunastuksen merkityksen 

seuraavasti: ”Ydinmerkityksessään (pakko)lunastus tarkoittaa ilman 

oikeudenhaltijan suostumusta tapahtuvaa omistusoikeuden tai muun 

varallisuusoikeuden siirtämistä lopulliseksi tarkoitetulla tavalla subjektilta 

                                                   
545 Ks. tarkemmin pakkolunastussäännöstön kehityksestä Zitting 1960, 83-86. 
546 Ekroos & Kumpula & Kuusiniemi & Vihervuori 2010, 115. 
547 Ekroos & Kumpula & Kuusiniemi & Vihervuori 2010, 115. 
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(luovuttaja) toiselle (lunastaja). Tällöin kyse on siis kahden subjektin 

varallisuusasemien välillä tapahtuvasta muutoksesta, johon liittyy tietynasteinen 

varallisuusedun ja sen menetyksen välinen vastaavuus. Lunastajana on usein 

julkinen valta, mutta käsitteellisesti tämä ei ole välttämätöntä. Tosin 

perustuslakivaliokunnan käytännössä lunastussäännös on joskus saanut tätä 

laajemman, julkisoikeudellisen käyttörajoituksen puolelle ulottuvan merkityksen.”548  

Lunastuslain mukainen lunastus (lunastusoikeus) liittyy useimmiten 

kaavoitukseen, luonnonsuojelualueiden perustamiseen sekä muiden yleisen tarpeen 

vaatimien hankkeiden maanhankintatarpeen tyydyttämiseen silloin, kun 

vapaaehtoisia luovutuksia ei synny. Yleinen tarve on lunastuslain avainkäsite, jonka 

merkityssisältöjä joudutaan arvioimaan niin valtiosääntötasolla (erityisten 

lunastusperusteiden kohdalla) kuin yksittäisten käytännön hankkeidenkin 

yhteydessä. Kysymys on yleisen edun toteutumisesta, mutta yleinen tarve edellyttää 

enemmän kuin yleiseltä kannalta on relevanttia hyötyä. Yleinen tarve ei toisaalta 

edellytä yhteiskunnallista välttämättömyyttä, vaikkakin monesti lähenee sitä 

liittyessään välttämättömän asian hoitamiseen tai epäkohdan poistamiseen. 

Lunastusta ei saa panna toimeen, jos lunastuksen tarkoitus voidaan yhtä sopivasti 

saavuttaa jollain muulla tavalla taikka jos lunastuksesta yksityiselle edulle koituva 

haitta on suurempi kuin siitä yleiselle edulle saatava hyöty. Lunastusluvan 

hakemisesta päättää kuntalain 1.2 §:n mukaan kunnanvaltuusto, jollei se ole 

kuntalain 14 §:n mukaisesti siirtänyt päätösvaltaa asiassa alemmalle kunnan 

viranomaiselle. Useissa kunnissa päätösvalta asiassa on siirretty kunnanhallitukselle 

tai asianomaiselle lautakunnalle. Lunastuslupahakemukseen tulee liittää selvitys 

päätösvallan siirtämisestä.549  

Päätös lunastusluvan hakemisesta on luonteeltaan valmisteleva ratkaisu. Siitä ei 

sen vuoksi voi valittaa. Lunastusasia tulee vireille, kun kunnan hakemus on 

saapunut ympäristöministeriöön. Lunastuslupahakemus on syytä tehdä kerralla 

                                                   
548 Ekroos & Kumpula & Kuusiniemi & Vihervuori 2010, 116. 
549 Ks. lunastamisen edellytyksistä myös Ekroos & Kumpula & Kuusiniemi & Vihervuori 2010, 120-

122. 
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kunnolla. Hakemusta voidaan tosin kunnan omasta aloitteesta tai ministeriön 

pyynnöstä täydentää. Oleellisesta täydentämisestä saattaa kuitenkin aiheutua tarve 

maanomistajien uuteen kuulemiseen, mikä hidastaa ratkaisun saamista. Ainakin 

epäselvissä tapauksissa tulisi kunnan tämän vuoksi olla mieluummin jo ennen 

hakemuksen jättämistä yhteydessä ympäristöministeriön lunastusasioita 

käsittelevään esittelijään. 

Asiakirjat on LunL 7 §:n mukaan toimitettava kaksin kappalein. Toiset kappaleet 

jäävät ympäristöministeriöön, toiset lähetetään maanmittausviranomaiselle 

toimitusmenettelyä varten, mikäli lupa myönnetään. Lunastuslupahakemuksen 

laatimisessa on kyse luvan hakemista koskevan päätöksen täytäntöönpanosta. 

Tehtävä kuuluu sen vuoksi kunnanhallitukselle tai lautakunnalle, jolle se on 

delegoitu. Lunastuslain 7 §:n mukaan lunastuslupaa haettaessa on esitettävä selvitys, 

jonka nojalla voidaan arvostella lunastuksen tarpeellisuus tai todeta 

lunastusoikeuden olemassaolo. Pykälän 2 momentin mukaan hakemukseen on 

liitettävä asianmukaiset kartat ja piirustukset, selvitys asianomaisista omistajista ja 

haltijoista sekä heidän osoitteistaan ja tarvittaessa tiedot alueen kaavoitustilanteesta. 

Säännöksistä käy ilmi selvästi, että selvitysvelvollisuus lunastusluvan edellytyksistä 

on hakijalla. Menettelyyn ei kuulu, että lupaviranomainen omatoimisesti hankkisi 

hakemuksen tueksi tarpeellisia lisäselvityksiä.  Lunastamisen tarpeellisuuden 

osoittamiseksi kunnan tulee selvittää, ettei aluetta ole saatu hankituksi vapaaehtoisin 

keinoin. Tämän vuoksi hakemuksessa tulee esittää riittävä selvitys käydyistä 

kauppaneuvotteluista. 

Hakemuksen perustelujen tarkoituksena on osoittaa, että edellytykset täyttyvät 

ko. tapauksessa. Tämän vuoksi hakemukseen tulee tarvittaessa liittää alueen 

kaavatilanteen osoittava selvitys. Muiden edellytysten osalta hakemuksessa tulee 

selostaa riittävän perusteellisesti ko. tapauksen tosiseikastoja. Kaikki 

lunastuslupahakemuksen asialliset perusteet tulee selvyyden vuoksi esittää erillisessä 

hakemusasiakirjassa ja sitä mahdollisesti täydentävissä liitteissä. Hakemusta ei ole 

suositeltavaa laatia viittaamalla perustelujen osalta pelkästään valtuuston 
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pöytäkirjaan. Hakemukseen tulee liittää jäljennös lunastusluvan hakemisesta 

päättäneen kunnan toimielimen pöytäkirjasta. Mikäli päätösvalta asiassa on 

delegoitu valtuustolta kunnanhallitukselle tai lautakunnalle, hakemukseen on 

tarpeen liittää tästä osoitukseksi johtosäännön jäljennös.  Lunastettavan 

omaisuuden omistajalle ja käyttöoikeuden haltijalle varataan lunastuslain mukaisesti 

ennen lunastusluvan antamista tilaisuus antaa määräajassa lausuntonsa asiasta. 

Lausunnon antamista varten varataan 30 - 60 päivän määräaika. Lunastuslain 

mukaan on ympäristövaikutusten arviointimenettelystä annetussa laissa tarkoitettua 

hanketta koskevaan lunastuslupahakemukseen liitettävä mainituin lain mukainen 

arviointiselostus.550  

Lunastuslain mukaan on maakunnan liitolta ja ELY-keskukselta pyydettävä 

hakemuksen johdosta lausunto, jos hankkeella on seudullista merkitystä. ELY-

keskukselta on pyydettävä lausunto myös, jos hankkeella on ympäristönsuojelun 

kannalta huomattava merkitys. Ympäristöministeriön päätökseen lunastusasiassa 

voidaan hakea muutosta valittamalla laillisuusperusteilla korkeimpaan hallinto-

oikeuteen hallintolainkäyttölaissa säädetyllä tavalla. Päätöksestä saa valittaa se, 

johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös 

välittömästi koskee. Valitus on tehtävä 30 päivän kuluessa siitä päivästä, jona 

valittaja on saanut tiedon päätöksestä, sitä päivää lukuun ottamatta. Yleisimpiä 

perusteita maanomistajien valituksissa ovat luvan myöntämisen edellytyksiin ja 

menettelyyn kohdistuvat väitteet. Valituksissa todetaan usein esimerkiksi, että 

lunastaminen on tarpeetonta, koska kunnalla on jo omistuksessaan riittävästi 

rakentamiskäyttöön soveltuvia maita. Samoin väitetään usein, ettei maanomistajien 

kanssa ole neuvoteltu ennen lunastusluvan hakemista. Korkein hallinto-oikeus 

pyytää valitusten johdosta ympäristöministeriön lausunnon. Samoin kunnalta on 

yleensä pyydetty lausunto valitusten johdosta. Korkeimmassa hallinto-oikeudessa ei 

hakemuksen tueksi voida esittää uusia perusteita. Asia ratkaistaan lupahakemuksen 

käsittelyn yhteydessä esitetyn selvityksen perusteella. Lunastuslupahakemuksen 

                                                   
550 Ekroos & Kumpula & Kuusiniemi & Vihervuori 2010, 127-131. 
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huolellinen perusteleminen korostuu siten selvästi myös 

muutoksenhakuvaiheessa.551  

Lunastuslaki lähtee jo valtiosääntöisistä syistä siitä, että lunastettavasta 

omaisuudesta on suoritettava luovuttajalle täysi korvaus hänen taloudellisista 

menetyksistään. Korvauksista, joista laissa käytetään yhteisnimitystä 

lunastuskorvaus, päätetään lunastustoimituksessa viran puolesta. Lunastuskorvaus 

jakautuu kohteenkorvaukseen, haitankorvaukseen ja vahingonkorvaukseen, joista 

kukin määräytyy itsenäisin perustein. Kohteenkorvaus ja haitankorvaus liittyvät aina 

lunastajan ja luovuttajan väliseen perusrelaatioon, kun taas vahingonkorvaukseksi 

nimettyä hyvitystä voi eräin edellytyksin saada muukin kuin luovuttaja. 

Lunastuskorvaus on säännön mukaan kertakaikkinen rahakorvaus, mutta myös 

lunastettua vastaava kiinteä omaisuus saattaa sovittaessa tulla kyseeseen.552 

Kunnan lunastusoikeudesta asemakaava-alueella säädetään maankäyttö- ja 

rakennuslain 96 pykälässä seuraavasti: ”Kunta saa asemakaava-alueella ilman 

erityistä lupaa lunastaa sellaisen yleisen alueen sekä sellaisen yleisen rakennuksen 

asemakaavan mukaisen tontin, joka asemakaavassa on tarkoitettu kunnan laitokselle 

tai kunnan muihin tarpeisiin. Valtiolla ja kuntayhtymällä on vastaavasti oikeus 

lunastaa sellainen asemakaavan mukainen yleisen rakennuksen tontti ja yleinen alue, 

joka asemakaavassa on tarkoitettu valtion tai kuntayhtymän laitokselle tai muihin 

näiden tarpeisiin.” 

Esimerkkinä siitä, että kunta ei aina saa oikeutta pakkolunastaa aluetta itselleen 

voidaan pitää Vihdin kunnan aikeita lunastaa maata Ideapark-kauppakeskukselle. 

Ympäristöministeriö päätti marraskuussa 2009, että Vihdin kunta ei saa 

pakkolunastaa itselleen 21 hehtaarin maa-aluetta jättimäisen kauppakeskuksen 

rakentamiseksi. Ministeriössä katsottiin, että laillisia perusteluita pakkolunastukselle 

ei ole olemassa. Lainsäädäntöneuvos Jyrki Hurmeranta ympäristöministeriöstä 

perusteli asiaa siten, että Vihti ei ole kyennyt osoittamaan, miksi kunnalla on tarve 

                                                   
551 Ks. tarkemmin URL: http://www.kunnat.net/fi/asiantuntijapalvelut/yty/verkko-

oppaat/maapolitiikan_opas/Sivut/lunastuslupamenettely.aspx 
552 Ekroos & Kumpula & Kuusiniemi & Vihervuori 2010, 124. 
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järjestää kaupallisia palveluita noin laajalle alueelle, joka on vielä irti 

yhdyskuntarakenteesta. Lopuksi korkein hallinto-oikeus hylkäsi Vihdin 

kunnanhallituksen valituksen ympäristöministeriön kielteisestä päätöksestä.553  

4.3 Etuostolaki 

Etuosto tarkoittaa kunnan oikeutta lunastaa myyty kiinteistö myyjän ja ostajan 

sopimasta kauppahinnasta. Etuostossa kunta asettuu ostajan tilalle, saaden kaupan 

kohteena olevan alueen omistukseensa noudattamalla kaupassa ostajalle määrättyjä 

ehtoja. Etuosto-oikeuden käyttöä voidaan pitää kunnan maapolitiikassa lunastuslain 

tarkoittamaa lunastusta lievempänä toimenpiteenä. Sitä käytettäessä maan myyjän 

oikeusasema ei muutu, vaan hän saa luovutuksessa sen hinnan ja ne maksuehdot, 

joista kauppakirjassa on sovittu. Kunnan on korvattava ostajalle kaupan johdosta 

syntyneet tarpeelliset kustannukset.554  

Kunnan etuosto-oikeudesta säädetään etuostolaissa (608/1977, EOL). Lain 

tarkoituksena on parantaa kunnan mahdollisuuksia hankkia maata rakentamista 

sekä virkistys- ja suojelutarkoituksia varten. Etuoston tavoitteiden toteuttaminen 

tulee aina olla etuostopäätöksen perusteena. Etuostoa ei saa käyttää vieraassa 

tarkoituksessa eli etuostoa ei saa käyttää maan hankkimiseksi muuhun kuin laissa 

mainittuihin tarkoituksiin ja sen tavoitteiden toteuttamiseksi. Kunnalla on etuosto-

oikeus kunnan alueella sijaitsevan kiinteistön kaupassa. Kunta voi kuitenkin käyttää 

etuostoa vain maan hankkimiseksi yhdyskuntarakentamista sekä virkistys- ja 

suojelutarkoituksia varten  Pääkaupunkiseudulla etuoston käyttöön ei liity edellä 

mainittua käyttötarkoitusrajoitusta. Etuostolain 1.4 §:n mukaan Helsingin, Espoon, 

Kauniaisten ja Vantaan kaupungilla on etuosto-oikeus kaupungissa sijaitsevan 

kiinteistön kaupassa. 

                                                   
553 Ks. tarkemmin URL: http://www.rakennuslehti.fi/uutiset/rakentaminen/24691.html. 26.2.2013. 
554 Ks. tarkemmin:URL: http://www.kunnat.net/fi/asiantuntijapalvelut/yty/verkko-

oppaat/maapolitiikan_opas/Sivut/etuosto.aspx 



185 

 

Se, että etuosto-oikeutta käytetään yhdyskuntarakentamista tai virkistys- ja 

suojelutarkoituksia varten on perusteltava ilmoittamalla sen perusteena olevat 

pääasialliset tosiseikat sekä asianomainen etuostolain säännös. Perusteluina voi olla 

esim. kaava tai muu suunnitelma, mutta muukin vasta etuosto-oikeuden 

käyttötilanteessa esille tuotava kunnan esittämä asianmukainen peruste tulee 

kysymykseen. Etuostolaissa ei ole asetettu perusteeksi esitettävän maankäytöllisen 

suunnitelman tasolle erityisiä vaatimuksia.Yhdyskuntarakentamisella voidaan katsoa 

tarkoitettavan esim. asunto- liike- ja teollisuusrakennusten sekä julkisten 

rakennusten rakentamista, kuten myös liikenne- ja puistoalueiden rakentamista. 

Yhdyskuntarakentamisen ei tarvitse jäädä kunnan toteutettavaksi, vaan alueet 

voidaan luovuttaa edelleen kolmannelle taholle. Virkistys- ja suojelutarkoituksiin 

hankittavan maan osalta hankintatarvetta voidaan perustella eri asteisilla kaavoilla, 

virkistys- tai suojelusuunnitelmilla tai esim. virkistys- tai suojelutarvetta osoittavilla 

selvityksillä. Virkistystarkoituksiin voidaan hankkia alueita esim. yleisen uimarannan 

perustamiseksi.555  

Etuosto-oikeutta ei ole, jos myyty kiinteistö tai myydyt kiinteistöt käsittävät 

5000 neliömetriä tai sitä vähemmän. Pääkaupunkiseudun kaupunkien etuosto-

oikeuden pinta-alaraja on 3000 neliömetriä. Kunnalla ei ole etuosto-oikeutta 

aviopuolisoiden välisissä kaupoissa, sekä myyjän ja hänen mahdollisen perillisensä 

tai tämän puolison välissä kaupoissa. Kunnalla on eräin rajoituksin etuosto-oikeus 

myös valtion maahan. Etuosto-oikeutta ei ole, kun kiinteistö myydään 

pakkohuutokaupalla556. Vapaaehtoisessa huutokaupassa myydyn kiinteistön osalta 

kunta voi sen sijaan käyttää etuostoa. Etuosto-oikeuden käytön mahdollisuus tulee 

ajankohtaiseksi sen jälkeen, kun kunta on saanut tiedon kiinteistön kaupasta. 

Julkisen kaupanvahvistajan on 7 päivän kuluessa luovutuksen vahvistamisesta 

ilmoitettava kunnalle kiinteistönluovutuksista. Ilmoitus tehdään oikeusministeriön 

                                                   
555 Ks. tarkemmin ”Maapolitiikan opas”.  
556 Käsite ’pakkohuutokauppa’ on osittain vanhentunut, koska ulosottokaaressa (705/2007)  käyte-

tään sen sijasta termiä julkinen huutokauppa (5:1). Kuitenkin käsite ’pakkohuutokauppa’ on edelleen näky-
villä etuostolain tekstissä. 
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vahvistamalla lomakkeella tai sovittaessa sähköisessä muodossa. Kaupanvahvistajan 

on kunnan pyynnöstä annettava kunnalle kopio luovutuskirjasta. Mikäli kaupan 

kohde täyttää etuoston käytön edellytykset ja kunta harkitsee etuostoa, tulisi 

kunnan tämän jälkeen tiedustella myyjältä edellä mainitulla tavalla niistä 

mahdollisista ehdoista, jotka eivät ilmene kauppakirjasta, ellei kauppakirjassa esim. 

todeta, että kiinteistönkauppaa koskevat kaikki ehdot on otettu kyseiseen 

kaupanvahvistajan vahvistamaan kauppakirjaan.557  

Päätösvaltaa kunnan etuosto-oikeuden käyttämisestä käyttää kunnanhallitus. 

Kunnanhallitus voi siirtää sen seikan ratkaisemisen, että kunta ei käytä etuosto-

oikeuttaan määräämänsä viranhaltijan tehtäväksi. Viranhaltijan tekemää päätöstä 

kunnanhallitus ei voi enää ottaa käsiteltäväkseen. Mikäli kunnan talousarviossa 

maanhankintaan varatut määrärahat eivät riitä etuostoa käytettäessä, valtuuston 

tulee tehdä päätös lisämäärärahasta. Kun kunnanhallitus on päättänyt käyttää 

etuostoa, kunnan on pakko järjestää kaupan rahoitus. Päätöstä tehtäessä tulisikin 

ottaa huomioon etuoston käytön vaatimat rahoitusjärjestelyt. Kuntien kokemukset 

etuostomenettelystä viittaavat siihen, että etuostolain suurin hyöty kunnille on ollut 

maanomistajien halu tulla ennen maakauppoja neuvottelemaan kunnan kanssa siitä 

käyttääkö kunta etuostoa vai ei, jolloin kunta pääsee tietoiseksi kaupan 

mahdollisuudesta ja voi myös itse tarjoutua ostajaksi ennen minkään kaupan tekoa. 

Näin etuostomahdollisuus tavallaan toimii lain kirjaimen etuostosäännösten edellä 

ja edistää kunnan vapaaehtoisia kauppoja.558 

Etuostolain 22 pykälässä todetaan, että sekä ostaja että myyjä saavat hakea 

muutosta valittamalla hallinto-oikeuteen 30 päivän kuluessa päätöksen 

tiedoksisaannista. Lisäksi 22 pykälässä todetaan, että milloin kunta on päättänyt, 

ettei se käytä etuosto-oikeutta, ei päätökseen saa hakea muutosta valittamalla.  

                                                   
557 Ks. tarkemmin ”Maapolitiikan opas”.  
558 Ks. tarkemmin ”Maapolitiikan opas”.  
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5. Oikeusperiaatteiden velvoittavuudesta 

kaavoituksessa 

5.1 Oikeusperiaatteiden määrittelystä ja merkityksestä 

Oikeusnormit on tapana jakaa sääntöihin ja periaatteisiin559. Tyypillistä 

säännöille on joko- tai luonne560. Sitä vastoin periaatteet elävät sääntöjen ja 

toistensa rinnalla. Luonteeltaan periaate on  optimointikäsky561, ideaali, eikä 

ankarasti seurattava, suoraan tiettyyn ratkaisuun johtava normi562. Periaatteilla 

sanotaan olevan säännöistä poiketen painavuusulottuvuus563. Muun muassa 

joustavaa normia tulkittaessa eri suuntiin osoittavia periaatteita voidaan punnita 

toisiaan vasten. Periaatteet eroavat säännöistä ensinnäkin yleisyysasteeltaan, toiseksi 

arvosisällöltään ja kolmanneksi syntytavaltaan. Hollo564 on kiteyttänyt, että 

periaatteelle on ominaista sen suuntaa antava, mutta ei välttämättä sitova vaikutus. 

Sen sijaan sääntö, silloinkin kun sen sisältö on joustava, on otettava päätöksenteon 

perustaksi. Hollo kuitenkin muistuttaa, että usein säännöt ilmentävät periaatteita, ja 

periaatteet vaikuttavat sääntöjen tulkintaan.  

                                                   
559 Tolonen 2003, 43-50. Esim. Tolonen (2008, 39-88) on tarkastellut sääntöjen, periaatteiden ja ta-

voitteiden välistä suhdetta.  
560 Lagerspetz (2009, 12) toteaa, että oikeussäännöt ovat imperatiivisia ilmauksia eli ne ilmaisevat aja-

tuksia siitä, miten määrätyissä tilanteissa tulisi toimia. 
561 Kavonius 2001, 33. 
562 Kulla (2010a, 113) on todennut, että oikeusperiaatteisiin liittyy epämääräisyyttä. Kulla kirjoittaa 

seuraavasti: ”Periaatteista ei voida ilman muuta johtaa yksittäistapauksellisia ja tarkkoja ratkaisuja.” Myös 
Makkonen (1968, 144) on todennut, että oikeusperiaatteiden meri on rannaton. Vaikka oikeusteoreettises-
sa periaatekeskustelussa on ollut tyypillistä itse periaatteen käsitettä koskeva epäselvyys, oikeusperiaatteelle 
on silti esitetty erilaisia tunnusmerkkejä. Tähti (1995, 144) esittää esimerkiksi seuraavia oikeusperiaatteiden 
tunnistamisessa käytettäviä kriteereitä: säätämättömyys, yhteys arvoihin, luonnonoikeudellisuus, ylipositii-
visuus, universaalisuus, yleisyysaste, voimassaolotapa, painoulottuvuus ja optimointikäskyluonne. Ks myös 
Tähti 1999. Periaatteiden määrittely ja kehittäminen voivat auttaa täsmentämään päätöksenteossa vaikeasti 
käytettäviä joustavia normeja. Ks. myös Syrjänen 2001, 837. 

563 Kavonius (2001, 33) kirjoittaa, että oikeusperiaatteiden tunnusmerkistöihin luettu painon ulottu-
vuus näkyy kahdella tavalla. Ensinnäkin Kavoniuksen mukaan jotkin periaatteet ovat yleiseltä merkityksel-
tään tärkeämpiä (painavampia) kuin toiset. Kavonius toteaa, että periaatteiden systeemin sisäinen arvo siis 
vaihtelee. Toisaalta Kavonius kirjoittaa, että periaatteiden välinen ristiriitaisuus (kollisio) ratkaistaan pun-
nitsemalla ja optimoimalla periaatteita suhteessa toisiinsa. 

564 Hollo 2009a, 20. 
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Oikeusperiaatteella voi olla laintulkinnallinen ratkaisutehtävä. Lisäksi 

oikeusperiaatteilla on merkitystä ensinnäkin systematisoitaessa oikeudenalan 

normeja, toiseksi ratkottaessa normikonflikteja, kolmanneksi täytettäessä lain 

aukkoja565 ja neljänneksi annettaessa sisältöä tulkinnallisesti avoimille 

säännöksille.566 Yksinkertaistaen voidaan sanoa, että oikeusperiaatteiden tehtävät 

ovat ensinnäkin lain valmistelun apuväline ja toiseksi lain soveltamisen apuväline.567 

Oikeusperiaatteet ohjaavat ihmisten käyttäytymistä yleisemmällä tasolla kuin 

säännöt. Oikeusperiaatteet ovat kuitenkin sitova oikeuslähde. Ne ovat sitovia niin 

kuin lakikin. Oikeusperiaatteet ovat kuitenkin yleisempiä ja ne täyttävät usein niitä 

aukkoja, joihin lait eivät anna vastauksia.568 Oikeusperiaatteet ovat vakiintuneet 

oikeusteoreettisessa keskustelussa. Käytännössä on kuitenkin muistettava, että 

esimerkiksi korkein hallinto-oikeus ei käy avoimesti keskustelua oikeustieteilijöiden 

kanssa oikeusperiaatteiden merkityksestä itsenäisinä oikeusnormeina niihin 

tukeutuessaan, vaan palauttaa aina,  kun vähänkin mahdollista, keskustelun 

säännösten tulkintaan. Myös muodollinen voimassaolo, tehokkuus ja 

hyväksyttävyys painottuvat eri tavoin oikeusperiaatteiden kuin sääntöjen osalta. 

Oikeusperiaatteet annetaan vain harvoin valtiosäännön edellyttämässä 

asettamisjärjestyksessä. Poikkeuksena voi mainita kansalaisten perusoikeuksia 

koskevat perustuslain perusoikeudet.569 

Ekroos, Kumpula, Kuusiniemi ja Vihervuori570 kirjoittavat, että periaatteet 

jaetaan usein arvo- ja tavoiteperiaatteisiin. He määrittävät, että arvoperiaatteilla 

tarkoitetaan jostakin arvosta kuten oikeudenmukaisuudesta, johdettua prinsiippiä ja 

tavoiteperiaatteet viittaavat toimintalinjoihin, joilla pyritään edistämään jotakin 

                                                   
565 Syrjänen (1999, 74) on todennut, että ympäristönkäyttöasioissa on tuskin löydettävissä varsinaista 

aukkotapausta, koska joustavat normit on tarkoitettu peittämään lainsäätämisvaiheessa ja muuttuvissa 
oloissa esille tulevat tapaukset. Syrjänen jatkaa vielä, että ylen suuri joustavuus lähenee aukkotapausta. 

566 Ekroos, Kumpula, Kuusiniemi & Vihervuori 2010, 19; Tolonen 2003, 15-16. 
567 Ekroos, Kumpula, Kuusiniemi & Vihervuori 2010, 19; Tolonen 2003, 43-50 ja 134-137; Kavonius 

2001, 33. 
568 Ekroos, Kumpula, Kuusiniemi & Vihervuori 2010, 19. 
569 Aarnio 1989,  99-100. 
570 Ekroos, Kumpula, Kuusiniemi & Vihervuori 2010, 19. 
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asetettua päämäärää.571 Siltala572 toteaa, että oikeusperiaatteita ei ole mahdollista 

tulkita oikeussääntöjen tavoin, missä säännölle annettu tulkinnallinen 

merkityssisältö on irrotettavissa sen taustalla vaikuttavista tai ainakin alun perin 

vaikuttaneista yhteiskunnallisista arvo- tai tavoiteperusteista. Sen sijaan 

oikeusperiaatteita ja muita vastaavia oikeudellisia ratkaisustandardeja on tarpeen 

punnita niiden ilmentämien yhteiskunnallisten arvojen tai tavoitteiden valossa sekä 

tasapainottaa muiden asiaan vaikuttavien oikeusperiaatteiden ja ratkaisustandardien 

vastaaviin yhteiskunnallisiin taustaperusteisiin. 

Oikeussäännön voimassaolo tehokkuutena on yksityistapauksittaista 

tehokkuutta. Sääntöä joko noudatetaan tai ei noudateta. Oikeusperiaatteiden 

tehokkuudesta ei voida puhua samassa mielessä. Pöyhönen573 on huomauttanut, 

että oikeusperiaatteilla on merkitystä normisysteemin osana, vaikka niitä ei suoraan 

sovellettaisikaan yksittäisiin oikeusriitoihin. Periaatteiden merkitys on useimmiten 

välillinen: ne vaikuttavat tapaan, jolla sovellettavat oikeussäännöt valitaan ja 

täsmennetään. Ainoastaan poikkeuksellisesti jokin kiperä tapaus ratkaistaan suoraan 

oikeusperiaatteen nojalla. Tehokkuudellakaan ei siis ole oikeusperiaatteiden 

voimassaolosta puhuttaessa samaa painoarvoa kuin oikeussääntöjen voimassaolon 

määrityksessä. Hyväksyttävyys onkin oikeusperiaatteiden voimassaolon keskeisin 

peruste. Oikeusperiaatteet ovat osa sitä normistoa, jonka oikeuskulttuuri on 

sisäistänyt ja joka elää oikeusjärjestystä kannattavassa arvoperustassa. Kuten 

Pöyhönen asiasta toteaa, oikeusperiaatteen voimassaolo ei tavallisesti perustu 

viranomaisaktiin, vaan juridisen ammattikunnan ja kansalaisten keskuudessa 

vakiintuneeseen käsitykseen sen hyväksyttävyydestä. Mutta silloinkin, kun on 

epäselvää, mikä käsitys on noissa ryhmissä vallitseva, ratkaisevaa on se, mikä 

oikeusperiaate olisi hyväksyttävissä, jos kaikki asianhaarat ja olosuhteet otettaisiin 

huomioon. 

                                                   
571 Ks. myös Tuori 2007, 150-152. 
572 Siltala 2006, 315-316 
573 Pöyhönen 1988, 64-79. 
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Kuusiniemi on ympäristöoikeuden alueella käyttänyt oikeusperiaatteiden jakoa 

yleisiin periaatteisiin, oikeusperiaatteisiin, säännöksiin ja suuntaviivoihin574. Ekroos, 

Kumpula, Kuusiniemi ja Vihervuori575 puolestaan toteavat, että ympäristöalalla 

esiintyy alkujaan oikeudellisten periaatteiden ohella ympäristöllisiä 

ohjausperiaatteita, jotka ilmentävät ympäristöpoliittisia tavoitteita. Esimerkkinä he 

mainitsevat parhaan käyttökelpoisen tekniikan periaatteen. Ohjausperiaatteet voivat 

vaikuttaa sekä lainsäädännön kehittämiseen että joustavia oikeusnormeja 

soveltavaan ratkaisutoimintaan. Ekroos, Kumpula, Kuusiniemi ja Vihervuori 

kirjoittavat, että monesti on vaikea määritellä, milloin ohjausperiaate on saavuttanut 

sellaisen hyväksyttävyysasteen, että sitä sopii nimittää oikeudelliseksi periaatteeksi. 

He jatkavat, että mikäli lainsäädäntöä muokataan ohjausperiaatteen suuntaisesti tai 

sille annetaan lainkäytössä tulkintaa suuntaavaa merkitystä, ohjausperiaate on 

kiteytynyt oikeusperiaatteeksi.576  

5.2 Oikeusvaltioperiaate ja demokratiaperiaate 

Oikeusvaltiokäsite577 on saksalaisen oikeuskulttuurin tuote, mutta sillä on 

vastineensa myös muissa oikeuskulttuureissa: angloamerikkalaisessa traditiossa 

viitataan rule of law -periaatteeseen, ranskalaisessa oikeustraditiossa taas 

                                                   
574 Kuusiniemi 1992, 136-148. 
575 Ekroos, Kumpula, Kuusiniemi & Vihervuori 2010, 19. 
576 Nuotio (1996, 1023) kirjoittaa seuraavasti: ”Oikeusperiaatteista tieteessä käydyssä keskustelussa 

oikeusperiaatteet on nähty usein joko hyväksyttävyytensä perusteella suoraan voimassaoleviksi ja velvoitta-
viksi tai sitten niiden velvoittavuutta on perusteltu sillä, että ne ovat saaneet institutionaalista tukea esim. 
lytötyään itsensä läpi oikeuskäytännössä.” 

577 Oikeus ja valta ovat kietoutuneet monin tavoin toisiinsa. Voimme erottaa ainakin kolme oikeuden 
ja vallan suhteen ulottuvuutta. Ensinnäkin oikeusjärjestys itse on myös tietynlainen valtajärjestys. Toiseksi 
voimme puhua vallasta oikeuden perustana: valtasuhteet ja valtakoneistot ohjaavat tai takaavat yhtä lailla 
oikeudellisten normien tuottamista kuin niiden toteutumistakin. Kolmanneksi voimme tarkastella oikeutta 
vallan perustana mutta samalla myös vallan rajoituksena: oikeusnormit yhtäältä perustavat julkisia tai yksi-
tyisiä valta-asemia mutta asettavat toisaalta myös vallankäytölle sisällöllisiä, muodollisia tai menettelyllisiä 
ehtoja ja rajoituksia. Jyränki (1994, 97) on määritellyt käsitteen oikeusvaltio seuraavasti: ”Oikeusvaltio 
(Rechtsstaat, Etat de droit) saatetaan muodolliselta kannalta määritellä valtioksi, joka on organisoitu oike-
ussäännöin (Rechtsregel, régle de droit) ja jossa sekä valtionorgaanien ja viranomaisten että kansalaisten on 
toimittava näiden sääntöjen mukaan.” Ks. myös Heuru 2002, 41-42 ; Tuori 1990, 113-115 ja Aarnio 2002, 
1-6. 
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legaliteettiperiaatteeseen (principe de legalite). Nämä periaatteet kuvastavat 

modernien länsimaisten demokratioiden oikeusajatteluun kuuluvaa käsitystä, jonka 

mukaan oikeus sitoo ja rajoittaa yksityisten subjektien ohella myös valtioelinten 

toimintaa578. Hallberg579 on todennut, että oikeusvaltion perusperiaatteita ovat 

julkisen vallan lakisidonnaisuus, valtioelinten vallanjako ja kansalaisten  

perusoikeudet580. Kulla581 puolestaan kirjoittaa, että oikeusvaltio edellyttää 

toimiakseen toimivalta-, vastuu- ja valvontasuhteiltaan selväpiirteistä hallintoa. 

Kulla jatkaa, että organisaatio on tärkeä myös perusoikeuksien ja demokratian 

turvaajana sekä valtiosäännön arvopohjan vakiinnuttajana. Kullan mukaan 

suomalaisen hallinto-organisaation keskeisiä piirteitä ovat hierarkkisuus ja siihen 

liittyvä ohjaus ja valvonta, lakiin perustuvat toimivaltasuhteet sekä kuntien 

itsehallinnollinen rakenne. 

Voidaan sanoa, että oikeusjärjestys on  yhtäältä valtajärjestys, ja toisaalta 

oikeusnormien tuottaminen ja toteutuminen perustuu vallankäyttöön. Mutta oikeus 

tuottaa myös valta-asemia. Yhtä hyvin yksityiset kansalaiset kuin julkiset 

viranomaisetkin voivat olla näiden valta-asemien subjekteina. Olennaista mielestäni 

on, että samalla kun oikeus perustaa valta-asemia, se kuitenkin asettaa vallankäytölle 

myös rajoituksia. Voidaankin sanoa, että julkisten viranomaisten toimivaltaa 

määrittelevät normit piirtävät samalla myös niiden vallankäytön rajoja. Muodollisen 

oikeusvaltiokäsitteen mukaan valtiollista valtaa on lupa käyttää oikeudellisesti 

määritellyn toimivallan nojalla. Lisäksi kansalaisten oikeuksia, ennen muuta 

perusoikeuksia, on kunnioitettava. Muodollinen oikeusvaltiokäsite edellyttää kahta 

toisiaan täydentävää taetta julkista vallankäyttöä kohtaan, ensinnäkin perusoikeuksia 

                                                   
578 Jyrängin (1986, 6) mukaan Suomessa oikeusvaltio –periaatteen ytimeen kuuluvat muun muassa 

kaksi seuraavaa teesiä: 1.) julkisorgaanin on toiminnassaan noudatettava lakeja, ja 2.) yksilö voidaan sitoa 
vain eduskuntalailla, ts. sellaisen elimen päätöksiin, jonka asettamisessa hän on itse voinut olla mukana. 

579 Hallberg 2005, 273. Näihin kolmeen periaatteeseen Hallberg lisäisi myös neljännen ominaisuuden 
eli oikeusvaltion toimivuuden. Hallbergin mukaan oikeusvaltion ongelmat liittyvät yleensä juuri toimivuu-
teen. Ks. myös Hallberg 2011b, 131-132. 

580 Nuotion (1996, 1021-1022) mukaan oikeusvaltion perusta voidaan nähdä tiettyjen oikeuksien vas-
tavuoroisessa tunnustamisessa toinen toiselle. Nuotio kirjoittaa, että oikeusjärjestyksen sisäisesti katsottuna 
ihmis- ja perusoikeudet ovat tämäntyyppistä ainesta. 

581 Kulla 2012, 327. 
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ja toiseksi hallinnon lainalaisuutta. Kansalaisilla on yhtäältä perusoikeuksien 

turvaama vapauspiiri ja toisaalta viranomaiset voivat puuttua kansalaisten 

oikeuksiin vain lain antaman valtuutuksen nojalla.582 

Perustuslakiin kirjattu oikeusvaltioperiaate yhdistää kaikkia oikeudenaloja. 

Oikeusvaltioperiaate on tärkeä myös ympäristöoikeuden alalla. Ympäristöoikeuden 

perin joustavat oikeusnormit ovat haaste oikeusvaltiolle. Joustavakin normi on 

kuitenkin oikeusnormi, joka on oikeudellisen kontrollin alla.583 Demokratiaperiaate 

näkyy myös ympäristölainsäädännön alueella. Valtuustolle kuuluu päätösvalta 

lähtökohtaisesti kunnan kaava-asioissa sekä ympäristönsuojelumääräysten 

antamisessa. Ympäristönsuojeluoikeuden alueella taas oikeusvaltioperiaate 

korostuu. Päätösvalta on kunnan ympäristönsuojeluviranomaisella, joka ei voi olla 

kunnanhallitus.584 Oikeusvaltiolla ja demokratiaperiaatteella on kiinteä yhteys585. 

Tämä käy ilmi perustuslain 2 §:stä. Demokratia liitetään säännöksessä lähinnä 

eduskunnan valtaan (2.1§). Siihen kuitenkin sisältyy myös kansalaisten oikeus 

osallistua ja vaikuttaa elinympäristönsä kehittämiseen (2.2 §). Oikeusvaltioperiaate 

ilmenee säännöksestä vaatimuksena siitä, että julkisen vallan käytön tulee perustua 

lakiin ja kaikessa julkisessa toiminnassa on noudatettava tarkoin lakia (2.3 §).586 

Kunnallisoikeudessa oikeusvaltioperiaatteeseen on aiheellista kiinnittää erityistä 

huomiota. Tämä perustuu siihen,  kunnallishallinnossa on tavanomaista korostaa 

demokratian merkitystä. Demokratianäkökulman painotusta esiintyy myös 

viimeaikaisessa kuntaa koskevassa lainvalmistelussa, erityisesti valtuuston aseman 

painottamisena.587 Jokaisen oikeudella saada tietoja viranomaisten asiakirjoista on 

erityinen demokratiaulottuvuus. Esimerkiksi Aarnio on todennut, että demokratia 

                                                   
582 Ks. myös Husa & Pohjolainen 2002, 61-62. Ks. lisäksi perusoikeuksista ja vallanjaosta Husa 2004, 

158. 
583 Mäkinen 2004a, 27-28 
584 Mäkinen 2004a, 27 
585 Tuori kirjoittaa, että Suomen valtiosäännön keskeiset lähtökohdat voidaan tiivistää demokraattisen 

oikeusvaltion käsitteeseen. Hänen mukaansa voidaan jopa perustella väitettä, jonka mukaan oikeusvaltio 
on mahdollinen vain demokraattisena oikeusvaltiona. Ks. demokraattisesta oikeusvaltiosta tarkemmin: 
Tuori 2001, 21-27. Ks. myös Harjula & Prättälä 2007, 30-31 ja Jyränki 2002, 13-26. 

586 Mäkinen 2004a, 27 
587 Mäkinen 2004a, 27 
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on hallitsemismuoto, jossa hallitsemisen kohteilla on valta valvoa edustajiensa 

toimia588. Kansalaisilla on oikeus valvoa julkista valtaa sekä käyttää poliittisia sekä 

osallistumis- ja vaikuttamisoikeuksiaan. Julkisuusperiaatteen mukaista 

kontrollitehtävää ei voida suorittaa, ellei kuntalaisilla ole mahdollisuutta saada 

tietoja viranomaisten toiminnasta. Kun kaavoista päättävät kunnalliset elimet, 

niiden tekemistä kaavapäätöksistä on kuntalain mukainen kuntalaisen valitusoikeus. 

Valitusoikeuden käyttäminen ei ole kuitenkaan mahdollista eikä sitä voida toteuttaa 

vastuullisesti, mikäli kuntalaisella ei ole riittävästi tietoja käsiteltävistä kaava-asioista. 

Tämän vuoksi kaavoitusta koskeva sääntely on lähtenyt vanhastaan 

julkisuusperiaatteesta. Tätä ovat ilmentäneet säännökset kuulemisesta kaavan 

valmisteluvaiheessa ja ehdotusten nähtävillä pitämisestä.  

Kuntalaisten osallistumisen ja vuorovaikutuksen korostamisella on MRL:ssa 

tarkoitus yltää kunnallisessa demokratiassa uudelle tasolle. Tällöin kansanvalta 

tarkoittaa enemmän kuin pelkkää kunnan virallisten hallintoelinten hallinnointia. 

Näin ollen voidaankin puhua tavoitteellisesta kansalaisyhteiskunnasta, jossa 

painotetaan demokratian korkeampaa ilmentymää ja tasoa. Tämä merkitsee 

kuntalaisten osallisuutta julkisten asioiden sääntelyyn ja yhdyskuntien 

itseorganisoitumista niin pitkälle kuin se on mahdollista. Kunta voidaan tällöin 

kokea kuntalaisten yhteisenä yhteisönä eikä laitoksena. Sellaisen kunnan 

päätöksentekoon kuuluu osallistumisulottuvuus, mikä merkitsee kunnan avaamista 

aidosti kansalaisvaikuttamisen, sitoutumisen, luottamustoimisuuden ja 

vapaaehtoisuuden tarjoamille voimavaroille. Hollo589 on toisaalta kuitenkin 

todennut, että samalla kun kuntalaisten osallistumista kaavoitusprosesseihin 

pyritään lisäämään, oikeudellinen vaikuttamismahdollisuus kaavan tavoitteisiin ja 

sisältöön itse asiassa vähenee ja kaavoittajan harkintavalta laajenee. Hollo näkee 

tämän tavallaan tarpeellisenakin, koska kaava on kuntapoliittinen suunnitteluväline, 

jonka käyttöä kontrolloidaan lähinnä vain menettelytapojen osalta. 

                                                   
588 Aarnio 1989b, 63 
589 Hollo 2002, 1202 
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Ryynäsen & Salovaaran590 mukaan kansalaisten suora osallistuminen ei 

perinteisesti kuulu suomalaiseen hallintokulttuuriin, ja asenteiden muutos vie 

virkamiehiltä ja poliittisilta päättäjiltä aikansa. Vaikka lainsäädännössä kehotetaan 

lisäämään kansalaisten osallistumis- ja vaikuttamismahdollisuuksia sekä julkisuutta 

ja toiminnan avoimuutta, todelliset osallistumisprosessit kehittyvät hitaasti. 

Kuntademokratian ja kunnan olemassaolon legimiteetin kannalta olennaista on 

kuitenkin edistää kunnallista itsehallintoa. Kuntalaisten osallistumis- ja 

vaikuttamismahdollisuuksien toteutumisen edistäminen on keskeinen osa kunnan 

toimintaa. Kuntalaisia ei tulisi nähdä vain hallinnon ja palvelujen kohteina tai 

pelkästään asiakkaina, vaan myös niiden kehittäjinä ja toteuttajina.591 Mäntysalo & 

Nyman592 ovat todenneet, että vuorovaikutteisessa suunnittelussa tarvitaan sekä 

määrää että laatua. Tämä merkitsee laajaa suunnitelmista tiedottamista ja tilaisuuksia 

palautteen antamiseen. Lisäksi tarvitaan osallistumistilaisuuksia, joissa osallisilla on 

mahdollisuus vaikuttaa suunnitelmien kehittelytyöhön.593 

Julkisyhteisöjen jäsenet eli valtion kansalaiset ja kunnan jäsenet ohjaavat 

yhteisöjen toimintaa. Valtiosääntö korostaa kansansuvereniteettia eli sen mukaisesti 

julkisyhteisöjen käyttämä valta on kansalaisille kuuluvaa tai kansasta lähtöisin olevaa 

valtaa. Valtionhallinnossa eduskunta ohjaa hallintoa lainsäädännöllä. 

Kunnallishallinnossa puolestaan kuntalaiset osallistuvat hallintoasioiden hoitoon 

perustuslain turvaaman itsehallinnon puitteissa.594 Perustuslain 2.2 §:n mukaan 

kansanvaltaan sisältyy yksilön oikeus osallistua ja vaikuttaa yhteiskunnan ja 

elinympäristönsä kehittämiseen. PL 12 §:ssä on ilmaistu sananvapautta, julkisuutta 

ja tiedonsaantia koskeva perusoikeus. PL 20 §:n mukaan vastuu luonnosta ja sen 

moninaisuudesta kuuluu kaikille. Keskeinen lähtökohta on, että julkisen vallan, jolla 

                                                   
590 Ryynänen & Salovaara 2002, 108 
591 Jäntti & Majoinen 2009, 141 
592 Mäntysalo & Nyman 2002, 265 
593 Koskinen (2010, 62) toteaa väitöskirjassaan, että ympäristökansalaisuus on kansalaisuutta tässä ja 

nyt. Hän muistuttaa, että myös lapsille ja nuorille on annettava lainsäädännön, opetussuunnitelmien ja 
poliittisten asiakirjojen lupaama mahdollisuus kansalaisena toimimiseen myös käytännössä. 

594 Ks. tarkemmin julkishallinnosta Kulla 2008, 30-32 
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kaavoituksessa ja rakentamisessa keskeisesti tarkoitetaan kuntaa, on pyrittävä 

turvaamaan jokaiselle oikeus terveelliseen ympäristöön sekä mahdollisuus vaikuttaa 

elinympäristöään koskevaan päätöksentekoon. Perusoikeussäännöksellä voidaan 

katsoa tarkoitetun velvollisuutta asianosaiskäsitteen laajentamiseen. MRL 62 §:ssä 

omaksuttu osallisen käsite onkin huomattavasti hallintolain asianosaisen käsitettä 

laajempi. Perustuslain sääntelyä vielä vahvistaa PL 21 §:n oikeusturvasäännös.595 

5.3 Hallinnon lainalaisuuden periaate 

Hallinnon lainalaisuuden periaate ilmaistaan perustuslain 2.3 §:ssä seuraavasti: 

”Julkisen vallan käytön tulee perustua lakiin. Kaikessa julkisessa toiminnassa on 

noudatettava tarkoin lakia”. Laakso & Suviranta & Tarukannel kirjoittavat, että 

lainalaisuuden vaatimus ankkuroituu oikeusvaltioperiaatteeseen. Perustuslain 2 § 

sisältää myös toisen valtiollisen vallan käyttöä ja julkisten orgaanien toiminnan 

perusteita osoittavan periaatteen. Kyseessä on  kansanvaltaisuusperiaate, jonka 

mukaan valtiovalta Suomessa kuuluu kansalle, jota edustaa valtiopäiville 

kokoontunut eduskunta. Kansanvaltaan sisältyy myös yksilön oikeus vaikuttaa 

yhteiskunnan ja elinympäristönsä kehittämiseen.596  

Laakso & Suviranta & Tarukannel toteavat, että hallinnon lainalaisuuden 

periaate sisältää kaksi eri elementtiä. Ensimmäinen on vaatimus siitä, että 

viranomaisen päätöksillä ja muilla toimilla tulee olla lakiin nojaava peruste 

(positiivinen elementti). Toinen on kielto menetellä ja toimia vastoin lakia 

(negatiivinen elementti). Kiteyttäen voidaan sanoa, että viranomaistoiminta ilman 

asianmukaista laillista perustetta (ultra legem) samoin kuin vastoin lakia (contra 

legem) on siis kiellettyä.597  

                                                   
595 Ks. myös Mäkelä (2000, 50-52), joka tarkastelee osallistumisoikeuksia perusoikeuksina. 
596 Laakso, Suviranta, Tarukannel 2006, 303. 
597 Laakso, Suviranta, Tarukannel 2006, 303-304; Ks. hallinnon lainalaisuuden periaatteesta myös Mä-

enpää 1991, 28-31 ja Mäenpää 2008a, 60-61 
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Hallinnon lainalaisuuden periaate on asialliselta soveltamisalaltaan yleinen. Se 

kattaa kaikki julkisen hallinnon toimintamuodot. Laakso & Suviranta & Tarukannel 

kirjoittavat, ettö yleisyys koskee myös periaatteen organisatorista soveltamisalaa. 

Kaikkia valtion, kuntien ja välillisen julkisen hallinnon toimielimiä niiden hoitaessa 

julkisia tehtäviä koskee laillisuuden vaatimus. Laakso & Suviranta & Tarukannel 

muistuttavat, että käsite laki on tässä yhteydessä ymmärrettävä laajasti eikä se 

tarkoita lakia pelkästään muodollisessa, eduskunnan hyväksymän lain 

merkityksessä. Lain käsite tarkoittaa lainalaisuusperiaatteen ilmaisevassa 

perustuslain säännöksessä kaikkia oikeusjärjestykseen sisältyviä oikeusnormeja sekä 

myös muita oikeudellisesti sitovaksi katsottavia hallinnon oikeuslähteitä. Samalla on 

toisaalta otettava huomioon perustuslaissa asetettu lakivaatimus (oikeusvaltiollinen 

lakivaraus). Perustuslain 80 §:n mukaan yksilön oikeuksien ja velvollisuuksien 

perusteista on säädettävä lailla ja perustuslain 124 §:n mukaan julkisen vallan 

käytölle tulee olla peruste eduskunnan säätämässä laissa eikä merkittävää julkisen 

vallan käyttöä sisältäviä tehtäviä saa antaa muille kuin viranomaisille. Laakso & 

Suviranta & Tarukannel toteavat lisäksi, että: ”Hallinnon lainalaisuuden periaate 

samoin kuin muutkin hallinto-oikeudelliset periaatteet ankkuroituvat – kun myös 

perusoikeussäännökset otetaan huomioon – kiinteästi perustuslakiin. Myös 

hallintoharkintaa jäsentävillä oikeusperiaatteilla on siten vankka valtiosääntöinen 

kytkentä.598 

Hallinnon lainalaisuuden periaate sitoo viranomaistoiminnan lakiin ja lakia on 

noudatettava ”tarkoin”. Säännökset ovat eräissä tilanteissa siinä mielessä 

yksiselitteisiä, että niiden soveltamisessa tulee kysymykseen vain yksi 

ratkaisumahdollisuus. Säännösten soveltaminen ja hallinnollisen ratkaisun 

tekeminen on tässä tapauksessa mekaaninen toimenpide ja kysymyksessä on ns. 

rutiiniratkaisu599. Laakso & Suviranta & Tarukannel kirjoittavat, että monesti 

ympäristöoikeudelliset säännökset ovat kuitenkin kielelliseltä ilmaisultaan sillä 

                                                   
598 Laakso, Suviranta, Tarukannel 2006, 304. 
599 Esimerkiksi massahallinnon alalla samoin kuin yksinkertaisissa lupa-asioissa teknisluonteinen rat-

kaisutoiminta on tunnusomaista. 
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tavoin monimerkityksisiä, väljiä, avoimia, arvostustermejä sisältäviä tai aukollisia tai 

muulla tavoin tulkinnanvaraisia, ettei niiden tarkkaa merkityssisältöä ole 

osoitettavissa yksinomaan säännösten sanamuodon (sääntelyinformaation) 

perusteella. Muun muassa maankäyttö- ja rakennuslaissa rakennusluvan 

myöntämisen edellytykseksi on asetettu muun muassa se, että ”rakennus soveltuu 

paikalle” ja että rakennusta ei sijoiteta tai rakenneta niin, ”että se tarpeettomasti 

haittaa naapuria”600. Myös vastaavasti maa-aineslain (MAL) mukaan aineksia (esim. 

soraa) ei saa ottaa niin, että siitä aiheutuu ”kauniin maisemakuvan turmeltumista” 

tai ”luonnon merkittävien kauneusarvojen tai erikoisten luonnonesiintymien 

tuhoutumista tai ”huomattavia tai laajalle ulottuvia vahingollisia muutoksia 

luonnonolosuhteissa”601.   

Laakso & Suviranta & Tarukannel toteavat myös, että tulkinnanvaraisuuden 

ohella säännökset voivat jättää soveltajalle harkintaa. He jatkavat, että tulkinta- ja 

harkintamarginaalin sisältävät myös sellaiset joustavat oikeusnormit, jotka on 

ilmaistu yleislausekkeen muodossa. Tällaiset lausekkeet on tarkoitettu 

sovellettavaksi ensinnäkin dynaamisesti ja toiseksi ottaen huomioon kullekin 

tilanteelle ja ajankohdalle tunnusomaiset, muuttuvat olosuhteet. Lisäksi lain ja 

muiden säädösten asema oikeuslähteenä on hallinnollisessa päätöksenteossa 

vaihteleva ja riippuvainen siitä, minkälainen sääntelyfunktio oikeusnormeilla 

kulloinkin on. Nimittäin useinkaan lain soveltamisessa ei näet riitä tukeutuminen 

pelkästään laista ja muista oikeuslähteistä saatavissa olevaan normitietoon. Laakso 

& Suviranta & Tarukannel kirjoittavat, että muun muassa ympäristökysymyksiä 

järjestävien säännösten soveltamisessa ja päätösharkinnassa tulee usein esille eri 

vaihtoehtojen punnintaa ohjaavat intressit ja niiden keskinäinen vertailu602.  

                                                   
600 Laakso, Suviranta, Tarukannel 2006, 305;  MRL 135 §. 
601 Laakso, Suviranta, Tarukannel 2006, 305; MAL 3 §. 
602 Laakso, Suviranta, Tarukannel 2006, 305-306. Laakso, Suviranta, Tarukannel (2006, 306) jatkavat 

vielä, että ”Tässä punninnassa on yleensä kysymys yleisten ja yksityisten intressien välisestä suhteesta. 
Esimerkiksi luonnonsuojelualueen rauhoitus voidaan lakkauttaa muun muassa sillä perusteella, että alueen 
rauhoitus estää yleisen edun kannalta erittäin tärkeän hankkeen tai suunnitelman toteuttamisen.” Ks tar-
kemmin LSL 27 §. 
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Jääskeläinen & Syrjänen603 toteavat, että kaavoitusta ja rakentamista koskevassa 

päätöksenteossa on edelleen noudatettava lainalaisuuden periaatetta. Syrjänen on 

kirjoittanut, että lakisidonnaisuuden vaatimuksen täyttäminen on erityisen 

ongelmallista silloin, kun viranomaisella on laaja harkintavalta päätöstä tehdessään. 

Syrjänen kirjoittaa seuraavasti: ”Toisessa ääripäässä harkintavalta on täsmällisen 

säädöksen johdosta hyvin suppea, toisessa harkintavalta on säännöksillä 

rajoittamaton. Vielä vaikeammaksi tilanne tulee silloin, kun säännökset ovat 

ristiriitaisia. Ratkaisupakko velvoittaa viranomaisen siitä huolimatta tekemään 

ratkaisuja.”604 

Hollo605 toteaa, että rakennuslain myötä omaksuttiin kaavoituksen 

lainalaisuuden vaatimus. Hollon mukaan se tarkoittaa, että maankäyttöpäätösten 

tulee toteuttaa laissa säädettyjä ns. sisältötavoitteita eli laatimisperusteita. 

Sisältötavoitteet eivät ole ainoastaan suunnitteluohjeita: niiden noudattamisen 

valvomiseksi saadaan tehdä tuomioistuimelle valitus.   

Mäenpää606 on jo vuonna 1981 tarkastellut valtion viranomaisten ohjausvaltaa ja 

sen suhdetta hallinnon lainalaisuuden periaatteeseen. Hän on esittänyt kysymyksen, 

miten yksityiskohtaisesti laissa on säädettävä valtion viranomaisten ohjausvallasta, 

jotta se syrjäyttäisi KunL:n mukaisen ohjausvallan? Mäenpään mukaan hallinnon 

lainalaisuuden periaate edellyttää, että lailla tai sen nojalla asetuksella tulee määritellä 

ohjauksen yleiset ja välttämättömät perusteet, jotta kunnan viranomainen voi ja saa 

tehdä päätöksensä tuollaiseen ohjaukseen sisältyvän määräyksen tai ohjeen nojalla. 

Myös Larma607 on perustellusti katsonut oikeusvaltioperiaatteen edellyttävän, että 

valtion viranomaisilla ei ole yleistä neuvojen ja ohjeiden antamisvaltaa kunnan 

elimille, vaan että tämä edellyttää aina lakiin tai asetukseen perustuvaa oikeutta. 

Mäenpää kirjoittaa vielä asiasta seuraavasti: ”Oikeusvaltioperiaatteeseen liittyvän 

hallinnon lainalaisuuden vaatimuksen lisäksi tähän suuntaan vaikuttaa myös kunnan 
                                                   
603 Jääskeläinen & Syrjänen 2010, 57. 
604 Syrjänen 1999, 37, 
605 Hollo 2000, 16. 
606 Mäenpää 1981, 167-168 
607 Larma 1961, 40. Ks myös Holopainen 1977, 24. 
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hallinnon perustuminen kansalaisten itsehallintoon ja siihen liittyvä hallinnon 

luottamusmiesvaltaisuus.” Mäenpään mukaan valtion viranomaisten suorittama 

yksityiskohtainen tai laaja ohjaus saattaa kaventaa kunnallishallinnon demokraattista 

päätöksentekomahdollisuutta ja vähentää kunnan hallinnon perustumista 

kansalaisten itsehallintoon. Nykyisin kunnilla on niin perustuslaissa (121 §) kuin 

kansainvälisoikeudellisesti (Euroopan neuvoston paikallisen itsehallinnon 

peruskirjan muodossa) turvattu oikeus omavastuiseen asioiden hoitoon, 

itsehallintoon608. Valtion ympäristöhallinnossa tulisikin kuntien kaavoituksen 

neuvonta- ja asiantuntija-avun antamisessa ja ennakko-ohjauksessa muistaa, että 

kysymys on kunnallisen itsehallinnon kunnioittamisesta ja oman roolin etsimisestä 

voimassa olevasta oikeudesta. Kuntien puolestaan pitäisi tunnustaa valtion 

ympäristöhallinnon lakiin perustuva asema609 ja toimia vuorovaikutuksessa näistä 

lähtökohdista.610  

5.4 Yleiset hallinto-oikeudelliset periaatteet 

Perustuslain mukaan menettelyllisiin perusoikeuksiin kuuluu jokaisen oikeus 

”saada asiansa käsitellyksi asianmukaisesti ja ilman aiheetonta viivytystä lain mu-

kaan toimivaltaisessa tuomioistuimessa tai muussa viranomaisessa” (PL 21.1 §). 

Lisäksi perustuslaki sisältää lainsäädännöllisen toimeksiannon siitä, että käsittelyn 

julkisuus sekä oikeus tulla kuulluksi, oikeus saada perusteltu päätös samoin kuin 

muut hyvän hallinnon takeet turvataan lailla (PL 21.2 §).  

                                                   
608 Jyränki & Husa (2012, 216) kirjoittavat, että Euroopan paikallisen itsehallinnon peruskirjan (1985) 

kantavia ajatuksia on se, että kunnilla tulee olla todellista päätösvaltaa ja niiden toimivallan olla luonteeltaan 
suhteellisen yleistä ja laajaa. 

609 Hannus & Hallberg & Niemi (2009, 55) muistuttavat, että kunnan erityistoimialaan kuuluvien teh-
tävien hoito on erityisen valtionvalvonnan kohteena toisin kuin yleiseen toimialaan kuuluvien tehtävien 
hoito, johon kohdistuu ainoastaan yleinen valtionvalvonta. Erityistoimialaan kuuluvia tehtäviä hoitaessaan 
kunnallishallinto on siten pidemmälle menevän valtionvalvonnan alaisena, mutta silti se toimii aina itsehal-
linto-organisaationa. 

610 Mäkinen 2004a, 203. 
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Vuoden 2004 alussa voimaan tullut hallintolaki sisältää säännökset viranomaisen 

toimintaan yleisesti sovellettavista hyvän hallinnon perusteista611. Viranomaisen 

toiminnan lainmukaisuudesta ja asianmukaisuudesta säädetään lain 6 §:ssä seuraa-

vasti: ”Viranomaisen on kohdeltava hallinnossa asioivia tasapuolisesti sekä käytet-

tävä toimivaltaansa yksinomaan lain mukaan hyväksyttäviin tarkoituksiin. Viran-

omaisen toimien on oltava puolueettomia ja oikeassa suhteessa tavoiteltuun pää-

määrään nähden. Niiden on suojattava oikeusjärjestyksen perusteella oikeutettuja 

odotuksia.” Jääskeläinen & Syrjäsen612 mukaan tällä tarkoitetaan sitä, että viran-

omaisen tulee noudattaa sekä aineellisoikeudellisia että menettelyä koskevia norme-

ja. Lisäksi säännöksellä toistetaan PL 2.3 :stä ilmenevä lainalaisuusperiaate ja sääde-

tään viranomaisen harkintavallan käytössä noudatettavien yleisten periaatteiden 

keskeisistä perusteista.  Jääskeläinen & Syrjänen toteavat, että MRL:n joustavien 

normien vuoksi harkintavallan käytöllä erityisesti kaavoituksessa, mutta usein myös 

rakennuslupaharkinnassa on keskeinen merkitys. Lisäksi Jääskeläinen & Syrjänen 

kirjoittavat, että hallintolain 6 §:ään kirjoitettiin hallinnon oikeusperiaatteet siinä 

tarkoituksessa, että ne lakiin kirjoitettuina ohjaisivat aiempaa enemmän käytännön 

hallintotoimintaa. Harkintavallan käyttöä päätöksenteossa rajoittavat hallinto-

oikeuden yleiset oikeusperiaatteet: yhdenvertaisuusperiaate, tarkoitussidonnaisuu-

den periaate, objektiviteettiperiaate, suhteellisuusperiaate ja luottamuksensuojan 

periaate.  

Maankäyttöä ja rakentamista koskevassa päätöksenteossa oikeuskäytännössä 

useimmiten valvottava periaate on yhdenvertaisuus613. Vaatimus asiakkaiden tasapuo-

lisesta kohtelusta saa merkityssisältönsä lähinnä perustuslain 6 §:n yhdenvertaisuus-

periaatteesta ja periaate mainitaan myös erikseen HL 6 §:ssä vaatimuksena hallin-

nossa asioivien tasapuolisesta kohtelusta. Ekroos, Kumpula, Kuusiniemi & Viher-

                                                   
611 Laakso & Suviranta & Tarukannel (2006, 85) kirjoittavat, että hallintolain keskeisenä tarkoituksena 
on toteuttaa ja edistää hyvää hallintoa sekä oikeusturvaa hallintoasioissa. He jatkavat, että hyvän hal- 
linnon käsitteen perussisältö on johdettavissa perustuslaista (PL 21 § ja PL 12.2 §). 
612 Jääskeläinen & Syrjänen 2010, 56-57. 
613 Ks. tarkemmin yhdenvertaisuuden osapuista Kulla 2004. 
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vuori614 toteavat, että yhdenvertaisuusperiaate kieltää asettamasta ketään ilman hy-

väksyttävää perustetta eri asemaan erinäisten henkilöön liittyvien syiden perusteella. 

Yhdenvertaisuusperiaate asettaa lisäksi viranomaistoiminnassa ratkaisukäytännön 

johdonmukaisuuden vaatimuksen. Tasapuolisuus edellyttää siis viranomaisen koh-

televan hallinnossa asioivia samalla tavalla riippumatta näiden sukupuolesta, iästä, 

alkuperästä, kielestä, uskonnosta, vakaumuksesta, mielipiteistä, terveydentilasta, 

vammaisuudesta tai jostain muusta henkilöön liittyvästä syystä. Yhdenvertaisuus 

edellyttää, että viranomainen soveltaa lakia tekemättä muita eroja kuin laista ilme-

nee. Asiakkaille on tällöin turvattava yhdenvertaiset mahdollisuudet asian hoitami-

seen ja oikeuksien valvomiseen. Tämä tarkoittaa muun muassa julkisuuslain 

(621/1999) 17.1 §:n tiedon pyytäjien tasapuolista kohtelua ja maankäyttö- ja raken-

nuslain osallistumismahdollisuuksien tasapuolista turvaamista. Useissa KHO:n 

tapauksissa on edellytetty maanomistajien yhdenvertaista kohtelua.615 Tämä käy ilmi 

muun muassa KHO:n päätöksessä KHO 2008:71, jossa todetaan seuraavasti: ”  

 

KHO 2008:71: ”Yhtä tonttia koskevalla asemakaavan muutoksella 

tonttia laajennettiin liittämällä siihen osa lähivirkistysalueesta. Samalla 

tontin rakennusoikeutta lisättiin yli 30 %:lla. Kaavanmuutoksen jälkeen 

kokonaisasemakaava ei täyttänyt maanomistajien yhdenvertaisen koh-

telun vaatimuksia.” … ”. Päätös asemakaavan muutoksen hyväksymi-

sestä kumottiin.” 

 

Johdonmukaisuudella tarkoitetaan lähinnä objektiviteettiperiaatteen noudattamista 

eli sitä, että harkinnan kohteina olevia tosiseikkoja arvioidaan samankaltaisissa 

tapauksissa samoin perustein. Sillä tarkoitetaan yleisemminkin sitä, että päätösten ja 

toimenpiteiden on oltava objektiivisesti perusteltavissa ja puolueettomia. Kaavaa 

valmisteltaessa objektiviteettiperiaate velvoittaa menettelemään siten, että ratkaisu 

                                                   
614 Ekroos, Kumpula, Kuusiniemi & Vihervuori 2010, 20. 
615 Ks. KHO (10.1.2001 t 23), jossa KHO kumosi Uukuniemen yleiskaavapäätöksen, kun maanomis-

tajia ei ollut kohdeltu tasapuolisesti. Ks. myös KHO 2005:5 ja KHO 2006:6. 
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on aina objektiivisesti perusteltavissa ja puolustettavissa. Objektiviteetti sisältää 

lisäksi vaatimuksen päätösten asiallisuudesta eli päätöksentekoon eivät saa vaikuttaa 

epäasialliset ja vieraat perusteet, kuten henkilökohtaisen tai sukulaisten edun 

tavoittelu tai ystävien suosiminen616.  

 

Kuopion hallinto-oikeus (Kuopion HAO 20.9.2005 (516/1)) ku-

mosi Mikkelin kaupunginvaltuuston hyväksymän asemakaavan muu-

toksen. Päätöstään HaO perusteli sillä, että kaava oli syntynyt virheelli-

sessä järjestyksessä, kun kaavamuutosta oli käsitelty kaupunginhallituk-

sessa kaavamuutosta hakeneen kuntayhtymän hallituksen jäsenen läsnä 

ollessa. Kaava oli tullut vireille ennen 1.1.2004 ja näin ollen esteellisyy-

den arviointiin sovellettiin hallintolain sijaan vielä hallintomenettelylain 

10.1,5 §:n säännöstä (yhteisöjäävi).  

 
Päätösten on oltava johdonmukaisia myös niin, että päätöksenteossa arvioitavia 

tosiseikkoja arvioidaan samankaltaisissa tapauksissa samoin perustein. Vaikka 

lähtökohtana tulee olla, että samanlaiset asiat ratkaistaan samalla tavalla, 

kaavoituksessa kaavat ovat useimmiten erilaisia. Niissä kuitenkin esiintyy 

                                                   
616 Jääskeläinen & Syrjänen 2010, 61; Ekroos, Kumpula, Kuusiniemi & Vihervuori 2010, 20. Kaavoi-

tuspäätöksiä valmisteltaessa, käsiteltäessä ja ratkaistaessa luottamushenkilöiden ja virkamiesten on nouda-
tettava esteellisyyssäännöksiä. Esteellisyys eli jääviys merkitsee virkamiehen tai luottamushenkilön sopimat-
tomuutta osallistua asian käsittelemiseen tai ratkaisemiseen. Esteellisyys rikkoo hallinnon objektiviteettipe-
riaatetta, joka pyrkii turvaamaan hallintopäätöksen tai hallinnollisen menettelyn oikeellisuuden, puolueet-
tomuuden ja objektiivisuuden. Esteellisyys syntyy, mikäli virkamies tai luottamushenkilö on sellaisessa 
suhteessa käsiteltävään asiaan tai sen asianosaisiin, joka saattaa vaarantaa hänen puolueettomuutensa. 
Esteellisyyttä ei arvioida konkreettisesti vaan riittää, että puolueettomuus on objektiivisesti ajatellen saatta-
nut vaarantua. Esteellisyydestä seuraa, että esteellinen henkilö ei voi olla päättämässä asiasta, osallistua 
asian käsittelyyn eikä edes olla läsnä asiaa käsiteltäessä. Poikkeuksena läsnäolokieltoon on kunnanvaltuusto, 
jonka kokoukset ovat kaikille julkisia. Esteellisen henkilön osallistuminen asian käsittelyyn on menettely-
virhe. Ks. tarkemmin esteellisyydestä Laakso & Suviranta & Tarukannel 2006, 191-213. Ks. myös KHO 
2011:86, jossa korkein hallinto-oikeus kumosi päätöksellään kaikki Kittilän Levin osayleiskaavasta tehdyt 
valitukset. Kaavasta tehdyissä valituksissa pidettiin mm. kaavavalmistelun ohjausryhmää esteellisenä. Osalla 
jäsenistä oli esimerkiksi kytköksiä alueen matkailuyrityksiin. Tämän vuoksi kaavan nähtiin palvelevan 
yritystoimintaa tavallisen kuntalaisen sijaan. Valittajat katsoivat, että kunnan ylin johto siirtyi ohjausryh-
mään valmistelemaan kaavaa yhdessä matkailun vaikuttajien kanssa ja sulki muut pois valmistelusta kun-
nanhallituksen päätöksillä.  KHO:n päätöksen mukaan kaavan ohjausryhmä ei ole kunnan toimielin, eikä 
ohjausryhmän jäseniin sovelleta virkamiehiä ja luottamushenkilöitä koskevia esteellisyyssäännöksiä.  



203 

 

samanlaisia tekijöitä. Muun muassa rantojen suunnittelussa on toimittava 

johdonmukaisesti, vaikkakin kysymyksessä olisi saman kunnan alueella sijaitsevat 

eri järvet. Erilaiset ratkaisut on perustettava tapauksen erityislaatuun tai 

erilaisuuteen. Periaatteen loukkaamisella tarkoitetaan epäasiallisia, objektiivisuuden 

vaatimuksen olennaisesti syrjäyttäviä päätöksiä.  Kaava loukkaa periaatetta, mikäli 

siinä on perusteetta poikettu yleisesti hyväksytystä ja noudatetusta ratkaisulinjasta. 

Muun muassa lain tai oikeuskäytännön muuttuminen voi olla johtamassa 

muuttuvaan ratkaisulinjaan.617  

Jääskeläinen & Syrjänen618 kirjoittavat, että toimien oikeasuhtaisuudella 

tarkoitetaan lähinnä toiminnan mitoittamista oikein suhteellisuusperiaatteen 

mukaisesti. Suhteellisuusperiaate siis edellyttää tavoitteiden ja keinojen 

oikeasuhtaisuutta. Lisäksi suhteellisuusperiaatteelle on pyritty antamaan myös 

aineellista sisältöä vertaamalla säännöksen tavoitteita päätöksen vaikutuksiin 

asianosaisen kannalta.619 Näin ollen päätöksen tai toimenpiteen tulee olla 

kohtuullisessa ja järjellisessä suhteessa siihen, mitä hallintotoimella tavoitellaan. 

Maankäyttö- ja rakennuslaki vaatii ryhtymistä sellaisiin suunnittelutoimenpiteisiin, 

joita alueen käyttö hyvän elinympäristön aikaansaamiseksi tai säilyttämiseksi nyt ja 

tulevaisuudessa edellyttää. Maankäytön suunnittelun ohjausta on maankäyttö- ja 

rakennuslaissa joustavoitettu niin, että suunnittelun taso voi määräytyä 

suunnittelutarpeen mukaan. Suunnittelun tulee lisäksi vastata hankkeen 

merkittävyyttä kaavan sisältövaatimusten muodostaman kokonaisuuden 

näkökulmasta. Kaavan tulee olla asianmukainen ja tehokas sekä sopiva suhteessa 

siihen tavoitteeseen tai päämäärään, jota päätöksenteolla pyritään toteuttamaan. 

Julkinen puuttuminen tulisi myös rajoittaa siihen vähimpään tasoon, jolla saadaan 

aikaan tarvittava vaikutus. Näin oikeasuhtaisuudessa on kysymys toimesta tai 

päätöksestä, jonka tulee olla ensinnäkin asianmukainen, toiseksi tarpeellinen ja 

kolmanneksi oikein mitoitettu sen tavoitteen kannalta, johon pyritään. 

                                                   
617 Jääskeläinen & Syrjänen 2010, 61. 
618 Jääskeläinen & Syrjänen 2010,  60. 
619 Ekroos, Kumpula, Kuusiniemi & Vihervuori 2010, 20. 
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Oikeasuhtaisuus tulee kaavoitusratkaisuissa esille, kun harkitaan eri 

maankäyttömuotojen painotuksia tai esimerkiksi rakennuksen suojelutarvetta. 

Suhteellisuusperiaate on pidettävä keskeisimmin mielessä arvioitaessa maankäyttö- 

ja rakennuslain 24 luvun pakkokeinojen ja seuraamusten käyttöä.620 

Tarkoitussidonnaisuuden periaate on johdettavissa perustuslain 2 §:n lainalaisuus- ja 

oikeusvaltioperiaatteesta ja se sisältää yleisen velvollisuuden käyttää toimivaltaa vain 

siihen tarkoitukseen, johon se on määritelty tai muuten tarkoitettu. Siitä seuraa, että 

päätöksenteon perusteiden on oltava sopusoinnussa lainsäädännössä asetettujen 

päämäärien, tavoitteiden ja toimintaohjeiden kanssa. Lisäksi päätöstä tekevän 

viranomaisen keskeinen lähtökohta on mielivallan välttäminen ja sen sijaan 

maksimaalisen oikeusturvan tuottaminen ja antaminen. Ekroos, Kumpula, 

Kuusiniemi & Vihervuori621 ovat kiteyttäneet, että tarkoitussidonnaisuuden 

periaatteen mukaisesti ratkaisussa ei saa kiinnittää huomiota sovellettavalle 

lainsäädännölle vieraisiin tarkoitusperiin eli muun muassa poikeuslupa-asiassa 

hankkeen vaikutuksiin kunnan kilpailuaseman kannalta. Myös kaavoitusta koskeviin 

normeihin sisältyy erittäin voimakas puolueettoman oikeudenmukaisuuden 

ideologia ja tämän vuoksi mielivallan kielto on lainalaisuusvaatimuksen korostettu 

muoto.622  

Luottamuksensuojaperiaate merkitsee sitä, että viranomaisten toimien on suojattava 

oikeusjärjestyksen perusteella oikeutettuja odotuksia. Luottamuksensuojaperiaate 

on sisällytetty hallintolain 6 §:ään623. Käytännössä luottamuksen suojaamisen 

keskeisenä sisältönä on, että yksityisten tulee voida luottaa viranomaisten toiminnan 

oikeellisuuteen ja virheettömyyteen sekä viranomaisten tekemien hallintopäätösten 

pysyvyyteen. Periaatteen soveltamisessa on kysymys siitä, millä edellytyksillä 

yksityinen henkilö voi luottaa julkista valtaa käyttäen tehdyn päätöksen pysyvyyteen 

ja minkälainen turva tällä on viranomaisten toiminnan odottamattomia muutoksia 

                                                   
620 Jääskeläinen & Syrjänen 2010, 60-61. Ks. esim. KHO 2005:3 
621 Ekroos, Kumpula, Kuusiniemi & Vihervuori 2010, 20. 
622 Jääskeläinen & Syrjänen 2010, 59-60. 
623 HE 72/2002 s. 126 
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vastaan. Luottamuksensuojan periaate rajoittaa esimerkiksi edunsuovien päätösten 

peruuttamista taannehtivin vaikutuksin ja yleensäkin päätösten muuttamista 

yksityiselle haitalliseen suuntaan. Luottamuksensuojaperiaatteen mukaan yksityisellä 

henkilöllä on oikeus luottaa viranomaisen antamien ohjeiden, 

ennakkokannanottojen, neuvojen ja tiedotusten oikeellisuuteen.624 Ekroos, 

Kumpula, Kuusiniemi & Vihervuori625 ovat todenneet, että 

luottamuksensuojaperiaate on muun muassa EU-oikeudessa noussut esille. 

Luottamuksensuojaperiaatteen keskeisenä sisältönä on siis oikeutettujen, 

perusteltujen odotusten suojaaminen. Tärkeimmät esimerkit ympäristöoikeuden 

alalla liittyvät ympäristöllisten lupien tuottamaan oikeusasemaan. Ekroos, Kumpula, 

Kuusiniemi & Vihervuori626 kirjoittavat: ”Mittavia taloudellisia investointeja 

tuotantolaitokseensa tehneelle toiminnanharjoittajalle pitää antaa jonkinasteinen 

suoja toimintaan kohdistuvaa viranomaisten jälkikäteistä puuttumista vastaan.” 

 Luottamuksensuojaperiaate on kaavoituksessa ongelmallinen627. Toisaalta 

maankäyttö- ja rakennuslaki sisältää historiallista jatkuvuutta tukevia säännöksiä 

(MRL 5 §, 12 §, 13 §, 54 §, 117 §, 118 § ja 166 §). Maankäyttö- ja rakennuslain 54 

§:ssä todetaan: ”Rakennettua ympäristöä ja luonnonympäristöä tulee vaalia eikä 

niihin liittyviä erityisiä arvoja saa hävittää.” Olemassa olevalle rakennuskannalle 

annetaan siis laissa erityistä oikeusturvaa, johon kuntalaisilla on kaavaa laadittaessa 

oikeus luottaa. Toisaalta MRL 51 § velvoittaa laatimaan asemakaavoja sitä mukaa 

kuin kunnan kehitys tai maankäytön ohjaustarve sitä edellyttää. Lisäksi MRL 60 §:n 

mukaan kunnan tulee seurata asemakaavojen ajanmukaisuutta ja tarvittaessa ryhtyä 

toimenpiteisiin vanhentuneiden asemakaavojen uudistamiseksi. Jääskeläinen & 

Syrjänen628 ovat todenneet, että kaavajärjestelmä ei siis takaa kaavojen pysyvyyttä 

vaan tarkoitus on kaavojen nopea toteutuminen. Lisäksi he kirjoittavat, että 

                                                   
624 Jääskeläinen & Syrjänen 2010, 61-64. 
625 Ekroos, Kumpula, Kuusiniemi & Vihervuori 2010, 20. 
626 Ekroos, Kumpula, Kuusiniemi & Vihervuori 2010, 20. 
627 Ks. luottamuksensuojaperiaatteeseen liittyvää oikeuskäytäntöä kaavoituksessa: KHO 7.10.2002 t 

2420 ja Turun HAO 11.10.2002 (02/0538/1) 
628 Jääskeläinen & Syrjänen 2010, 63. 
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asemakaavojen pysyvyys on erilainen riippuen kaavan sisällöstä ja että rakennuksia 

ja luontoa suojelevat kaavat on yleensä tarkoitettu pitkäaikaisiksi tai pysyviksi. 

Jääskeläinen & Syrjänen kirjoittvat myös seuraavasti: 

”Luottamuksensuojaperiaatetta sovellettaessa lähtökohtana on, että viranomaisen 

antaessa neuvoja ja ohjeita niillä on julkinen luotettavuus. Se tarkoittaa 

osallistuvassa ja vuorovaikutteisessa suunnittelussa, että osallisten on voitava 

luottaa niihin tietoihin, selvityksiin ja osallistumista koskeviin neuvoihin, joita 

kunnan virkamiehet osallisille esittävät629” 

5.5 Ympäristönkäytön kehittyvät oikeusperiaatteet 

Syrjänen on puolestaan kehitellyt väitöskirjassaan sekä maankäyttö- ja 

rakennuslain selitysteoksessa kaavoituksen ja rakentamisen oikeusperiaatteita siten, 

että keskeisimmät maankäyttö- ja rakennuslain soveltamisessa päätöksentekoa 

tukevat periaatteet ovat kestävän kehityksen periaate, tarkoituksenmukaisen 

suunnittelun toteuttamisen periaate, tarkentuvan suunnittelun periaate, 

historiallisen jatkuvuuden periaate, yhtenäisen monimuotoisuuden periaate ja 

omaisuuden normaalin, kohtuullisen ja järkevän käytön periaate630.  

Syrjänen631 on väitöskirjassaan ”Harkintavalta kaavoituksessa ja rakentamisessa” 

kehitellyt oikeudellisia periaatteita, jotka voivat toimia harkinnan tukena 

kaavoituksessa ja rakentamisessa. Jääskeläisen & Syrjäsen632 mukaan niitä voidaan 

käyttää apuna, argumentoinnin vahvistajana käytännön päätöksenteossa, 

tavoiteltaessa ennen kaikkea hyvää elinympäristöä toteuttavia asemakaavoja.  

Syrjäsen kehittelemät uudet oikeusperiaatteet ovat: 1. tarkoituksenmukaisen 

suunnittelun toteuttamisen periaate, 2. tarkentuvan suunnittelun periaate, 3. 

                                                   
629 Jääskeläinen & Syrjänen 2010, 64. Kunnalle on asetettu JulkL 19 ja 20.2 §:ssä laaja tiedottamisvel-

vollisuus ja MRL 62 §:ssä kaavan laatimista koskeva tiedottamisvelvollisuus. Tiedottamisvelvollisuus on 
täytettävä mahdollisimman hyvin niin, että sen piiriin kuuluvat tiedot ovat helposti saatavilla.” 

630 Syrjänen 1999, 280-327; Jääskeläinen & Syrjänen 2000, 56-58 ja 172-185; Syrjänen 2001, 840. 
631 Syrjänen 1999, 259. 
632 Jääskeläinen & Syrjänen 2010, 85. 
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kestävän kehityksen periaate, 4. omaisuuden normaalin, kohtuullisen ja järkevän 

käytön periaate, 5. historiallisen jatkuvuuden periaate ja 6. yhtenäisen 

monimuotoisuuden periaate. Kestävän kehityksen periaate sekä omaisuuden 

normaalin, kohtuullisen ja järkevän käytön periaate ovat jo vakiintuneita 

periaatteita. Tarkoituksenmukaisen suunnittelun toteuttamisen periaate, 

tarkentuvan suunnittelun periaate, historiallisen jatkuvuuden periaate ja yhtenäisen 

monimuotoisuuden periaate ovat uusia periaatteita. 

Erityisesti tarkoituksenmukaisen suunnittelun toteuttamisen periaate ja 

tarkentuvan suunnittelun periaate ovat mielenkiintoisia kunnallisen itsehallinnon 

näkökulmasta. Tarkoituksenmukaiselle suunnittelulle voidaan Syrjäsen mukaan 

oikeudellisesti asettaa kuusi kriteeriä, jotka ovat 1.) kaavan tulee muodostaa 

suunnittelullinen kokonaisuus ja täyttää sen tarpeet, 2.) muutoksilta suojataan 

alueita, joiden käyttö nykyiseen tarkoitukseen on tärkeätä, 3.) uusi maankäyttö 

osoitetaan siihen parhaiten soveltuville alueille, 4.) kaavalta on edellytettävä riittävää 

selkeyttä ja tarkkuutta, 5.) maanomistajan etuja ja vaatimuksia ei voida usein 

toteuttaa ainakaan täysimääräisesti, 6.) kaavan laatimisella ei saa heikentää ihmisten 

elinympäristöä.633 Mäkinen634 on todennut, että: Tarkoituksenmukaisen 

suunnittelun periaate ilmentää hyviä suunnitteluperiaatteita ja periaatteet 

voidaankin johtaa kaavallisen suunnittelujärjestelmän tavoitteista. Siinä mielessä 

niissä ei ole paljonkaan uutta. Uutta on kuitenkin se, että nämä periaatteet todetaan 

oikeudellisiksi periaatteiksi. Käsittääkseni tämä on tarpeellista ja erityisen 

tervetullutta muistuttamaan siitä, ettei joustava sääntelymalli tarkoita täydellistä 

vapautta.”  

Jääskeläinen & Syrjänen635 ovat kirjoittaneet, että alueen tarkoituksenmukainen 

käyttäminen esiintyy usein ratkaisuperusteena oikeuskäytännössä636. MRL 28 §:ssä 

tarkoituksenmukaisuus on nimenomaisena ilmaisuna asetettu maakuntakaavan 

                                                   
633 Syrjänen 1999, 288. 
634 Mäkinen 2004a, 56 
635 Jääskeläinen & Syrjänen 2010, 365 
636 Ks. esim. KHO 9.2.1981 t.657; KHO 1985 A II 132; KHO 1996 t 2391 
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sisältövaatimukseksi maakunnan tarkoituksenmukaisen alue- ja 

yhdyskuntarakenteen esittämisenä sekä MRL 39 §:n yleiskaavan 

sisältövaatimuksissa liikenteen ja kunnallistekniikan tarkoituksenmukaisen 

järjestämisen huomioon ottamisena.  

Jääskeläinen & Syrjänen637 määrittävät tarkentuvan suunnittelun periaatetta 

seuraavasti: ”Tarkentuvan suunnittelun periaate on suunnitelmien täsmentymistä 

siirryttäessä yleispiirteisemmästä kaavasta yksityiskohtaisempaan kaavaan. Periaate 

toteutuu yleispiirteisemmän kaavan ohjausvaikutuksena yksityiskohtaisempaan 

kaavaan ja lopuksi rakennuslupaan. Tätäkin periaatetta toteutettaessa lähtökohtana 

tulee olla laissa asetetut suunnittelun tavoitteet, joita kaavajärjestelmä 

tarkentuessaan tukee. Hierarkkisen ohjausvaikutuksen lähtökohtana on ajatus, että 

tietyn alueen suunnittelun on mukauduttava sitä suuremman kokonaisuuden 

vaatimuksiin.”  

Tarkentuvan suunnittelun periaatteella on merkitystä kunnallisen itsehallinnon 

kannalta kaavoituksessa. Valtioneuvosto hyväksyy valtakunnalliset 

alueidenkäyttötavoitteet, joten ne tuovat kaavoitukseen valtion ohjaamia intressejä. 

Ympäristöministeriö puolestaan vahvistaa maakuntakaavat638  ja pääsee siis 

valvomaan valtakunnallisten alueidenkäyttötavoitteiden huomioon ottamista 

maakuntakaavassa. Vaikka kunnat nykyisin itse hyväksyvätkin kunnalliset kaavansa, 

kaavahierarkian myötä yleisemmät intressit on otettava huomioon myös 

yleiskaavoissa ja asemakaavoissa. Yleispiirteiselle kaavalle jää ohjausvaikutus, joka 

toteutuu silloin kun yksityiskohtaisempaa kaavaa ryhdytään muutamaan. 

                                                   
637 Jääskeläinen & Syrjänen 2010, 367. 
638 Ympäristöministeriö vahvistaa myös kuntien yhteiset yleiskaavat (MRL 47 §). 
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4. KUNNALLINEN ITSEHALLINTO JA 
TOIMIVALLANJAKO KUNTIEN 
KAAVOITUKSEN ERI TASOILLA 

1. Kunnallinen itsehallinto, toimivallanjako ja kuntien 

kaavoitus 

1.1 Kunnallisen itsehallinnon käsite 

Itsehallinnolla tarkoitetaan yhteisön laillista oikeutta päättää omista asioistaan ja 

hallita itseään639. Itsehallinnollisista yhteisöistä kunnat ovat laajin ja merkittävin 

itsehallinnon muoto640. Siksi itsehallinnosta puhuttaessa puhutaan yleensä 

kunnallishallinnosta641. Kunnallinen itsehallinto perustuu lain lisäksi pitkään 

perinteeseen642. Itsehallinnollista oikeutta vahvistaa ja suojaa Suomen perustuslaki. 

Heuru & Mennola & Ryynänen toteavat, että kunnallisen itsehallinnon kokonaisuus 

muodostuu monien tekijöiden yhteisvaikutuksen seurauksena. Näitä ovat 

alueelliset, poliittiset, toiminnalliset, taloudelliset ja oikeudelliset tekijät643. 

                                                   
639 Ks. kunnallisen itsehallinnon alasta ja sisällöstä myös Ryynänen 2001c, 11-14. 
640 Suomen kunnallishallinto on ollut yksitasoinen koko historiansa ajan. Prättälä (2010, 138) on to-

dennut, että ne tehtävät, jotka useissa muissa maissa kuuluvat ylemmänasteiselle itsehallinnolle, maakun-
nalle, on Suomessa hoidettu kuntien yhteistoimintana. Ks. myös maakuntaitsehallinnosta mm. Mennola 
1999, 83-86. 

641 Kunnallisen itsehallinnon lisäksi erotetaan kirkon, Ahvenanmaan, saamelaisten ja yliopiston itse-
hallinnot.  

642 Ks. tarkemmin kunnallisen itsehallinnon kehitysvaiheista Heuru 2000, 25-49, Heuru 2001, 15-37. 
Ks. myös Ylikangas 1991, 111-128 ja Nousiainen 1998, 292-293. 

643 Heuru & Mennola & Ryynänen (2001, 31) toteavat lisäksi, että osa näistä tekijöistä on parhaillaan 
ja myös tulevaisuudessa erittäin voimakkaan muutospaineen alaisena. 
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Itsehallintoon kuuluu myös monenlaista vallankäyttöä, kuten aluevaltaa kunnan 

alueella, talousvaltaa verotusoikeutena, maankäytön ja tulevan kehityksen 

suunnitteluvaltaa, säädösvaltaa, organisaatioiden miehitystä, henkilöiden valintaa ja 

paikallisen kulttuurin edistämistä644. Kysymys ei siis ole vain kunnallisen 

itsehallinnon institutionaalisesta suojasta vaan jostakin enemmästä, paikallisen 

väestön etujen hoitamisesta. Kunnallinen itsehallinto on myös olennainen osa 

kunnallista demokratiaa. Asukkaiden itsehallinto on mielestäni koko kunnallisen 

itsehallinnon perusta. Täten kunnallista demokratiaa ja itsehallintoa ei voida erottaa 

toisistaan645.  

Kunnallista itsehallintoa arvioitaessa sillä on usein tarkoitettu kunnan ja valtion 

välistä suhdetta646. Kekkosen647 mukaan yksi kunnallisoikeuden riitaisimmista 

periaatekysymyksistä on, onko kuntien oikeus itsehallintoon kuntien oma, 

syntyperäinen ja luonnollinen oikeus, vai onko kuntien olemassaolo ja niiden 

julkinen valta valtiosta johdettua. Siv Sandberg ja Krister Ståhlberg648 kirjoittavat 

kahdesta itsehallintonäkemyksestä: valtiokeskeisestä kuntanäkemyksestä ja 

kuntakeskeisestä kuntanäkemyksestä. Valtiokeskeisen kuntanäkemyksen mukaan 

kuntien olemassaolo perustuu eduskunnan säätämiin lakeihin. Valtiokeskeisen 

kuntanäkemyksen mukaan kuntien olemassaolo ja samalla niiden itsehallinto 

                                                   
644 Heuru & Mennola & Ryynänen 2001, 75-79.  
645 Sisäasiainministeriö 2005, 14. 
646 Simolan (1989, 13-16) kirjallisuudesta kokoamien, 11 yleisimmin esitetyn itsehallinnon sisällön kri-

teerien perusteella tutkijoiden yleisin käsitys kunnallisesta itsehallinnosta muodostuu etenkin toimivaltaa 
suhteessa valtioon kuvaavasta kompleksista, (johon luetaan oma tehtäväpiiri, yleinen toimivalta ja harkin-
nan vapaus) ja luottamusmiesjärjestelmästä siihen sisältyvine vaalijärjestelmineen. Esim. Holopainen (1969) 
on määritellyt kunnallisen itsehallinnon julkista valtaa käyttäen toteutetuksi, pysyväksi tarkoitetuksi ja 
yhteistoimintaan osallistuvista yksiköistä oikeudellisesti itsenäiseksi erotetuksi, tietyn alueen ihmisten 
yhteistoiminnaksi yhteisten tehtävien suorittamiseksi, joka kiinteästi liittyy tuntomerkeiltään samanlaiseen, 
valtion piirissä tapahtuvaan yhteistoimintaan. Kalima (1988, 51-58) puolestaan on analysoinut itsehallinnon 
perustuslainsuojasta oikeustieteessä esitettyjä kantoja. Ks. mm. Ryynänen (1986, 25-30), joka on tutkinut 
kuntien ja valtion välisiä suhteita oikeudellisena kysymyksenä. 

647 Kekkonen 1936, 59. Kekkonen (1936, 54-57) painotti väitöskirjassaan kunnan oikeushenkilölli-
syyttä. Kekkosen mukaan kaiken itsehallinnollisen toiminnan ratkaiseva tunnusmerkki on se, että itsehal-
linnon subjektina on valtiosta erillinen oikeushenkilö, julkisoikeudellinen juridinen henkilö. Kekkonen 
toteaa vielä, että ero valtionhallinnon ja itsehallinnon välillä ei ole tehtävien vaan organisaation järjestelyn 
erilaisuudessa. 

648 Sandberg & Ståhlberg 1997, 30-32 



211 

 

perustuu eduskunnan säätämiin lakeihin. Tästä näkökulmasta korostetaan, että 

itsehallinto ei ole arvo sinänsä, vaan tärkeintä on palvelujen saatavuus ja 

kansalaisten yhdenvertaisuus. Kuntakeskeisessä kuntanäkemyksessä lähdetään siitä, 

että kunnat ovat omaehtoisen kehityksen synnyttämiä paikallisyhteisöjä. 

Kunnallinen itsehallinto on tämän näkemyksen mukaan yhteiskuntaa rakentava 

perusarvo, johon ei saa koskea ilman kunnan suostumusta. Sandberg ja Ståhlberg 

korostavat, ettei näitä näkemyksiä voida osoittaa oikeaksi tai vääräksi, koska 

arvolähtökohdat eivät voi olla sinänsä oikeita tai vääriä. Sen sijaan ne ohjaavat tapaa 

asettaa kysymyksiä ja tehdä johtopäätöksiä. Sandbergin & Ståhlbergin oma 

arvovalinta on kuntakeskeisen itsehallintonäkemyksen korostaminen.  

Hoikka & Borg649 puolestaan  ovat todenneet, että itsehallintoa voidaan pitää 

desentralisaation yhtenä muotona. He kuitenkin jatkavat, että itsehallinnon käsite ei 

ole aivan ongelmaton desentralisaation kannalta. Tästä kertoo se, että kuntien 

suvereniteettia on nimittäin ensinnäkin perusteltu luonnonoikeudellisesta ajattelusta 

lähtien. Tämän ajattelun mukaan itsehallinto on ymmärretty kuntien alkuperäiseksi 

oikeudeksi.  Merikoski puolestaan on määritellyt itsehallinnon sellaiseksi 

desentralisaatioksi, jossa vallankäyttö ei ole omaperäistä ja rajoittamatonta, vaan 

valtiosta lähtöisin olevaa650. Lisäksi kunnalliseen itsehallintoon liittyy Merikosken 

mukaan luonnollisena osana valtion valvonta.651 Holopainen puolestaan on pitänyt 

tällaista itsehallinnon määrittelyä apriosena ja vaille empiiristä näyttöä jäävänä652. 

                                                   
649 Hoikka & Borg 1990, 5. 
650 Holopainen (1977, 4) on vuonna 1977 puolestaan kirjoittanut seuraavasti: ”Nykyinen yhteiskunta-

järjestyksemme, jossa valtio on hierarkkisesti ylin yksikkö ja samalla myös järjestelmän perusta, on muo-
dostunut alhaalta ylöspäin, pienistä yksiköistä suurimpiin. Yhteiskunnallisen järjestäytymisen yksikkönä 
kunta – sitä vastaavat aikaisemmat yksiköt pitäjä ja kaupunki – on valtiota vanhempi. Järjestäytymisen 
kehittyessä suuremmista yksiköistä, lopulta valtiosta, on tullut hallitsevia pienempien yksiköiden säilyessä 
kuitenkin eri tehtävien hoitajina.” 

651 Merikoski 1966, 190-192. Merikosken (1976a, 185) mukaan valtion suorittama valvontatoiminta 
kuuluu välttämättömänä täydennyksenä desentralisoituun hallintojärjestelmään. Ståhlberg jatkaa kuitenkin 
vielä, että desentralisoidussa hallinnossa pääsääntönä on desentralisoidun elimen vapaus ja riippumatto-
muus valvonnan ollessa poikkeuksena. Ståhlberg (1913, 270) on puolestaan todennut, että kunnallishallinto 
ja itsehallinto ovat valtiosta riippuvaisia. Ståhlbergin mukaan valtion lainsäädäntö järjestää kunnan itsehal-
linnon ja valtio valvoo siihen kuuluvien velvollisuuksien täyttämistä, säädetyn menettelyn noudattamista ja 
kunnan pysymistä sille uskotun toimialan piirissä. Ks. myös Inha 2004, 153. 

652 Holopainen 1969, 266. 
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Nykyisin katsotaan, että kunnat ja valtio ovat päätöksiä tekevinä viranomaisina 

keskenään yhdenvertaisia hallintojärjestelmän sisällä653. Perustuslain takaamaan 

kunnan itsehallintoon kuuluu suhteellisen selvä hallinnollinen riippumattomuus ja 

erillisyys valtiosta. Pelkistetysti voidaan sanoa, että kysymys on siitä, että valtio ja 

kunta ovat hallinnon kokonaisjärjestelmän osia. Hannus654 kirjoitti vuoden 1976 

kunnallislain selitysteoksensa  johdannossa: ”Kunta on osa valtion organisaatiota. 

Se on tietyn alueen ja tämän asujaimiston käsittävä yhteisö”. ”Kunnan hallinto 

perustuu sen jäsenten itsehallintoon, valtaan itse hoitaa asiansa.” Teoksen Kuntien 

toiminta, johtaminen ja hallintasuhteet655 esipuhe 20 vuotta myöhemmin taas alkoi 

toteamuksella: ”Kunnat ovat osa suomalaisten jokapäiväistä elämää”. Teoksessa 

jatkettiin määrittelyä: ”Kunnan toiminnan perustana on itsehallinto eli paikallisen 

väestön oikeus päättää omavastuisesti omista asioistaan”. Tekstien muuttumisessa 

kysymys on painotuksista ja niiden muuttumisesta. Nyt korostetaan aiempaa 

enemmän suoraa kansalaisvaikuttamista. Muun muassa valtion ja kuntien suhteiden 

uudistamaan asetettu selvitysmies Heikki Koski on peräänkuuluttanut tarvetta 

katsoa valtion ja kuntien välisiä suhteita kansalaisnäkökulmasta656. Kunnallinen 

itsehallinto näyttäytyy tällöin kansalaisten oikeutena itsehallintoon, heidän 

osallisuutensa ja vaikutusmahdollisuuksiensa korostamisena. Kuuskoski puolestaan 

aikanaan muistutti, miten itsehallinto sana jo itsessään kuvaa sattuvasti hallinnon 

subjektin ja objektin yhtymistä.657 

Perustuslain mukaan Suomi jakautuu kuntiin, joiden hallinnon tulee perustua 

kunnan asukkaiden itsehallintoon. Kuntalaisen ja vaikuttamismahdollisuuksien 

näkökulmasta itsehallinnolla tarkoitetaankin paikallisen väestön oikeutta päättää 

                                                   
653 Ks. esim. Holopainen 1969, 394; Heuru 2003, 94-95; Heuru & Mennola & Ryynänen 2008, 81-84. 

Aer (2000, 49) kirjoittaa, että analyyttinen hallinto-oikeudellinen tutkimus teki merkittävän avauksen hallin-
to-oikeuden monoliittisen rakenteen purkamisessa osoittaessaan, että kunnan toimivalta ei ole johdettavis-
sa valtion vallasta, vaan se perustuu oikeusjärjestykseen, kuten myös valtion valta. Aer jatkaa vielä, että 
kunnan asema ei ole valtion viranomaisille alisteinen eikä sen valtaa voida pitää valtion valtaan nähden 
toissijaisena. 

654 Hannus 1977 
655 Anttiroiko & Haveri & Karhu & Ryynänen & Siitonen (toim.) 2003,  7 
656 Ks. tarkemmin KM 1996:16, 133-134. 
657 Kuuskoski 1955, 20. 
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omavastuisesti omista asioistaan. Kunnallisen itsehallinnon toteutuminen ja 

toimintakyky ovat riippuvaisia keskeisesti kuntalaisten aktiivisuudesta  ja halusta 

osallistua kunnalliseen toimintaan. Valtion ohjaus- ja valvontaoikeus  perustuu 

siihen valtuuttaviin säännöksiin. Valtiolla ei ole oikeuksia puuttua rajoituksetta 

itsehallinnon omaavien yhteisöjen toimintaan esimerkiksi lainsäädännöllä. Valtio, 

joka kunnioittaa kunnallista itsehallintoa, sallii yhteiskunnan kehittyvän 

kansalaislähtöisesti. 

Vaikka itsehallinto käsitteenä on moniulotteinen, on itsehallinnon keskeinen 

tunnusmerkistö siinä, että sitä hoitavat itse yhdyskunnan omat jäsenet omien 

toimielintensä kautta.658 Itsehallinnollisella kunnalla on edellytettävä olevan kyky 

tiedostaa jäsentensä henkiset ja aineelliset tarpeet sekä valmius yhteiskunnallisen 

oikeudenmukaisuuden ja ihmisen henkisen kasvun edistämiseen. Vielä voidaan 

lisätä valmius luoda yleisiä edellytyksiä aineellisesti, henkisesti ja ekologisesti 

kestävälle kehitykselle.659 Itsehallinnon vahvana puolena on muun muassa se, että 

paikalliset olosuhteet voidaan, kysymyksen ollessa alueellisesta itsehallinnosta, 

riittävässä määrässä ottaa hallintotoiminnassa huomioon. Itsehallinto antaa 

hallintokoneistolle huomattavan asiantuntemus- ja voimanlisän sen kautta, että 

itsehallintoyhdyskunnat laajassa mitassa käyttävät palkattujen ammattivirkamiesten 

asemesta ja rinnalla tehtäviensä hoitamiseen ns. kunnia- eli luottamusvirkamiehiä. 

Nämä ovat yhdyskunnan jäsenten keskuudesta valittuja, tavallisimmin kollegisen 

viranomaisen jäseniksi vaaleilla asetettuja luottamushenkilöitä, jotka eivät, kuten 

varsinaiset virkamiehet, hoida tätä kunniatehtäväänsä päätoimena, eivätkä 

myöskään saa siitä palkkaa, joka olisi tarkoitettu turvaamaan heidän 

                                                   
658 Ryynänen 2001, 11. Selvityksessä kuntien itsehallinnollisesta asemasta (Kuntien itsehallintohank-

keen raportti) (2000, 10-11) mainitaan kunnallisen itsehallinnon keskeisiä ominaispiirteitä, joita kunnallis-
komitea on hahmotellut. Ainakin seuraavien seikkojen katsotaan yleensä kuuluvan kunnallisen itsehallin-
non piiriin: 1.) Kuntalaisilla on oikeus itse valita kunnan ylin päättävä toimielin, kunnanvaltuusto. Kunnan 
hallinnon tulee muutoinkin perustua luottamushenkilöiden määräävään asemaan. 2.) Kunnanvaltuustolla 
on yleinen toimivalta päättää kuntalaisten yhteisistä asioista, minkä lisäksi kunnalla on tietyt sille erikseen 
lainsäädännöllä määrätyt tehtävät. 3.) Kunta on valtionhallinnosta erillinen ja sen toimielimillä on tietty 
riippumattomuus valtiosta. 4.) Kunnalla on oikeus verottaa jäseniään. 

659 Heuru 2001b, 14 
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toimeentulonsa. Itsehallintoyhdyskunnan varsinaisten palkattujen virkamiesten 

valitseminen tapahtuu tärkeimpien virkojen osalta yleensä myös alhaaltapäin, joko 

niin, että yhdyskunnan jäsenet välittömästi valitsevat virkamiehen tai niin, että 

valitsemisen toimittaa luottamusmieskollegio. Näin siis itsehallintoyhdyskunnan 

demokraattisen instituutin ominaisuus ilmenee alhaaltapäin, yhdyskunnan jäsenen 

kannalta katsottuna siinä, että yhdyskunta hoitaa asioitaan sellaisten toimielinten 

avulla, joiden henkilökokoonpanon se itse määrää.660  

Lailla vahvistetun toimivaltapiirinsä puitteissa itsehallintoyhdyskunnat toimivat 

omavastuisesti. Tämä merkitsee sitä, että valtio ei yleensä tapaus tapaukselta 

sekaannu yhdyskunnan asioihin määräten, miten ne on ratkaistava ja hoidettava. 

Valtio on näiden yhdyskuntain toimintaa järjestäessään lähtenyt siitä käsityksestä, 

että alhaaltapäin, yhdyskunnan jäsenien taholta tuleva tarkkailu ja silmälläpito riittää 

pitämään yhdyskunnan toiminnan lain viitoittamilla linjoilla ja ohjaamaan sitä 

tarkoituksenmukaiseen suuntaan661. Kun näet yhdyskunnan jäsenet joutuvat viime 

kädessä kukin omalta osaltaan mm. itseensä kohdistuvina henkilökohtaisina 

taloudellisina rasituksina (veroina) tuntemaan yhdyskunnan elinten tekemien 

erehdysten ja huonon asianhoidon seuraukset, on heidän intressissään kiinteästi 

seurata yhdyskunnan toimihenkilöiden toimintaa ja, jos huonoa asiainhoitoa 

ilmenee, käytettävissään olevien keinoin aikaansaada muutoksia 

toimihenkilökunnan kokoonpanossa. Seurauksena omavastuisuusperiaatteesta on 

mm., että valtio kohdistaa valvontansa pääasiassa vain itsehallintoyhdyskuntain 

toiminnan laillisuuteen, mutta yleensä ei kajoa näiden yhdyskuntain elinten 

toimenpiteisiin sillä perusteella, että ne ovat epätarkoituksenmukaisia. Pursiainen662 

muistuttaa, että kunnan itsehallinnolla on myös moraalisia rajoitteita. Kuntalain 

määrittelemä kestävä kehitys on yksi niistä. Kuntien on noudatettava kestävän 

kehityksen periaatteita. Mennolan663 mukaan alueelliseen itsehallintoon kuuluu 

                                                   
660 Merikoski & Vilkkonen 1982 
661 Ks. esim. Scheinin 1987, 69-70. 
662 Pursiainen 2001, 122. 
663 Mennola 1991, 115. 



215 

 

kaikkialla se perusajatus, että kunnan tai maakunnan poliittinen päättäjä on sidottu 

vain lakien noudattamiseen. Sen sijaan toimiensa tarkoituksenmukaisuuden 

kunnalliset päätöksentekijät saavat periaatteessa harkita itse.  

1.2 Kunnallisen itsehallinnon normiperusta 

Kunnallishallinnon oikeudellinen asema reaalisesti nähtynä riippuu tietysti 

lainsäädännöstä ja kulloinkin vallitsevasta oikeuskäsityksestä664. Ryynänen665 on 

todennut, että kunnallisen itsehallinnon kannalta keskeistä on se, millainen suoja 

sillä on lainsäätäjän itsehallintoa kaventavia toimia kohtaan. Euroopan neuvoston 

paikallisen itsehallinnon peruskirja (SopS66/1991) tuli Suomea sitovaksi Suomen 

liityttyä Euroopan neuvostoon ja ratifioitua sopimuksen vuonna 1991. Tässä 

asiakirjassa muotoillaan vähimmäisvaatimuksia paikalliselle itsehallinnolle. 3. 

artiklan mukaan paikallinen itsehallinto tarkoittaa paikallisviranomaisten oikeutta ja 

kelpoisuutta lain nojalla hoitaa julkisia asioita omalla vastuullaan ja paikallisen 

väestön etujen mukaisesti. Peruskirja on merkittävällä tavalla vahvistanut 

kunnallista itsehallintoa ja muodostaa tärkeän mallin maakohtaisten kuntalakien 

säätämiselle. Sopimus edellyttää itsehallinnon tunnustamista sopimusvaltion laissa, 

mahdollisuuksien mukaan perustuslaissa (2 artikla). Artiklan ilmaisemaa paikallisen 

itsehallinnon määritelmää on pidetty onnistuneena ilmaisuna paikallisesta 

itsehallinnosta. Sen mukaan paikallinen itsehallinto tarkoittaa paikallisviranomaisten 

oikeutta ja kelpoisuutta säännellä ja hoitaa lain nojalla huomattavaa osaa julkisista 

asioista omalla vastuullaan ja paikallisen väestön etujen mukaisesti (3 artikla). 

                                                   
664 Kuuskoski (1952, 28) toteaa, että tarkasteltaessa suomalaisen kunnallisen itsehallinnon vaiheita, 

voidaan todeta, että kaupunkien ja maalaiskuntien kunnallisen itsehallinnon kehitys on ollut erilainen. Kun 
kaupungit itsehallintoyhdyskuntina keskiajalta lähtien hoitivat paikallista hallintoa, niiden tehtäväpiiri jo 
alkuaan oli laaja, usein nykyistä paljon laajempi. Toisina aikoina kaupunkien viranomaiset hoitivat ehkä 
kaikki paikallishallinnon tehtävät. Kun silloin elinkeinoelämän valvonta ja sääntely ulottuivat pidemmälle 
kuin nykyään, olivat myös kaupunkien hallintotehtävät suhteellisesti monipuolisemmat ja laajemmat. Maa-
laiskuntien itsehallinto on sen sijaan kehittynyt seurakuntien itsehallinnosta. Kirkolliseen itsehallintoon 
vähitellen kytkeytyi maallisia tehtäviä, jotka jatkuvasti lisääntyivät ja laajenivat. Ks. tarkemmin kunnallisen 
itsehallinnon aikaisemmasta kehityksestä esim. Kuuskoski 1960, 1-3. 

665 Ryynänen 2012, 51.  
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Artiklan toisesta momentista ilmenee, että tätä oikeutta käyttävät vaaleilla valitut 

toimielimet. Suomen oloissa vain kunta täyttää nämä mainitut edellytykset. 

Sopimuksen 6 artikla edellyttää, että paikallisviranomaisten on saatava päättää 

sisäisestä hallintorakenteestaan voidakseen sovittaa sen paikallisiin tarpeisiin ja 

varmistaakseen tehokkaan hallinnon. Sopimus sisältää vielä säännöksiä muun 

muassa paikallisviranomaisten taloudellisten voimavarojen turvaamisesta. 

Peruskirjassa säädetään edelleen valtion paikallisviranomaisiin kohdistamasta 

valvonnasta. Paikallisviranomaisten toiminnan hallinnollisella valvonnalla tulee 

yleensä pyrkiä varmistamaan laillisuuden ja perustuslaillisten periaatteiden 

noudattaminen. Ylemmät viranomaiset saavat kuitenkin valvoa niiden tehtävien 

tarkoituksenmukaisuutta, jotka on siirretty paikallisviranomaisille. 

Paikallisviranomaisten hallinnollisessa valvonnassa on varmistettava, että 

viranomaisen valvonnan laajuus on sopivassa suhteessa suojeltavien etujen 

tärkeyteen (8 artikla). Sopimusartikla näyttää sallivan myös kuntiin kohdistuvan 

tarkoituksenmukaisuusvalvonnan, milloin kysymys on kunnille siirretyistä 

tehtävistä. Tältä osin on epäselvää, mitä on pidettävä kunnille siirrettyinä tehtävinä. 

Tarkoittaako sopimusmääräys esimerkiksi sitä, että tarkoituksenmukaisuusvalvonta 

olisi mahdollista kaikilla kuntien erityistoimialoilla? Sopimustekstiä selittävässä 

asiakirjassa puhutaan tältä osin tehtävistä, jotka on delegoitu paikallisviranomaisille 

ja joissa delegoiva viranomainen haluaa pidättää oikeuden ohjata toiminnan 

suorittamisen tapaa. Tämä ei kuitenkaan saa merkitä kaiken harkintavallan 

poissulkemista paikallisviranomaisilta. 

Euroopan unionissa ei ole vastaavaa asiakirjaa, vaan jokainen jäsenvaltio 

määrittelee paikallishallintonsa toimintatavat ja sisällön itse. Alueiden komitean 

kautta on järjestetty eräänlainen toisen asteen vaikutusmahdollisuus. Syrjäsen 

mukaan EU:n luonteeseen ja sen arvoihin voimakkaasti taloudellisena yhteisönä ei 

kuulu korostaa paikallista itsehallintoa, mutta kylläkin sitä, että kansallisesti on 

oikeus Hansa Fleisch – tapauksen (1992) mukaisesti ”vapaasti delegoida toimivaltaa 

valtionsisäisesti samoin kuin toteuttaa alueellisten tai paikallisten viranomaisten 
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toimenpitein sellaisia yhteisöoikeudellisia toimia, jotka eivät ole välittömästi 

sovellettavia, sikäli kuin tämä toimivallan delegointi mahdollistaa yhteisötoimien 

oikean toteuttamisen.” 666 

Suomessa kuntien itsehallinnon asema määriteltiin ensimmäisen kerran vuoden 

1919 hallitusmuodossa. HM 50.1 §:ssä oli maa jaettu lääneihin, kihlakuntiin ja 

kuntiin. HM 51.2 § sisälsi säännöksen, jonka mukaan kuntain hallinnon tulee 

perustua kansalaisten itsehallintoon, niin kuin erityisissä laeissa siitä säädetään. 

Kunnallisen itsehallinnon kehitykselle ja perustuslaillisen aseman tulkintaan oli 

myös erityistä merkitystä Toivo Holopaisen väitöskirjalla ”Kunnan asema 

valtiossa” (1969). Harjulan & Prättälän667 mukaan merkittävimmät kunnan ja 

valtion suhteen oikeudelliseen sääntelyyn vaikuttavat uudistukset ovat olleet 

perusoikeusuudistus (1995) ja perustuslakiuudistus (2000). Näiden uudistusten 

jälkeen kuntiin kohdistuvan sääntelyn perusteet ovat perustuneet selkeästi 

perustuslain säännöksiin ja periaatteisiin. Perustuslaki määrittelee esimerkiksi 

valtion ja kuntien keskinäisen vastuunjaon perusoikeuksien turvaamisessa, 

lainsäädäntövallan delegoimisen rajat (80 §) ja yksityistämisen edellytykset (124 §). 

Kunnallisen itsehallinnon perustuslaillinen asema ilmenee perustuslain 121 §:stä, 

jonka mukaan Suomi jakaantuu kuntiin, joiden hallinnon tulee perustua kunnan 

asukkaiden itsehallintoon. Perustuslaissa määritelty kunnallinen itsehallinto on siis 

kuntalaisten itsehallintoa. Edustuksellinen demokratia on Suomen 

paikallishallinnon perusta. Edustuksellisuus perustuu kuntien asukkaiden joka neljäs 

vuosi käyttämään äänivaltaan kunnallisvaaleissa, jolloin he valitsevat edustajansa 

kunnanvaltuustoihin. Sille kuuluu kunnan toiminnasta ja taloudesta päättämisen 

ohessa edistää kuntalaisten suoraa osallistumista kunnan toimintaan ja 

päätöksentekoon. Valtuutettujen, kuten muidenkin luottamustehtäviin valittavien 

vaalikelpoisuudesta, asemasta ja toimivallasta säädetään kuntalaissa. Kuntalaki 

painottaa valtuuston roolia kunnan strategisena johtajana, jossa on tärkeää 

                                                   
666 Syrjänen 1999, 201 
667 Harjula & Prättälä 2007, 6. 
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tulevaisuuteen suuntautunut, kunnan toiminnan pitkäntähtäimen tavoitteiden ja 

päämäärien hahmottaminen ja linjaaminen. Kuntien hallinnon yleisistä perusteista 

ja kunnille annettavista tehtävistä säädetään lailla. Edelleen säännöksen 3 

momentista ilmenee, että kunnilla on verotusoikeus. Perustuslain 14 §:ssä on 

säädetty oikeudesta äänestää kunnallisvaaleissa ja kunnallisesta kansanäänestyksestä. 

Niin ikään siitä ilmenee, että oikeudesta muutoin osallistua kuntien hallintoon 

säädetään lailla. 

Perustuslain 2 §:n mukaan valtiovalta kuuluu kansalle, jota edustaa valtiopäiville 

kokoontunut eduskunta eikä säännöksessä mainita erikseen kunnallista 

itsehallintoa. Tämä ei kuitenkaan tarkoita kunnallisen itsehallinnon sulkemista pois 

kansanvaltaisuusperiaatteen piiristä. Perustuslaissa määritelty 

kansanvaltaisuusperiaate vaikuttaa myös kunnallisen itsehallinnon painoarvoon ja 

oikeudelliseen tulkintaan. Perustuslain 2 §:n mukaan kansanvaltaan sisältyvän 

yksilön oikeus osallistua ja vaikuttaa yhteiskunnan ja elinympäristönsä 

kehittämiseen. Tämä sisältää myös osallistumisen kunnalliseen, paikalliseen 

toimintaan. Vaikka kunnallista itsehallintoa ei mainita tässä säännöksessä 

nimenomaisesti, ihmisten osallistumismahdollisuudet on turvattu hallinnon eri 

tasoilla ja myös kunnissa. Ryynänen on kritisoinut kunnallisen itsehallinnon 

puutteellista huomioon ottamista perustuslakia valmisteltaessa. Perustuslain 

uudistuksen tavoitteeksi oli asetettu kunnallisen itsehallinnon vahvistaminen, mutta 

tämä ei hänen mukaansa juuri ilmene perustuslaista, joka lähinnä kirjaa vallinneen 

tulkintakäytännön. Ryynänen näkee myös perustuslain kansanvaltaisuusperiaatetta 

sääntelevän 2 §:n eduskuntakeskeisenä ummistavan silmät kansalaisten 

itsehallinnon muodossa toteuttavalta kunnalliselta toiminnalta.668 

Nykyinen kuntalaki (365/1995) seuraa rakenteeltaan ja pääpiirteiltään aiempia 

kuntalakeja. Kunnallinen itsehallinto kunnan asukkaiden itsehallintona ilmenee 
                                                   
668 Ryynänen 2001b, 104-113. Viljanen (2002, 25-26) kirjoittaa, että useilla oikeudenaloilla on olemas-

sa silmin nähden havaittavaa perusoikeusinnostusta, joka näkyy pyrkimyksenä esimerkiksi suhteuttaa oman 
oikeudenalan yleisiä oppeja perusoikeusjärjestelmän tarjoamiin valtiosääntöisiin lähtökohtiin. Viljanen 
ymmärtää asian niin, että eri oikeudenaloilla on todella kiinnostuttu oman oikeudenalan suhteesta oikeus-
järjestyksen perustaviin lähtökohtiin, joita juuri perusoikeudet ilmentävät. 
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selvästi kuntalain 1 §:ssä. Kuntalain 1.2 §:ssä ilmaistaan, että kunnan päätösvaltaa 

käyttää asukkaiden valitsema valtuusto. Kansanäänestyksestä ja asukkaiden 

oikeudesta muuten osallistua ja vaikuttaa kunnan hallintoon säädetään kuntalain 

monissa säännöksissä. Vielä on aiheellista tähdentää, että kunnan tehtäväksi 

kuntalain 1.3 §:ssä asetetaan kunnan asukkaiden hyvinvoinnin ja kestävän 

kehityksen edistäminen. 

Kunnan itsehallinnollista asemaa käsitellään myös kuntalain 2 §:ssä, joka säätelee 

kunnan tehtäviä. Kunta hoitaa itsehallinnon nojalla itselleen ottamansa ja sille laissa 

säädetyt tehtävät. Erityisesti on syytä huomata, ettei kunnalle saa antaa uusia 

tehtäviä tai velvollisuuksia tai ottaa pois tehtäviä tai oikeuksia muuten kuin 

säätämällä siitä lailla. Kunnan toimiala jakaantuu yleiseen toimialaan ja erityiseen 

toimialaan. Yleisen toimialansa puolelle kunnan keskeisenä tehtävänä on 

esimerkiksi tukea kulttuuria ja liikuntaa, edistää alueellaan elinkeinotoimintaa, hoitaa 

julkista liikennettä, energian ja lämmön jakelua, matkailua ja asumiseen liittyviä 

toimia. Elinkeinopolitiikka on ehkä suurin yleisen toimialan mukaisista tehtävistä. 

Elinkeinopolitiikan tavoitteena on edistää kuntalaisten taloudellista hyvinvointia, 

turvata ja luoda työpaikkoja sekä huolehtia elinkeinonharjoittamisen yleisistä 

edellytyksistä.669  

Erityisen toimialan tehtävistä on säädetty lailla. Erityislakeja on katsottu 

voitavan säätää vain niin, että siihen sisältöön, mikä termille ”itsehallinto” 

oikeusjärjestyksessä kulloinkin annetaan, ei kajota. Kysymys on tällöin erityislain 

sisällöstä eli siitä, miten paljon harkintavaltaa kunnalliselle päätöksentekijälle jää. 

Erityistoimialan luonteeseen kuuluu, että niiden mukaisia tehtäviä hoidettaessa 

valtion ohjaus ja valvonta on laajempaa kuin yleisen toimialan osalta. Valtion 

ohjauksen tulee kuitenkin rajoittua vain välttämättömään ja perustua laissa 

annettuun valtuutukseen.  

Ympäristöasiat kuuluvat yleensä kunnan erityistoimialaan. Nykyisin kunnalliselle 

itsehallinnolle annetaan merkitystä myös kunnan erityistoimialoilla, kuten 

                                                   
669 Anttiroiko & Haveri & Karhu & Ryynänen (toim.) 2007, 58-59. 
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kaavoituksessa. Yleisesti ottaen tämä tarkoittaa kuntien toimintavapauden 

painottamista. Toisaalta tämä merkitsee myös lisääntyvää vastuuta kunnallisessa 

toiminnassa.670  

Mäkinen on todennut, että aikaisemmin kunnalliselle itsehallinnolle annettiin 

merkitystä vain yleisen toimialan puolella. Sen sijaa kunnallista toimintaa voitiin 

hyvinkin tarkkaan ohjeistaa erityistoimialan alueella. Nykyisin niin lainsäädännössä 

kuin hallintokäytännössä kunnalliselle itsehallinnolle on annettu merkitystä 

molemmilla alueilla. Tämän takia erottelua yleiseen ja erityiseen toimialaan on 

ryhdytty kyseenalaistamaan671. Nähtäväksi jääkin sijoittuuko kaavoitus jatkossa 

yleisen toimialan vai erityisen toimialan puolelle vai säilyykö yleisen ja erityisen 

toimialan jaottelu lainkaan.672 

Kuntalain 8 §:ssä säädetään valtion ja kuntien suhteesta. Sen mukaan 

valtiovarainministeriö seuraa yleisesti kuntien toimintaa ja taloutta sekä huolehtii, 

että kuntien itsehallinto otetaan huomioon kuntia koskevan lainsäädännön 

valmistelussa. Aluehallintovirasto voi kantelun johdosta tutkia, onko kunta 

toiminut voimassa olevien lakien mukaan. Olennaista näissä suhteissa on, että 

yleinen mahdollisuus valvoa kuntien toimintaa on poistettu ja jäljelle on jäänyt vain 

kantelujen käsittely yksittäistapauksissa. Sääntelyn taustalla on kunnallisen 

itsehallinnon voimistamistavoite, mikä ilmeni varsin selvästi eduskunnan ottaessa 

kantaa kuntalain säätämiseen. 

Yhteenvetona edellä olevasta voidaan todeta, että voimassa olevassa oikeudessa 

kuntien itsehallinto nähdään kunnan asukkaiden itsehallintona. Euroopan 

paikallisen itsehallinnon peruskirja puolestaan rajaa kuntiin kohdistuvan valvonnan 

pääsääntöisesti vain laillisuuskysymyksiin. Epäselväksi on kuitenkin jäänyt, missä 

määrin kuntien erityistoimialan mukaisiin tehtäviin voidaan puuttua myös 

tarkoituksenmukaisuusperusteilla. Lainsäädännössä on yleisesti pyritty seuraamaan 

itsehallinnon peruskirjan vaatimuksia siten, että kuntien toimintaan puuttuminen 

                                                   
670 Mäkinen 2007c, 10-12. 
671 Anttiroiko & Haveri & Karhu & Ryynänen (toim.) 2007, 64-65. 
672 Mäkinen 2007c, 10-12. 
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on tehty yleensä mahdolliseksi vain laillisuusperusteella. Näin ollen lainsäädännössä 

on tulkittu peruskirjaa itsehallintomyönteisesti. Periaate näkyy ensinnäkin 

aluehallintoviraston toimivaltaa koskevassa sääntelyssä ja toiseksi maankäyttö- ja 

rakennuslain sääntelytavassa, jonka mukaan valtion viranomaiset eivät enää 

pääsääntöisesti vahvista kuntien kaavoja eivätkä näin ollen teoriassakaan enää voi 

puuttua kaavoituksen tarkoituksenmukaisuuskysymyksiin. 

1.3 Vapaakuntakokeilun merkitys kunnalliselle itsehallinnolle 

Sutela673 on todennut, että hyvinvointivaltion luominen 1960-1970-luvuilla lisäsi 

kuntien lakisääteisiä tehtäviä ja velvoitteita huomattavasti ja samalla kavensi 

kunnallista itsehallintoa. Harjula & Prättälä674 puolestaan kirjoittavat asiasta 

seuraavasti: ”1960- ja 1970 -lukujen yhteiskuntanäkemys korosti yhtenäisyyttä ja 

suunnitelmallisuutta. Hyvinvointivaltion rakentamisvaiheessa valtio säänteli 

puitelaeilla, valtakunnallisilla suunnitelmilla, hallinnollisilla normeilla ja 

tehtäväkohtaisilla valtionosuuksilla kuntien hallintoa, toimintaa ja taloutta. Kuntien 

hallinto oli yhtenäinen kaikilla hallinnonaloilla pakollisine lautakuntineen ja 

virkoineen. Tavoitteena oli ennen kaikkea sosiaalinen ja alueellinen tasa-arvo eli 

yhdenmukaisten yhteiskunnallisten palvelujen takaaminen kansalaisille 

asuinpaikasta riippumatta.” Myös Hoikka & Borg675 ovat todenneet, että Suomessa 

valtio on ohjannut kuntia suoraan säätämällä kuntien tehtäviä lakisääteisiksi, sekä 

välillisesti taloudellisella ohjauksella valtionosuuksien ja -avustusten muodossa. 

Tästä on seurannut se, että hallinto on kasvanut ja tavallaan pakottanut kunnat 

virkavaltaiseen kunnallishallintoon. Lisäksi toimintaa ovat ohjanneet erilaiset 

valtakunnalliset ja kunnalliset suunnittelujärjestelmät. Harjulan & Prättälän mukaan 

muutos alkoi jo 1970-1980 -lukujen taitteessa. Tuolloin valtion keskushallinnon 

ohjausta väljennettiin siirtämällä tehtäviä alaspäin. Erityisesti valtaa saivat tässä 

                                                   
673 Sutela 2000, 75. 
674 Harjula & Prättälä, 2007, 5. 
675 Hoikka & Borg 1990, 84-88. 
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vaiheessa lääninhallitukset, mutta jonkin verran myös kunnat alistettavien asioiden 

vähennyttyä ja suunnittelujärjestelmien kevennyttyä. 

Vapaakuntakokeilusta annetun lain (718/1988) mukaisesti vapaakuntakokeilu 

käynnistyi 1.1.1989. Valtioneuvosto valitsi vapaakunniksi 8.12.1988 tekemällään 

päätöksellä kaikki hakemuksensa jättäneet 56 kaupunkia ja kuntaa676. Myöhemmin 

kokeilu ulotettiin koskemaan kaikkia kuntia ja myös kuntayhtymiä. 

Vapaakuntakokeilulain 1.1 §:n mukaan pyrittiin kokeilulla saamaan kokemuksia 

”siitä, miten voidaan vahvistaa kunnallista itsehallintoa, lisätä kuntalaisten 

osallistumismahdollisuuksia, kehittää kunnallishallintoa paikallisia oloja nykyistä 

paremmin vastaavaksi…”. Tavoitteena oli etsiä keinoja ja osallistumisen muotoja, 

joilla kunnallista demokratiaa lisätään677.  

Vapaakuntakokeilussa muutoksen suunta oli se, että tehtäviä ja toimivaltaa 

siirrettiin keskushallinnosta alue- ja paikallishallintoon ja organisaatioiden 

muodostamaa hierarkiaa madallettiin.  Edellä mainittu edellytti normiohjaukseen 

perustuvien valtion viranomaisten ohjaus- ja johtamismenettelyjen purkamista ja 

rajoittamista vain todella tarpeelliseen678. Toisaalta eräissä kuntasektoria edustavien 

tahojen kannanotoissa 1980-luvun lopussa arvosteltiin vapaakuntakokeilun 

uudistusten etenemistä ja todettiin kyllä kuntien vastuun lisääntyvän, mutta niiden 

itsenäisen päätösvallan kaventuvan valtion ohjauksen tiukentuessa679. Mennola680 

on todennut, että myös tutkijataholta kiinnitettiin huomiota siihen, että 

vapaakuntakokeilu pikemminkin heikentää poliittista autonomiaa ja demokratiaa ja 

lisää virkamiesvaltaa681. Hannus & Hallberg682 ovat kuitenkin todenneet, että 

vapaakuntakokeilusta annetut säännökset osaltaan ennakoivat kunnallislakiin 

vuoden 1992 lopulla tehtyjä muutoksia ja kuntien valtionosuusjärjestelmän 

                                                   
676 Sisäasiainministeriö 1989a, 3. 
677 Ks. tarkemmin vapaakuntakokeilun tavoitteista Rantanen 1988, 2-5 ja Hoikka 1990, 71.  
678 Ks. tarkemmin Sisäasiainministeriö 1988. 
679 Ks. tarkemmin Ryynänen (1988, 25-26). 
680 Mennola 1990b, 38. 
681 Ks. myös Möttösen & Niemelän (2005, 35-37) arviointia siitä, miten vapaakuntakokeilussa onnis-

tuttiin. 
682 Hannus & Hallberg 2000, 67. 
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uudistamista, jotka merkittävästi laajensivat kuntien itsehallintoa, sekä 

kunnalliskomitean ehdotuksia kunnallislain kokonaisuudistuksesta ja siihen 

liittyvistä lainmuutoksista.  

Isola683 on kirjoittanut vuonna 1992, että jo silloiselle oikeuskehitykselle on ollut 

ominaista oikeudellistumisen pysäyttäminen ja liiallisen sääntelyn purkaminen eli 

deregulaatio. Liiallista kuntiin kohdistuvaa sääntelyä on Isolan mukaan pyritty 

purkamaan esimerkiksi vapaakuntakokeilulla ja muilla läheisesti siihen liittyvillä 

toimenpiteillä.684. 

Harjulan & Prättälän685 mukaan vapaakuntakokeilu ennen muuta muokkasi 

asenteita ja rohkaisi aloittamaan laajempia uudistushankkeita. Lisäksi muun muassa 

vapaakuntakokeilu osoitti, että erityisesti hallintoa koskevan sääntelyn 

väljentämisen tarpeesta oltiin melko yksimielisiä. Vapaakuntakokeilua on kuitenkin 

myös kritisoitu esimerkiksi ympäristönsuojeluhallinnon näkökulmasta. Kettunen686 

toteaa, että koska ympäristönsuojelutoimi ei nuoresta iästään johtuen ollut ennen 

vapaakuntakokeilua ehtinyt vakiinnuttaa asemaansa eikä myöskään saada 

voimavaroja, pelättiin ympäristönsuojelutehtävien hoidon vapaakuntakokeilun 

seurauksena heikentyvän. Kuitenkin uuden kuntalain myötä kaikkien kuntien 

päätäntävalta, vastuu ja tehtävät myös ympäristönsuojeluasioissa lisääntyivät.  

                                                   
683 Isola, 1992, 44-45. Isolan mukaan oikeudellistumisen käsite on liitetty hyvinvointivaltioon lähinnä 

kielteisessä mielessä. Niin konservatiiviset kuin radikaalitkin tahot ovat esittäneet sitä kohtaan kritiikkiä, 
tosin erilaisin arvosteluperustein. Isolan tutkimuksen mukaan konservatiivisessa kritiikissä oikeudellistumi-
nen on liitetty muun muassa valtiollisen sääntelyn liialliseen laajuuteen, taloudellisen toiminnan ja yksilöi-
den elämän kahlitsemiseen ja holhoamiseen, byrokratian ja verorasituksen lisääntymiseen sekä yleiseen 
tehottomuuteen julkisessa hallinnossa. Radikaalia kritiikkiä esittäneet ovat Isolan mukaan puolestaan to-
denneet, että sääntely ja viranomaistoiminta ovat ulottuneet aloille, joille ne eivät lainkaan sovellu. Myös 
tehokkuustavoitteet sisältyivät 1980- ja 1990-lukujen aikana toteutettuihin hallinnonuudistuksiin. 

684 Ks. tarkemmin KM 1987:47 ja Tala 1988, 168. 
685 Harjula & Prättälä 1995, 7. 
686 Kettunen 1996, 12. 
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1.4 Kaavoitusmonopolin ja kunnallisen itsehallinnon käsitteet 

kaavoituksessa 

Vihervuori687 on todennut, että kokonaisuutena kunnan asema maankäytön 

suunnittelussa on vahva – nimenomaan suhteessa valtion orgaanien 

vaikutusmahdollisuuksiin. Myös kansainväliseltä kannalta Suomen kuntia on 

maankäyttöasioissa pidetty erittäin itsenäisinä ja niiden asemaa vahvana ja 

keskeisenä. Hollo on muistuttanut, että kunnan toimiessa kaavoittajana on 

erotettava kaavoitusmonopoli688 ja kaavoitusvelvollisuus. Hän kirjoittaa asiasta 

seuraavasti: ”Kunnalla on katsottu olevan itsehallintoonsa perustuen 

kaavoitusmonopoli. Sen nojalla kunta itse päättää suunnittelun tavoitteista. Sillä 

tarkoitetaan kunnalle kuuluvaa harkintavaltaa kaavallisten tavoitteiden asettelussa. 

Kunnalla on itsehallintoonsa perustuen valta päättää maankäytölle asetettavista 

tavoitteista ja niiden mitoituksesta, esimerkiksi asunto- ja liikennealueista. Jos 

kunnalla on tarve laatia suojeluhakuinen tai päinvastoin elinkeinopoliittisesti 

painottunut kaava, oikeudellista estettä valinnoille ei ole, ellei maakunnantasoisesta 

suunnittelusta muuta johdu. Kaavoitusvelvollisuus rajoittaa kunnan tarveharkintaa 

kaavoituksen aloittamisen suhteen. Kaavoitusvelvollisuus voi toteutua 

maankäyttötarpeiden eli asutuksen lisääntyessä.”689 

                                                   
687 Vihervuori 1989, 54. 
688 Syrjänen (1999, 204) kirjoittaa kunnan kaavamonopolista seuraavasti: ”Kunnan kaavamonopoli oli 

tarkoitettu aluksi ilmaisemaan kunnan oikeutta laatia kaavoja myös yksityisen maanomistajan maalle. Ra-
kennuslain aikana se tarkoitti kunnan aloiteoikeutta asema-, rakennus- ja yleiskaavan laatimiseen. Raken-
nuslain 33 §:n mukaan kunta saattoi päättää niissä puitteissa kuin kehitys edellytti, mille alueelle, minkälai-
nen ja milloin kaava laaditaan. Kaavamonopolilla on ymmärretty myös sitä, että kaavan laadinnasta vastaa-
va kunta voi ohjelmoidessaan kaavoitusta asettaa sille tavoitteita ja tehdä perusratkaisut kaavojen sisällöksi. 
Näin kunta pitkälti voi määritellä, osoitetaanko alue rakentamiseen vai ei.” Ruoppilan (2007, 32) mukaan 
Suomen tapauksessa ns. kaavoitusmonopolia voidaan pitää kunnan maapolitiikan kulmakivenä. Hän kui-
tenkin muistuttaa, että kunta on myös taloudellisessa vastuussa yhdyskuntarakenteen kustannuksista eli ns. 
kunnallisteknisistä kustannuksista (fyysinen infrastruktuuri) ja velvollinen järjestämään koulutus-, sosiaali- 
yms. palvelut (sosiaalinen infrastruktuuri). Ruoppila jatkaa, että tämän vuoksi kunnan on syytä pyrkiä 
vaikuttamaan yhdyskuntarakenteensa muotoutumiseen, kaavoituksessa ilmaistujen, tarkoituksenmukaisiksi 
koettujen kehityssuuntien panemiseen täytäntöön. Ks. myös Hollo 2006, 41 ja Virkkunen 1975, 69-83. 

689 Hollo 2009a, 161. Virtanen (2012, 13) puolestaan toteaa, että kunnan kaavamonopoli on juridinen 
käsite, jolla tarkoitetaan lainsäädännöllä kunnalle annettua valtaa päättää kunnan kaavoitettavista alueista ja 
kaavojen sisällöistä. Virtanen jatkaa, että näillä päätöksillä on suuria maapoliittisia ja siten myös taloudellisia 
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Maankäytön suunnittelussa kunnallisen itsehallinnon kannalta keskeinen kunnan 

oikeus ja velvollisuus, kaavoitusmonopoli, on ilmaistu MRL 51 §:n asemakaavan 

laatimistarvesäännöksessä: ”Asemakaava on laadittava ja pidettävä ajan tasalla sitä 

mukaa kuin kunnan kehitys tai maankäytön ohjaustarve sitä edellyttää”. 

Kaavoitusmonopolilla on aluksi tarkoitettu kunnan oikeutta laatia kaavoja myös 

yksityisen maanomistajan maalle. Rakennuslain aikana se tarkoitti kunnan 

aloiteoikeutta asema-, rakennus- ja yleiskaavan laatimiseen. Nykyinen MRL 51 § 

vastaa RakL 33 §:n säännöstä, joka tarkoittaa kunnan oikeutta päättää kunnan 

kehityksen ja maankäytön ohjaustarpeen mukaisesti, milloin, mille alueelle ja 

minkälainen kaava laaditaan. Tämä käy ilmi muun muassa KHO:n päätöksessä 

(KHO 2011:11), jossa todetaan seuraavasti: 

 

KHO 2011:11: ” Kunnalla on velvoite alueen 

asemakaavoittamiseen, jos maankäyttö- ja rakennuslain 51 §:ssä 

säädetyt edellytykset täyttyvät. Mainitun lainkohdan perusteella 

yksittäisellä maanomistajalla ei ole oikeutta saada aluettaan 

kaavoitetuksi, vaan kaavan laatimisen tarpeellisuus kuuluu kunnan 

ratkaistavaksi.”  

 

Toisaalta maanomistajien kannalta edellä mainitussa päätöksessä todetaan, että 

maanomistajien yhdenvertaisen kohtelun vaatimus pätee myös yksityisen 

omistaman maan ja kunnan omistaman maan välillä. Päätöksen pääpaino on 

kuitenkin kuntien päätösvallan korostamisella. 

Kaavojen valmistelussa, laatimisessa ja kaavasta päättämisessä ilmenee kunnan 

itsehallinnollinen asema. Kaikki kaavan valmistelu ja päätöksenteko tehdään 

kunnallishallinnossa. Kaava syntyy kunnallisena päätöksenä, jota ei enää tarvitse 

alistaa valtion viranomaisen vahvistettavaksi. Kaava tulee sellaisenaan voimaan, ellei 

                                                                                                                                  
vaikutuksia. Lisäksi Virtasen mukaan tässä yhteydessä monopoli-käsite on itse asiassa jonkin verran epä-
täsmällinen, koska kunnan harkintavaltaa on eri säännöksillä jonkin verran rajoitettu. 
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ELY-keskus tee oikaisukehotusta tai ellei päätöksestä valiteta. Tämä korostaa 

mielestäni erityisesti kuntien vastuuta kaavoituksessa. Syrjänen690 on todennut, että 

kunnan tulisi aina asettaa suunnittelun tavoitteeksi mahdollisimman korkeatasoisen 

kaavan laatiminen eikä tyytyä vain rimaa hipoen täyttämään lain 

vähimmäisvaatimus. Lisäksi maankäyttö- ja rakennuslain perusteluissa on 

yleiskaavan osalta todettukin, että ”yleiskaavaa laadittaessa voidaan ottaa myös 

muita kuin säännöksessä mainittuja seikkoja huomioon ja yleiskaava voidaan laatia 

myös kunnianhimoisemmin kuin säännöksen edellyttämä vähimmäistaso vaatii”691.  

Kunnanvaltuutetut joutuvat joskus tekemään kotikuntansa maankäyttöön 

liittyviä päätöksiä osin hyvinkin hatarin tiedoin. Päätöstensä pohjaksi kuntapäättäjät 

tunnustavat tarvitsevansa ja haluavansa lisää kaavoitus- ja maapoliittista koulutusta. 

Tiedot selviävät kyselystä, jonka Etelä-Savon maakuntaliitto teetätti vuoden 2012 

lopulla uusille vastavalituille valtuutetuille692. Kuntapäättäjät haluavat kyselyn 

mukaan käyttää lain heille suomaa päätösvaltaa. Tuoreet valtuutetut tahtovat myös 

tietää, miten kaavat vaikuttavat kuntaan ja kuntalaisiin. Tässä auttaisi heidän 

mielestään nykyistä parempi tietämys kaavoitusprosesseista, eri kaavamuodoista ja 

kaavoituksen ja maapolitiikan työkaluista. 

Erityisesti vastavalitut ensikertalaiset valtuutetut toivovat, että kaavoitus ja 

maapolitiikka olisivat nykyistä ymmärrettävämpää ja avoimempaa. Osa vanhoista 

valtuutetuista sen sijaan kokee, että kaavoitus on hidasta, asioista sovitaan salassa ja 

yhteistyö viranomaisten kanssa ei aina suju kuin ”rasvattu”. Maakuntaliiton kyselyn 

mukaan valtuutetut haluavat, että kaavoitus on pitkäjänteistä, tulevaisuuteen 

varautuvaa ja mahdollistavaa. Toiset haluavat maankäytön jatkossakin hajaantuvan 

tasaisesti kunnan alueella, toiset toivovat keskittämistä.693 

Kaavatietämyksellä on selkeä kytkös aluekehitykseen: yhtään asukasta ja yritystä 

ei ole varaa päästää pois maakunnasta sen takia etteivät kaavat ole kunnossa. Pääosa 

                                                   
690 Syrjänen 2012, 51. 
691 HE 101/1998, s. 74. 
692 Etelä-Savon maakuntaliitto, kyselyn kooste 18.12.2012. 
693 Etelä-Savon maakuntaliitto, kyselyn kooste 18.12.2012. 
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kaavoituskoulutuksesta on suunnattu virkamiehille ja kaavoittajille, mutta myös 

valtuutetut toivovat lisää tietoa. Koulutusta kaivattaisiinkin myös päättäjien 

tarpeisiin. Kunnan toimi- ja päätösvalta ilmenee kaavojen tekemisessä. 

Kunnanvaltuusto ohjaa kaavoittajaa. Jos valtuutetut eivät osaa lukea kaavoja, he 

eivät voi tulkita, miten kyseinen kaava vaikuttaa kuntaan tai kuntalaisiin. Kaavoja ja 

kaavatasoja on erilaisia. Valtuutettujen tulee tunnistaa ja ymmärtää niiden merkitys 

ja vaikutus kuntaan. Päättäjien ei tarvitse osata laatia kaavoja vaan ymmärtää, miten 

kunnan harjoittama maapolitiikka ja eri kaavat vaikuttavat kuntaan, kuntalaisiin ja 

aluekehitykseen. Jos ja kun luottamushenkilöillä ei ole tietoa riittävästi, 

viranhaltijoiden vastuu päätöksenteossa kasvaa. Samalla kasvaa riski, että joku 

ulkopuolinen taho pystyy johdattelemaan päätöksentekoa oman etunsa tai 

näkemyksensä suuntaan.694 

Vaikka kunnalla on kunnallisen itsehallinnon perusteella oikeus määritellä 

maankäyttötavoitteensa, sen tulee ottaa huomioon kaavahierarkiaa ja 

sisältövaatimuksia koskevat säännökset huomioon sekä noudattaa mitä kaavan 

laatimisessa on menettelyn ja kansalaisten oikeusturvan kannalta voimassa 

osallistumisesta ja vuorovaikutteisuudesta. Kaavan sisältöä harkitessaan kunnan on 

noudatettava sitä koskevia laissa säädettyjä sisältövaatimuksia, jotka ovat 

kaavalajikohtaisia. Hollo kirjoittaa, että perusratkaisuna kunta voi siten päättää siitä, 

laatiiko se suojelupainotteisen tai teollistumispainotteisen kaavan. Toisaalta laista 

johtuu kuitenkin rajoitteita tavalle, jolla nämä tavoitteet toteutetaan. Kunta voi 

myös päättää laatia voimakkaaseen väestönkasvuun tai liikenteen kasvuodotukseen 

perustuvan kaavan. Tässä yhteydessä on kuitenkin muistettava, että 

asuntorakentamisen määrän tulee olla asianmukaisessa suhteessa liikenneväyliin, 

virkistysalueisiin ja muihin käyttötarpeisiin. Hollo jatkaa vielä, että mikäli kunta 

päättää perustaa esimerkiksi valtakunnallisesti tai seudullisesti tärkeän 

liikennealueen, sen läheisyyteen ei kaavalla saa muodostaa asuntoalueita eikä muita 

häiriintyviä kohteita. Alueen aiemmat ominaispiirteet ja arvot on lisäksi pyrittävä 

                                                   
694 Etelä-Savon maakuntaliitto, kyselyn kooste 18.12.2012. 
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säilyttämään (MRL 54 §695). Hollon mukaan usein väestö- tai kehitysennuste 

osoittautuu vääräksi. Kunnalla on nykyisin velvollisuus määräajoin tarkistaa, onko 

ennuste vielä ajankohtainen vai onko kaava sisällöllisesti vanhentunut. Maankäyttö- 

ja rakennuslain 60 § ja 61 § sisältävät myös kunnalle asetetun kaavan 

laatimisvelvollisuuden ja velvollisuuden muuttaa vanhentunutta asemakaavaa. 

Kunnan kaavoitusvelvollisuutta painottaa ympäristöministeriön oikeus velvoittaa 

kunta täyttämään päätöksentekovelvollisuutensa (MRL 177 §).696 

Turunen697 näkee kunnan ja valtion välillä vallitsevan toimivallan pluralistisen 

järjestelmän, jossa kaavoitusoikeus on jaettu kunnan ja valtion kesken. Hänen on 

vaikea löytää perusteluja nimitykselle kaavoitusmonopoli. Simola698 puolestaan 

pitää puhetta kaavamonopolista harhaan johtavana. Teoksessa Larma ym.699 on 

otettu hyvin semanttinen kanta ja katsottu, että rakennuslaki olisi poistanut kunnan 

kaavamonopolin, kun kunta voidaan pakottaa hyväksymään kaava, tonttijako ja 

rakennusjärjestys. Syrjäsen700 mukaan nimitys kaavamonopoli onkin harhaanjohtava 

tai ainakin epätäsmällinen. Kaavamonopolin suhteellisuutta osoittavat 

rakennuslainsäädännön aineelliset harkintaa rajoittavat säännökset, 

valtakunnallisten ja maakunnallisten suunnitelmien ohjausvaikutus sekä 

alistusvelvollisuus.  

Tekemieni haastattelujen pohjalta voidaan sanoa, että valtion ja kuntien 

viranomaiset nostavat esille monia asioita liittyen käsitteeseen kunnallinen 

itsehallinto kaavoituksessa. Harstilan mukaan kunnallinen itsehallinto merkitsee 

sitä, että maankäyttö- ja rakennuslain mukaan vastuu alueiden käytöstä on kunnalla 

ja kunta järjestää ja vastaa alueiden käytöstä. Lähtökohtaisesti kaavoitus on 

                                                   
695 MRL 54 §:ssä todetaan, että asemakaava on laadittava siten, että luodaan edellytykset terveelliselle, 

turvalliselle ja viihtyisälle elinympäristölle, palvelujen alueelliselle saatavuudelle ja liikenteen järjestämiselle. 
Lisäksi rakennettua ympäristöä ja luonnonympäristöä tulee vaalia eikä niihin liittyviä erityisiä arvoja saa 
hävittää. Kaavoitettavalla alueella tai sen lähiympäristössä on myös oltava riittävästi puistoja tai muita 
lähivirkistykseen soveltuvia alueita. 

696 Hollo 2009a, 161. Ks. myös Hollo 2009b, 146. 
697 Turunen 1989, 31. 
698 Simola 1989, 83. 
699 Larma 1992, 27. 
700 Syrjänen 1999, 204 
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Harstilan mukaan kunnan asia701. Korhosen mukaan kunnalla on varsin laaja 

itsehallinto kaavoituksessa, mutta sitä on myös  rajoitettu. Korhosen mukaan 

perinteisesti ajatellaan, että itsehallinto kaavoituksessa käsittää sen,  mitä 

kaavoitetaan, minne kaavoitetaan ja milloin kaavoitetaan. Jos kuitenkin ajatellaan, 

että mitä kaavoitetaan, niin siihen aiheuttaa rajoituksensa yleispiirteinen kaavoitus, 

koska se ei ole täysin kunnan vastuulla, vaan maakunnan liitolla on myös täydet 

valtuudet sanoa mielipiteensä asiaan. Lisäksi on vielä valtakunnalliset 

alueidenkäyttötavoitteet, jotka määrittävät mitä voidaan kaavoittaa. Jos puolestaan 

ajatellaan asemakaavatasoa, niin asemakaavoihin vaikuttavat vielä 

sisältövaatimukset eli myös sieltä tulee tiettyjä rajoitteita. Kysymykseen ’minne 

kaavoitetaan’ tulee rajoitteita yleispiirteisistä kaavoista, alueen olosuhteista ja 

esimerkiksi muinaismuistolaista johtuvia rajoitteita. Korhosen mukaan kunnan 

suurin harkintavalta on siinä, että se pystyy päättämään milloin se alkaa 

kaavoitustyön. Korhonen tosin muistuttaa maankäyttö- ja rakennuslain 177 

pykälästä, jonka mukaan ministeriö voi tiettyjen edellytysten vallitessa määrätä, että 

jos kaavaa ei tehdä, niin tulee MRL:n tavoitteiden vastainen tilanne. Korhosen 

mukaan kunnallinen itsehallinto on kaavoituksessa säännelty tarkasti, mutta siihen 

sisältyy myös aika paljon harkintavaltaa702. Haapanalan mukaan kunnallinen 

itsehallinto kaavoituksessa on erittäin hyvin säännelty.  Hallintotuomioistuimet 

voivat puuttua kuntien kaavoitukseen vain silloin, kun on kysymys päätöksen 

lainmukaisuudesta eli kuntaa ylempi taho ei voi päätökseen 

tarkoituksenmukaisuusperusteella puuttua. Se on Haapanalan mukaan kunnan 

itsehallinnon vahva tunnusmerkki703.  Laineen mukaan kunnallinen itsehallinto 

kaavoituksessa kiteytyy  kunnan mahdollisuuteen itse harkita, miten se etenee 

maankäytön suunnittelussa704.  Hurmerannan mukaan kaavamonopoli tarkoittaa 

ennen kaikkea sitä, että kunta voi päättää, että kaavoitetaanko yleensä, mutta tähän 

                                                   
701 Harstila 2009 
702 Korhonen 2008 
703 Haapanala 2008 
704 Laine 2008 
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liittyy myös omat rajoituksensa705. Härö puolestaan toteaa, että kunnallinen 

itsehallinto kaavoituksessa merkitsee sitä, että kunta ensisijassa päättää itse 

maankäyttönsä sisällöstä ja suuntaviivoista ja maankäytön suunnittelun 

toteuttamistavoista ja päätösprosessista. Härö kuitenkin muistuttaa, että 

kaavoitusprosessiin liittyvät myös kuntalaiset. Kunnalla on mahdollisuus, mutta 

myös oikeus ja velvollisuus ottaa asianomaiset huomioon706. Jaakola puolestaan 

uskoo maankäyttö- ja rakennuslain perusperiaatteeseen, että kunnan pitää vaalia 

kestävää kehitystä ja kunnalla on valta ja vastuu suunnitellusti ohjata 

yhdyskuntarakentumista. Kaavoitus on ensisijaisesti kunnan vastuuta, mutta se on 

myös valtaa. Jaakolan mukaan valta menee joskus yli yksityisen ihmisen, 

maanomistajan, mutta sille ei voi mitään707.   

Kysyttäessä, miten kunnallinen itsehallinto näkyi kaavoituksessa ennen 

maankäyttö- ja rakennuslakia, vastaajat ovat sitä mieltä, että se näkyi aika pitkälle 

samalla tavalla kuin nytkin. Laineen mukaan kunnilla on kaavoituksessa 

mahdollisuus käyttää samaa omaa harkintaa kuin ennenkin. Lisäksi Laineen 

mukaaan kunnat olivat ennen maankäyttö- ja rakennuslaki ehkä hieman nykyistä 

itsenäisempiä, mutta myös yksinäisempiä.708 Korhosen mukaan kunnallinen 

itsehallinto näkyi kaavoituksessa periaatteessa ennen samalla tavalla kuin nytkin. 

Korhonen toteaa, että MRL vakiinnutti vallinnutta tilannetta ja hän pitää sitä 

hyvänä uudistuksena709. Jaakolan mukaan kunnille annettiin maankäyttö- ja 

rakennuslain myötä lisää itsenäistä päätösvaltaa, mutta varsinainen 

suunnitteluvastuu ei ole muuttunut710.   

                                                   
705 Hurmeranta 2008 
706 Härö 2008 
707 Jaakola 2008 
708 Laine 2008 
709 Härö 2008 
710 Jaakola 2008 
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1.5 Toimivalta käsitteenä ja toimivallan käyttö 

Toimivallalla tarkoitetaan hallintoelimen tai virkamiehen oikeutta käyttää julkista 

valtaa711 ja sitä, että asianomaisilla toimenpiteillä on oikeudellisia vaikutuksia712. 

Poikkeuksena edellä mainitusta katsotaan kuitenkin, että muun muassa 

oikeusasiamiehellä on toimivalta antaa lausuntoja, joilla ei ole oikeudellisia 

vaikutuksia. Toimivaltaan kuuluu toisaalta oikeus määrätä muita, sekä toisaalta 

oikeus sitoa omaa toimivaltaansa säädöksin, hallintopäätöksin sekä sopimuksin.713 

Toimivalta on jaettu norminantovaltaan, tuomiovaltaan sekä 

toimeenpanovaltaan714. Heurun & Mennolan & Ryynäsen mukaan perinteisen 

vallanjakoperiaatteen merkitys ei ensisijaisesti ole siinä, että nämä valtiovallan 

muodot erotetaan toisistaan. Heidän mukaansa periaate tarkoittaa ennen kaikkea 

sitä, että lainsäädännöstä, lainkäytöstä ja täytäntöönpanosta vastaavat orgaanit 

täydentävät, kontrolloivat ja rajoittavat toisiaan. Täten valtiovaltaa käytetään 

rajatusti ja tätä kautta kansalaisten vapauspiiriä suojaten.715 

Viranomaisen toimivalta on sidottu siihen tarkoitukseen, jonka toteuttamiseksi 

toimivalta on lainsäädännöllä perustettu. Julkisen hallinnon toimivaltaa rajoitetaan 

sekä muodollisin kompetenssinormein että päätösten sisältöä rajoittavin 

normein716. Jako alueelliseen, asialliseen ja asteelliseen toimivaltaan717 vastaa sillä 

tavoin tätä jaottelua, että alueellinen ja asteellinen toimivalta määrittelevät sitä, 

kenellä on toimivalta ja asiallinen toimivalta vastaa materiaalisen kompetenssin alaa. 

Asteellinen toimivalta on sidottu hallinnon hierarkkiseen rakenteeseen. Alueellisen 

                                                   
711 Mäenpää 2008a, 27 
712 Makkonen 1964, 782 
713 Eckhoff & Smith 1994, 121. 
714 Laakso 1990, 19. Tuori (2005, 1031) on esittänyt vallanjaolle ainakin seuraavan tyyppisiä peruste-

luita eli syväjustifikaatioita: 1. tehokkuusperustelu, 2. valtateoreettinen perustelu, 3. oikeusturvaperustelu ja 
4. demokratiaperustelu.  

715 Heuru & Mennola & Ryynänen 2008, 99. 
716 Tuomioistuinlaitoksen ja poliittis-hallinnollisen järjestelmän toimivalta määritellään oikeusnor-

mein. 
717 Ks. tarkemmin Mäenpää 1991, 105-106; Laakso, Suviranta, Tarukannel  2006, 46. 
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toimivallan määrää viranomaisen toimialue. Asiallista toimivaltaisuutta arvioitaessa 

asian sisältö suhteutetaan viranomaisen tehtäviin.   

Julkisen hallintotehtävän suorittaminen ja julkisen vallan käyttäminen ei ole 

mahdollista ilman normatiivista toimivaltaa eli kompetenssia. Hallinnollinen 

toimivalta tarkoittaa toimielimen tai viranhaltijan kompetenssia eli oikeudellista 

kelpoisuutta julkisen hallintotehtävän suorittamiseen ja julkisen vallan käyttämiseen. 

Kompetenssinormi voi olla laissa, kun kysymyksessä on lakisääteinen toimielin tai 

viranhaltija. Yleisesti se on määritelty kunnallisessa johtosäännössä ja virkojen 

osalta myös viran perustamispäätöksessä. Kysymykseen voi vielä tulla niin sanotun 

subdelegoinnin suorittavan toimielimen yksittäinen päätös.718 

Toimivallan käytön on hallinnon lainalaisuusperiaatteen mukaisesti perustuttava 

lakiin719. Toimivaltanormein määritellään ensinnäkin millä toimielimellä on 

toimivalta asiassa, toiseksi mitä toimivaltaisella yksiköllä on oikeus tai velvollisuus 

tehdä sekä kolmanneksi missä olosuhteissa toimivaltaa tulee tai voidaan käyttää720. 

Edellytyksenä päätöksenteolle voi muun muassa olla tietyltä taholta tuleva esitys. 

Toimivalta voi käsittää päätösvallan ohella esimerkiksi oikeuden, antaa lausuntoja, 

tehdä aloitteita tai osallistua asiaa koskeviin neuvotteluihin, oikeuden valittaa 

päätöksestä sekä toimivaltaa toimeenpanna päätös. Kuitenkin vastuu päätöksestä 

on sillä, jolla on päätöksentekovalta. Toimivallan hajauttamiseen liittyy aina 

harkintavallan hajauttamista. Oikeusjärjestelmä ei voi näin ollen puuttua julkiselle 

hallinnolle hajautetun toimivallan sisältöön muutoin kuin normiohjauksella721, 

mutta kylläkin sen rajoihin.  

                                                   
718 Heuru 2003, 183. 
719 Ks. tarkemmin Mäenpää 2002, 27-28 
720 Laakso 1990, 19. 
721 Grey 1992, 309-310. 
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2. Kaavoituksen eri tasot 

Maankäytön suunnittelujärjestelmään kuuluvat maankäyttö ja rakennuslain 

mukaisesti valtakunnalliset alueidenkäyttötavoitteet, maakuntakaava, yleiskaava ja 

asemakaava. Ranta-alueiden maankäytön suunnittelun väline on ranta-asemakaava. 

Kyse on pääasiassa loma-asutuksen järjestämisestä ranta-alueille. Varsinaista 

valtakunnankaavaa Suomessa ei lain mukaan tehdä. Valtioneuvosto päättää 

sellaisista alueiden rakenteiden ja käytön suunnitelmista sekä liikenne- ja 

energiaverkkoratkaisuista, joilla on joko kansainvälistä merkitystä tai laajempaa kuin 

maakunnallista painoarvoa. Kyseisten asioiden valmistelu kuuluu asianomaisille 

ministeriöille. Valtakunnalliset alueidenkäyttötavoitteet on otettava huomioon 

muussa kaavoituksessa. Valtioneuvosto hyväksyy valtakunnalliset 

alueidenkäyttötavoitteet.722 

Syrjänen723 on todennut, että alueiden käytön suunnittelujärjestelmä on 

kokonaisuus, jossa kullakin kaavatasolla on oma toisiaan täydentävä tehtävänsä. 

Lisäksi eri kaavatasoja tarkasteltaessa on otettava huomioon koko 

kaavajärjestelmän toimivuus. Syrjänen kiteyttää asian seuraavasti: ”Kaavajärjestelmä 

on tarkoitettu asteittain täsmentyväksi, monitasoiseksi suunnittelujärjestelmäksi, 

joka johtaa yksittäistä hanketta koskevaan toteuttamissuunnitelmaan ja viime 

kädessä rakennusluvan mukaiseen rakentamiseen.” Kaavoitusprosessissa myös 

erilaiset intressit tutkitaan ja sovitetaan yhteen. Näin ollen kaava muodostaa 

oikeudelliset rajat maanomistajan maan käyttämiselle. 

Maakuntatasolla alueiden kehittäminen on maakunnan liiton (kuntayhtymä) 

tehtävänä. Liiton tulee tehdä maakuntasuunnitelma, jossa tuodaan esille tavoiteltu 

kehitys. Sen lisäksi on laadittava erityinen alueiden kehittämisohjelma. Liiton on 

tehtävä maakunnan alueen kattava maakuntakaava, joka sisältää alueiden käytön 

yleispiirteet. Maakuntakaava sisältää kaavamerkinnöin ja -määräyksin varustetun 

                                                   
722 Ekroos, Kumpula, Kuusiniemi, Vihervuori 2010, 135-136. 
723 Syrjänen 1999, 122. 
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kartan sekä asianmukaisen selostuksen. Kaavan määräämät seikat on otettava 

huomioon alemman tason kaavoituksessa. Kaava voidaan laatia ja hyväksyä 

vaiheittain tai osa-alueittain. Kaavan valmistelua ohjaa ja valvoo 

ympäristöministeriö. Valmisteluun liittyy yleensä laaja eri viranomaisten ja muiden 

intressipiirien lausuntokierros. Maakuntakaavasta päättää maakunnan liiton ylin 

päättävä toimielin (liittovaltuusto). Kaava vaatii lisäksi ympäristöministeriön 

vahvistuksen astuakseen lopullisesti voimaan.724  

Kuntatasolla kunnan alueiden käytön pääpiirteet (yhdyskuntarakenne, 

maankäyttö, eri toimintojen yhteensovittaminen) esitetään yleiskaavalla725. Se voi 

käsittää myös vain osan kunnan alueesta. Kaava voidaan laatia myös vaiheittain. 

Yleiskaava laaditaan kunnan toimesta ja sen hyväksyy kunnanvaltuusto. Ministeriön 

vahvistusta ei nykyään tarvita. Kuntatason kaavoitusta ohjaa ja valvoo ELY-keskus. 

Kaava-asiakirja sisältää kartan, jossa on tarpeelliset kaavamerkinnät sekä 

selventävän ja täydentävän selostuksen. Hyväksytyllä kaavalla on merkittävät 

oikeusvaikutukset eli kaaavamääräyksiä on noudatettava. Kunta hyväksyy 

yleiskaavan. On mahdollista laatia myös erityinen oikeusvaikutukseton yleiskaava. 

Yleiskaavan valmistelun yhteydessä alueita voidaan määrätä rakentamis- tai 

toimenpidekieltoon tai -rajoituksiin, joilla voi olla suuri merkitys erityisesti 

maanomistajalle, jos kieltoaika on pitkä. Kunnat voivat laatia myös yhteisen 

yleiskaavan. Sen laatiminen ja siitä päättäminen edellyttää kuntien välistä sopimista. 

Yhteisen yleiskaavan voimaantulo vaatii ministeriön vahvistuksen. Helsingin, 

Espoon, Vantaan ja Kauniaisten kaupunkeihin laaditaan kuntien yhteinen 

yleiskaava (pääkaupunkiseudun yleiskaava).726  

                                                   
724 Ekroos, Kumpula, Kuusiniemi, Vihervuori 2010, 153-156. 
725 Ks. esim. KHO:n päätös (5.11.1985 t 5046) , jossa KHO pysytti YM:n päätöksen, jota YM perus-

teli sillä, että hallinnossa ja myös oikeuskäytännössä on välttämätöntä pyrkiä tukemaan ja vakiinnuttamaan 
yleiskaavan yleispiirteisyyden ymmärtävä tulkinta. Yleiskaavalla ei yksityiskohtaisen kaavan tapaan ole 
lopullisesti eikä tarkoin ratkaistu tulevaa maankäyttöä. Mikäli oikeuskäytännössä ajauduttaisiin yleiskaavo-
jen osalta yksityiskohtaiseen tulkintaan, menettäisi yleiskaava merkityksensä yksityiskohtaista suunnittelua 
edeltävänä maankäytön järjestämisen yleissuunnitelmana. 

726 Ekroos, Kumpula, Kuusiniemi, Vihervuori 2010, 171-173. 
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Kunnan alueiden yksityiskohtaista järjestämistä, rakentamista ja kehittämistä 

varten kunnan on laadittava tarpeen mukaan asemakaava. Siinä voi olla käytännössä 

hyvinkin pienpiirteisiä määräyksiä esim. rakennusten sijoittamisesta, 

julkisivumateriaaleista jne. Asemakaavan hyväksyy valtuusto. Valtuuston 

päätösvaltaa voidaan kuitenkin siirtää vähämerkityksellisissä asemakaava-asioissa 

kunnanhallitukselle tai lautakunnalle. Alueelle, jossa kaavan laadinta tai 

muuttaminen on vireillä, voidaan määrätä rakennuskielto tai 

toimenpiderajoituksia.727 Jos maankäytön yksityiskohtainen suunnittelu on 

tarpeellista vain maanalaisten tilojen rakentamista tai muuta käyttöä varten, 

asemakaava voidaan laatia myös vaiheittain niin, että se käsittää vain maanalaisia 

alueita.728  

Yksityiskohtaisten kaavojen tulee noudattaa ylemmänasteisten kaavojen 

periaatteita, mutta ei yksityiskohtaisesti niissä osoitettuja aluerajoja. Tätä kutsutaan 

ohjausvaikutukseksi. Sanallisesti esitetyt valtakunnalliset alueidenkäytön tavoitteet 

puetaan kartalla esitettävään muotoon maakuntakaavoissa, eli valtakunnalliset 

tavoitteet ohjaavat maakuntakaavoitusta. Samaan tapaan maakuntakaava ohjaa 

kuntien yleiskaavoitusta. Yleiskaavan tarkoituksena on puolestaan ohjata 

asemakaavoitusta joka sitten lopulta toimii ohjeena rakentamiselle. Kullakin 

kaavatasolla on oma tehtävänsä. Perusajatus on, että suunnittelun tarkentuessa 

suunniteltava alue pienenee. Koko maakuntaa koskevan maakuntakaavan alueella 

on jokaisessa kunnassa voimassa mahdollisesti useita yleiskaavoja. Kunkin 

yleiskaavan alueella voi puolestaan olla voimassa useita asemakaavoja.729  

Maakuntakaavalla ratkaistaan koko maakuntaa koskevat yleispiirteiset 

kysymykset kuten tielinjaukset. Kuntakohtaisilla yleiskaavoilla suunnitellaan kaava-

                                                   
727 Ekroos, Kumpula, Kuusiniemi, Vihervuori 2010, 189-193. 
728 Espoon kaupunginvaltuusto hyväksyi rakentamisen mahdollistavan maanalaisen asemakaavaehdo-

tuksen tammikuussa 2009. Päätöksestä tehtiin kuusi valitusta hallinto-oikeuteen, joka hylkäsi kaikki vali-
tukset lokakuussa. Ks. tarkemmin Helsingin HAO 14.10.2009 (09/0732/5). Päätöksestä valitettiin edelleen 
korkeimpaan hallinto-oikeuteen. KHO hylkäsi valitukset helmikuussa 2010.  Ks. tarkemmin KHO 
8.2.2010 t 220.   

729 Ekroos, Kumpula, Kuusiniemi, Vihervuori 2010, 136. 
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alueen käyttö yleispiirteisesti, esimerkiksi asunto- ja työpaikka-alueiden sijainti ja 

likimääräiset rajaukset. Asemakaavalla määritellään yksityiskohtaisesti kunkin alueen 

käyttötarkoitus, esimerkiksi rakennusten, leikkipaikkojen ja pysäköintialueiden 

sijainti tontilla, rakennusten korkeus ja kerrosala sekä kohteesta riippuen jopa 

kattomuoto, räystäslinjan tarkka korkeusasema ja julkisivumateriaali.730  

Oheisesta kuviosta selviävät maankäytön suunnittelun tasot. 

 

 

Kuvio 1. Maankäytön suunnittelun tasot  

Seuraavassa tarkastellaan tarkemmin eri kaavatasoja. 

2.1 Maakuntakaavoitus kuntien kaavoituksen ohjaajana 

Maankäyttö- ja rakennuslain 25 §:ssä on määritelty maakunnan731 tason 

suunnitelmat732. Maakunnan liiton tehtäviin kuuluvat ensinnäkin MRL:n mukaisen 

                                                   
730 Hollo 2009a, 162-163. 
731 Maakunnalla tarkoitetaan valtion ja kunnan välille sijoittuvaa alueyhteisöä. Ks. tarkemmin Menno-

la 1990, 101-119. 
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maakuntasuunnitelman ja maakuntakaavan laatiminen ja toiseksi alueiden 

kehittämislain (1651/2009)733 mukaisten alueellisten kehittämisohjelmien eli 

maakuntaohjelmien734 laatiminen735. Maakuntasuunnitelma on täysin uusi 

suunnitelmamuoto, vaikka se vastaakin pitkälti seutusuunnitelmia ja maakuntien 

kehittämisstrategioita, joilla tosin ei ole ollut lainsäädäntöön perustuvaa asemaa. 

Maakuntasuunnitelma on strategispainotteinen ja siinä osoitetaan maankäyttö- ja 

rakennuslain 25.3 §:n mukaan maakunnan tavoiteltu kehitys. Sitä täsmennetään 

maakuntakaavalla ja aluekehittämisohjelmilla. Maakuntasuunnitelmalla ei ole 

oikeusvaikutuksia, kuten maakuntakaavalla, eikä varsinaisia sisältövaatimuksia. 

MRL 24.2 §:n mukaan maakunnan suunnittelussa ja siten myös 

maakuntasuunnitelmassa on kuitenkin otettava huomioon valtakunnalliset 

alueidenkäyttötavoitteet sovittaen ne yhteen alueiden käyttöön liittyvien 

maakunnallisten ja paikallisten tavoitteiden kanssa. Huomioon otettavat 

valtakunnalliset tavoitteet perustuvat lähinnä alueiden kehittämisestä annetun lain 

mukaisiin tavoitteisiin ja maankäyttö- ja rakennuslain mukaisiin valtakunnallisiin 

alueidenkäyttötavoitteisiin. Näiden lisäksi maakunnan suunnittelussa on otettava 

huomioon myös mahdolliset muut valtakunnantasoiset tavoitteet. Myös 

                                                                                                                                  
732 Maakuntasuunnittelu edustaa talousmaantieteellistä suunnittelua. Taustalla on Suomen jakautumi-

nen 1960-luvulla seutukaava-alueisiin, jotka muodostettiin talousmaantieteellisin perustein noudattaen 
pääasiassa silloisten läänien rajoja. Kyseisen aluekokonaisuuden kunnat määrättiin yhteistyöhön alueellisen 
kaavan laatimiseksi. Seutukaava-alueista on maankäyttö- ja rakennuslain myötä tullut maakuntakaava-
alueita. MRL 210 §:n mukaan seutukaava on voimassa seutukaavan oikeusvaikutuksin, kunnes se korvataan 
maakuntakaavalla tai kumotaan. Nyttemmin voimassa olleet seutukaavat ovat muuttuneet asemaltaan 
maakuntakaavoiksi. Niiden rajoista ja muutoksista päättää ympäristöministeriö. Kaavoituksesta vastaa 
kaava-alueen kuntia edustava maakunnan liitto.  

733 Ks. myös HE 146/2009 vp. 
734 Maakunnan liitto laatii määräaikaisen maakuntaohjelman. Se sisältää maakunnan mahdollisuuksiin, 

tarpeisiin ja erityispiirteisiin perustuvat kehittämisen tavoitteet, maakunnan kehittämisen kannalta keskei-
simmät hankkeet ja muut olennaiset toimenpiteet tavoitteiden saavuttamiseksi ja suunnitelman ohjelman 
rahoittamiseksi sekä tarvittaessa määrittelyn alueen kuntien yhteistyöalueista. Lapin maakunnassa maakun-
taohjelmaan sisältyy saamelaiskulttuuria koskeva osa. 

735 Perinteisen käsitteistön näkökulmasta maakuntakaava on maakunnallista maankäytön suunnittelua, 
kun alueiden kehittämisestä annetun lain mukainen maakunnallinen alueellinen kehittämisohjelma pitää 
sisällään lähinnä toiminnallista ja taloudellista suunnittelua. Maakuntasuunnitelma maakunnallisen suunnit-
telun yhdistävänä käsittää sekä maankäytön suunnittelua että taloudellis-toiminnallista suunnittelua. Vain 
maakuntasuunnitelma ja maakuntakaava ovat maankäyttö- ja rakennuslain mukaista suunnittelua. Maakun-
tasuunnitelmaa täsmentävät alueidenkäytön suunnittelua ja käyttöä ohjaava maakuntakaava ja alueelliset 
kehittämisohjelmat. 
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maankäyttö- ja rakennuslain yleiset tavoitteet (1 §) ja alueiden käytön suunnittelun 

tavoitteet (5 §) ohjaavat maakuntasuunnitelman laatimista silloin, kun siinä 

käsitellään maankäyttö- ja rakennuslain soveltamisalaan liittyviä kysymyksiä.736  

Maakuntakaava737 sisältää MRL 4.3 §:n mukaan yleispiirteisen suunnitelman 

alueiden käytöstä maakunnassa tai sen osa-alueella. Maakuntakaava voidaan laatia 

MRL 27.2 §:n mukaan myös vaiheittain tai osa-alueittain738. Laadittaessa 

maakuntakaava osa-alueittain tulee kaavan valmistelua ohjaamaan asettaa 

maakunnan liiton toimielin, jossa on asianomaisten kuntien ehdottamia jäseniä. 

Maakuntakaavan tehtävänä on MRL 25.4 §:n mukaan määrittää alueiden käytön ja 

yhdyskuntarakenteen periaatteet ja osoittaa aluevarauksia alueiden käyttöä 

koskevien valtakunnallisten tai maakunnallisten tavoitteiden taikka useamman kuin 

yhden kunnan alueiden käytön yhteen sovittamisen kannalta tarpeellisessa 

laajuudessa ja tarkkuudella. Alueidenkäyttöratkaisut, jotka ovat vain yhden kunnan 

kehittämisen kannalta tarpeellisia ja joiden olennaiset vaikutukset rajoittuvat yhden 

kunnan alueelle, eivät siten kuulu maakuntakaavaan. Maakuntakaavassa käsitellään 

alue- ja yhdyskuntarakenteen kehittämisen puitteita, turvataan maakunnan kannalta 

tärkeiden verkostoratkaisujen toteuttaminen sekä varmistetaan myös 

merkittävimmät luonnonsuojelun, kulttuuriympäristön ja virkistyksen tarpeet.739  

Maakunnalliset tai seudulliset maankäyttökysymykset on ratkaistava 

lähtökohtaisesti maakuntakaavassa. Alueiden käytön kannalta keskeisiä 

suunnitelmia valmistellaan ja päätöksiä tehdään eri tahoilla valtionhallinnossa. 

Tämän vuoksi on tärkeää, että valtion viranomaisten toiminta on yhdensuuntaista 

                                                   
736 Ekroos, Kumpula, Kuusiniemi, Vihervuori 2010, 153-154. 
737 Maakuntakaava esitetään kartalla kaavamerkintöjen ja -määräysten avulla. Maakuntakaavaan liittyy 

myös selostus, jossa esitetään kaavan tavoitteet, vaikutukset ja muut, muun muassa kaavan tulkinnan ja 
toteuttamisen kannalta tarpeelliset tiedot. 

738 Maakuntakaavoituksessa kysymys voi olla toisaalta olemassa olevien seutukaavojen uudistamisesta 
maakuntakaavoiksi ja toisaalta myös täysin uusien maakuntakaavojen laatimisesta. Maakuntakaava on siis 
mahdollista laatia maakunnan maantieteelliselle osa-alueelle tai siten, että laadittava maakuntakaava käsittää 
tietyn asiakokonaisuuden, jonka osalta kehitystä pyritään ohjaamaan maakunnallisesti. Oikeudelliselta 
luonteeltaan vaihekaava tai osa-aluekaava on maakuntakaava. Oikeusvaikutuksiltaan tällainen kaava ei siis 
poikkea koko maakunnan ja kaikki toiminnot käsittävästä maakuntakaavasta. 

739 Ks. tarkemmin maakuntakaavoituksen vaiheet ja tehtävät: Ympäristöministeriö 2002b, 18-19. 



239 

 

alueiden käytön suunnittelun kanssa. Alueiden käytön suunnittelun ja muun 

viranomaistoiminnan yhteen sovittamisen kannalta maakuntakaava on keskeisessä 

asemassa, kun sen tehtävänä on yhteen sovittaa valtakunnalliset tavoitteet 

maakunnallisten ja paikallisten tavoitteiden kanssa. MRL 32.2 §:n mukaan 

viranomaisten on otettava maakuntakaava huomioon, pyrittävä edistämään kaavan 

toteuttamista ja katsottava, ettei toimenpiteillä vaikeuteta kaavan toteuttamista740.  

Maankäyttö- ja rakennuslain 27.1 §:n mukaan maakunnan liiton tulee huolehtia 

tarpeellisesta maakuntakaavan laatimisesta, kaavan pitämisestä ajan tasalla ja sen 

kehittämisestä. Menettelyllisesti vaihekaavaan tai osa-aluekaavaan noudatetaan 

pääsääntöisesti yleisiä menettelyä ja hyväksymistä koskevia säännöksiä. Kuitenkin 

laadittaessa maakuntakaavaa osa-alueittain tulee kaavan valmistelua ohjaamaan 

asettaa erityinen valmisteluelin. Tämän maakunnan liiton toimielimen jäseninä on 

osa-alueen kuntien ehdottamia jäseniä. Toimielimen tarkoituksena on helpottaa ja 

edistää vuorovaikutusta maakunnan liiton ja osa-alueen kuntien välillä. 

Valmisteltaessa päätöstä laatia maakuntakaava osa-alueittain on lisäksi kuultava 

asianosaisia kuntia. Maakuntasuunnitelman hyväksymisestä tai sen laatimiseen 

liittyvästä menettelystä ei ole nimenomaisia säännöksiä.741 

Maakuntakaavan keskeisin oikeusvaikutus liittyy muun kaavoituksen ja 

suunnittelun ohjaukseen. Maakuntakaavan kautta välittyvät valtakunnalliset ja 

maakunnalliset alueidenkäyttöä koskevat tavoitteet ja päämäärät alemmanasteiseen 

suunnitteluun.742 Maakuntakaava ohjaa toisaalta maankäyttö- ja rakennuslain 

                                                   
740 Kaikkien viranomaisten – valtiollisten ja kunnallisten – on MRL 32.2 §:n mukaan ensinnäkin otet-

tava maakuntakaava huomioon suunnitellessaan alueidenkäyttöä koskevia toimenpiteitä ja päättäessään 
niiden toteuttamisesta. Lisäksi viranomaisten on pyrittävä edistämään maakuntakaavan toteuttamista ja 
katsottava, etteivät viranomaistoimenpiteet vaikeuta kaavan toteuttamista. Lainkohdassa on kysymys niin 
sanotusta maakuntakaavan viranomaisvaikutuksesta. Tässä suhteessa on selvää, että viranomaisvaikutus 
koskee ainoastaan julkisyhteisöjä, eikä vastaava velvollisuus koske yritysten tai kansalaisten suunnitelmia tai 
toimenpiteitä. Viranomaisten velvollisuus ottaa maakuntakaava huomioon vaikuttaa myös muun lainsää-
dännön mukaisessa päätöksenteossa ja suunnittelussa. Viranomaisten on sopeutettava muun lainsäädän-
nön mukaiset alueidenkäyttöä koskevat ratkaisut maakuntakaavoitukseen. 

741 Jääskeläinen & Syrjänen 2010, 220, 225-227. 
742 MRL 30 §:n mukaan maakuntakaavassa voidaan antaa määräyksiä, joita kaavan tarkoitus ja sen si-

sällölle asetettavat vaatimukset huomioon ottaen tarvitaan maakuntakaava-aluetta suunniteltaessa tai ra-
kennettaessa (maakuntakaavamääräykset). Jos jotakin aluetta on maiseman, luonnonarvojen, rakennetun 
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mukaista kaavoitusta eli yleiskaavojen ja asemakaavojen laatimista ja toisaalta muita 

alueidenkäytön järjestämistä koskevia toimenpiteitä (MRL 32.1 §)743. 

Maakuntakaava on ohjeena laadittaessa ja muutettaessa yleiskaavaa tai asemakaavaa. 

Ohjeena oleminen jättää kunnallisellekin kaavoitustasolle päätösvaltaa, vaikka 

joissakin tapauksissa kunnallinen liikkumavara saattaa jäädä suhteellisen vähäiseksi. 

Erityisesti maakuntakaavan yleispiirteisen luonteen vuoksi yleiskaavan tai 

asemakaavan laatimiseen jää yleensä aina jonkin verran harkintavaltaa, joka on 

peräisin paikallisista olosuhteista sekä tarkemmista tutkimuksista ja selvityksistä. 

Varsin usein maakuntakaavan yleispiirteisen luonteen vuoksi maakunnalliset 

alueidenkäytön periaatteet ja aluevaraukset täsmentyvät kunnallisessa 

suunnittelussa. Maakuntakaavaa ei siis aina ja kaikissa tapauksissa noudateta tai 

voida noudattaa sellaisenaan yleiskaavoituksessa tai asemakaavoituksessa. 

Lähtökohtaisesti maakuntakaavan ratkaisuista poikkeaminen tulisi aina yleis- ja 

asemakaavatasolla perustella, jolloin argumentaation tukena on mahdollista käyttää 

juuri tarkempia tutkimuksia ja selvityksiä, jotka johtaisivat maakuntakaavasta 

poikkeavaan ratkaisuun kuntakaavoituksessa. Maakuntakaavan huomioon ottamista 

yleis- ja asemakaavoituksessa voidaan siis tarkastella seuraavasti: Kaavajärjestelmän 

perusperiaatteena on, että yleispiirteisempää maankäyttösuunnitelmaa 

täsmennetään yksityiskohtaisemman suunnitelman yhteydessä. Maakuntakaavassa 

esitetty maankäyttöratkaisu tai kehittämisperiaate täsmentyy siten 

                                                                                                                                  
ympäristön, kulttuurihistoriallisten arvojen tai muiden erityisten ympäristöarvojen vuoksi suojeltava, maa-
kuntakaavassa voidaan antaa sitä koskevia tarpeellisia määräyksiä (suojelumääräykset). 

743Alueidenkäytön suunnittelujärjestelmän luonteesta ja hierarkkisuudesta johtuen maakuntakaava ei 
ole voimassa oikeusvaikutteisen yleiskaavan tai asemakaavan alueella. Oikeusvaikutteinen yleiskaava ja 
asemakaava, mukaan lukien ranta-asemakaava, syrjäyttävät maakuntakaavan. Maakuntakaavan voimassaolo 
lakkaa itseään yksityiskohtaisemman kaavan tullessa voimaan, mutta yksityiskohtaisempaa kaavaa muutet-
taessa (tai jos yksityiskohtaisempi kaava kumotaan) maakuntakaavan ohjausvaikutus aktivoituu automaatti-
sesti. Yksityiskohtaisempien kaavojen laatimisessa ja muuttamisessa on luonnollisesti otettava maakunta-
kaava huomioon. Maakuntakaava, joka laaditaan yleiskaavan tai asemakaavan laatimisen jälkeen, ei ole 
voimassa alueilla, jotka nämä kaavat kattavat. Tällaisessakin tapauksessa maakuntakaavalla on tietysti mer-
kitystä, jos yleiskaavaa tai asemakaavaa ryhdytään muuttamaan. 
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kuntakaavoituksessa. Kyseessä on kaavajärjestelmään kuuluva perusominaisuus, ei 

varsinainen joustaminen.744 

Maakuntakaavalla pyritään entistä enemmän tukemaan maakunnan 

kehittämisedellytyksiä, mikä edellyttää maakuntakaavalta riittävää joustavuutta745. 

Tämä voi koskea sekä aluevarauksia, alueiden käytön kehittämisperiaatteita että 

kaavamääräyksiä.  Maakuntakaavassa esitettyjen aluevarausten laajuutta ja sijaintia 

voidaan yksityiskohtaisemmassa kaavassa muuttaa tai aluevarauksesta voidaan myös 

luopua edellyttäen, että maakuntakaavan keskeiset ratkaisut ja tavoitteet eivät 

vaarannu. Lähtökohtana on, että maakuntakaavan tavoite on turvattava samassa 

kaavassa, jossa maakuntakaavan ratkaisusta poiketaan. Ratkaisun perusteet tulee 

esittää kaavaselostuksessa. Hyväksyttävä eroavuus ei voi kuitenkaan tarkoittaa 

maakuntakaavan keskeisistä periaatteista poikkeamista eikä myöskään 

maakuntakaavassa erityisesti tutkitusta sijaintipaikasta poikkeamista. 

Maakuntakaavan keskeisiin periaatteisiin kuuluvat mm. maakuntakaavassa esitetyt 

valtakunnallisten alueidenkäyttötavoitteiden konkretisoinnit. Maakuntakaavassa 

esitetyn käyttötarkoituksen muuttaminen on mahdollista edellyttäen, että uusi 

käyttötarkoitus toteuttaa maakuntakaavassa esitettyä tavoitetta. Esimerkiksi 

maakuntakaavan virkistysalue saattaa olla yleiskaavassa mahdollista muuttaa 

suojelualueeksi, jos samalla voidaan ottaa huomioon myös virkistyksen tarpeet. 

Käyttötarkoituksen muutoksesta ei sitä vastoin ole kyse, jos maakuntakaavan 

yleispiirteisyydestä johtuen sanottua maankäyttöluokkaa ei ole voitu 

maakuntakaavassa edes esittää. Kyseessä voi olla esimerkiksi maa- ja 

metsätalousvaltaisen alueen osan täsmentyminen kuntakaavoituksen yhteydessä 

talouskeskuksen alueeksi, jolloin kyseessä on vain normaali maakuntakaavan 

täsmentyminen. Rakennus- ja luonnonsuojelukohteiden osalta maakuntakaavan 

                                                   
744 Jääskeläinen & Syrjänen 2010, 232. 
745 Myös Hoikka (2000, 126) on todennut tutkimushypoteesina, että koko maakunnan ja seudun tulee 

olla rajoiltaan joustava, ytimeltään selkeä politiikan vastuualue, ei jäykkärajainen hallintopiiri. Hoikan mu-
kaan maakunnan ja seudun tulee olla alue, missä palveluiden ja muiden käytännön toimintojen tulee voida 
muuttua ihmisten kulloistenkin tarpeiden mukaisesti ja hakea toteutukseensa luontevimmat aluepohjansa ja 
yhteistoimintaverkostonsa. 
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suojelutavoitteiden tulkinta on asian luonteesta johtuen yleensä tarkkaa. 

Tarkempien selvitysten perusteella voidaan rajoihin tehdä kuitenkin perusteltuja 

muutoksia, mutta aluevarausten liikkumavara ei yleensä ole kovin suuri. Samoin eri 

väylien ja verkkojen, kuten liikenne- ja energiaverkkojen, osalta yhteystarpeiden 

tulkinta on tiukkaa. Sitä vastoin tielinjausta voidaan maakuntakaavassa esitettyjen 

periaatteiden mukaisesti tarkemmassa suunnittelussa täsmentää tai jonkin verran 

muuttaakin.746 

Maakuntakaavassa esitetyn ratkaisun kanssa ristiriidassa oleva kaavaratkaisu ei 

ole mahdollinen ilman maakuntakaavan muuttamista. Kaavaratkaisun voidaan 

katsoa olevan ristiriidassa maakuntakaavan kanssa, mikäli kyseessä ei ole 

maakuntakaavan täsmentyminen tai edellä todettu hyväksyttävä eroavuus eikä 

kyseessä ole myöskään jäljempänä yhteisen yleiskaavan yhteydessä mainittu tilanne. 

Maakunnallisesti tai seudullisesti vaikuttavan uuden maankäyttöratkaisun 

esittäminen vasta kuntakaavoituksen yhteydessä on lähtökohtaisesti myös 

ristiriidassa maakuntakaavan kanssa. Maakuntakaavan tarkistaminen edellyttää 

luonnollisesti, että muutettu kaava täyttää sisältövaatimukset747. 

Maankäyttö- ja rakennuslain 210.2 § sisältää erityisen siirtymäsäännöksen, joka 

antaa mahdollisuuden hyväksyä yleiskaava seutukaavan ohjausvaikutuksesta 

poiketen. Yleiskaava voidaan laatia oikeusvaikutteisena tai MRL 45 §:n mukaisena 

oikeusvaikutuksettomana yleiskaavana. Maakuntakaavan tulee kuitenkin olla 

                                                   
746 Jääskeläinen & Syrjänen 2010, 232-241. 
747 Maakuntakaavan erityisistä sisältövaatimuksista säädetään MRL 28 §:ssä. Kaavan sisältövaatimus-

ten mukaan tulee selvästi pyrkiä ottamaan huomioon luonnonsuojelulliset ja maisemalliset tarpeet. Siten 
luonnonsuojelulaissa tarkoitettujen ohjelmien ja päätösten tulee olla ohjeena maakuntakaavaa laadittaessa. 
Kaavan tehtävänä on myös edistää luonnonsuojelun kannalta arvokkaiden luontotyyppien sekä luonnon-
varaiselle eläimistölle ja kasvistolle tärkeiden luonnon ominaispiirteiden säilymistä. Maakuntakaavalle 
tällainen ympäristöpainotteinen sisältövaatimus soveltuukin kaavan yleispiirteisyyden vuoksi. Maakunta-
kaavan sisältöä valmisteltaessa on kiinnitettävä erityisesti huomiota seuraaviin seikkoihin: 1. maakunnan 
tarkoituksenmukaiseen alue- ja yhdyskuntarakenteeseen; 2. alueiden käytön ekologiseen kestävyyteen; 3. 
ympäristön ja talouden kannalta kestäviin liikenteen ja teknisen huollon järjestelyihin; 4. vesi- ja maa-
ainesvarojen kestävään käyttöön; 5. maakunnan elinkeinoelämän toimintaedellytyksiin; 6. maiseman, luon-
nonarvojen ja kulttuuriperinnön vaalimiseen; sekä virkistykseen soveltuvien alueiden riittävyyteen. Sisältö-
vaatimusten tarkkuustaso on lähtökohtaisesti yleispiirteinen siten, että sisältövaatimusten täyttämiseen 
liittyvät seikat "on selvitettävä ja otettava huomioon siinä määrin kuin maakuntakaavan tehtävä yleispiirtei-
senä kaavana edellyttää".  
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ohjeena molempien yleiskaavojen laatimiselle. Asian luonteesta johtuu, että ohjeena 

olemiselle on jossakin määrin tiukemmat kriteerit laadittaessa oikeusvaikutteista 

yleiskaavaa, koska se puolestaan ohjaa asemakaavaa. Maakuntakaava on ohjeena 

myös kuntien yhteisen yleiskaavan laadinnalle. Perustellusta syystä maakuntakaavan 

ohjausvaikutus yhteiseen yleiskaavaan voi kuitenkin olla joustavampaa kuin 

ohjausvaikutus yhden kunnan yleiskaavaan (MRL 48.2 §). Perusteltuna syynä 

voidaan pitää lähinnä tilannetta, jossa muutoksen luonne on sellainen, ettei sen 

ratkaisemista maakuntakaavan muutoksella ole pidettävä tarpeellisena. Varsinkin 

silloin, jos maakuntakaavan osoittama ratkaisu on vanhentunut, voidaan yhteisessä 

yleiskaavassa hyväksyä maakuntakaavasta suhteellisen merkittävästikin poikkeava 

ratkaisu. Myös maakuntakaavasta poikkeamisen vaikutusten rajoittuminen 

koskemaan vain suhteellisen suppeaa aluetta vaikuttaa asiaan.748 Yhteinen 

yleiskaava ei saa kuitenkaan vaarantaa maakuntakaavan perustavoitteita, vaan sen 

on sopeuduttava maakuntakaavan kokonaisuuteen. Yhteisessä yleiskaavassa on 

siten otettava huomioon mm. maakuntakaavassa osoitetut alue- ja 

yhdyskuntarakenteen periaatteet. Maakuntakaavan normaalista ohjausvaikutuksesta 

poikkeamisen merkittävät vaikutukset eivät muutoinkaan voi ulottua yhteisen 

yleiskaavan alueen ulkopuolelle. Normaalin kaavahierarkian mukaan 

oikeusvaikutteinen yleiskaava ohjaa asemakaavoitusta MRL 42 §:n mukaisesti. On 

kuitenkin mahdollista, että maakuntakaavan alueelle ei laadita yleiskaavaa, jolloin 

maakuntakaava ohjaa suoraan asemakaavoitusta. Mikäli maakuntakaavaa 

laadittaessa on jo todennäköistä, että osalle aluetta ei laadita yleiskaavaa, voi tällä 

olla vaikutuksensa maakuntakaavan sisältöön ja sitä kautta myös sen 

ohjausvaikutuksiin. Tällaisissakin tilanteissa maakuntakaavaa on kuitenkin tulkittava 

yleispiirteisenä kaavana. Jos asemakaava laaditaan alueelle, jolla ei ole 

oikeusvaikutteista yleiskaavaa, on asemakaavaa laadittaessa otettava huomioon 

maakuntakaavan lisäksi soveltuvin osin myös yleiskaavan sisältövaatimukset.749 

                                                   
748 Jääskeläinen & Syrjänen 2010, 742-743. 
749 Jääskeläinen & Syrjänen 2010, 283-287. 
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Maakuntakaavan eräillä alueilla, virkistys- tai suojelualueeksi taikka liikenteen tai 

teknisen huollon verkostoja tai alueita varten osoitetulla alueella, on voimassa 

rakentamista koskeva rajoitus. Rakentamisrajoituksen mukaan kaavan vastainen 

rakentaminen ei ole ehdottomasti kiellettyä, vaan rajoitus koskee 

rakentamistoimenpiteitä, jotka vaikeuttavat alueen käyttämistä maakuntakaavassa 

varattuun tarkoitukseen (ehdollinen rakentamisrajoitus, MRL 33.2 §). Rajoituksen 

ulkopuolelle jäävät maa- ja metsätalousalueet. Rajoituksen ehdollisuus ilmenee 

siinä, että rakennuslupa maakuntakaavan vaikeuttamistilanteessakin on joskus 

myönnettävä. Tätä sääntelee ns. raha tai lupa -sääntö. Sen mukaan rakennuslupa on 

myönnettävä, jos maakuntakaavasta johtuvasta luvan epäämisestä aiheutuisi 

hakijalle huomattavaa haittaa eikä kunta tai, milloin alue on katsottava varatuksi 

muun julkisyhteisön tarkoituksiin, tämä lunasta aluetta tai suorita haitasta 

kohtuullista korvausta (MRL 33.2 §). Sääntö ei koske maakuntakaavaan sisältyvää 

suunnittelutarvealuetta. Rakentamisrajoituksesta on mahdollista myöntää poikkeus 

MRL 171 §:n yleisen poikkeamisvaltasäännöksen nojalla. Poikkeamisvalta kuuluu 

näissäkin asioissa pääsäännön mukaisesti kunnalle.750 

Maakunnan liitto voi MRL 33.3 §:n nojalla kieltää käyttämästä 

maakuntakaavaehdotuksen tai hyväksytyn kaavan aluetta kaavaehdotuksen tai 

kaavan vastaiseen rakentamiseen. Edellytyksenä rakennuskiellon (tosin laissa 

puhutaan rajoituksesta) antamiselle on, että kielto on tarpeen maankäytön 

järjestämisen turvaamiseksi. Kielto voidaan antaa valmistuneen kaavaehdotuksen 

alueelle. Kysymyksessä on siis joko kaavan laatimisvaihetta tai sen hyväksymisen 

jälkeistä aikaa koskeva rakentamisrajoitus, joka ei ole MRL 33.2 §:n tapaan 

ehdollinen. Säännöksen mukaisessa tilanteessa on edellytettävä, että kaavaehdotus 

on edennyt tiettyyn käsittelyvaiheeseen. Lähtökohtana täytynee pitää vähintään 

nähtäville asetettua kaavaehdotusta. Rakentamisrajoitus ei kuitenkaan koske jo 

olemassa olevaan asuntoon kuuluvan talousrakennuksen rakentamista eikä maa- ja 

                                                   
750 Jääskeläinen & Syrjänen 2010, 253-255. 
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metsätalouden harjoittamista varten tarpeellista rakentamista. Rajoituksen 

voimassaoloaika on rajoitettu siten, että se on voimassa maakuntakaavan 

vahvistamiseen saakka. Rakentamisrajoitus ei kuitenkaan voi olla voimassa 

enempää kuin kaksi vuotta, jollei ympäristöministeriö erityisestä syystä pidennä sen 

voimassaoloaikaa. Erityinen syy voi liittyä esimerkiksi siihen, että kaavan 

vahvistamiskäsittely edellyttää ajan pidentämistä. Ministeriö ei kuitenkaan voi 

pidentää aikaa enempää kuin kaksi vuotta. Rakentamisrajoitus voi siis olla voimassa 

yhteensä enintään neljä vuotta. Lunastamisesta maakuntakaavan toteuttamiseksi 

säädetään MRL 99.2 §:ssä. Edellytyksenä maakuntakaavaan perustuvalle 

lunastamiselle tai käyttöoikeuden rajoittamiselle on, että tämä on tarpeellista 

maakuntakaavan toteuttamiseksi valtion, seudun, kuntayhtymän tai kunnan väestön 

yhteisiä tarpeita varten. Maakuntakaavan nojalla lunastaminen on mahdollista mitä 

moninaisempien tarpeiden tyydyttämiseksi. Tarpeet voisivat koskea esimerkiksi 

maakuntakaavaan perustuvia suojelu- tai virkistysalueita. Käytännössä lunastaminen 

maakuntakaavan nojalle lienee kuitenkin erittäin harvinaista.751 

Maakuntakaavassa annettavien suojelumääräysten kautta maakuntakaavalla 

voidaan ohjata suoraan myös muuta alueiden käyttöä kuin rakentamista. 

Suojelumääräykset voivat koskea esimerkiksi metsien käsittelyä, ojitusta ja muita 

maisemaa ja luonnonolosuhteita muuttavia toimenpiteitä. Suojelumääräystä ei voida 

antaa, ellei alueella ole lain edellyttämiä erityisiä ympäristöarvoja. Mahdollisuus 

maakuntakaavan huomioon ottamiseen erityislainsäädännön mukaisessa 

viranomaisten päätöksenteossa vaihtelee lainsäädännön alasta riippuen. 

Maakuntakaavan huomioon ottamisen ja toteuttamisen edistämisen mahdollisuus 

muun lainsäädännön mukaisessa päätöksenteossa on sitä suurempi, mitä laajemman 

harkintavallan asianomainen laki viranomaiselle antaa.752 

                                                   
751 Jääskeläinen & Syrjänen 2010, 253-255. 
752 Ks. tarkemmin Haapanala 2002, 49-63 
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2.2 Yleiskaavoitus ohjaa kuntien maankäyttöä ja rakentamista 

Koko kunnan kaavana toimiva yleiskaava muistuttaa yleispiirteisenä 

kaavamuotona monessa suhteessa maakuntakaavaa, mutta on sitä 

yksityiskohtaisempi753. Yleiskaavan tarkoituksena on kunnan tai sen osan 

yhdyskuntarakenteen ja maankäytön yleispiirteinen ohjaaminen sekä toimintojen 

yhteensovittaminen (MRL 35 §). Yleiskaava voidaan jättää laatimatta sellaisessa 

kunnassa, missä se ei ole maankäytön järjestämiseksi tarpeen. Yleiskaavan laatimista 

ei kaikissa kunnissa enää edellytetä. Maankäytön suunnitelmallisuuden tarpeisiin 

laaditaan silloinkin yleensä oikeusvaikutuksia vailla oleva maankäytön 

yleissuunnitelma. Jollei kunta huolehdi yleiskaavan laatimisesta, kun se lain mukaan 

on tarpeen, ympäristöministeriö voi asettaa määräajan, jonka kuluessa 

kaavoituspäätös on kunnassa tehtävä (kaavoitusvelvollisuus, MRL 177.1-2 §). 

Kunnalla on myös velvollisuus pitää yleiskaava ajan tasalla ja tarvittaessa muuttaa 

sitä.754 

Yleiskaavoituksessa on kaksi erilaista päämuotoa, oikeusvaikutuksellinen ja 

oikeusvaikutukseton yleiskaava. Vaikka yleiskaava laaditaan pääsääntöisesti yhtä 

kuntaa varten, kunnat voivat MRL 46 §:n mukaan laatia yhteistyönä yleiskaavan 

maankäytön yleispiirteisemmäksi ohjaamiseksi ja toimintojen yhteensovittamiseksi. 

MRL 46a § (1129/2008) säätää pääkaupunkiseudun yhteisen yleiskaavan 

pakolliseksi. Yhteisen yleiskaavan oikeusvaikutukset perustuvat MRL 42 ja 43 §:ään. 

Yhteisellä yleiskaavalla on siis samat suunnittelua koskevat oikeusvaikutukset kuin 

kunnan yleiskaavallakin, eli yhteinen yleiskaava esimerkiksi ohjaa asemakaavojen 

laatimista. Yhteinen yleiskaava syrjäytyy, mikäli alueelle laaditaan asemakaava. 

                                                   
753 Yleiskaava voidaan laatia kattamaan kunnan koko ala, mutta kaava voidaan laatia myös vaiheittain 

tai osa-alueittain. Vaiheittainenkin yleiskaava voi kattaa kunnan koko alueen. Useimmiten yleiskaava laadi-
taan koskemaan jotakin kunnan osa-aluetta. On myös mahdollista, että yleiskaava ohjaa vain tietyntyyppis-
tä maankäyttöä. Yleisesti edellä mainitun kaltaista yleiskaavoitusta voidaan kutsua osayleiskaavoitukseksi. 

754 Lähtökohtaisesti maakuntakaava on ohjeena laadittaessa yhteistä yleiskaavaa ja sitä muutettaessa. 
Maakuntakaavasta ilmi käyvät maakunnalliset näkökohdat on otettava huomioon yhteistä yleiskaavaa 
laadittaessa. Lisäksi maakuntakaava välittää valtakunnallisia alueidenkäyttöä koskevia tavoitteita, jotka on 
otettava huomioon myös yhteistä yleiskaavaa laadittaessa. 
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Jos kuntien yhteinen kaava laaditaan oikeusvaikutteiseksi, menettelyssä on 

vaatimuksena, että kaava alistetaan ympäristöministeriön vahvistettavaksi. Yhteisen 

yleiskaavan vahvistamiseen sovelletaan samoja säännöksiä kuin maakuntakaavan 

vahvistamiseen (MRL 31 §). Sekin voi olla oikeusvaikutuksellinen tai 

oikeusvaikutukseton. Kunnan kaavoitusvelvollisuuden täyttämiseksi riittää, että 

laaditaan oikeusvaikutukseton yleiskaava. Näin on laita myös silloin, kun kunnalle 

annetaan kaavoitusmääräys: kunta voi valita yleiskaavan muodon. 

Oikeusvaikutuksellisuuden merkitys ilmenee kaavan ohjausvaikutuksessa: vain 

oikeusvaikutuksellisena laadittu yleiskaava synnyttää laissa edellytetyt 

maankäyttörajoitukset ja maankäytön ohjausvaikutukset. Itse asiassa 

oikeusvaikutukseton yleiskaava ei ole "kaava", koska siltä puuttuu kaavalle 

käsitteellisesti ominainen sitovuus. Sillä on kuitenkin eräissä yhteyksissä vaikutusta, 

ennen muuta kunnan sisäiseen muuhun suunnitteluun ja sitä voidaan käyttää 

informaatiolähteenä. Tämä tarkoittaa, että päätöksiä ei voida muodollisesti perustaa 

oikeusvaikutuksettomaan yleiskaavaan, mutta päätöksenteossa voidaan ottaa 

huomioon esimerkiksi tuollaisesta maankäyttösuunnitelmasta ilmenevät 

suojeluarvot, rakentamispaineet yms. päätöksentekoprosesseissa. 

Oikeusvaikutuksetonta yleiskaavaa voidaan kuitenkin käyttää perusteena alueiden 

lunastamiseen tiettyjä yleisiä tarkoituksia varten (MRL 99.3 §).755 

Oikeusvaikutuksellinen ja oikeusvaikutukseton yleiskaava laaditaan pääasiassa 

samoja menettelysäännöksiä noudattaen. Kunnan tulee kaavaan laatimis- tai 

hyväksymisvaiheessa päättää, onko yleiskaava oikeusvaikutuksellinen vai ei. 

Yleiskaavassa esitetään tavoitellun kehityksen periaatteet ja osoitetaan tarpeelliset 

alueet yksityiskohtaisen kaavoituksen ja muun suunnittelun sekä rakentamisen ja 

muun maankäytön perustaksi. Maakuntakaavan tavoin yleiskaavakin voidaan laatia 

vaihekaavana eli tiettyä aluetta tai tiettyä käyttömuotoa varten. 

Rakentamistoiminnan ohjaamiseksi voidaan laatia rantaosayleiskaava, joka osoittaa 

tietyn rantavyöhykkeen rakentamissuunnitelman ja rakennusoikeuksien 

                                                   
755 Jääskeläinen & Syrjänen 2010,  518-519. 
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mitoituksen. Jos tällainen kaava laaditaan oikeusvaikutuksellisena, sitä voidaan 

eräissä tapauksissa käyttää asemakaavan tavoin suoraan rakennuslupien 

myöntämisen perustana. Yleiskaava on perustana asemakaavan laatimiselle 

(ohjevaikutus).756 

Yleiskaavan sisältövaatimuksilla757 (MRL 39 §) on konkretisoitu lain yleistä 

tavoitetta (MRL 1 §), alueiden käytön suunnittelun tavoitteita (MRL 5 §) ja niitä 

kestävän kehityksen edistämisen periaatteita, joilla on erityinen merkitys yleiskaavan 

laatimisessa. Sisältövaatimukset ohjaavat yleiskaavan laatimista monin tavoin. 

Sisältövaatimukset määrittelevät osaltaan sen, mitä kysymyksiä yleiskaavassa tulee 

käsitellä ja ratkaista. Sisältövaatimusten avulla voidaan myös arvioida, onko 

suunnittelun tietopohja riittävä ja minkälaisia selvityksiä tarvitaan riittävyyden 

varmistamiseksi. Sisältövaatimukset ilmaisevat yleiskaavassa määriteltäviä 

alueidenkäytön kehittämistavoitteita, jotka liittyvät yleiskaavan tarkoitukseen ja 

tavoitteisiin, suunnitteluperiaatteisiin ja alueidenkäytön periaateratkaisuihin. 

Kehittämistavoitteiksi voidaan nähdä esim. vaatimukset yhdyskuntarakenteen 

toimivuudesta, elinympäristön turvallisuudesta ja terveellisyydestä sekä 

virkistykseen soveltuvien alueiden riittävyydestä. Sisältövaatimukset määrittelevät 

yleiskaavoitukselle myös reunaehtoja, jotka suunnitelman on toteutettava. Ehtojen 

täyttymisen varmistamiseksi laadittavat selvitykset muodostavat pohjan 

suunnitteluratkaisuille sekä suunnitteluratkaisujen vaikutusten arvioinnille. 

Sisältövaatimuksissa asetettuja reunaehtoja suunnittelulle voivat olla mm. 

                                                   
756 Ekroos, Kumpula, Kuusiniemi, Vihervuori 2010, 184-185. 
757 Yleiskaavan sisältövaatimukset ovat samankaltaiset kuin maakuntakaavalla, joskin täsmällisemmin 

muotoiltuja. Maakuntakaava ohjaa yleiskaavan sisältöä. Valtakunnalliset alueidenkäyttötavoitteet on otetta-
va huomioon samoin kuin tietenkin esimerkiksi luonnonsuojelusääntelystä johtuvat vaatimukset ja rajoi-
tukset. Yleiskaavan sisältövaatimukset ovat (MRL 39.2 §): 1. yhdyskuntarakenteen toimivuus, taloudelli-
suus ja ekologinen kestävyys; 2. olemassa olevan yhdyskuntarakenteen hyväksikäyttö; 3. asumisen tarpeet 
ja palveluiden saatavuus; 4. mahdollisuudet liikenteen, erityisesti joukkoliikenteen ja kevyen liikenteen, sekä 
energia-, vesi- ja jätehuollon tarkoituksenmukaiseen järjestämiseen ympäristön, luonnonvarojen ja talouden 
kannalta kestävällä tavalla; 5. mahdollisuudet turvalliseen, terveelliseen ja eri väestöryhmien kannalta tasa-
painoiseen elinympäristöön; 6. kunnan elinkeinoelämän toimintaedellytykset; 7. ympäristöhaittojen vähen-
täminen; 8. rakennetun ympäristön, maiseman ja luonnonarvojen vaaliminen; sekä virkistykseen soveltuvi-
en alueiden riittävyys. 
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yhdyskuntarakenteen ekologinen kestävyys sekä rakennetun ympäristön, maiseman 

ja luonnonarvojen vaaliminen.758 

Maankäyttö- ja rakennuslain 9 §:n mukaan kaavan tulee perustua riittäviin 

tutkimuksiin ja selvityksiin. Selvitykset tukevat maankäyttö- ja rakennuslain 

edellyttämää kaavoituksen vaikutusten arviointia. Esimerkiksi KHO (1993 A 39) 

katsoi Tampereen Finlaysonin teollisuusalueen uudelleenkäyttöä koskevan, 

vahvistettavan yleiskaavan lainvastaiseksi liikenteen hoidettavuutta koskevan 

epämääräisyyden ja selvitysten puutteellisuuden sekä kaava-alueen suppeuden 

vuoksi.759 

Jääskeläinen ja Syrjänen760 toteavat, että lähtökohtana selvityksiä hankittaessa on 

oltava, että asia ratkaistaan viivytyksettä ja kohtuullisessa ajassa. He kuitenkin myös 

muistuttavat, että selvittämistä ei saa jatkaa loputtomiin. Sellaisen selvityksen 

hankkiminen, jolla viranomainen arvioi olevan merkitystä asian ratkaisemiselle, on 

riittävää. Yleiskaavoitustyöhön liittyviä selvityksiä on kahdentyyppisiä, suunnittelun 

lähtökohtien ja tavoitteiden määrittämiseksi tarvittavia perusselvityksiä ja kaavan 

toteuttamisesta aiheutuvien vaikutusten arvioimiseksi tarvittavia vaikutusselvityksiä. 

Vaikutusten selvittämisellä pyritään ensinnäkin parantamaan suunnittelun 

edellytyksiä, toiseksi edistämään vuorovaikutusta sekä kolmanneksi tukemaan 

päätöksentekoa. 

Selvityksiä tehdään työn alussa, jolloin kartoitetaan olemassa oleva tietopohja, 

sen laatu ja ajantasaisuus. Muun muassa maakunnan liiton selvitykset auttavat myös 

yleiskaavoituksen lähtökohtien määrittelyssä. Lisäksi yleensä on käytettävissä 

vaihteleva määrä aiemmin laadittuja selvityksiä tai muuta tietoaineistoa. Aineistosta 

kerätään suunnittelun kannalta tarpeellinen tieto, kartoitetaan alueen historia, 

analysoidaan nykytilanne ja siihen kohdistuvat muutospaineet. Tiedon ajantasaisuus 

tarkistetaan. Aineistoa täydennetään lisäselvityksillä yleiskaavan tarpeiden mukaan 

niin, että koossa on suunnittelun aloittamiseksi tarvittavat tiedot. Joitakin selvityksiä 

                                                   
758 Ekroos, Kumpula, Kuusiniemi, Vihervuori 2010, 173-176. 
759 Ks. myös Rovaniemen HAO 28.10.2008 (08/0523/1). 
760 Jääskeläinen & Syrjänen 2010, 141-142. 
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voidaan tehdä vain tiettynä vuodenaikana. Siksi niiden tarve on tunnistettava 

riittävän ajoissa. Myös mahdollisen Natura-arvioinnin (LSL 65 § ja 66 §) tarve tulisi 

selvittää kaavoituksen varhaisessa vaiheessa. Suunnittelun edetessä täsmentyvät 

tiedon tarpeet. Sidosryhmien ja osallisten näkemykset maankäytön kehittämisestä 

saattavat nostaa esille uusia selvitystarpeita. Kaavatyössä esille nousseisiin 

kysymyksiin tarvitaan vastauksia. Tarvitaan myös tietoa siitä, minkälaisia vaikutuksia 

erilaiset ratkaisumahdollisuudet aiheuttavat. Vaikutusselvityksiä laaditaan erityisesti 

vaihtoehtojen vertailemiseksi ja päätöksenteon tueksi. Joskus tarvitaan selvityksiä 

vielä työn loppupuolella sen varmistamiseksi, että tietämys on riittävä 

päätöksentekoon. Kaavoitusresurssien taloudellisen käytön kannalta tärkeää on, 

että selvitykset painottuvat merkittäviin vaikutuksiin ja kohdentuvat erityisesti 

muuttuviin alueisiin. Selvitysten tarkkuus riippuu kaavan ohjauksen 

yksityiskohtaisuudesta tai siitä, onko kaavalla tarkoitus ohjata asemakaavoitusta vai 

tehdäänkö toteuttamistoimenpiteet suoraan yleiskaavoituksen ohjaamina. 

Selvitysten on kaikissa tapauksissa annettava tieto siitä, että ehdotettu ratkaisu on 

mahdollinen toteuttaa ilman merkittäviä haitallisia vaikutuksia. Saadun tiedon 

perusteella voidaan myös asettaa reunaehtoja jatkosuunnittelulle.761 

Maakuntakaavan tavoin yleiskaavaa koskee kaikissa tilanteissa kohtuusvaatimus: 

kaava ei saa aiheuttaa maanomistajalle tai muulle oikeuden haltijalle kohtuutonta 

haittaa (MRL 39.3 §). Kiinteistöjen osoittaminen suojelualueiksi pelkästään 

yleispiirteisen kaavan nojalla (aktiivinen suojelu) johtaa maakunta- ja 

yleiskaavoituksessa yleensä kohtuuttomuuteen. Jos taas suojelupäätös perustuu 

suojelulainsäädäntöön (LSL, RakSL), suojelun merkitsemisellä kaavaan on lähinnä 

informatiivinen merkitys. Suojelun oikeusvaikutukset määräytyvät kulloinkin 

sovelletun suojeluperusteen mukaan. Samaa periaatetta ilmentää se, että yleiskaavan 

tulee maakuntakaavan tavoin ottaa huomioon olemassa olevat 

luonnonsuojelupäätökset ja merkitä ne aluevarauksina.762 

                                                   
761 Ks. tarkemmin Jääskeläinen & Syrjänen 2010, 140-149. 
762 Jääskeläinen & Syrjänen 2010, 279. 
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Yleiskaavassa voidaan antaa määräyksiä, joita kaavan tarkoitus ja sen sisällölle 

asetettavat vaatimukset huomioon ottaen tarvitaan yleiskaava-aluetta 

suunniteltaessa tai rakennettaessa taikka muutoin käytettäessä 

(yleiskaavamääräykset, MRL 41 §). Yleiskaavamääräykset voivat muun ohella 

koskea maankäytön ja rakentamisen erityistä ohjausta tietyllä alueella sekä 

haitallisten ympäristövaikutusten estämistä tai rajoittamista. Jos jotakin aluetta tai 

rakennusta on maiseman, luonnonarvojen, rakennetun ympäristön, 

kulttuurihistoriallisten arvojen tai muiden erityisten ympäristöarvojen vuoksi 

suojeltava, yleiskaavassa voidaan antaa sitä koskevia tarpeellisia määräyksiä 

(suojelumääräykset). Kaavamääräysten tulee yleispiirteisyydestään huolimatta olla 

riittävän selkeitä oikeusvaikutusten tunnistamiseksi ja kohtuullisuusarvion 

mahdollistamiseksi.763 

Yleiskaavan oikeusvaikutuksista764 muuhun suunnitteluun ja 

viranomaistoimintaan säädetään MRL 42 §:ssä ja rakentamis- ja 

toimenpiderajoituksista765 säädetään MRL 43 §:ssä. Kun yleiskaava on päätetty 

laatia, kunta voi määrätä alueelle enintään viisi vuotta kestävän rakennuskiellon sekä 

sitä vastaavan muita toimenpiteitä (maa-ainesten otto, puuston käyttö yms.) 

koskevan toimenpidekiellon (MRL 38 §). Kiellot päättyvät viimeistään kaavan 

tultua hyväksytyksi. Jos yleiskaavan hyväksymispäätöksestä on valitettu, 

rakennuskielto ja toimenpiderajoitus ovat voimassa siihen asti, kunnes päätös saa 

                                                   
763 Jääskeläinen & Syrjänen 2010, 282-283. 
764 Yleiskaavan keskeinen oikeusvaikutus liittyy asemakaavoituksen ohjaamiseen: se on ohjeena laadit-

taessa ja muutettaessa asemakaavaa. Yleiskaava välittää osaltaan maakunnallisia ja valtakunnallisia tavoittei-
ta asemakaavatasolle, vaikka se pääosin pohjautuukin kunnallisiin alueidenkäytön tarpeisiin ja tavoitteisiin. 
Yleiskaavatasolla on mahdollista suunnata asemakaavojen laatimista sekä ratkaista suunnittelullisesti laaja-
alaisesti asemakaavojen laatimisen perusteita. Yleiskaava ohjaa myös muita maankäyttöön liittyviä toimen-
piteitä kuin asemakaavoitusta. Yleiskaavalla on tässä suhteessa merkitystä esimerkiksi harkittaessa rakenta-
misen erityisiä edellytyksiä suunnittelutarvealueella. Yleiskaavan viranomaisvaikutus kohdistuu sekä maan-
käyttö- että rakennuslain mukaisiin viranomaisiin että muihin viranomaisiin. Kunnan ja valtion viranomais-
ten on katsottava, ettei muilla suunnitelmilla tai toimenpiteillä vaikeuteta yleiskaavan toteutumista (MRL 
42.2 §).  

765 Rakentamis- ja toimenpiderajoitukset kohdistuvat, toisin kuin suunnittelua ja viranomaisia koske-
vat yleiskaavan oikeusvaikutukset, suoraan maanomistajaan. Maankäyttö- ja rakennuslaissa nämä suorat 
oikeusvaikutukset koostuvat ehdollisesta rakentamisrajoituksesta, rakentamisrajoituksesta, toimenpiderajoi-
tuksesta sekä määräaikaisesta rakentamisrajoituksesta. Niistä säädetään MRL 43 §:ssä. 
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lainvoiman. Jos laatimispäätöksen yhteydessä ei päätetä siitä, laaditaanko yleiskaava 

oikeusvaikutuksellisena vai oikeusvaikutuksettomana, kiellot koskevat kummankin 

tyyppisiä yleiskaavoitettavia alueita, vaikka oikeusvaikutuksettomalla kaavalla ei 

muutoin oikeudellista vaikutusta olekaan.766 

2.3 Asemakaavassa määritellään alueen tuleva käyttö 

Suomessa on yksi yksityiskohtaisen kaavoituksen muoto, asemakaava, joka 

korvaa aiemman rakennuskaavan ja rantakaavan. Asemakaavan tehtävä on järjestää 

maankäyttö kunnan tietyissä osissa, eli ei kunnan koko alueella. Asemakaavoituksen 

tarve sekä kaavoitettavan alueen laajuus riippuvat kunnan osa-alueiden kehityksestä 

ja maankäytön ohjaustarpeesta (MRL 51 §). Maankäyttö- ja rakennuslain 50 §:n 

mukaan asemakaavan tarkoituksena on alueiden käytön yksityiskohtaista 

järjestämistä, rakentamista ja kehittämistä varten osoittaa tarpeelliset alueet eri 

tarkoituksia varten ja ohjata rakentamista ja muuta maankäyttöä paikallisten 

olosuhteiden, kaupunki- ja maisemakuvan, hyvän rakentamistavan, olemassa olevan 

rakennuskannan käytön edistämisen ja kaavan muun ohjaustavoitteen 

edellyttämällä tavalla. Toisaalta eräissä tilanteissa asemakaavaan rinnastetaan 

rakentamisen tai muun maankäytön sallivana kaavana sellainen (oikeusvaikutteinen) 

yleiskaava, jossa on hanketta koskeva aluevaraus (esim. MRL 72.1 §). Tältä osin 

yleiskaava toimii tuolloin yksityiskohtaisen kaavan tavoin.767 

Asemakaavan sisältövaatimukset ovat samansuuntaiset kuin maakunta- ja 

yleiskaavalla, mutta toisaalta ne ovat yksityiskohtaisemmat. Kaavahierarkian 

perusteella asemakaavan sisältöä ohjaavat yleispiirteiset kaavat sekä valtakunnalliset 

alueidenkäyttötavoitteet. Lisäksi vaikutusta on muusta, yleensä alueiden suojelua 

koskevasta lainsäädännöstä johtuvilla vaatimuksilla (yleiset sisältövaatimukset).768 

Asemakaavan laatimisen sisältövaatimukset ovat seuraavat (MRL 54.1 §, erityiset 

                                                   
766 Jääskeläinen & Syrjänen 2010, 283-287. 
767 Hollo 2009a, 170-171, 
768 Hollo 2009a, 171. 
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sisältövaatimukset): 1. asemakaava on laadittava siten, että luodaan edellytykset 

terveelliselle, turvalliselle ja viihtyisälle elinympäristölle769, palvelujen alueelliselle 

saatavuudelle ja liikenteen järjestämiselle; 2. rakennettua ympäristöä ja 

luonnonympäristöä tulee vaalia eikä niihin liittyviä erityisiä arvoja saa hävittää; sekä 

kaavoitettavalla alueella tai sen lähiympäristössä on oltava riittävästi puistoja tai 

muita lähivirkistykseen soveltuvia alueita. 

Asemakaavan sisältövaatimusten mukaan on myös otettava huomioon 

maastolliset seikat ja omistussuhteet. Lisäksi asemakaavalla tyydytetään 

virkistysalue- ja esim. kevyttä liikennettä koskevia tarpeita. Asemakaavan 

täsmällinen sisältö määräytyy kaavakartan, selostuksen ja asemakaavamääräysten 

avulla (MRL 57 §). Edellä mainittuja annetaan kaavassa tarpeen mukaan, joten ne 

eivät ole pakollisia. Keskeinen asemakaavan sisältövaatimus kohdistuu rakennetun 

ympäristön vaalimiseen770. Maankäyttö- ja rakennuslain 54 § sisältää yleisen 

velvollisuuden vaalia rakennettua ympäristöä ja luonnonympäristöä ja niihin liittyviä 

arvoja. Suojelumääräysten tulee olla maanomistajalle kohtuullisia771. Käytännössä 

tämä estää kohdennettujen, lähekkäin olevien maanomistajien olennaiseen 

eriarvoisuuteen johtavien suojeluratkaisujen tekemisen. Kysymys voi olla 

kohdesuojelun eri muodoista (rakennus- ja luonnonsuojelu sekä 

maisemansuojelu).772 

                                                   
769 Ks. esim. KHO 2004:64  
770 Suomessa on ollut erityinen rakennusperintöä suojeleva laki vuodesta 1964 ja siihen liittyvä asetus 

valtion rakennusten suojelusta vuodesta 1965. Kaavasuojelua on ollut vuoden 1931 asemakaavalaista 
alkaen, kehittyen 1959 rakennuslaissa ja vakiintuen nykyiselleen maankäyttö- ja rakennuslaissa 1999. Ra-
kennussuojelukomitea 1974 (KM 1974:80) sekä rakennussuojelusäännöstön uudistaminen 1985 (rakennus-
suojelulaki ja rakennuslain muutokset) olivat aikanaan tärkeitämurroksia. Rakennussuojelulaki on nyt 
korvattu 1.7.2010 voimaan tulleella lailla rakennusperinnön suojelemisesta (LaRS, 498/2010). Ks. myös 
HE 101/2009 vp.  

771 Asemakaavaa koskee suhteellinen kohtuuttomuuskielto. Se ei saa asettaa maanomistajalle tai muul-
le oikeuden haltijalle sellaista kohtuutonta rajoitusta tai aiheuttaa sellaista kohtuutonta haittaa, joka kaavalle 
asetettavia tavoitteita tai vaatimuksia syrjäyttämättä voidaan välttää (MRL 54.3 §). Vaatimus ei ole yhtä 
ehdoton kuin yleispiirteisessä kaavoituksessa. Asemakaava tai sen määräys saa nimittäin olla kohtuuton, 
mikäli kaavalla toteutettava käyttömuoto on sen laatuinen, ettei vaihtoehtoisia toteuttamistapoja ole ja 
syntyvä vaikutus yksityisen oikeuteen on välttämätön. Näin voi olla esimerkiksi liikenneväyliä rakennetta-
essa tai kunnallistekniikan alan laitoksia sijoitettaessa. 

772 Hollo 2009a, 
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Lisäksi muiden kaavojen tapaan asemakaavassakin voi olla yleisiä 

asemakaavamääräyksiä ja suojelumääräyksiä. Asemakaavamääräykset ovat 

"määräyksiä, joita kaavan tarkoitus ja sen sisällölle asetettavat vaatimukset 

huomioon ottaen tarvitaan asemakaava-aluetta rakennettaessa tai muutoin 

käytettäessä ja ne voivat esimerkiksi koskea haitallisten ympäristövaikutusten 

estämistä tai rajoittamista.773 Asemakaavamääräykset koskevat myös kaupan laatua 

ja kokoa, jos se kaupan palvelujen saatavuuden kannalta on tarpeen. Hollo on 

todennut, että tämä on poikkeus periaatteesta, että kaavoituksella ei rajoiteta 

elinkeinotoiminnan harjoittamista. Rajoittaminen koskee vähittäiskaupan 

suuryksikköjä. Vähittäiskaupan suuryksikköjen ohjaaminen on kokonaisuudessan 

ominaista maankäyttö- ja rakennuslaille. Maankäytön suunnittelun kannalta 

vähittäiskaupan suuryksikkö koetaan erityissääntelyä vaativaksi hankkeeksi. 

Vähittäiskaupan suuryksikkö vaatii asemakaavan laatimista, mikäli alue ei sijaitse 

maakunta- tai yleiskaavan keskustoimintoalueella. Hollon mukaan ratkaisu on sikäli 

poliittinen, että kaavoittajan asiana ei tulisi olla lopullinen päättäminen kaupan 

toiminnallisista muodoista, ellei niihin liity aluerakenteen tai ympäristövaikutusten 

kannalta haittavaikutuksia. Laissa ei kuitenkaan edellytetä tällaisten syiden 

esittämistä. Muunlaisille yritysmuodoille kuten matkailualan yrityksille tai 

kaivoshankkeille ei ole säädetty vastaavanlaista kaavoituspakkoa ja toimintaa 

koskevien asemakaavamääräysten antamista. Toisaalta laissa korostetaan palvelujen 

alueellista saatavuutta, ei niinkään kaupan kokoa ja muotoa (MRL 54.2 §).774 

MRL 55 §:ssä on säännökset asemakaavan esitystavasta. Edellä mainitun 

pykälän mukaan asemakaava esitetään kartalla, jossa osoitetaan: 1) asemakaava-

alueen rajat (asemakaava-alue); 2) asemakaavaan sisältyvien eri alueiden rajat; 3) ne 

yleiset tai yksityiset tarkoitukset, joihin maa- tai vesialueet on aiottu käytettäviksi; 4) 

rakentamisen määrä; sekä 5) rakennusten sijoitusta ja tarvittaessa rakentamistapaa 

koskevat periaatteet. Asemakaavaan kuuluvat myös kaavamerkinnät ja -määräykset. 

                                                   
773 Hollo 2009a, 173. 
774 Hollo 2009a, 173-174. 
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Asemakaavaan liittyy selostus, jossa esitetään kaavan tavoitteiden, eri vaihtoehtojen 

ja niiden vaikutusten sekä ratkaisujen perusteiden arvioimiseksi tarpeelliset tiedot 

siten kuin asetuksella tarkemmin säädetään. Lisäksi asemakaavassa määrätään 

kadun ja muun yleisen alueen nimi samoin kuin kunnanosan ja korttelien numerot. 

Kadun ja muun yleisen alueen nimi ja edellä mainitut numerotiedot voidaan 

muuttaa myös kunnan erillisellä päätöksellä siten kuin kuntalaissa säädetään kunnan 

päätöksenteosta. Erillisellä päätöksellä muutettujen tietojen merkitsemisestä 

kaavaan säädetään tarkemmin valtioneuvoston asetuksella.775  

Nykyisin maanalaisen - ja myös maanpinnan yläpuolisen - rakentamisen tarve ja 

määrä on lisääntynyt varsinkin ruuhka-alueilla. Näin ollen liikenneväylä voidaan 

rakentaa rakennusryhmän alle tai päälle ja toisaalta myös kokonainen kaupunginosa 

saatetaan sijoittaa ratapihan yläpuolelle. Edellä mainittujen tarpeiden tyydyttämistä 

varten laaditaan tarvittaessa maanalaisten tilojen asemakaava. Kaava perustaa tietyin 

edellytyksin käyttöoikeuden tilaan. Toisaalta muutoinkin asemakaavaan saatetaan 

sisällyttää määräyksiä maanalaisten tilojen osalta (MRL 56 §). Paitsi asemakaavan 

nojalla, oikeus maanalaisen tilan käyttöön, on saatavissa myös yleisen lunastuslain 

nojalla. Tässä tapauksessa itse tilojen käytöstä ei anneta yksityiskohtaisia 

määräyksiä. Lisäksi tunnelin tai luolan tekeminen omalle alueelle on mahdollista 

maankäyttö- ja rakennuslain mukaisen toimenpideluvan nojalla.776 

Asemakaavassa osoitettua rakennuspaikaksi muodostettua kiinteistöyksikköä 

kutsutaan tontiksi. Asemakaavassa osoitetaan tonttien muodostamisen perustaksi 

ensin rakennuskorttelit, joihin tontit tulevat sijoittumaan. Rakennuskortteli on eräs 

asemakaavan osoittama käyttömuoto (aluevaraus).  Rakennuskortteli on yhtenäinen 

alue, ulkoisina rajoinaan yleensä katu, puisto tai muu yleinen alue. Näin ollen 

rakennuskorttelin sisällä olevat kulkuväylät ole "katuja". Asemakaavan 

rakennusalueille eli rakennuskortteleihin kohdistuvan rakennustoiminnan 

                                                   
775 Jääskeläinen & Syrjänen 2010, 377-383. 
776 Hollo 2009a, 174. 
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järjestämiseksi voi olla tarpeen laatia rakennuskorttelin rakennuspaikat osoittava 

suunnitelma eli tonttijako (MRL 78 §, sekundaarinen kaava).777 

Yleensä asemakaava osoittaa rakennuskortteliin tulevan rakennusoikeuden 

(kerrosalan) ja rakennusten kerrosmäärän. Lisäksi kaavan tulee myös rakennusten 

käyttötarkoituksesta riippuen osoittaa riittävästi autopaikka - ja vapaa-alueita. 

Tonttijako määrää puolestaan rakennuskorttelin sisäisten tonttien sijoittumisen, 

joka on asemakaavan eräänlainen jatke. Tonttijaon osoittama suunniteltu tontti 

(kaavatontti) erotetaan aikanaan kiinteistötoimituksessa lohkomalla kiinteistöksi 

(rekisteritontti). Tontti merkitään tämän jälkeen kiinteistörekisteriin. Kunnan 

harkinnasta riippuen tonttijako on tulevaa tontinmuodostusta sitova tai ohjeellinen. 

Tonttijako on laadittava sitovana, milloin alueen keskeinen sijainti, korttelin 

rakennustehokkuus tai kiinteistöjärjestelmän selkeys sitä edellyttävät.778 

Katu on myös asemakaavasidonnainen käsite. Katujen ja muiden yleisten 

alueiden muodostamista koskevat jatkosuunnitelmat liittyvät asemakaavaan. 

Katusuunnitelmassa osoitetaan ensinnäkin kadun käyttötarkoitus, toiseksi 

korkeustasot sekä kolmanneksi johtoja ja viemäreitä koskevat kunnallistekniset 

ratkaisut. Katualue hankitaan kunnan omistukseen ja kunta saa ensimmäisen 

asemakaavan mukaisen katualueen haltuunsa, kun katua ryhdytään rakentamaan tai 

muutoin tarvitaan käytettäväksi ja alueen erottamista koskeva kiinteistötoimitus on 

pantu vireille. Kadun rakentaminen perustuu katusuunnitelmaan.779 Kunnalle 

siirtyvällä alueella olevat rakennukset, puut, istutukset ja laitteet kunnan on 

korvattava maanomistajalle (MRL 108 §). 

Asemakaavan oikeusvaikutukset on esitetty maankäyttö- ja rakennuslain 58 

§:ssä. Asemakaava synnyttää ehdottoman rakentamisrajoituksen. Sen mukaan 

rakennusta ei saa rakentaa vastoin asemakaavaa (MRL 58.1 §). Yleiskaavan 

ehdollisesta rakentamisrajoituksesta poiketen asemakaava sitoo 

rakennuslupaviranomaista yksityiskohtia myöten, mikäli  poikkeusta ei ole 

                                                   
777 Hollo 2009a, 175. 
778 Hollo 2009a,  175. 
779 Hollo 2009a, 175. 
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myönnetty. Asemakaavaan voidaan liittää myös määräaikainen rakentamisrajoitus. 

Sen nojalla voidaan enintään kolmen vuoden ajaksi kieltää uuden rakennuksen 

rakentaminen, jos se kaavan toteuttamisen ajoittamiseksi eli maankäyttötilanteen 

selvittämiseksi on tarpeen (MRL 58.3 §). Tonttijaon oikeusvaikutus on niin ikään 

ehdoton: rakennusta ei saa rakentaa vastoin sitovaa tonttijakoa (MRL 81 §). 

Yleiseltä kannalta tärkein asemakaavan oikeusvaikutus on asemakaavan 

noudattamisvelvollisuus. Kaikki rakentaminen, toimenpiteet ja toiminnot 

asemakaavoitetulla alueella ovat asemakaavan mukaisia lähtökohtaisesti. 

Maankäyttö- ja rakennuslain mukaisessa toiminnassa asemakaavaa on noudatettava 

eli myönnettäessä rakennuslupia, toimenpidelupia, maisematyölupia ja rakennuksen 

purkamislupia. Asemakaavaa on noudatettava myös eräiden muiden 

ympäristölakien mukaisia lupia myönnettäessä.780 

Se, että rakennusta ei saa rakentaa vastoin asemakaavaa (rakentamisrajoitus), on 

asemakaavan oikeusvaikutuksista ehdottomasti tärkein. 

Rakentamisrajoitussäännöstä tehostaa rakennusluvan myöntämistä koskevan MRL 

135.1 §:n 1 kohta, jonka mukaan rakennusluvan myöntämisen edellytyksenä 

asemakaava-alueella on, että rakentaminen on voimassa olevan asemakaavan 

mukaista. Lisäksi sama säännös koskee toimenpideluvan myöntämistä. 

Luonnollisestikaan rakennuksen purkamisluvan myöntäminen ei ole mahdollista 

asemakaavallisesti (tai muutoin) suojeltujen rakennusten osalta. Maisematyöluvan 

myöntämisen osaltakin asemakaavalla on merkitystä. Lupaa ei saa myöntää, mikäli 

toimenpide vaikeuttaa alueen käyttämistä asemakaavassa varattuun tarkoitukseen.781 

Muiden ympäristöä muuttavien toimenpiteiden osalta asemakaavaa on siis 

noudatettava maankäyttö- ja rakennuslain mukaisessa toiminnassa lähinnä erilaisten 

lupien myöntämisessä. Lisäksi asemakaavan noudattamisvelvollisuus koskee 

esimerkiksi kadun rakentamista sekä erilaisten johtojen ja laitteiden sijoittamista. 

Kunta voi määrätä rakennuskiellon alueelle, jolle asemakaavan laatiminen tai 

                                                   
780 Ekroos, Kumpula, Kuusiniemi, Vihervuori 2010, 204. 
781 Ekroos, Kumpula, Kuusiniemi, Vihervuori 2010, 204. 
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muuttaminen on vireillä. Asemakaavassa voidaan enintään kolmen vuoden ajaksi 

kieltää uuden rakennuksen rakentaminen, jos se kaavan toteuttamisen ajoittamiseksi 

on tarpeen. Kunta saa erityisestä syystä pidentää kieltoaikaa enintään kolme vuotta 

kerrallaan. 782 

Ympäristövaikutusten osalta MRL 58.2 §:ään on otettu erityinen säännös siitä, 

että asemakaava-alueelle ei saa sijoittaa toimintoja, jotka aiheuttavat haittaa kaavassa 

osoitetulle muiden alueiden käytölle. Asemakaava-alueelle ei saa lisäksi sijoittaa 

toimintoja, jotka ovat haitallisten tai häiriöitä aiheuttavien ympäristövaikutusten 

estämistä tai rajoittamista koskevien asemakaavamääräysten vastaisia. Tämä 

oikeusvaikutus liittyy yleensä toisaalta MRL 57.1 §:n mukaisiin 

asemakaavamääräyksiin. Sama vaikutus tulee esille myös ympäristönsuojelulain 

mukaisen ympäristöluvan tai kemikaalilain mukaisen luvan myöntämisen 

yhteydessä.783 

Asemakaavalla on lisäksi maankäyttö- ja rakennuslain järjestelmässä varsin suuri 

merkitys myös maan luovuttamista ja lunastamista koskevien säännösten kannalta. 

Esimerkiksi yleisen tien alue siirtyy kunnan omistukseen asemakaavan tullessa 

voimaan. Lisäksi kunta saa omistukseensa katualueen, kun asemakaava hyväksytään 

alueelle. MRL 96 §:n mukaan taas kunta (ja valtiokin) saa asemakaava-alueella ilman 

erityistä lupaa lunastaa sellaisen yleisen alueen sekä sellaisen yleisen rakennuksen 

asemakaavan mukaisen tontin, joka asemakaavassa on tarkoitettu kunnan (tai 

valtion) laitokselle tai kunnan muihin tarpeisiin. Rakennuskehotukseen perustuva 

lunastaminen voi koskea vain asemakaava-alueita. MRL 100 §:n nojalla 

asemakaavan toteuttamisen helpottamiseksi on mahdollista saada lunastuslupa.784 

Koska tarpeet muuttuvat, kunnalla on velvollisuus seurata uuden kaavan 

laatimisen sekä voimassa olevan kaavan ajantasaistamisen ja muuttamisen tarvetta. 

Jos kunta ei itse huomaa päättää asemakaavan laatimisesta tai muuttamisesta, 

ympäristöministeriö voi asettaa kunnan kanssa neuvoteltuaan määräajan kaavan 

                                                   
782 Ekroos, Kumpula, Kuusiniemi, Vihervuori 2010, 205; MRL 58 §. 
783 Ekroos, Kumpula, Kuusiniemi, Vihervuori 2010, 205-206. 
784 Ekroos, Kumpula, Kuusiniemi, Vihervuori 2010, 206. 



259 

 

laatimispäätöksen tekemiselle (MRL 177.1 §). Keskeisenä kriteerinä asemakaavan 

laatimisvelvollisuuden arvioinnille on pidettävä sitä, että kaavoittamaton alue täyttää 

tihentyvän rakentumisen eli suunnittelutarvealueen tunnusmerkit (MRL 16 §). 

Kunta joutuu myös määräajoin suorittamaan kaavan ajanmukaisuuden 

arvioinnin785. Sellaisen asemakaavan alueella, joka on ollut voimassa yli 13 vuotta ja 

joka merkittävältä osalta on edelleen toteuttamatta, tulee voimaan rakennuskielto. 

Rakennuslupaa ei saa myöntää sellaisen uuden rakennuksen rakentamiseen, jolla on 

alueiden käytön tai ympäristökuvan kannalta olennaista merkitystä, ennen kuin 

kunta on arvioinut asemakaavan ajanmukaisuuden.786 

2.4 Rantojen suunnittelu eri kaavatasoilla 

Meren ja vesistöjen ranta-alueisiin kohdistuu lomarakentamispainetta787. Sitä on 

pyritty ohjaamaan 1960-luvulta alkaen eri tavoin788. Rantakaava omaksuttiin 

suunnitteluvälineeksi v. 1969789. Nykyisin rantojen käyttöä ohjataan maakunnissa 

                                                   
785 Ajanmukaisuuden arviointi kuuluu kunnalle, joka voi päättää itsenäisesti ja johtosäännössä määrätä 

sen toimielimen, joka ajanmukaisuuden arvioinnin suorittaa. Mikäli kunnassa ei ole tehty päätöstä toimie-
limestä, ajanmukaisuuden arviointi kuuluu lähtökohtaisesti kunnanhallitukselle. Ajanmukaisuuden arvioin-
nin lopputulos on riippuvainen muun muassa asemakaavan iästä, ympäristön tilasta ja muuttumisesta, 
tulevista kehittämissuunnitelmista sekä suunnitellusta rakentamisesta ja sen suhteesta ympäristöön. Kun-
nan toimielimen on arvioitava näitä seikkoja kokonaisuutena ja sillä on varsin laaja harkintavalta näissä 
asioissa. Kunnan päätökseen, jolla asemakaavan on todettu olevan ajanmukainen, ei saa valittamalla hakea 
muutosta. Asemakaavan vanhentuneisuutta koskevaan päätökseen tällaista valituskieltoa ei liity. Mikäli 
ajanmukaisuuden arvioinnissa todetaan asemakaava vanhentuneeksi, sovelletaan MRL 61 §:ää. Ks. myös 
KHO 30.4.1997 t 1018; KHO 2002:73; KHO 2002:74 ja KHO 12.12.2008 t 3237. 

786 Kaavojen ajanmukaisuutta on arvioitava ennen kaikkea ottaen huomioon asemakaavan sisältövaa-
timukset. Vanhentuneisuus voi johtua esim. tontille suunnitellun hankkeen muuttamisesta, jolloin aiempaa 
suunnitelmaa varten laadittu asemakaava ei enää sovellu hankkeen toteuttamiseen. Kysymys voi olla myös 
ympärillä olevan alueen muutoksista eli rakennuslupahakemusta laajemmasta alueesta. Sen vuoksi ajanmu-
kaisuuden arviointi tulee suorittaa tarkoituksenmukaisen kokonaisuuden muodostavalla alueella. 

787 Jarva (2005, 12) toteaa seuraavasti: ”Rantaviivasta noin 20 % on kaavoituksen piirissä.” 
788 Jarva (2005, 21) kirjoittaa, että rantakaavoitusta koskevat säännökset lisättiin rakennuslakiin vuon-

na 1969. Vihervuori (1985, 2) on todennut, että rantojen kiinteistöolot ovat tietyissä suhteissa vanhastaan 
hyvinkin epämääräisellä pohjalla. Tämä perustuu siihen, että kiinteistöjärjestelmämme muotoutuessa van-
hassa agraariyhteiskunnassa rannoilla ei yleensä ollut lähimainkaan nykyiseen verrattavaa taloudellista 
merkitystä. 

789 Toisaalta yleiskaavaa ryhdyttiin käyttämään rantojen käyttöä koskevien yleisten rakentamismäärä-
ysten ja mitoitusperusteiden antamiseen, mutta rantakaava yksityiskohtaisena kaavana oli tarpeen rantara-
kennuspaikkojen osoittamiseksi. Rantojen kaavoitusvelvollisuutta ei kohtuussyistä voitu tarvittavassa 
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maakuntakaavoilla ja kunnissa yleis- ja asemakaavoilla790. Maakuntakaavassa ja 

yleispiirteisessä yleiskaavassa rantoja käsitellään suurten kokonaisuuksien, 

keskeisten strategisten tavoitteiden ja merkittävimpien suojelutavoitteiden kannalta. 

Yleiskaava on mahdollista laatia myös siten, että sen perusteella voidaan myöntää 

rakennuslupia rannalle rakentamiseen.  Asemakaavoja käytetään tiiviin 

rantarakentamisen ohjaamiseen sekä silloin, kun taajamat ulottuvat rantaan. Ranta-

asemakaavan laatiminen on yleensä kaavoitettavan alueen omistajien asia. Ranta-

asemakaavan tarkoitus on ohjata pääasiassa loma-asutuksen järjestämistä ranta-

alueella. Maanomistajan toimesta laadittavan asemakaavan tulee muodostaa 

tarkoituksenmukainen kokonaisuus. Kaavassa annetaan yksityiskohtaiset 

määräykset loma-asutuksen ja alueen muun käytön järjestämisestä ranta-alueella. 

Ranta-asemakaavassa määritellään kortteleiden ja tonttien likimääräiset sijoitukset, 

rakennusoikeudet ja käyttötarkoitukset sekä kulkuyhteydet alueella. Kaavoituksen 

tavoitteena791 on suunnitella rantarakentaminen siten, että siinä otetaan huomioon 

myös luonnon- ja maisemansuojelu, rantojen virkistyskäyttö sekä maanomistajien 

tasapuolinen kohtelu792.  

 Maankäyttö- ja rakennuslaissa käytetään rantarakentamisen suunnittelua varten 

kahta käsitettä, rantavyöhyke ja ranta-alue (MRL 72 §). Ranta-alue on yleensä laaja-

alaisempi. Rantavyöhyke koskee lähtökohtaisesti kaikkia meren ja vesistön rannalla 

olevia alueita tiettyyn etäisyyteen asti rantaviivasta. Ranta-alue taas puolestaan 

tarkoittaa sellaista rannan tuntumassa olevaa aluetta, jonka maankäytön 

suunnitteluntarve on ylittynyt. Rantavyöhykkeen käsite on siinä mielessä tekninen, 

                                                                                                                                  
laajuudessa asettaa kunnille. Siksi rantakaavasta muodostui ns. maanomistajan kaava, mikä tarkoitti, että 
kaavoitus tuli vireille maanomistajan hakemuksesta ja kaava laadittiin hakijan kustannuksella. Nykyisin 
tämä tehtävä on asemakaavan erityismuodolla, jota kutsutaan ranta-asemakaavaksi. Rantakaava-alueet 
saattoivat olla suppeita, minkä vuoksi yleiskaavaa käytettiin vähitellen ohjaamaan rantarakentamista koko 
kunnan tai vesistön alueella (rantaosayleiskaava). Tämä tehtävä yleiskaavalla on edelleenkin. 

790 Maankäyttö- ja rakennuslain mukaan rannoille ei saa rakentaa ilman asemakaavaa tai rakentamisen 
ohjaamiseen tarkoitettua yleiskaavaa. Jos kaavaa ei ole, rakentamiseen tarvitaan poikkeamispäätös. 

791 Lähtökohtana rantarakentamisen sääntelyssä on, että meren tai vesistön ranta-alueeseen kuuluvalle 
rantavyöhykkeelle ei saa rakentaa rakennusta ilman asemakaavaa tai sellaista oikeusvaikutteista yleiskaavaa, 
jossa on erityisesti määrätty yleiskaavan tai sen osan käyttämisestä rakennusluvan myöntämisen perusteena 
(MRL 72.1 §). 

792 Ks. esim. Hämeenlinnan HAO 28.11.2001 (01/0635/2) 
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että se olemassaolollaan synnyttää tiettyjä laissa säänneltyjä oikeusvaikutuksia, 

esimerkiksi rakennuskiellon. Ranta-alueella on lähtökohtaisesti myös voimassa 

rakennuskielto793. Toisaalta ranta-alueen maankäytön suunnittelun tarve riippuu 

asutuspaineesta794. Ensisijaisesti rakentaminen pyritään järjestämään kaavoituksella. 

Käsitteiden välillä oikeudellisena erona on myös, että rantavyöhykkeen 

synnyttämän rakennuskiellon piiristä voidaan erottaa alueita kunnan 

rakennusjärjestyksessä, mikä ei ole mahdollista muulla ranta-alueella. Maankäyttö- 

ja rakennuslain yleinen poikkeamisvalta koskee kuitenkin kumpaakin aluetyyppiä 

sekä lisäksi niihin kohdistuvia kieltoja ja rajoituksia.795 Kansalaisten kannalta 

keskeisin poikkeus on talousrakennuksen rakentaminen. Se saattaa kuitenkin vaatia 

maankäyttö- ja rakennuslain mukaisen rakennusluvan.796 

Ranta-alueelle pääasiassa loma-asutuksen järjestämiseksi laadittavia asema- ja 

yleiskaavoja koskevat erityiset sisältövaatimukset797. Näiden sisältövaatimusten 

tarkoituksena on varmistaa ranta-alueiden suunnitelmallisen rakentamisen 

sopeutuminen rantojen erityisiin maisemaa ja luontoa koskeviin olosuhteisiin. 

Erityiset sisältövaatimukset ovat samat asemakaavoille, joita käytetään rakentamisen 

perustana ranta-alueilla. Lisäksi yleiset asemakaavan ja yleiskaavan laatimista 

koskevat sisältövaatimukset on otettava huomioon laadittaessa kaavoja ranta-

alueelle. Ranta-asemakaavan alueen tulee muodostaa tarkoituksenmukainen 

kokonaisuus. Lisäksi kaavaehdotuksen tulee täyttää asemakaavalle asetettavat 

                                                   
793 Rakennuskielto ei koske kaikenlaisia rakentamistoimenpiteitä. Sen ulkopuolelle jäävät toimenpiteet 

on lueteltu MRL 72.2 §:ssä.  
794 Ranta-alueen sillä osalla, joka on rantavyöhykkeen ulkopuolella, ei ole rakennuskieltoa muulloin 

kuin rakennuspaineen vallitessa. 
795 Rakentamisrajoitus palvelee ennaltaehkäisyä, ja se syrjäytyy tietyin edellytyksin, etenkin kun alue 

kaavoitetaan. Rantavyöhykkeelle ei saa rakentaa rakennusta ilman asemakaavaa tai sellaista oikeusvaikut-
teista yleiskaavaa, jossa on erityisesti määrätty yleiskaavan tai sen osan käyttämisestä rakennusluvan myön-
tämisen perusteena. Merkitystä on kiellon kannalta sillä, miten aluekäsitteet määritellään maantieteellisesti 
eli mikä niiden ulottuvuus on. 

796 Hollo 2009a, 182. 
797 Erityiset sisältöä koskevat vaatimukset näyttäisivät lähtökohtaisesti koskevan vain loma-asutuksen 

järjestämiseksi tarpeellisia ranta-asemakaavoja ja rantayleiskaavoja. Pääosa erityisistä sisältöä koskevista 
vaatimuksista on tarpeen ottaa huomioon myös laadittaessa kaavoja muita tarkoituksia varten, vaikka tästä 
ei olekaan nimenomaista säännöstä. 
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sisältövaatimukset.798 Laadittaessa yleiskaavaa tai asemakaavaa (ranta-asemakaava) 

pääasiassa loma-asutuksen järjestämiseksi ranta-alueelle on sen lisäksi, mitä yleis- tai 

asemakaavasta muutoin säädetään, katsottava, että: 1. suunniteltu rakentaminen ja 

muu maankäyttö sopeutuu rantamaisemaan ja muuhun ympäristöön; 2. 

luonnonsuojelu, maisema-arvot, virkistystarpeet, vesiensuojelu ja vesihuollon 

järjestäminen sekä vesistön, maaston ja luonnon ominaispiirteet otetaan 

muutoinkin huomioon; sekä 3. ranta-alueille jää riittävästi yhtenäistä 

rakentamatonta aluetta (erityiset sisältövaatimukset, MRL 73 §).799 

3.Toimivallanrajoista kuntien ja valtion viranomaisten 

välillä eri kaavatasoilla 

Kunnan tai maakunnan toimiala on lailla rajattu. Mikäli paikallisyhteisöt ylittävät 

lain niille salliman tehtäväpiirin rajat, päätökset ja toimenpiteet voivat tulla 

kumotuiksi valtion viranomaisen päätöksellä800. Tuomioistuinlaitos voi valitusten 

kautta tarkastella julkisen hallinnon päätöksiä siltä kannalta, onko poliittis-

hallinnollinen järjestelmä ylittänyt toimivaltuutensa päätöstä tehdessään. 

Toimivaltuuksien ylittämisessä on ensinnäkin kyse päätöksen pätevyyteen 

vaikuttavista seikoista eli asiallisesta, asteellisesta ja alueellisesta toimivallan 

ylityksestä, toiseksi menettelyvirheistä, kolmanneksi virheellisistä premisseistä 

                                                   
798 Hollo 2009a, 184. 
799 Laadittaessa yleiskaavaa tai asemakaavaa pääasiassa loma-asutuksen järjestämiseksi ranta-alueelle 

on ensinnäkin katsottava, että suunniteltu rakentaminen ja muu maankäyttö sopeutuu rantamaisemaan ja 
muuhun ympäristöön. Ympäristölliset seikat on siis otettava laadittavan kaavan lähtökohdaksi ja suunnitte-
lun lopputuloksen on sopeuduttava niihin. Huomioon on MRL 73.1 §:n 2 kohdan mukaan otettava luon-
nonsuojelu, maisema-arvot, vesiensuojelu ja vesihuollon järjestäminen. Luonnonsuojelun osalta on otetta-
va lisäksi huomioon luonnonsuojelulain säännökset esimerkiksi luontotyyppien, maiseman ja eliölajien 
suojelusta sekä Natura 2000 -verkostoa koskevat säännökset. Vesiensuojelu on keskeinen seikka rantara-
kentamisen ympäristökuormituksen kannalta, ja ranta-asemakaavoihin tulee ottaa tarvittavat määräykset 
jätevesien käsittelystä vesistöhaittojen ehkäisemiseksi. Lisäksi kaavaa laadittaessa tulee ottaa huomioon 
vesistön, maaston ja luonnon ominaispiirteet. Huomiota on niin ikään kiinnitettävä virkistystarpeisiin eli 
siihen, että rannoille jää riittävästi aluetta jokamiehenkäyttöön rantautumista ja oleskelua varten. Ranta-
alueelle on lisäksi jätettävä riittävästi yhtenäistä rakentamatonta aluetta. 

800 Mennola (1991, 100) toteaa, että valtion perinteiseen määräävään asemaan liittyy se, että valtion 
toimialaa ei yleensä ole vastaavalla tavalla rajoitettu. 
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harkintavallankäytössä sekä neljänneksi premissien puutteellisesta punninnasta801. 

Silloin, kun toimitaan viranomaisen toimivaltuuksille vieraassa tarkoituksessa, on 

kyse muodollisesta toimivallan ylittämisestä. Muodollisiin toimivaltakysymyksiin 

kiinnittää tuomioistuinlaitoksen huomiota tarkoitussidonnaisuuden periaate. Se on 

hallintoharkintaa rajoittava periaate. Konstarin mukaan tarkoitussidonnaisuuden 

periaatetta voidaan tulkita vain viranomaisen toimivaltaa sääntelevien 

oikeusnormien kautta802. Merikoski toteaa, että harkintavallan väärinkäytössä803 on 

muodollisen toimivallan väärinkäytön lisäksi kyse väärän vaikuttimen perusteella 

toimimisesta 804. Vaikuttimien tulee olla oikeusjärjestyksen mukaisia ja sen kannalta 

hyväksyttäviä.  

Normatiivisesti määritellyn toimivallan rajat ovat jäykkiä805. Toimivallan 

jäykkyyden periaatteen mukaan toimivallan käyttöön on oikeus ja velvollisuus sillä 

viranomaisella, jolle toimivalta säännösten mukaan kuuluu tai jolle se on delegoitu. 

Kun toimivalta on uskottu jollekin taholle, tämän vallan saaneella on tavallaan 

monopoli tuon vallan käyttämiseen; muilla tahoilla ei ole pääsääntöisesti oikeutta 

puuttua siihen. Poikkeuksen toimivaltarajojen jäykkyydestä muodostavat tilanteet, 

jossa toimivaltaa alistetaan, delegoidaan tai pidätetään. Edellä mainitut poikkeukset 

perustuvat kuitenkin lainsäädäntöön ja näistä poikkeuksista ei ole tehtävissä 

päätelmiä, että toimivaltarajat olisivat luonteeltaan joustavia. Korte806 kirjoittaa 

asiasta seuraavasti: ”Kaikissa edellä mainituissa poikkeuksissa on kysymys laissa 

säädetyistä menettelyistä, jotka koskevat tiettyjä yksittäisiä asioita tai asiaryhmiä. 

Yleistä alistusvelvollisuutta tai delegointi- ja pidätysoikeutta ei ole.”  

                                                   
801 Eckhoff & Smith 1994, 568-587, 626; Grey 1992, 286-287. 
802 Konstari 1979, 173. 
803 Laakson (1990, 204) mukaan myös muiden hallintoharkintaa rajoittavien periaatteiden rikkomista 

on alettu pitää harkintavallan väärinkäyttönä. 
804 Merikoski 1968a, 62, 65. 
805 Korte (2011, 24) kirjoittaa, että toimivaltarajojen jäykkyys on merkityksellistä etenkin oikeusturvan 

ja hallinnon johdonmukaisuuden kannalta. Kortteen mukaan joustavat toimivaltarajat voisivat johtaa 
hallinnon sekavuuteen, mikä puolestaan aiheuttaisi ongelmia yksilön oikeusturvan kannalta. 

806 Korte 2011, 23. 
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Kunnallishallinnossa kunnanhallitus, kunnanhallituksen puheenjohtaja, 

kunnanjohtaja tai johtosäännössä määrätty kunnan viranhaltija voi ottaa – syytä 

siihen ilmoittamatta – kunnanhallituksen alaisen viranomaisen tekemän päätöksen 

ratkaistavakseen. Lautakunnalla on toissijainen otto-oikeus. Se tai sen 

puheenjohtaja tai johtosäännössä määrätty kunnan viranhaltija voi ottaa 

lautakunnan alaisen viranomaisen päätöksen käsiteltäväkseen, mikäli päätöstä ei ole 

otettu kunnanhallituksen käsiteltäväksi.807 Kortteen808 mukaan otto-oikeutta on 

vaikea nähdä toimivallan pidättämisenä. Kyse on Kortteen mukaan enemminkin 

jälkikäteen tapahtuvasta alemman viranomaisen toimivaltaan puuttumisesta. Korte 

kirjoittaa, että otto-oikeutta voidaan kuitenkin pitää perusteltuna menettelynä, sillä 

sen avulla voidaan valvoa ja ohjata kunnan hallintoa tehokkaasti. 

Merikoski ja Vilkkonen809 ovat todenneet, että kuten raja yleis- ja 

erityisviranomaisten toimivaltapiirien kesken, jää myös valtion omien ja 

itsehallintoviranomaisten välinen toimivaltaraja varsin epämääräiseksi. Edelleen he 

ovat todenneet, että tämä raja ei ole edes tärkeimmän itsehallinnon muodon, 

kunnallisen itsehallinnon osalta yleispätevien säännöin määrättävissä. Kysymys 

kunnan toimialan laajuuden kehittämisestä liittyy selkeästi kansalaisten tasa-

arvoisuuden vaatimukseen. Erityislainsäädännössä on tähän asti kunnille annettu 

hyvin samankaltaiset toimivaltuudet. Kunnallisen itsehallinnon 

laajentamismahdollisuuksia selvitettäessä on kuitenkin tultu sen tilanteen eteen, että 

maamme kuntarakenne huomioon ottaen saattaisi olla perusteltua joissakin 

tapauksissa porrastaa kuntien toimivalta erilaiseksi sen mukaan, mitkä ovat kunnan 

edellytykset ao. tehtävän hoitamisessa. Esimerkiksi kuntien kaavoituksen 

ohjaustarve ja ohjauksen voimakkuus eivät aina kohtaa toisiaan, koska maankäytön 

                                                   
807 Ks. KuntaL 14§. Eräät asiaryhmät ovat kuitenkin otto-oikeuden ulkopuolella. Kuntalain 51§:n 

mukaan näitä ovat 1) lain tai asetuksen mukaiset lupa-, ilmoitus-, valvonta- tai toimitusmenettelyssä rat-
kaistut asiat sekä 2) yksilöön kohdistuvat opetustoimen, terveydenhuollon ja sosiaalitoimen asiat. Etuosto-
lakiin (608/1977) 21§ (lainmuutos 471/2005) tehdyn muutoksen mukaan viranhaltijan päätökseen (kunnan 
etuosto-oikeutta koskevissa asioissa) ei sovelleta kuntalain otto-oikeutta koskevaa säännöstä. 

808 Korte 2011, 23. 
809 Merikoski & Vilkkonen, 1982, 95. 
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ohjauksen tarpeet eri alueilla vaihtelevat. Ympäristömuutosten paineet ja samalla 

myös ohjaamisen tarve kohdistuvat pääasiassa suuremmille kaupunkiseuduille, 

niiden lievealueille sekä rannoille. Maankäytön ohjaamisessa tätä ei oteta riittävästi 

huomioon. Käytetyt keinot ovat usein samansuuntaisia tilanteesta riippumatta. 

Tämä tuo ohjausjärjestelmään tarpeetonta jäykkyyttä. 

Myös Riepula810 on todennut, että valtionhallinnon ja kunnallishallinnon 

työnjako on muotoutunut enemmän tai vähemmän sattumanvaraisesti. Riepula 

kirjoittaa seuraavasti: ”Pääperiaatteena on ollut, että palvelujen tuottamisesta 

vastaavat kuntaorganisaatioon kuuluvat toimielimet, kun taas ohjaus-, lupa- ja 

valvontatehtävät kuuluvat valtion toimielimille. Alueiden kehittämiseen liittyvissä 

tehtävissä molemmat ovat aktiivisia toimijoita, eikä selkeää työnjako ole 

osoitettavissa. Kehittämisasioissa valtionhallinto edustaa asianomaisen ministeriön 

tahtoa ja linjaa alueella; kunnallishallintoon pohjautuva aluehallinto taas asukkaiden 

itsehallintopohjaista tahtoa ja linjaa. Juuri tässä valtion- ja kunnallishallinnon 

leikkauspisteessä on Suomen aluehallinnon akilleen kantapää. Niin pohjoismaisessa 

kuin yleisemmässä eurooppalaisessa katsannossa se on erikoislaatuinen sekoitus; 

hajanainen ja koordinaatioltaan heikko vailla selkeää vastuunjakoa ja kansanvaltaista 

pohjaa ja – niin voitaneen sanoa – keskentekoinen siitä huolimatta, että sen 

uudistamisen kimpussa on oltu koko itsenäisyyden ajan.”   

Monet tutkijat ovat sitä mieltä, että selkeää valtion ja kuntien välistä tehtävien ja 

toimivaltuuksien jakoa ei ole mahdollista toteuttaa nykyajan hyvinvointivaltiossa811. 

Laajan tehtäväpiirin omaavan hyvinvointivaltion toiminnalle tyypilliseksi piirteeksi 

on tullut valtion ja kuntien toimintojen yhteenkytkeytyminen – toimivaltuuksien 

päällekkäisyys ja sekoittuneisuus812. Kosketuskohdat kummankin tahon kesken ovat 

                                                   
810 Riepula 2005, 220 
811 Mäenpää (2005a, 1073) kirjoittaa seuraavasti: ”Luonteenomaista eurooppalaiselle toimeenpanolle 

on ensinnäkin, että sen toteuttamisessa on hyvin vaikea ehkä jopa mahdotonta määritellä selvää toimivallan 
käytön  ja vastuun rajaa yhtäältä jäsenvaltion toimielinten välillä ja toisaalta jäsenvaltion ja unionitason 
viranomaisten välillä.”  

812 Kyse ei ole vain suomalaisesta hallintotodellisuudesta. Ks. esim. Bunzel 2011, 217-219. Ks. lisäksi 
Schrödter 2007, 163-206.  
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moninaiset julkisten tehtävien hoitamisessa. Molempien tahojen vastuu on myös 

yhteinen. Julkisten voimavarojen järkevän käytön näkökulmasta katsottuna 

toisenlaiselle ajattelulle ei ehkä olisi perusteitakaan. Järkevää sen sijaan on hyväksyä 

se, että valtiollisen ja itsehallinnollisen toiminnan välillä on raja eikä sitä voida 

ylittää kahlitsemalla itsehallinnolle kuuluvaa toimivaltaa valtiollisella asioihin 

puuttumisella. Tässä onnistuminen edellyttää kuitenkin riittäviä suojamekanismeja 

itsehallintoyhteisöille. Hallinto-oikeudellinen asteellisen toimivallan jako ja siihen 

olennaisena osana kuuluva toimivaltarajan jäykkyyden periaate ovat tähän asti olleet 

hallinnon eri tasojen toimivallan käytön itsenäisyyden turvaajia. Ryynäsen mukaan 

angloamerikkalaisen hallintoajattelun seurauksena sanottu hallinto-oikeudellinen 

lähtökohta on nyt joutunut puolustuskannalle.813 

Seuraavaksi tarkastellaan toimivallanjakoa tarkemmin maakuntakaavoituksessa, 

yleiskaavoituksessa, asemakaavoituksessa ja rantakaavoituksessa. 

3.1 Toimivallanjako kuntien ja valtion välillä 

maakuntakaavoituksessa 

Maakunnan liitoille kuuluu maakuntakaavoitus ja maakunnallinen suunnittelu. 

Maakunnan liitto on muodollisesti kuntalain mukainen kuntayhtymä. Se kuitenkin 

poikkeaa vapaaehtoisuuden pohjalta perustetuista kuntayhtymistä erityisesti siinä, 

että sen tehtävät ovat varsin pitkälti lakisääteisiä. Maakunnan liiton jäsenyys on 

kunnille pakollista. Kunnat eivät voi erota maakunnan liitosta tai vaihtaa 

maakunnan liiton jäsenyyttä. Maakunnan liiton tehtävistä tärkeimpiä ovat 

maakuntakaavan laatiminen ja muu maakunnan suunnittelu. Maakuntakaavan 

laatiminen ja maakunnallinen suunnittelu ovat muodollisesti tavallaan kunnallisen 

itsehallinnonkin piiriin kuuluvia tehtäviä, vaikka kunnat toisaalta harjoittavatkin 

maakunnallista suunnittelua yhteistyönään.  Maakuntajako perustuu 

maakuntajakolakiin ja sen nojalla annettuun valtioneuvoston päätökseen 

                                                   
813 Ryynänen 2009, 16. 
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maakunnista. Valtioneuvoston päätös sisältää maakuntien nimet ja niiden alueet. 

Maakuntia on päätöksen mukaisesti 18 ja niiden alueet on määritelty kunnittain. 

Lisäksi Ahvenanmaan maakunnasta säädetään Ahvenanmaan itsehallintolaissa.814 

Maakunnan liiton toimihenkilöt vastaavat maakuntakaavan valmistelusta815 ja 

liitoissa voi olla myös erityinen toimielin, jolle kuuluu maakuntakaavojen 

valmisteluvastuu. Maakuntakaavan laatimisessa noudatetaan MRL 8 luvun yleisiä 

kaavoitusmenettelyä ja vuorovaikutusta koskevia säännöksiä ja MRA 6 luvun 

yhteisiä säännöksiä vuorovaikutuksesta kaavoituksessa sekä MRA 2 luvun erityisiä 

maakuntakaavan laatimista koskevia säännöksiä. Maakuntakaavan hyväksyminen 

kuuluu maakunnan liiton ylimmälle päättävälle elimelle. Se on useimmissa 

maakunnan liitoissa valtuusto. Maakuntakaavan hyväksymisessä noudatetaan 

menettelyllisesti maakunnan liiton valtuustossa kuntalain säännöksiä, jotka koskevat 

kunnanvaltuustoa, ja kunnan hallintomenettelyä koskevia säännöksiä. 

Noudatettaviksi tulevat näin muun muassa kuntalain esteellisyyttä, 

päätösvaltaisuutta ja äänestystä koskevat säännökset.816 

Muista kaavamuodoista poiketen maakuntakaava on edelleen saatettava valtion 

viranomaisen, ympäristöministeriön, vahvistettavaksi. Vahvistaminen on 

tarpeellista hallituksen esityksen (HE 101/1998 vp.) mukaan sen vuoksi, että 

maakuntakaava on keskeinen kaavamuoto valtakunnallisten 

alueidenkäyttötavoitteiden toteuttamiseksi ja niiden välittämiseksi muuhun 

suunnitteluun. Tässä suhteessa järjestelmä ei siis poikkea rakennuslain mukaisesta 
                                                   
814 Ekroos, Kumpula, Kuusiniemi, Vihervuori 2010, 155. 
815 Maakuntakaavaa laadittaessa on selvitettävä, kenen toteutettavaksi kaava ja sen edellyttämät toi-

menpiteet kuuluvat (MRL 28.4 §). Valtakunnallisiksi katsottavat aluetarpeet osoitetaan yleensä valtion 
viranomaisen toteutettavaksi. Asian luonteesta johtuen yleiset tiealueet ja ratalinjat katsotaan valtion sekto-
riviranomaisen toteutettavaksi ilman erityistä kaavamerkintääkin. Kuitenkin kaikissa epäselvissä tilanteissa 
toteuttaja tulee selvittää kaavoituksen yhteydessä ja myös ilmaista maakuntakaavassa. Valtion lisäksi maa-
kuntakaavan toinen päätoteuttaja on kyseessä oleva kunta. Kunnan toteutusvastuu konkretisoituu yleensä 
vasta kuntakaavoituksen yhteydessä. Kuitenkin esimerkiksi monet teknisen huollon järjestelyt ja virkistys-
alueet voivat sijoittua alueille, joilla ei ole kuntakaavaa. Tällöin toteuttaminen ja sen mahdollisesti edellyt-
tämä lunastusoikeuden käyttö perustuu maakuntakaavaan. Maankäyttö- ja rakennuslain 99.2 §:n mukaan 
ympäristöministeriö voi antaa kaavaa toteuttavalle viranomaiselle oikeuden lunastaa maakuntakaavassa 
valtion, seudun, kuntayhtymän tai kunnan väestön yhteisiin tarpeisiin osoitetun alueen. Tämän mukaisesti 
maakuntakaavan toteuttajaksi voidaan katsoa joko valtion, seudun, kuntayhtymän tai kunnan viranomaiset. 

816 Ekroos, Kumpula, Kuusiniemi, Vihervuori 2010, 155-156. 
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seutukaavaa koskevasta järjestelmästä. Maakunnan liiton on saatettava 

maakuntakaava ympäristöministeriön vahvistettavaksi yhden vuoden kuluessa sen 

hyväksymisestä (MRL 31 §). Jos kaavaa ei saateta vahvistettavaksi tässä ajassa, se 

katsotaan rauenneeksi. Vahvistettavaksi saatettavaan kaavaan on liitettävä 

kaavaehdotusta vastaan tehdyt muistutukset ja kaavaehdotuksesta saadut 

viranomaisten lausunnot.817 

Ympäristöministeriön on ennen kaavan vahvistamista hankittava 

maakuntakaavasta kaikkien niiden muiden ministeriöiden lausunnot, joita asia 

koskee. Mikäli ministeriöiden kannat ovat oleellisilta osin eriävät, 

ympäristöministeriön on siirrettävä asian ratkaiseminen valtioneuvoston 

yleisistuntoon. (MRL 31 §) 

Maakuntakaavan vahvistamista koskeva ympäristöministeriön päätös annetaan 

julkipanon jälkeen. Päätöksen katsotaan tulleen asianomaisen tietoon silloin, kun se 

on annettu. MRA 97 §:n mukaan julkipanon jälkeen annettavan päätöksen 

antamisesta ilmoitetaan ennen sen antamispäivää – maakuntakaavan 

vahvistamispäätöksen ollessa kyseessä – ympäristöministeriön ilmoitustaululla. 

Vahvistamista koskevan päätöksen on oltava julkipanossa ilmoitettuna 

antamispäivänä asianosaisten saatavana. Lisäksi ympäristöministeriön on 

ilmoitettava kaavan vahvistamispäätöksestä niille viranomaisille, jotka ovat sitä 

lausunnossaan tai erikseen pyytäneet. 

Maakuntakaava tulee voimaan, kun vahvistamista koskevasta päätöksestä on 

kuulutettu maakuntakaavan alueeseen kuuluvissa kunnissa niin kuin kunnalliset 

ilmoitukset niissä julkaistaan. Maakuntakaavan voimaantulosta kuulutetaan kun 

päätös on saanut lainvoiman. Jos ympäristöministeriö on maankäyttö- ja 

rakennuslain 201 §:n nojalla määrännyt kaavan tulemaan voimaan ennen kuin 

vahvistamispäätös on saanut lainvoiman, kuuluttaminen voidaan tehdä välittömästi 

määräyksen antamisen jälkeen. (MRA 93 §) 

                                                   
817 Ekroos, Kumpula, Kuusiniemi, Vihervuori 2010, 156. 
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Maakuntakaavan vahvistamisen edellytyksistä säädetään MRL 31.3 §:ssä. 

Ympäristöministeriön on jätettävä kaava vahvistamatta, jos kaava ei täytä MRL 28 

§:ssä asetettuja sisältövaatimuksia tai jos päätös on muutoin lainvastainen. 

Maakuntakaava voidaan jättää vahvistamatta kokonaisuudessaan tai joiltakin osin. 

Kun kaava täyttää sisällölle asetetut vaatimukset, eikä se ole muutoinkaan 

lainvastainen, se on vahvistettava. Maakuntakaavan muu lainvastaisuus voi liittyä 

muun muassa  kaavoitusmenettelyyn liittyviin kysymyksiin. 

Mennola818 on todennut, että maakuntien rooli on ympäristöasioissa 

enimmäkseen luonteeltaan suhteellisen epäpoliittinen. Mennolan mukaan 

maakunnat voivat saada jossain määrin poliittista ratkaisuvaltaa maankäytön 

suunnittelujärjestelmien kautta. Tässäkin toiminnassa Mennolan mukaan 

mahdollisuuksia omiin poliittisiin linjanvetoihin rajoittavat monesti huomattavalla 

tavalla valtion viranomaisten ja muiden ulkopuolisten tahojen kannanotot. 

Harstilan819 mukaan ympäristöministeriöllä on maakuntakaavan valmistelussa aika 

lailla vahva rooli. Ympäristöministeriö ohjaa valmistelua alusta lähtien. Sen sijaan 

maa- ja metsätalousministeriöllä (MMM) ei ole Harstilan mukaan yhtä vahvaa 

asemaa maakuntakaavan valmistelussa. MMM tietysti liittyy muiden ministeriöiden 

tapaan lausunnonantajana prosessiin, mutta sillä ei ole sellaista ohjausvaikutusta 

kuin ympäristöministeriöllä. Harstilan mukaan YM:n ja MMM:n välillä on ollut 

erimielisyyksiä liittyen maakuntakaavojen valmisteluun820. Kaavat ovat menneet 

tämän vuoksi valtioneuvoston vahvistettaviksi. Harstila toteaa myös, että ELY-

keskus pyrkii tiukasti osallistumaan myös maakuntakaavan valmisteluun. Myös 

muut valtion viranomaiset osallistuvat tiiviisti maakuntakaavan valmisteluun. 

Harstilan mukaan yhteistyö on ollut hyvää. Kun mietitään kokonaisuuksia, samalla 

                                                   
818 Mennola 1990, 256. 
819 Harstila 2009 
820 Esimerkiksi Kanta-Hämeen maakuntakaavan vahvistaminen siirtyi ympäristöministeriöltä valtio-

neuvoston ratkaistavaksi, koska maa- ja metsätalousministeriö vastusti kaavan vahvistamista. Maa- ja 
metsätalousministeriö katsoi, että maa- ja metsätalousalueille ei tulisi osoittaa muuta kuin maa- ja metsäta-
loutta välittömästi palvelevaa maankäyttöä. Ministeriö piti kaavaa myös liian yksityiskohtaisena ja katsoi 
kaavan olevan ristiriidassa elinkeinoja koskevan erityislainsäädännön kanssa. Ks. valtioneuvoston päätös 
28.9.2006. 
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pohditaan eri osatekijöiden merkitystä. Kuntalaisen rooli maakuntakaavoituksessa 

on Harstilan mukaan vähäisempi, koska maakuntakaava on niin yleispiirteinen, että 

sillä ei pääsääntöisesti vaikuteta niin yksityiskohtaisiin asioihin. Voidaan toki 

osittain vaikuttaa ja tietysti lainsäädännössä kuntalaisella on oikeus osallistua 

suunnitteluun ja vaikutusmahdollisuus. Pääsääntöisesti kuntalaisten kiinnostus 

kohdistuu kuitenkin yksityiskohtaisempaan suunnitteluun. Muista toimijoista 

Harstila mainitsee sektorikohtaiset toimijat esimerkiksi jätehuollon tai 

energiahuollon parissa toimivat henkilöt. 

Kunnallinen itsehallinto maakuntakaavoituksessa näkyy Harstilan mukaan niin, 

että kunta on mukana maksamassa kuntayhtymän toimintaa, joka on tavallaan 

valjastettu ratkaisemaan ylikunnallisia asioita. On toki muistettava tulos voi olla 

vastoin jonkun tietyn yksittäisen kunnan näkemyksiä. Silloinhan prosessi tavallaan 

vie ao. kunnalta mahdollisuuden käyttää kunnan vahvaa asemaa. Harstilan mukaan 

tällöin on todettu, että yhteisesti joudutaan sen kunnan aluetta käyttämään johonkin 

tarkoitukseen. Harstilan mukaan maakuntakaavoitus tavallaan kaventaa kunnallista 

itsehallintoa, jos absoluuttisesti ajatellaan kunnan päätösvaltaa. Harstilan mukaan 

kaikki kaavat ovat yhteiskunnallisia sopimuksia, jotka liittyvät alueiden käyttöön ja  

sopimuksista on pidettävä kiinni. Harstilan mukaan oli sitten kyseessä kuntatason 

kaava tai maakuntakaava, niin jos jotain sovitaan niin, niin tulee menetellä. 

Sopimusta on toteutettava.821 

Harstilan mukaan maakuntakaavoitus rajoittaa kunnallista valtaa perustellusti, 

koska yhteisiä asioita pitää voida suunnitella. Aina alueen sijainti vaikkapa 

valtakunnan liikenneverkon suhteen tai logististen tarpeiden suhteen ei avaudu 

kuntatasolta, vaan se edellyttää laajempaa valtakunnallista tarkastelua. Silloin, jotta 

vahvuus voidaan tavallaan toteuttaa tai realisoida, niin se edellyttää maakunnallisia 

toimenpiteitä. Harstilan mukaan yhteiskunnalla pitää olla menetelmä ohjata  

kunnan maankäyttöä laajemmasta lähtökohdasta. Harstilan mielestä 

                                                   
821 Harstila 2009 
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maakuntakaavalla voisi olla vahvempi rooli ohjata kunnallista kaavoitusta 

esimerkiksi hajarakentamisen ehkäisyssä.822  

Ympäristöministeriö on tehnyt maakuntien liitoille kyselyn maankäyttö- ja 

rakennuslain toimivuudesta. Noin joka neljäs vastaaja katsoi, että 

oikeusvaikutuksien tulkinta kunnan kaavoitukseen on ympäristöhallinnossa liian 

tiukkaa. 35 % oli eri mieltä ja noin 40 % ei ottanut kantaa. 35 % vastaajista katsoi, 

että alueiden käyttöä suunnittelevat viranomaiset tuntevat maakuntakaavan 

oikeusvaikutukset hyvin ja suunnilleen yhtä moni oli eri mieltä. Väittämä siis jakoi 

vastaajakunnan mielipiteet.823 

Keväällä 2003 kunnille ja maakuntien liitoille tehtiin kysely824, jolla haettiin 

vastausta siihen, miten eri alueilla yhteistyötä on tehty ja mitä siltä jatkossa 

odotetaan. Kyselyyn vastasi 183 kuntaa (42,4 %) sekä 13 maakunnan liittoa (68,4 

%).  Raportista käy ilmi, että kunnat ja maakunnat näkevät maakuntien liittojen 

roolin erityisesti eri näkökulmat yhteen sovittajana. Liittojen nähdään toimivan 

kuntien näkemysten mukaisesti. Maankäyttö- ja rakennuslain kaavahierarkian 

todetaan toteutuneen tyydyttävästi.  Eniten kuntien ja maakuntien liittojen 

yhteistyötä tehdään maakuntakaavaan liittyen. Suuremmat kunnat tekevät enemmän 

yhteistyötä kuin pienet. Suurimmat yhteistyön ongelmat liittyvät tiedonkulkuun ja 

resursseihin. Yhteistyömuodoista lausunnot ja tapaamiset ovat keskeisimpiä. Lähes 

puolet kunnista pitää yhteistyön määrää jokseenkin riittävänä. Resurssien todettiin 

kuntien ja maakuntien liittojen vastauksissa asettavan suurimmat esteet yhteistyölle 

ja sen lisäämiselle. Muina esteinä kunnat näkivät tiedonkulun ja kaavahankkeiden 

aikataulujen yhteensovituksen. Tällä hetkellä keskeisimpinä tiedonvälitystapoina 

ovat viranomaisten kaavoitusta koskevat kehittämiskeskustelut, kuntavierailut ja 

lausunnot. Tulevaisuudessa tiedonvälitystavoissa kehittämiskeskustelujen, 

lausuntojen, seminaarien ja yhteisten suunnittelutöiden merkitys säilyy. Erityisesti 
                                                   
822 Harstila 2009. Esimerkiksi tuulivoimarakentamisen osalta maakuntakaavoitus on nykyisin merkit-

tävä ohjauskeino. Maakuntakaavoissa on nykyisin osoitettava tuulivoimalle parhaiten soveltuvat alueet 
koko maan alueelta. 

823 Ympäristöministeriö 2005c. 
824 Suomen Kuntaliitto 2003a. 
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liitot näkivät nettitiedottamisen merkityksen lisääntyvän. Henkilökohtainen 

yhteydenpito nähtiin tärkeäksi molemmin puolin. 

Lisäksi ympäristöministeriö toteutti tammi–helmikuussa 2005 maakuntien 

liittojen maakuntakaavoittajille suunnatun kyselyn825. Sen tarkoituksena oli selvittää 

maakuntakaavoituksen resurssitilannetta ja kartoittaa näkemyksiä 

maakuntakaavoituksen sisällöstä ja muista kaavan laadintaan liittyvistä 

kysymyksistä. Kyselyn mukaan ympäristöhallinnon ohjausta pidettiin lähes 

yksimielisesti asiantuntevana. 70 % katsoi myös, että ohjaus painottuu oikeisiin 

kysymyksiin. Vastaajien enemmistön mielestä ohjaus on myös johdonmukaista, 

selkeää ja helposti tavoitettavaa. Puolet piti ohjausta oikea-aikaisena mutta joka 

neljäs oli tässä eri mieltä. Noin 30 % vastaajista katsoi, että ohjaus puuttuu liiaksi 

yksityiskohtiin; melkein puolet vastusti tätä väittämää. Lähes kaikki vastaajat pitivät 

maakuntakaavaa koskevia sisältövaatimuksia riittävän selkeinä. Myös VATT:ien 

vaatimuksia piti selvä enemmistö riittävän selkeästi määriteltyinä. Sitä vastoin 

maakuntakaavaa koskeviin selvitysvaatimuksiin oltiin kriittisempiä: alle puolet piti 

niitä riittävän selkeinä ja melkein yhtä moni oli eri mieltä. Maakunnan liiton ja 

alueellisen ympäristökeskuksen yhteistyöhön oltiin yleisesti tyytyväisiä: noin 80 % 

katsoi sen toimineen hyvin. Ympäristökeskuksen roolia pidettiin myös aktiivisena: 

kolme neljästä vastasi, että se on osallistunut kaavan laadintaan aktiivisena 

osapuolena. Joka toinen vastaaja katsoi YM:n ja alueellisten ympäristökeskuksen 

tehtäväjaon ja roolin selkeäksi ja toimivaksi; noin 30 % oli toista mieltä. Noin 60 % 

vastaajista piti YM:n ja ympäristökeskuksen kannanottoja yhdensuuntaisina, kun 

taas joka neljäs oli eri mieltä. Vastaajat kokivat yleisesti (noin 80 %), että 

viranomaisneuvottelut ovat olleet toimivia ja että ne ovat tuoneet lisäarvoa 

suunnitteluun. Selvä enemmistö myös katsoi, että neuvottelut ovat lisänneet 

                                                   
825Ympäristöministeriö 2005c. Kysely koostuu kahdesta osiosta. Ensimmäinen, maakuntakaavoituk-

sen resursseja käsittelevä osio lähetettiin kunkin 19 maakunnan liiton maakuntakaavoituksesta vastaavalle 
henkilölle. Vastaukset saatiin yhdeksästä maakunnan liitosta. Toinen osio kartoitti mielipiteitä maakunta-
kaavoitukseen liittyvistä kysymyksistä. Se lähetettiin jokaiselle tiedossa olevalle liittojen 90:lle maakunta-
kaavoitustehtävissä toimivalle henkilölle. Vastauksia saatiin 44, mikä merkitsee 49 %:n vastausosuutta. 
Vastauksia saatiin kaikista maakuntien liitoista. 
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kaavaprosessin ennakoitavuutta ja että ne ovat ajoittuneet siinä oikein. 60 % oli sitä 

mieltä, että VATT:t on selvitetty onnistuneesti viranomaisneuvotteluissa; loput 

vastasivat enimmäkseen “vaikea sanoa”. Puolet vastaajista katsoi, että 

viranomaisneuvotteluissa on selvitetty onnistuneesti seudulliset ja muut 

alueidenkäyttötavoitteet. Joka neljäs oli eri mieltä tämän väittämän kanssa. Runsas 

puolet vastaajista katsoi, että aloitusneuvotteluissa on vaikea ottaa kantaa 

suunnittelun kannalta oleellisiin kysymyksiin. Melko suuri osuus, 45 % oli sitä 

mieltä, että viranomaisten näkemykset tulevat liian usein esille vasta kaavan 

ehdotusvaiheen neuvotteluissa; hieman harvempi oli eri mieltä väittämän kanssa. 

3.2 Toimivallanjako yleiskaavoituksessa kunnan ja valtion välillä 

Yleiskaavoitus on kunnallinen alueidenkäytön suunnittelun väline. Yleiskaavan 

laatimiseen ei kunnalla ole kuitenkaan ehdotonta velvollisuutta. Kunnan tulee laatia 

yleiskaava, jos se on tarpeellista alueidenkäytön ohjaukseen liittyvistä syistä. 

Laatimistarvekynnyksen ylittyminen on näin ollen riippuvainen alueidenkäytön 

ohjaustarpeesta. Yleiskaavan laatimistarpeen arvioimiseen liittyy hyvin paljon 

kunnallisen itsehallinnon piiriin kuuluvaa harkintavaltaa. Toisaalta valtion 

viranomainen voi kuitenkin puuttua selviin laiminlyönteihin MRL 177 §:n nojalla. 

Mikäli kunta laiminlyö tarpeellisen yleiskaavan laatimisen ja jos on ilmeistä, että se 

vaikeuttaa alueidenkäytön suunnittelulle maankäyttö- ja rakennuslaissa asetettujen 

tavoitteiden toteuttamista, ympäristöministeriö voi asettaa kunnalle määräajan, 

jonka kuluessa yleiskaavaa koskeva päätös on tehtävä. Mikäli kunta ei määräystä 

noudata, sen tehosteena on mahdollista käyttää uhkasakkoa. Tämän lisäksi MRL 

178 §:n nojalla ympäristöministeriö voi valtakunnallisten alueidenkäyttötavoitteiden 

toteuttamiseksi antaa kunnalle suunnittelutehtävän hoitamista koskevia 

määräyksiä.826 

                                                   
826 Ekroos, Kumpula, Kuusiniemi, Vihervuori 2010, 172. 
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Yleiskaavan hyväksyminen kuuluu kunnanvaltuustolle. Muulla kunnan 

toimielimellä ei milloinkaan voi olla toimivaltaa hyväksyä yleiskaavaa. Lisäksi 

kunnanvaltuusto hyväksyy vaiheyleiskaavat ja kunnan osa-alueita koskevat 

yleiskaavat ja niidenkään osalta valtuuston toimivaltaa ei ole mahdollista delegoida 

muulle kunnan toimielimelle. Kunnan ei tarvitse maankäyttö- ja rakennuslain 

järjestelmässä alistaa yleiskaavan hyväksymistä koskevaa päätöstä valtion 

viranomaisen vahvistettavaksi. Kunnanvaltuuston hyväksymällä yleiskaavalla – 

toisin kuin rakennuslain järjestelmässä – on oikeusvaikutuksia, jollei kunta ole 

nimenomaisesti MRL 45 §:n nojalla päättänyt hyväksyä yleiskaavaa ilman niitä. 

Ainoa poikkeus vahvistamiseen liittyen ovat MRL 6 luvun mukaiset kuntien 

yhteiset yleiskaavat. Ne on edelleen saatettava ympäristöministeriön 

vahvistettaviksi827.  

Yleiskaavan laatii kunta ja hyväksyy kunnanvaltuusto. Yleiskaavaa koskevasta 

käsittelyprosessista on säädetty MRA 18-20 §:ssä. Vuorovaikutuksesta ja 

osallistumis- ja arviointisuunnitelmasta on säädetty MRL 62-64 §:ssä. 

Yleiskaavoitukseen ryhdyttäessä sekä sen jälkeen, kun kaavaehdotus on ollut 

julkisesti nähtävänä ja sitä koskevat mielipiteet ja lausunnot on saatu, on 

järjestettävä MRL 66.2 §:n mukainen viranomaisneuvottelu. Kunnan tulee sopia 

neuvottelusta elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksen kanssa. Neuvotteluun 

kutsutaan ne viranomaiset, joiden toimialaa asia saattaa koskea. 

Ympäristöministeriö kutsutaan neuvotteluun, jossa käsitellään suurten 

kaupunkiseutujen keskeisiä kysymyksiä. Neuvottelusta on laadittava muistio, josta 

ilmenevät keskeiset neuvottelussa esillä olleet asiat ja kannanotot. 

Yleiskaavaehdotus on pidettävä kunnassa julkisesti nähtävänä vähintään 30 

päivän ajan (MRL 65 ja MRA 19 §). Kunnan jäsenillä ja osallisilla on oikeus tehdä 

muistutus kaavaehdotuksesta. Pykälissä määrätään myös siitä, miten nähtäville 

asettaminen tulee tehdä ja miten muistutuksia saa tehdä. Erityisiä määräyksiä on 

annettu sellaisen yleiskaavan osalta, jolla on tarkoitus ohjata rakentamista ranta-

                                                   
827 Ekroos, Kumpula, Kuusiniemi, Vihervuori 2010, 172.  
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alueella828 (MRL 72 §) ja suunnittelutarvealueella (MRL 137 §). 

Yleiskaavaehdotuksesta on pyydettävä lausunto maakunnan liitolta, kunnalta, jonka 

alueiden käyttöön kaava vaikuttaa ja tarpeen mukaan elinkeino-, liikenne- ja 

ympäristökeskukselta sekä muilta yleiskaavan keskeisiltä viranomaisilta ja yhteisöiltä 

(MRA 20 §). 

Kuntien yhteisen yleiskaavan laatiminen ja hyväksyminen voidaan antaa 

ensinnäkin maakunnan liiton, toiseksi tehtävään soveltuvan muun kuntayhtymän tai 

kolmanneksi kuntien muun yhteisen toimielimen tehtäväksi. Näin ollen yhteistä 

yleiskaavaa ei laadita siten, että kunnat erikseen valmistelisivat ja hyväksyisivät 

yleiskaavan, jonka laatimisessa kunnat toimisivat yhteistyössä ja jossa ylikunnalliset 

kysymykset otetaan huomioon. Tällainen menettely on edelleen mahdollinen. 

Kysymys ei kuitenkaan tällöin ole MRL 6 luvussa tarkoitetusta yhteisestä 

yleiskaavasta, vaan kunnallisista yleiskaavoista, jotka on yhteen sovitettu toisiinsa. 

Yhteisen yleiskaavan sisältövaatimukset ja oikeusvaikutukset sekä muut kysymykset 

määräytyvät yleisten yleiskaavaa koskevien säännösten mukaisesti.829  

MRL 47.3 §:n mukaan oikeusvaikutteisena hyväksytty kuntien yhteinen 

yleiskaava on (poiketen maankäyttö- ja rakennuslain mukaisista tavallisista 

yleiskaavoista) saatettava ympäristöministeriön vahvistettavaksi. 

Vahvistusmenettely on katsottu tarpeelliseksi sen vuoksi, että yhteisellä yleiskaavalla 

on mahdollista MRL 48.2 §:n mukaan poiketa maakuntakaavasta. 

Vahvistusmenettelyssä siis esimerkiksi tutkitaan, ovatko edellytykset mahdolliselle 

maakuntakaavasta poikkeamiselle olemassa. Vahvistusmenettelyssä noudatetaan 

                                                   
828 Ks. esim. KHO 2001:43, jossa kaava katsotiin MRL 72 §:n mukaiseksi yleiskaavaksi. 
829 Ekroos, Kumpula, Kuusiniemi, Vihervuori 2010, 186. Kunnat voivat antaa yhteisen yleiskaavan 

laatimisen ja hyväksymisen maakunnan liiton, tehtävään soveltuvan muun kuntayhtymän tai muun kuntien 
yhteisen toimielimen tehtäväksi. Yhteinen yleiskaava saatetaan ympäristöministeriön vahvistettavaksi. 
Yhteistä yleiskaavaa koskeva päätöksenteko yhteisessä toimielimessä tai vastaavassa voi vaikeuttaa paikal-
lista, muun muassa kunnanvaltuustojen sitoutumista kaavaan. Tästä syystä on tärkeää, että valmistelu ja 
yhteisten ratkaisujen etsintä tehdään mahdollisimman vuorovaikutteisesti. Kunnat voivat luonnollisesti 
edelleenkin laatia yhteistyössä myös yleiskaavoja, jotka käsitellään erikseen kunkin kunnan päätöksente-
koelimissä. Tällöin kyse ei ole maankäyttö- ja rakennuslain mukaisesta yhteisestä yleiskaavasta, vaan yhteen 
sovitetuista kuntakohtaisista yleiskaavoista.  
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maakuntakaavan vahvistamista koskevia säännöksiä. Näin ollen sovellettaviksi 

tulevat lisäksi lausuntojen pyytämiseen liittyvät säännökset. Lisäksi asia tulisi siirtää 

valtioneuvoston yleisistunnossa ratkaistavaksi, jos ympäristöministeriön ja jonkin 

muun ministeriön kannat ovat oleellisilta osin toisistaan poikkeavat. 

Muotosäännösten osalta vahvistamisessa noudatetaan MRA 14 §:n maakuntakaavaa 

koskevia säännöksiä. Yhteinen yleiskaava on vahvistettava, jos se täyttää MRL 39 

§:ssä säädetyt yleiskaavan sisältövaatimukset. Mikäli kaava ei näitä vaatimuksia täytä 

tai se on muutoin lainvastainen, se on jätettävä kokonaan tai osittain vahvistamatta. 

Yhteistä yleiskaavaa koskeva muutoksenhaku vastaa maakuntakaavaa koskevaa 

muutoksenhakua, eli kaavan hyväksyneen toimielimen päätökseen haetaan 

muutosta valittamalla vahvistavalle viranomaiselle eli ympäristöministeriölle. 

Ympäristöministeriön (tai valtioneuvoston yleisistunnon) päätökseen voidaan 

hakea muutosta valittamalla edelleen korkeimpaan hallinto-oikeuteen. Valitusoikeus 

yhteisen yleiskaavan hyväksymistä koskevasta päätöksestä on kaikkien 

asianomaisten kuntien jäsenillä ja MRL 191 §:ssä mainituilla tahoilla. MRL 203 §:n 

mukaan (1129/2008) muutoksenhakuviranomainen voi tehdä kaavaan ja 

rakennusjärjestykseen oikaisunluonteisia korjauksia. Lisäksi 

muutoksenhakuviranomainen voi kunnan tai maakunnan liiton suostumuksella 

tehdä kaavaan myös vähäisiä tarkistuksia, jos tarkistuksilla ei ole vaikutusta muiden 

kuin siihen suostuneiden etuun tai oikeuteen.830  

3.3 Asemakaavoitus ja toimivallanjako kunnan ja valtion 

viranomaisten välillä 

Asemakaavoitus on kunnan kaavoitusvallan kannalta keskeisin väline, ja 

kunnalle kuuluu varsin laaja toimivalta sen laajuuden ja sisällön suhteen. Keskeistä 

asemakaavassa on paikallisuus. Tämä tarkoittaa, että asemakaava laaditaan 

                                                   
830 Ekroos, Kumpula, Kuusiniemi, Vihervuori 2010,  186-188. 
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paikallisten olosuhteiden vaatimusten edellyttämällä tavalla831. Paikallisiin 

olosuhteisiin kuuluvat esimerkiksi maasto, maaperä ja fyysinen ympäristö sekä 

toiminnallinen ja taloudellinen ympäristö. Keskeisessä asemassa asemakaavan 

laatimisen kannalta ovat luonnollisesti myös kaupunki- ja maisemakuva, jotka 

liittyvät suunniteltavan alueen ulkoiseen kuvaan. Nykyisin, kun valtaosa 

asemakaavoista koskee jo rakennettuja alueita, lähtökohtana asemakaavaa 

laadittaessa on olemassa oleva rakennuskanta. Asemakaavan yksi tehtävä on myös 

edistää hyvää rakentamistapaa, joka on kuitenkin käsitteenä on varsin laaja ja 

monimerkityksinen.832 

MRL 51 §:n mukaan asemakaava on laadittava ja pidettävä ajan tasalla sitä 

mukaa kuin kunnan kehitys, erityisesti asuntotuotannon tarve, taikka maankäytön 

ohjaustarve sitä edellyttää. Näin ollen kunnalla on varsin laaja harkintavalta sen 

suhteen, milloin ja missä laatimistarvekynnys ylittyy. Usein kunnalla sanotaankin 

olevan kaavoitusmonopoli, jonka eräs puoli on laatimistarpeen joustavuus. 

Laatimistarvekynnyksen ylittyminen on jäänyt hallinto- ja oikeuskäytännönkin 

mukaan kunnan oman harkinnan varaan. MRL 177 §:ssä säädetään 

mahdollisuudesta käyttää kuntaa vastaan pakotteita tarpeellisten suunnitelmien 

laatimiseksi. Jos kunta ei huolehdi asemakaavojen laatimisesta tai ajan tasalla 

pitämisestä ja on ilmeistä, että se vaikeuttaa laissa alueidenkäytön suunnittelulle tai 

rakentamisen ohjaukselle asetettujen tavoitteiden toteuttamista, 

ympäristöministeriö voi asettaa määräajan, jonka kuluessa sitä koskeva päätös on 

tehtävä. Ennen määräyksen antamista on kuitenkin neuvoteltava kunnan kanssa ja 

kunnalta on lisäksi pyydettävä asiassa lausunto. Mikäli ympäristöministeriön 

määräystä ei noudateta, ministeriö voi velvoittaa kunnan siihen uhkasakolla. 

                                                   
831 Asemakaava luo perustan maanomistajan suhteelle julkista valtaa käyttävää kuntaa kohtaan. Ase-

makaava ei sinänsä muuta maanomistajien välisiä suhteita tai maanomistajan ja kunnan välisiä suhteita, 
mutta se luo sitovan perustan näiden oikeussuhteiden uudelleen muotoutumiselle ja järjestämiselle. Ase-
makaavan laatimisen lähtökohtana on –ehkä lukuun ottamatta ranta-asemakaavoja – yleisen edun edistä-
minen. 

832 Ekroos, Kumpula, Kuusiniemi, Vihervuori 2010, 189. 
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Kunta laatii asemakaavat maankäyttö- ja rakennuslain edellyttämään 

vuorovaikutteiseen suunnitteluun ('osallistuminen') ja riittävään vaikutusten 

arviointiin833 ('vaikutusten arviointi kaavoituksessa') perustuen. Lähtökohtaisesti 

asemakaavan hyväksyminen kuuluu kunnanvaltuustolle, mutta kunta voi siirtää 

valtuuston päätösvaltaa kunnanhallitukselle tai kunnalliselle lautakunnalle. MRL 52 

§:n nimenomaisen säännöksen mukaan vaikutukseltaan merkittävien 

asemakaavojen osalta päätösvaltaa ei kuitenkaan saa delegoida alemmantasoiselle 

viranomaiselle. Vaikutusten merkittävyys on kuitenkin varsin yksittäistapauksellista 

ja relatiivista.834 

Lähtökohtaisesti asemakaavan laatimisen ja toteuttamisenkin kustannukset 

kuuluvat kunnalle. Tästä ei ole maankäyttö- ja rakennuslaissa nimenomaista 

säännöstä, mutta tämä on tavallaan selvää jo senkin vuoksi, että vain kunta voi 

laatia asemakaavoja eli sillä on kaavamonopoli. Luonnollisesti laatimiskustannukset 

kuuluvat maanomistajien maksettaviksi silloin, kun he laativat tai laadituttavat 

ranta-asemakaavoja. Pääsäännöstä, jonka mukaan laatimiskustannukset kuuluvat 

kunnalle, on säädetty erityinen poikkeus MRL 59 §:ssä. Mikäli asemakaava tai 

kaavan muutos on pääasiassa yksityisen edun vaatima ja laadittu maanomistajan tai 

-haltijan aloitteesta, kunnalla on oikeus periä tältä kaavan laatimisesta ja käsittelystä 

aiheutuneet kustannukset. Säännöksen sanamuoto on varsin avoin siten, että se voi 

pitää sisällään varsin monentyyppisiä laatimisesta ja käsittelystä aiheutuvia 

kustannuksia. Tärkeä edellytys säännöksen soveltamiselle on kuitenkin se, että 

                                                   
833 Ks. esim. Vaasan HAO 15.12.2005 (05/0348/4), jossa Vaasan hallinto-oikeus kumosi Seinäjoen 

kaupunginhallituksen hyväksymän asemakaavan muutoksen. HAO perusteli päätöstään sillä, että kaavaa 
laadittaessa ei ollut tehty Vapaudentien liikenteen melumittauksia tai hankittu muuta selvitystä melun 
määrästä kaava-alueella. Kaava-asiakirjoihin ei sisältynyt lain edellyttämiä tarpeellisia selvityksiä, jotka 
mahdollistaisivat suunnitelman toteuttamisen merkittävien välittömien ja välillisten vaikutusten arvioinnin. 

834 Ekroos, Kumpula, Kuusiniemi, Vihervuori 2010, 193. Ekroos, Kumpula, Kuusiniemi, Vihervuori 
(2010, 193) kirjoittavat vaikutusten merkittävyydestä seuraavasti: ”Lähtökohtana voitaneen pitää kuitenkin 
sitä, että laaja-alaisten asemakaavojen osalta päätösvaltaa ei ole mahdollista delegoida, koska niillä voi olla 
merkittäviä ympäristöllisiä, taloudellisia, sosiaalisia, liikenteellisiä ja yhdyskuntarakenteellisia vaikutuksia. 
Toisaalta laaja-alainenkin asemakaava, joka suoraan perustuu oikeusvaikutteiseen yleiskaavaan, jossa maan-
käyttöä koskevat perusratkaisut on tehty, voi olla vaikutuksiltaan suhteellisen vähämerkityksinen. Luonnol-
lisesti myös pienempialaiset asemakaavat, joilla on edellä mainitun kaltaisia merkittäviä vaikutuksia, voivat 
olla sellaisia, että päätösvalta kuuluu kunnanvaltuustolle.” 
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kaava laaditaan maanomistajan aloitteesta. Maanomistajan aloitteellisuuden tulee 

siis olla selvästi todennettavissa.  

3.4 Toimivallanjako rantojen suunnittelussa 

Rantarakentamiseksi laadittava asemakaava on maanomistajan kaava. Tämä 

tarkoittaa, että maanomistajalla on aloitevalta, ellei kunta ryhdy kaavoitustoimiin835. 

Ranta-alueen asemakaavoitukseen sovelletaan pääsääntöisesti asemakaavoitusta 

koskevia menettely- ja sisältövaatimuksia. Lisäksi on eräitä erityisvaatimuksia. 

Maanomistajan toimesta laadittu asemakaavaehdotus on käsiteltävä ilman 

tarpeetonta viivytystä kunnassa836. Maanomistajan kaava-aloite ei estä kuntaa 

tekemästä saman tai laajemman alueen kaavoituspäätöstä. Toisaalta kunta voi myös 

maanomistajan kaavahankkeen tullessa vireille päättää yleiskaavalla niistä 

perusteista, joilla kaavoitettavan ranta-alueen rakentamistarpeet (mitoitus ym.) 

ohjeellisesti ratkaistaan.837 

Jos maanomistaja maankäyttö- ja rakennuslain 74 §:n nojalla huolehtii ranta-

asemakaavaehdotuksen laatimisesta omistamalleen ranta-alueelle, hänen on 

toimitettava kaavan laatimista koskeva osallistumis- ja arviointisuunnitelma 

kunnalle ennen suunnitelman mukaisten menettelyjen aloittamista. Kunta voi 

esittää maanomistajalle suunnitelmaa koskevat huomautuksensa ja ehdotuksensa 

                                                   
835 Maankäyttö- ja rakennuslain 74 §:ssä todetaan, että maanomistaja voi huolehtia ranta-asemakaavaa 

koskevan ehdotuksen laatimisesta omistamalleen ranta-alueelle . Ekroos & Kumpula & Kuusiniemi & 
Vihervuori (2010, 240) kirjoittavat seuraavasti: ”Ranta-asemakaava poikkeaa kaikista muista maankäyttö- ja 
rakennuslain mukaisista maankäytön suunnittelumuodoista siinä, että maanomistajalla on oikeus laatia 
ranta-asemakaava omistamalleen ranta-alueelle. Maanomistajalla ei ole velvollisuutta ranta-asemakaavan 
laatimiseen, mutta useimmiten kaavan laatiminen on hänen oman etunsa mukaista, mikäli hän haluaa 
käyttää maataan rakentamistarkoitukseen. Tietysti myös kunta voi laatia ranta-asemakaavan, joka käsittää 
myös yksityisen maanomistajan omistuksessa olevia alueita. Maanomistajan mahdollisuuksia laatia ranta-
asemakaava rajoittaa käytännössä se, että laadittavan asemakaavan alueen tulee muodostaa tarkoituksen-
mukainen suunnittelukokonaisuus. Maanomistajat voivat tietysti laatia ranta-asemakaavan myös yhteistyös-
sä muodostaakseen mielekkään suunnittelukokonaisuuden.” 

836 MRL 74 §. 
837 Hollo 2009a,  184; Jääskeläinen & Syrjänen 2010, 444. 
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suunnitelman täydentämiseksi.838 Jääskeläinen & Syrjänen839 toteavat, että ranta-

asemakaavan erityisluonteen vuoksi kunnan on syytä valvoa, että ranta-alueen 

suunnittelun ja rakentamisen edellytykset on otettu huomioon ja lisäksi 

osallistumis- ja arviointisuunnitelma on laadittu siten, että siinä on huomioitu 

riittävän laajasti ranta-alueen maanomistajien ja -haltijoiden 

tiedonsaantimahdollisuudet. 

Viranomaisilla on oman toimialansa osalta oikeus osallistua kaavan valmisteluun 

(MRL 62 §). Yhteistyöhön kuuluvat ensinnäkin viranomaisneuvottelut ja 

viranomaisilta pyydettävät lausunnot sekä toiseksi vapaamuotoinen keskustelu 

kaavoittajan ja viranomaisten välillä. Viranomaisneuvottelu on pidettävä aina 

laadittaessa ranta-asemakaavaa tai kun ranta-alueelle laaditaan yleiskaavaa pääasiassa 

loma-asutuksen järjestämistä varten (MRL 77 §). Rantayleiskaavaa koskeva 

viranomaisneuvottelu järjestetään kaavoitukseen ryhdyttäessä sekä sen jälkeen, kun 

kaavaehdotus on ollut julkisesti nähtävänä ja sitä koskevat mielipiteet ja lausunnot 

on saatu (MRA 18 §). Ranta-asemakaavaa laadittaessa jälkimmäinen neuvottelu 

järjestetään vain tarvittaessa (MRA 24 §).  

Viranomaisneuvottelu järjestetään ELY-keskuksen ja kunnan kesken. 

Tarvittaessa mukaan kutsutaan myös muita viranomaisia840. Silloin, kun 

maanomistaja huolehtii ranta-asemakaavan laadinnasta, myös maanomistaja ja 

kaavan laatija kutsutaan neuvotteluun (MRA 35 §). Maanomistaja huolehtii 

neuvottelua varten tarvittavan aineiston toimittamisesta ELY-keskukselle. 

Maanomistajan vastatessa kaavan laatimisesta hänen on toimitettava neuvottelua 

koskeva aineisto myös kunnalle841. Aineisto on toimitettava hyvissä ajoin ennen 

neuvottelua. Neuvottelusta laaditaan muistio, josta ilmenevät keskeiset 

                                                   
838 MRA 34 §. 
839 Jääskeläinen & Syrjänen 2010, 780. 
840 Jarva (2005, 65) mainitsee rantoja koskevaan viranomaisneuvotteluun kutsuttaviksi viranomaisiksi 

mm. maakunnan liiton, museoviranomaiset, tiehallinnon, merenkulkulaitoksen ja/tai sen alaiset merenkul-
kupiirit, metsähallituksen luonnonsuojelusta vastaavan yksikön ja metsäkeskuksen metsälain toteuttamista 
valvovan yksikön. 

841 Jääskeläinen & Syrjänen 2010, 781. 
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neuvottelussa esillä olleet asiat ja kannanotot. Yhteydenpidolla ja neuvotteluilla 

pyritään siihen, että kunta (ja kaavoituksesta huolehtiva maanomistaja) saa tietoonsa 

ne tavoitteet, joita valtion viranomaisilla on kyseisen alueen kaavoitukseen. 

Rantayleiskaavoja tai -asemakaavoja laaditaan usein sellaisten kuntien alueelle, joilla 

ei ole käytössään omaa kaavoittajaa tai muuta maankäytön suunnittelun 

asiantuntijaa. Erityisesti tällöin korostuu viranomaisneuvotteluissa ja muussa 

yhteydenpidossa kaavoitusmenettelyä ja kaavoituksen sisältöä koskeva asiantuntija-

apu. Kaavaehdotuksesta pyydetään lausuntoja sekä viranomaisilta että yhteisöiltä. 

Merkittävän rantayleiskaavan yhteydessä on sopivaa käyttää laajoja ja monipuolisia 

vuorovaikutuksen muotoja. Vain muutamaa maanomistajaa tai asukasta koskevan 

ranta-asemakaavan tai pienen kaavamuutoksen yhteydessä riittää suppeampi 

vuorovaikutus. Jääskeläinen & Syrjänen842 ovat todenneet, että tiedonsaannin 

varmistamiseen ranta-asemakaavojen laadinnassa on tarpeen kiinnittää erityistä 

huomiota. Tämä perustuu siihen, että kaavoitusprosessissa on mukana useimmiten 

muualla kuin kaavoitettavalla alueella asuvia. Enemmistön vakinainen asuinpaikka 

on usein toisessa kunnassa. 

Selvitysten riittävyys arvioidaan suhteessa kaavan tavoitteisiin, 

ohjausvaikutukseen ja suunniteltavan alueen ominaisuuksiin. Nämä seikat 

vaikuttavat ensinnäkin selvitysten sisältöön, toiseksi alueelliseen ja asiakohtaiseen 

kattavuuteen sekä kolmanneksi tarkkuuteen ja yksityiskohtaisuuteen. Selvitysten 

tulee palvella alueiden käytön suunnittelua, vaihtoehtojen tarkastelua ja vaikutusten 

arviointia. Rantoja suunniteltaessa erityisesti luontoarvoihin ja maisemaan liittyvät 

selvitykset ovat tärkeitä. Lisäksi tarpeen mukaan tehdään myös muita, mm. 

rakennetun ympäristön ominaisuuksia, kiinteistönmuodostusta, kaava-alueen 

rakennettavuutta, vesistön tilaa sekä vedenhankintaa ja jätevesien käsittelyä 

koskevia selvityksiä. Jos alueelle halutaan osoittaa pysyvää asumista, on syytä 

selvittää myös yhdyskuntarakennetta sekä siihen liittyen esimerkiksi väestökehitystä 

                                                   
842 Jääskeläinen & Syrjänen 2010, 780. 
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ja palvelujen saatavuutta.843 Mitä suoremmin ja tarkemmin kaava ohjaa 

toteuttamista ja mitä merkittävämmistä muutoksista on kyse, sitä 

yksityiskohtaisempia selvityksiä ja arviointeja tarvitaan. Esimerkiksi rakentamista 

ohjaavassa yleiskaavassa ja ranta-asemakaavassa selvitysten on oltava tarkempia 

kuin yleispiirteisemmän kaavoituksen yhteydessä844.  

Kunta asettaa yleiskaava- ja asemakaavaehdotuksen julkisesti nähtäville ennen 

kaavan hyväksymistä. Kunta asettaa nähtäville myös maanomistajan toimesta 

laaditun ranta-asemakaavaehdotuksen. Maanomistajan on toimitettava kunnalle 

kaava-asiakirjat, selvitys tiedottamisesta ja vuorovaikutuksen järjestämisestä sekä 

valmistelun aikana saadut mielipiteet (MRA 36 §). Maankäyttö- ja 

rakennusasetuksen 19 §:ssä säädetään yleiskaavan ja 27 §:ssä asemakaavan 

asettamisesta julkisesti nähtäville. Yleis- ja asemakaavan hyväksyy kunnanvaltuusto. 

Yleis- ja asemakaavan hyväksymistä koskevaan kunnan päätökseen haetaan 

muutosta hallinto-oikeudelta. Jatkovalitus tehdään korkeimpaan hallinto-oikeuteen 

(MRL 188 §). Ranta-asemakaavan laatimiskustannukset kuuluvat maanomistajalle; 

hänhän saa myös taloudellisen hyödyn. Mikäli rantoja käsittelevä yleiskaava 

laaditaan pääasiallisesti loma-asutuksen järjestämiseksi, voidaan enintään puolet 

yleiskaavan laatimiskustannuksista periä maanomistajilta heidän kaavasta saamansa 

hyödyn suhteessa. Kunta hyväksyy kaava-aluekohtaisesti perittävän maksun 

periaatteet, perimistavan ja -ajan.845 

                                                   
843 Ks. oikeuskäytäntöä liittyen ranta-asemakaavojen selvitysten riittämiseen esim. KHO 2004:66 ja 

KHO 2005:69. 
844 Ks. esim. KHO 7.1.2011 t 35. 
845 Jääskeläinen & Syrjänen 2010, 451. 
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5. VALTION VALVONNAN JA HALLINTO-
OIKEUDELLISEN OHJAUKSEN 
NORMIPERUSTA KAAVOITUKSESSA 

1. Hallinto-oikeudellinen ohjaus ja yleiset 

valvontasäännökset 

Ohjauksella tarkoitetaan välitöntä ja/tai välillistä vaikuttamista minkä tahansa 

toimintayksikön toiminnan suuntaamiseen sekä laadun että määrän osalta 

halutunkaltaisen tuotoksen aikaansaamiseksi846. Ohjauskäsitteistön mukaan 

ohjauksessa on erotettava toisistaan ohjaavat toimintayksiköt (ohjaussubjekti), 

ohjattavat toimintayksiköt (ohjausobjekti), ohjauksen tavoitteet ja ohjauskeinot. 

Syrjänen on todennut, että ohjaustapahtumassa ohjaussubjekti pyrkii tietyn 

ohjauskeinon avulla vaikuttamaan siihen, että ohjausobjekti käyttäytyy subjektin 

haluamalla tavalla.847   

Ohjauskeinoilla vaikutetaan inhimilliseen käyttäytymiseen eri tavoin ja eri 

tasoilla. Ekroos & Kumpula & Kuusiniemi & Vihervuori ovat todenneet 

teoksessaan ’Ympäristöoikeuden pääpiirteet’, että käyttäytymiseen voidaan 

vaikuttaa pääasiallisesti kolmella tasolla. Ensimmäinen on moraalin taso, jolloin 

toimijat käyttäytyvät ilman muita ulkoisia pakotteita tai kannustimia, eettisen 

vakaumuksensa perusteella, ympäristötavoitteiden suuntaisesti. Toinen on talouden 

taso. Tämä tarkoittaa, että hintamekanismi saa kuluttajat ja tuottajat toimimaan 

                                                   
846 Ahlstedt & Jahnukainen & Vartola 1986, 49. 
847 Syrjänen 1996, 43. 
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tarkoitetulla tavalla. Kolmas taso on oikeuden taso, jolloin toimintaa ohjataan 

ympäristötavoitteiden suuntaiseksi oikeusnormein ja niihin liittyvin sanktioin.848 

Kuusiniemen & Vihervuoren & Ekroosin & Kumpulan mukaan perinteisesti 

ympäristönkäytön ohjauskeinot on jaettu kolmeen lohkoon eli hallinnollis-

oikeudelliseen, taloudelliseen ja informaatio-ohjaukseen. Hallinnollis-oikeudellinen 

ohjaus perustuu oikeusnormeihin sekä niitä konkretisoiviin hallinnollisiin 

päätöksiin. Taloudellinen ohjaus voidaan jakaa sanktioiden ja kannustinten 

käyttöön. Informaatio-ohjaukseen voidaan ryhmitellä varsin laaja joukko 

toimenpiteitä. Niillä pyritään toimijoiden tietoa lisäämällä vaikuttamaan ympäristön 

tilaan. Perinteisten ohjauskeinoryhmien rinnalle on noussut Kuusiniemen & 

Vihervuoren & Ekroosin & Kumpulan mukaan myös sopimusten käyttö 

ympäristötavoitteiden saavuttamiseksi oikeudellisen sääntelyn sijasta tai sen 

rinnalla.849 

Hallinnollis-oikeudellisen ohjauksen ohjauskeinoja ovat ensinnäkin erilaiset 

suunnittelujärjestelmät, joista tärkeimpänä voidaan mainita maankäyttö- ja 

rakennuslakiin perustuva kaavoitus. Varsinkin merkittävästi ympäristöön 

vaikuttavien hankkeiden sääntelyssä keskeisessä asemassa ovat 

ennakkovalvontajärjestelmät, Tyypillisimmillään ne ovat erilaisia lupamenettelyjä 

kuten ympäristölupamenettely, vesioikeudelliset lupamenettelyt, maa-

aineslupamenettely sekä rakennus-, toimenpide- ja maisematyölupamenettelyt. 

Joissakin tapauksissa lupamenettelyjä on pyritty korvaamaan yleisin määräyksin tai 

hallinnollisesti keveämmillä ilmoitusmenettelyillä. Lisäksi pienehköjä 

ympäristövaikutuksia aiheuttavia toimintoja ohjataan yleisten normien ja niiden 

jälkivalvonnan avulla. Erilaiset kohdesuojelupäätökset tai lakiperusteinen 

kohdesuojelu ovat niin ikään oikeudellis-hallinnollisen ohjauksen välineitä.850  

Taloudellinen ohjaus voidaan jakaa sanktioiden ja kannustinten käyttöön 

(annetaan joko piiskaa tai tarjotaan porkkanaa). Esimerkkejä sanktioista ovat 

                                                   
848 Ekroos & Kumpula & Kuusiniemi & Vihervuori 2010, 29. 
849 Ekroos & Kumpula & Kuusiniemi & Vihervuori 2010, 29-35. 
850 Ekroos & Kumpula & Kuusiniemi & Vihervuori 2010, 31-32. 
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ympäristölle haitallisten tuotteiden verot (esim. lannoiteverot) ja päästömaksut tai -

verot (esim. rikkivero). Kannustimia ovat esimerkiksi investointiavustukset, 

verohelpotukset, halpakorkoiset lainat ja korkotuet ympäristöä suojeleviin 

puhdistuslaite- ym. investointeihin. Merkittävimpiä ympäristötukia ovat 

maatalouden ympäristötuet sekä kestävän metsätalouden rahoituksesta annetun lain 

mukaiset tukimuodot. Ekroos & Kumpula & Kuusiniemi & Vihervuori kirjoittavat, 

että taloudellisen ohjauksen käyttöä perustellaan erityisesti hallinnollisella 

kustannustehokkuudella, joustavuudella ja kannustavuudella. Toisaalta taloudellisen 

ohjauksen laaja käyttö sisältää monia periaatteellisia ja käytännöllisiä ongelmia. 

Esimerkiksi yksi niistä on pilaamisen salliminen ikään kuin maksua vastaan. Ekroos 

& Kumpula & Kuusiniemi & Vihervuori toteavat, että vailla taloudellista arvoa 

olevien menetysten arvottaminen on kuitenkin hyvin ongelmallista, usein 

mahdotonta. Taloudellista ohjausta tarjotaan yleensä keinoksi pilaantumisongelmiin 

ja lisäksi joskus myös luonnonsuojelun sektorilla esitetään taloudellisen ohjauksen 

käyttämistä. Taloudellista ohjausta voidaan ympäristöongelmien painopisteiden 

muutosten takia epäilemättä käyttää ainakin oikeudellis-hallinnollisen ohjauksen 

täydentäjänä, mutta osin myös itsenäisesti.851  

Informaatio-ohjauksen piiriin voidaan lukea kuuluviksi niin yleinen kansalaisille 

suunnattu valistustoiminta kuin erilaisia standardointiin tai sertifiointiin liittyviä 

menettelyjä.852 Viime aikoina perinteisten ohjauskeinojen rinnalle on lisäksi nostettu 

sopimukset julkisen vallan (ympäristöhallinnon) ja ympäristöä kuormittavaa 

toimintaa edustavien järjestöjen kanssa. Sopimusmenettelyn ajatuksena on keventää 

hallinnollista sääntelyä853. Mikäli sopimusta ei saada aikaan, samat vaatimukset 

voidaan kuitenkin asettaa hallinnollisin määräyksin. Kansainvälisin sopimuksin 

voidaan myös asettaa valtiokohtaisia päästörajoituksia ympäristön suojelemiseksi.854  

                                                   
851 Ekroos & Kumpula & Kuusiniemi & Vihervuori 2010, 32-34. 
852 Ekroos & Kumpula & Kuusiniemi & Vihervuori 2010, 30. 
853 Ympäristöoikeudessa jo pitkään tunnettu sopimusmuoto ovat myös esimerkiksi maankäyttösopi-

mukset. 
854 Ekroos & Kumpula & Kuusiniemi & Vihervuori 2010, 30-35. 
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Heurun855 mukaan vaikka mielenkiinto valvonnassa onkin menneisyydessä tai 

nykyisyydessä, niin pyrkimyksenä valvonnassa on vaikuttaa siihen, että 

tulevaisuudessakin valvottava käyttäytyy valvojan haluamalla tavalla. 

Ympäristönkäytössä ohjauskeinojen tarkoituksena on ohjata ympäristönkäyttö 

vaikutuksineen niille oikeudellisesti ja yhteiskunnallisesti määriteltyihin uomiin. 

Nämä keinot voivat olla ympäristöä säilyttäviä, kulutusta hillitseviä tai 

pilaantumisriskejä torjuvia. Ympäristönkäytössä toiminnan sallittavuus on tehty 

riippuvaiseksi ulkopuolisista seikoista kuten kaavoituksesta tai muista 

maankäyttösuunnitelmista. 

Ympäristöministeriö kehittää ja ohjaa alueiden käytön suunnittelua ja 

rakentamista sekä edistää ja valvoo maakuntakaavoitusta. Ympäristöministeriölle 

kuuluu myös alueiden käytön ja rakennetun ympäristön seurannan järjestäminen856. 

Ympäristöministeriön Maankäyttö- ja rakennuslaki 2000 -julkaisusarjassa857 

ilmestyvät maankäyttö- ja rakennuslain toimeenpanoa ohjeistavat 

oppaat. Ympäristöministeriö on julkaissut myös monia muita ohjeita858 sekä 

tilannut tai laatinut ulkopuolisilta tahoilta selvityksiä ja tutkimuksia859. Jääskeläinen 

& Syrjänen toteavat, että ympäristöministeriön ohjeet, oppaat sekä ministeriön 

julkaisemat selvitykset ja tutkimukset ovat pykälän perustelujen mukaan 

informaatio-ohjausta ja ne ovat luonteeltaan ainakin sallittuja oikeuslähteitä860. 

Tällöin ne voidaan rinnastaa oikeuskirjallisuuteen ja -tutkimukseen. Jääskeläisen ja 

Syrjäsen mukaan edellä mainituilla oikeuslähteillä ei ole päätöksenteossa sitovaa 

vaikutusta eli niiden sivuuttamista ei tarvitse erikseen perustella. Toisaalta jos niihin 

                                                   
855 Heuru 2000, 141. 
856 Kaavoituksen seurannalla kerätään tietoja maankäytön suunnittelun valtakunnallisesta tilanteesta ja 

muutoksista. Valtion ympäristöhallinto on kehittänyt kaavoituksen seurannan tietojärjestelmän sekä ase-
makaavan seurantalomakkeen, jotka helpottavat tietojen keräämistä ja välittämistä eri tahoille. Ks. myös 
MRL 17.1 §. 

857 Ympäristöministeriön Maankäyttö- ja rakennuslaki 2000 -julkaisusarjassa on ilmestynyt yhteensä 
13 ohjekirjaa. 

858 Ks. esim. Jarva 2005 
859 Ks. esim. Wähä 2004 ja Wähä 2006 
860 Määttä (2005b, 180) puolestaan on todennut, että hallinto-oikeuden näkökulmasta ympäristöoi-

keudessa edelleen yleisten ministeriöiden antamien soveltamisohjeiden, -suositusten ja oppaiden oikeudel-
linen status on epäselvä.  
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sisältyy tietyssä päätösharkinnassa relevanttia aineistoa, sellaisen sivuuttaminen 

mukaan voi johtaa päätöksen muuttumiseen valitustapauksessa. Jääskeläinen & 

Syrjänen muistuttavat vielä, että osaa ministeriön ohjeista voidaan luonnehtia 

virallislähteiksi, joilla on velvoittavampi ohjausvaikutus.861  

Elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskukset edistävät ja ohjaavat kuntien 

alueiden käytön suunnittelua ja rakentamista omalla toimialueellaan. Lisäksi ELY-

keskukset valvovat, että kaavoituksessa, rakentamisessa ja muussa alueiden käytössä 

otetaan huomioon valtakunnalliset alueidenkäyttötavoitteet sekä muut alueiden 

käyttöä ja rakentamista koskevat maankäyttö- ja rakennuslain säännökset.862 On 

toki muistettava, että kuntien kaavoitukseen vaikuttavat alueellisten ELY-keskusten 

lisäksi monet muut valtion viranomaiset. Usein kuntien kaavoitusprosesseissa on 

osallisena valtion taholta myös mm. Museovirasto. 

2. Tietojensaantioikeus 

Kunnan roolin vahvistuminen kuntatason kaavoituksessa lisää kuntien tehtäviä, 

vastuuta ja tiedon tarvetta. Kunnat tarvitsevatkin yksityiskohtaista tietoa 

ympäristöstä kaavojen laatimista varten. Sitä edellyttää MRL 9 § ja MRA 1 §. 

Muuttunut tilanne korostaa riittäviin selvityksiin perustuvien yleiskaavojen 

merkitystä. Tietoja tarvitaan sekä kaavojen laatimistarpeen arvioinnissa, 

perusselvitysten laatimisessa, kaavojen ympäristövaikutusten selvittämisessä että 

niiden toteutuneisuuden ja ajanmukaisuuden arvionnissa. Tietojen pohjalta tulee 

pystyä ennakoimaan tulevaa kehitystä. Lisäksi ympäristöä koskevia tietoja käytetään 

kuntien kaavoituksen vaikuttavuuden arvioinnissa ja kehittämisessä. Tietoja 

käytetään myös kaavoituksen vuorovaikutteisuuden ja asukkaiden osallistumisen 

edistämisessä. 

                                                   
861 Jääskeläinen & Syrjänen 2010, 175. Ks. myös Määttä 2005b, 180-203. 
862 Ks. tarkemmin MRL 18.2§ 
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Ympäristöministeriöllä ja ELY-keskuksilla on MRL 205 §:n ja MRA 96 §:n 

mukaan oikeus saada lähinnä kunnilta ja maakuntien liitoilta tietoja, joita ne 

tarvitsevat seurantaa, valvontaa ja muita viranomaistehtäviä varten. Oikeus on 

myös saada muilta viranomaisilta tietoja ja asiakirjoja. Tiedot on annettava 

maksutta, mutta kiinteistörekisteritietojen ja maanmittauslaitoksen ilmakuva- ja 

kartta-aineiston osalta MRA 96 §:ssä viitataan niistä perittäviin maksuihin. 

2.1 Suunnittelutarvealue ja siitä tiedottaminen 

Maankäyttö- ja rakennuslaissa on suunnittelutarvealueen käsite (MRL 16 §), jolla 

korvattiin entisen lain taaja-asutuksen käsite. Suunnittelutarvealueen laatimisen 

tarkoituksena on estää yhdyskuntarakennetta haittaava suunnittelematon 

maankäyttö. Kunta voi määritellä suunnittelutarvealueeksi yleiskaavassa tai 

rakennusjärjestyksessä alueita, joilla on odotettavissa suunnittelua edellyttävää 

yhdyskuntakehitystä tai joilla on erityisiä ympäristöarvoja tai -haittoja863. Alue 

voidaan määrätä suunnittelutarvealueeksi esimerkiksi silloin, kun alueen 

asemakaavan laadinta on kesken. Suunnittelutarvealueita voivat olla esimerkiksi 

taajamien lievealueet, keskeisten liikenneväylien varsilla sijaitsevat alueet ja 

kehyskuntien alueet, joihin heijastuu läheisen kaupungin rakentamispaineita. 

Suunnittelutarvealueelle ei pääsääntöisesti voi rakentaa ilman asemakaavaa. 

Suunnittelutarveratkaisu voi tulla kysymykseen, mikäli rakentaminen on 

ympäristöllisesti sopivaa, eikä haittaa kaavoitusta, alueiden käytön muuta 

järjestämistä tai yhdyskuntakehitystä. Ratkaisun tekee kunnan viranomainen. 

Suomessa tehtiin 2000-luvun alussa vuosittain 2000-3000 

suunnittelutarveratkaisua864.  

 

                                                   
863 Ks. esim. KHO 11.5.2009/1115, jossa KHO on arvioinut suunnittelutarveratkaisun ja kaavoituk-

sen suhdetta asuinrakennuksen ja talousrakennuksen rakentamista koskevassa tapauksessa MRL 16.1 §:n 
suunnittelutarvealueella. 

864 Heinilä (2005, 6) on todennut, että vuonna 2001 kunnissa tehtiin ympäristöhallinnon tietojen pe-
rusteella 2119 suunnittelutarveratkaisua. 
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Naapurien ja muiden kuulemisvelvollisuus suunnittelutarveratkaisusta on 

rakennuslupaa huomattavasti laajempi. Kuulemisesta säädetään MRL 173 §:ssä ja 

MRA 86 §:ssä. Kunnan tulee toimittaa suunnittelutarveratkaisu tiedoksi elinkeino-, 

liikenne- ja ympäristökeskukselle viivytyksettä päätöksen antamisen jälkeen (MRA 

88 § ja 90 §).  

2.2 Poikkeamispäätös ja siitä ilmoittaminen 

Ekroos & Kumpula & Kuusiniemi & Vihervuori865  ovat kirjoittaneet, että 

rakennuslainsäädännössä on vanhastaan mahdollistettu yksittäistapauksissa – joskus 

tietyllä alueellakin – poikkeaminen rakennuslainsäädännön ja alemmanasteisen 

normituksen sisältämistä kielloista, rajoituksista ja määräyksistä. Poikkeamisen 

tarkoituksena on saada joustavuutta järjestelmään. Kiteyttäen voidaan todeta, että 

jos rakentamisessa halutaan poiketa kaavasta tai muista maankäyttö- ja 

rakentamislain mukaisista tai sen nojalla annetuista rakentamista tai muuta 

toimenpidettä koskevista säännöksistä, määräyksistä, kielloista tai muista 

rajoituksista, kuten rakennusjärjestyksestä, tarvitaan ennen rakennuslupaa 

poikkeamispäätös. Hollo866 on puolestaan todennut poikkeamisvallasta seuraavasti: 

”Poikkeamisvalta on maankäyttö- ja rakennuslaille ominainen, jossain määrin 

erikoislaatuinen järjestely, jonka seurauksena lähes kaikista lain tai sen nojalla 

annetuista säännöksistä tai määräyksistä voidaan poiketa erityisen luvan perusteella 

(poikkeus).” Poikkeaminen on mahdollista maankäyttö- ja rakennuslain lisäksi, 

maankäyttö- ja rakennusasetuksen, Suomen rakentamismääräyskokoelman, 

rakennusjärjestysten ja muiden säädösten mukaisista säännöksistä, määräyksistä, 

kielloista ja rajoituksista. Lisäksi poikkeaminen on mahdollista kaavoista ja niiden 

määräyksistä sekä muista maankäyttö- ja rakennuslain nojalla tehtyjen päätösten 

määräyksistä ja kielloista (jopa aiemmin myönnetystä poikkeuksesta). Kuitenkin on 

                                                   
865 Ekroos & Kumpula & Kuusiniemi & Vihervuori 2010, 393. 
866 Hollo 2009a, 371. 
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huomattava, että poikkeamisvalta ei mahdollista suunnittelutarpeesta tai 

maisematyölupaa koskevista säännöksistä poikkeamista. Ekroosin & Kumpulan & 

Kuusiniemen & Vihervuoren mukaan useimmiten poikkeamisasiat koskevat 

poikkeamista asemakaavasta tai sen määräyksestä, rakennuskiellosta tai 

rantavyöhykkeelle rakentamisesta ilman ranta-asemakaavaa tai yleiskaavaa. Lisäksi 

yksi hanke voi käytännössä vaatia poikkeuksen useammastakin säännöksestä tai 

määräyksestä.867 

2.2.1 Toimivalta 

Poikkeamisvalta kuuluu pääsääntöisesti kunnalle868. Kunta ei kuitenkaan saa 

myöntää poikkeusta maankäyttö- ja rakennuslain 171 §:n mukaan, kun kysymys on: 

1) uuden rakennuksen rakentamisesta ranta-alueelle, jolla ei ole voimassa 72 §:n 1 

momentissa tarkoitettua kaavaa, ellei kyse ole olemassa olevan asuinrakennuksen 

laajentamisesta tai korvaamisesta; 2) vähäistä suuremmasta poikkeamisesta 

asemakaavassa osoitetusta tontti- tai rakennuspaikkakohtaisesta 

kokonaisrakennusoikeudesta taikka vähäistä suuremman rakennusoikeuden 

osoittamisesta alueelle, jolle asemakaavassa ei ole osoitettu rakennusoikeutta; 3) 

poikkeamisesta rakennuksen suojelua koskevasta kaavamääräyksestä; tai 4) 

poikkeamisesta 53 §:n 3 momentissa tarkoitetusta asemakaavan hyväksymisestä 

johtuvasta rakennuskiellosta. ELY-keskukselle869 poikkeamisasiat kuuluvat vain 

tietyissä maankäyttö- ja rakennuslain 171.2 §:ssä mainituissa tapauksissa.870 

                                                   
867 Ekroos & Kumpula & Kuusiniemi & Vihervuori 2010, 393. 
868 Kunnassa poikkeuksen myöntävä viranomainen voidaan valita kunnan tarpeiden ja organisaation 

mahdollisuuksien mukaan. Viranomainen voi olla kunnanhallitus, rakennusvalvontaviranomainen, joku 
muu kunnallinen lautakunta tai jopa valtuusto. Poikkeuslupien valmistelussa on tärkeää etenkin kaavoitus-
toimen ja rakennusvalvonnan yhteistyö. Ks. tarkemmin Ekroos & Kumpula & Kuusiniemi & Vihervuori 
2010, 394. Kunnissa on viime vuosina ratkaistu vuosittain noin 2500–2900 poikkeamisasiaa. Ks. tarkem-
min Haapanala 2013, 25. 

869 Vuonna 2011 ELY-keskuksissa ratkaistiin 1592 poikkeamisasiaa ja vuonna 2012 ennakkotiedon 
mukaan 1204 poikkeamisasiaa. ELY-keskusten poikkeamispäätöksistä yli 80 % koskee ranta-alueita. Ks. 
tarkemmin Haapanala 2013, 25. 

870 Ks. poikkeamistoimivallasta kunnan ja ELY-keskuksen välillä: KHO 2001:44 t 2286 ja KHO 
2006:4. 
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Lisääntynyt itsenäisyys merkitsee kunnille aiempaa suurempaa vastuuta myös 

poikkeamispäätösten käsittelyssä. Päätösvalta ei ole kuitenkaan mielivaltaa, vaan 

kunnan tulee päätöksissään toimia lain mukaisesti. Jääskeläinen & Syrjänen871 ovat 

lisäksi todenneet, että poikkeamisen myöntäminen on – tai ainakin sen pitäisi olla – 

nimensä mukaisesti poikkeuksellista. Monet eri tekijät maankäyttö- ja 

rakennuslaissa tähtäävät poikkeamistarpeen vähentämiseen. Ensinnäkin kunnat 

hoitavat kaavoituksensa itsenäisesti ja voivat tästä syystä tehdä aiempaa 

joustavammin kaavoihin tarpeellisia muutoksia joutumatta turvautumaan 

poikkeamispäätöksiin. Kuntien harkintavaltaa rajoittavat kuitenkin yleiset hallinto-

oikeudelliset periaatteet (harkintavallan rajoitusperiaatteet), joita ovat 

yhdenvertaisuusperiaate, objektiviteettiperiaate, suhteellisuusperiaate ja 

tarkoitussidonnaisuuden periaate. Toiseksi pyrkimys välttää kaavojen kaavojen 

liiallista yksityiskohtaisuutta vähentää poikkeamisen tarvetta. 

Poikkeamisen myöntämisedellytykset on sidottu laissa872. Poikkeamisen 

myöntämiselle täytyy olla erityinen syy873. Ekroos & Kumpula & Kuusiniemi & 

Vihervuori874 toteavat, että erityiset syyt voivat olla mitä moninaisempia. Kuitenkin 

hakijan näkökulmasta erityisten syiden esittäminen on varsin tärkeätä. Jollei erityisiä 

syitä esitetä, ei oikeudellisia edellytyksiä poikkeuksen myöntämiselle ole olemassa. 

Ekroos & Kumpula & Kuusiniemi & Vihervuori875 kirjoittavat, että erityisillä syillä 

hakija osoittaa, että hänen hankkeensa on toteutettavissa vaarantamatta niitä 

                                                   
871 Jääskeläinen & Syrjänen 2010, 660. 
872 MRL 172 §:n mukaan poikkeaminen ei saa:1) aiheuttaa haittaa kaavoitukselle, kaavan toteuttami-

selle tai alueiden käytön muulle järjestämiselle; 2) vaikeuttaa luonnonsuojelun tavoitteiden saavuttamista; 
eikä 3) vaikeuttaa rakennetun ympäristön suojelemista koskevien tavoitteiden saavuttamista. Poikkeusta ei 
saa myöntää, jos se johtaa vaikutuksiltaan merkittävään rakentamiseen tai muutoin aiheuttaa merkittäviä 
haitallisia ympäristö- tai muita vaikutuksia. Edellä 171 §:n 4 momentissa tarkoitetun alueellisen poikkeami-
sen edellytyksenä on lisäksi, että poikkeamisella edistetään olemassa olevien rakennusten käyttöä, kehittä-
mistä ja ylläpitoa. (30.12.2008/1129)  

873 Hallituksen esityksen mukaan rakennuslain mukainen erityisiä syitä koskeva hallinto- ja oikeuskäy-
täntö ohjaa säännöksen soveltamista (HE 101/1998, s. 115).  Jääskeläinen & Syrjänen (2010, 661)  kirjoit-
tavat, että poikkeamisen erityinen syy voi olla esimerkiksi asemakaavan toteuttamiseen ja sen edistämiseen 
liittyvä syy tai ympäristöhaittojen estämiseen liittyvä syy tai palvelutason turvaamiseen ja parantamiseen 
liittyvä syy. 

874 Ekroos & Kumpula & Kuusiniemi & Vihervuori 2010,  395. 
875 Ekroos & Kumpula & Kuusiniemi & Vihervuori 2010,  395. 
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kaavasta, määräyksistä tai säännöksistä johtuvia päämääriä, joihin 

säännönmukaisella menettelyllä pyritään. Lisäksi erityisten syiden tulisi olla 

objektiivisesti arvioitavissa. Poikkeamista koskevaan harkintaan kuuluu sekä 

oikeusharkintaa että tarkoituksenmukaisuusharkintaa. 

Tarkoituksenmukaisuusharkinnan käyttämistä ohjaavat hallinnon yleiset periaatteet 

kuten esimerkiksi tarkoitussidonnaisuuden periaate, yhdenvertaisen kohtelun 

periaate ja harkintavallan väärinkäytön kieltävä periaate. Hakemuksen tueksi esitetyt 

erityiset syyt kuuluvat oikeusharkinnan piiriin876. Ne vaikuttavat poikkeamista 

koskevassa harkinnassa. Jääskeläinen & Syrjänen877 ovat kiinnittäneet huomiota 

siihen, että maanomistajien tasapuolisen kohtelun vaatimus on keskeinen, kun 

poikkeamisen oikeudellisia edellytyksiä punnitaan. He toteavat, että myönteinen 

poikkeamispäätös ei saisi perusteettomasti estää muiden samankaltaisessa 

tilanteessa olevien maanomistajien vastaavankaltaisia tulevia 

rakentamismahdollisuuksia.  

Kevennettyjen rakentamis- ja kaavamääräysten kokeilusta annetulla lailla 

(1257/2010) siirretään poikkeamispäätösten ratkaisutoimivalta rantarakentamista 

lukuun ottamatta ELY-keskuksilta kunnalle Helsingissä, Espoossa ja Vantaalla sekä 

Turussa878. Lisäksi Helsingin Ormuspellon ja Alppikylän sekä Marja-Vantaan 

osayleiskaavaan kuuluvilla asemakaava-alueilla asemakaavassa voidaan määrätä 

kiinteistön liittämisestä jätteiden putkikeräysjärjestelmään sekä asuinrakennuksen 

varustamisesta automaattisella sammutuslaitteistolla. Helsingissä, Vantaalla ja 

Turussa rakennuslupa voidaan myöntää ennen tonttijaon laatimista ja tontin 

lohkomista. Lain nojalla voidaan antaa asetus kevennettyjen määräysten kokeilusta 

koskien mm. tontille ajoa. Valtioneuvosto antoi myös 31.3. asetuksen 

                                                   
876 Ekroos & Kumpula & Kuusiniemi & Vihervuori 2010,  396. 
877 Jääskeläinen & Syrjänen 2010,  666. 
878 Lain tavoitteena on hankkia kokemuksia siitä, miten rakentamis- ja kaavamääräyksiä sekä lupame-

nettelyjä keventämällä voidaan edistää asuntorakentamista erityisesti kasvukeskuksissa. Laki on voimassa 
neljä vuotta, 1.1.2011–1.1.2014. Kokeilun taustalla on valtioneuvoston 14.2.2008 hyväksymä asuntopoliit-
tinen toimenpideohjelma, jonka tavoitteena on lisätä kasvukeskusten asuntotuotantoa mm. parantamalla 
asuntotuotannon kustannustehokkuutta. Ohjelman mukaan rakentaminen voi joillakin kokeiluun haluk-
kaiden kuntien kaava-alueilla tapahtua kevennetyillä rakentamis- ja kaavamääräyksillä. 
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kevennettyjen rakentamis- ja kaavamääräysten kokeilusta Jyväskylässä. Asetuksella 

mahdollistetaan Jyväskylän Palokunnanmäen ja Kankaan asemakaava-alueilla tontin 

ajokelpoisen yhteyden ja teknisen huollon järjestäminen autopaikkojen 

korttelialueen kautta kahden tontin sijasta enintään viidelle tontille. Asetus tulee 

voimaan 1.5.2011 ja on voimassa 1.1.2014 saakka.879 

2.2.2 Menettely 

Poikkeamismenettely tulee vireille hakemuksesta, joka voi olla ensinnäkin 

erillinen poikkeamista koskeva hakemus tai toiseksi rakennus- tai 

toimenpidelupahakemuksen yhteydessä esitetty poikkeamishakemus. Kun kysymys 

on ELY-keskuksen toimivaltaan kuuluvasta asiasta, kysymykseen tulee vain 

erillinen poikkeamishakemus. Poikkeamishakemus jätetään aina kunnalle. Jos 

toimivaltainen viranomainen on ELY-keskus, kunnan tulee lähettää hakemus 

edelleen tälle ja liittää hakemukseen oma lausuntonsa. Poikkeamista koskevan 

hakemuksen tueksi on MRL 171.1 §:n mukaan aina esitettävä erityisiä syitä.880  

Vireilletulon jälkeen poikkeamisasian käsittelyssä seuraa kuulemis- ja 

lausunnonantovaihe. MRL 173 §.n mukaan ennen 171 §:ssä säädettyä poikkeamista 

koskevan asian ratkaisemista on naapureille ja muille, joiden asumiseen, työntekoon 

tai muihin oloihin hanke saattaa huomattavasti vaikuttaa, varattava tilaisuus 

kirjallisen muistutuksen tekemiseen. Hakemuksesta on kunnan toimesta, hakijan 

kustannuksella tiedotettava naapureille ja muille edellä mainituille tahoille. 

Tarkemmat säännökset kuulemisesta annetaan valtioneuvoston asetuksella. Ennen 

poikkeamista koskevan asian ratkaisemista on tarvittaessa pyydettävä elinkeino-, 

liikenne- ja ympäristökeskuksen, muun valtion viranomaisen tai maakunnan liiton 

lausunto, jos poikkeaminen koskee merkittävästi niiden toimialaa. Jos 

poikkeaminen vaikuttaa merkittävästi naapurikunnan maankäyttöön, on pyydettävä 

                                                   
879 Ks. tarkemmin Ympäristöministeriön muistio 31.3.2011 ’Valtioneuvoston asetus kevennettyjen 

rakentamis- ja kaavamääräysten kokeilusta’.  
880 Ekroos & Kumpula & Kuusiniemi & Vihervuori 2010, 397. 
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myös naapurikunnan lausunto. Ekroos & Kumpula & Kuusiniemi & Vihervuori881 

ovat todenneet, että erityisesti kunnan raja-alueen läheisyydessä vireille tulevat, 

vaikutuksiltaan merkitykselliset poikkeamisasiat ovat sellaisia, joissa naapurikunnan 

lausunto on tarpeen (kuten poikkeukset, joilla on liikenteellisiä vaikutuksia). 

Elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksen lausunto on kuitenkin pyydettävä aina, 

kun poikkeaminen koskee: 1) aluetta, jota koskevat erityiset valtakunnalliset 

alueidenkäyttötavoitteet; 2) luonnonsuojelun kannalta merkittävää aluetta; 3) 

rakennussuojelun kannalta merkittävää kohdetta tai aluetta; tai 4) maakuntakaavassa 

virkistys- tai suojelualueeksi varattua aluetta.  

Kuulemisen882 ja lausuntojen jälkeen viranomainen – kunta tai ELY-keskus – 

tekee  poikkeamispäätöksen, joka voi olla hakijalle myönteinen tai kielteinen. 

Päätöksenteon jälkeen päätös on saatettava tiedoksi hakijalle ja muille tahoille. 

MRL 174 §:n mukaan poikkeamispäätös on perusteltava siten kuin hallintolaissa 

(434/2003) säädetään. Päätökseen voidaan ottaa tarpeelliset määräykset ja ehdot.  

Ehtojen ja määräysten tulee liittyä poikkeamisen edellytyksiin. Poikkeamista 

koskevaan päätökseen voidaan ottaa myös tarpeellisia lupaehtoja ja lupamääräyksiä. 

Poikkeamispäätöksessä on määrättävä aika, jonka kuluessa poikkeamispäätöstä 

vastaavaa rakennuslupaa on haettava. Tämä aika voi olla enintään kaksi vuotta. 

Alueellisen poikkeamisen määräaika voi olla kuitenkin enintään viisi vuotta. (MRL 

174 §).  

Poikkeamispäätöksistä valitetaan muiden lupapäätösten tapaan hallintovalituksin 

hallinto-oikeuteen. Valitusoikeudesta poikkeamispäätöksestä ja 

suunnittelutarveratkaisuista säädetään MRL 193 §:ssä. Valitusoikeus on varsin laaja. 

Sekä kunnallisella viranomaisella että ELY-keskuksella on mahdollisuus valittaa 

toistensa poikkeamispäätöksestä hallinto-oikeuteen. 

MRL 175 §: n mukaan vähäinen poikkeaminen ratkaistaan rakennusluvan 

yhteydessä. Kunnan rakennusvalvontaviranomainen voi 171 ja 172 §:ssä säädetyin 

                                                   
881 Ekroos & Kumpula & Kuusiniemi & Vihervuori 2010, 399. 
882 Ks. esim. KHO 2003:9 
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edellytyksin ja rajoituksin myöntää rakennusluvan, milloin on kysymys vähäisestä 

poikkeamisesta rakentamista koskevista säännöksistä, määräyksistä, kielloista tai 

muista rajoituksista. Rakennuksen teknisiä ja näitä vastaavia ominaisuuksia 

koskevan vähäisen poikkeuksen edellytyksenä on lisäksi, ettei poikkeaminen 

merkitse rakentamiselle asetettujen keskeisten vaatimusten syrjäytymistä. 

Tilapäisen rakennuksen lupamenettely vastaa aiempaa käytäntöä. MRL 176 §:n 

mukaan rakennusvalvontaviranomainen voi 172 §:ssä säädetyin edellytyksin ja 

rajoituksin myöntää rakennusluvan, jos kysymys on tilapäisen rakennuksen 

rakentamisesta enintään viiden vuoden ajaksi. Tilapäisenä pidetään rakennusta, joka 

sen rakenne, arvo ja käyttötarkoitus huomioon ottaen on katsottava tarkoitetun 

pysytettäväksi paikallaan enintään mainitun ajan. Tutkittaessa tilapäisen 

rakennuksen rakentamista koskevaa lupahakemusta on otettava huomioon 

rakennuksen tarkoitus sekä lujuuden, terveellisyyden, liikenteen, paloturvallisuuden 

ja ympäristöön sopeutuvuuden vaatimukset. Tilapäistä rakennusta koskevassa 

lupamenettelyssä on soveltuvin osin noudatettava, mitä MRL:n 173 §:ssä säädetään. 

2.2.3 Kokemuksia poikkeamismenettelystä 

Aleksi Heinilä883 on tarkastellut maankäyttö- ja rakennuslain mukaista 

poikkeamistoimivaltaa. Rakennuslain järjestelmään nähden poikkeamisen 

viranomaisjärjestelmä on kääntynyt maankäyttö- ja rakennuslaissa päinvastaiseksi. 

Nykyisin poikkeuksen myöntäminen kuuluu kuten aiemmin on jo todettu 

kunnalle884. Heinilä epäilee, että päätösvallan siirtäminen pääsääntöisesti kunnille 

voi merkitä myös entistä heterogeenisempää lupakäytäntöä, varsinkin kun 

poikkeamisen oikeudelliset edellytykset on muutoksista huolimatta edelleen 

                                                   
883 Heinilä 2003 
884 Poikkeuksen myöntämisestä päättäminen on kuitenkin tietyissä asiaryhmissä edelleen jätetty valti-

on viranomaiselle, jolla on myös aina valitusoikeus kunnallisesta poikkeamispäätöksestä. Alueidenkäytön 
tehtävissä ympäristöministeriön hallinnonalan tuottavuusohjelman yhtenä hankkeena oli tiettyjen maan-
käyttö- ja rakennuslain mukaisten poikkeamislupien käsittelyn siirtäminen aluehallinnosta kunnille. Asia-
määrät ELY-keskuksissa ovat vähentyneet vuonna 2011 voimaan tulleen uudistuksen johdosta. Silti käsit-
telyaikatavoitteeseen ei ole enää päästy kaikissa ELY-keskuksissa. Ks. tarkemmin Valtiovarainministeriö 
2012a, 158. 
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säännelty varsin joustavasti. Heinilän mukaan suurimmat 

poikkeamistoimivallanjakosäännöksiin liittyvät ongelmat koskevat MRL 72.1 §:n 

mukaisia rantarakentamiseen oikeuttavia yleiskaavoja.885  

Toisaalta Heinilä on myöhemmin pohtinut sitä, olisiko poikkeamistoimivallan 

jakoa koskevat säännökset avattava muutoksille siitä syystä, että ne ovat 

osoittautuneet varsin monimutkaisiksi sovellettaviksi erityisesti rantayleiskaava-

alueiden osalta. Heinilän mukaan vastaukset eivät ole yksiselitteisiä. Vaarana on se, 

että säännösten uudistamisesta seuraa jälleen uudenlaisia tulkintaongelmia.886 

3. Pakkokeino  

Ympäristöministeriö voi kohdistaa viranomaisiin pakkokeinoja, jotka ovat 

laiminlyöneet maankäyttö- ja rakennuslain mukaisia tehtäviä. Pakkokeinoja voidaan 

kohdistaa kuntaan rakennusjärjestyksen, yleiskaavan tai asemakaavan laatimiseksi 

tai pitämiseksi ajan tasalla. Vastaavasti jos maakunnan liitto laiminlyö 

maakuntakaavan laatimisen, YM voi antaa velvoitteen sen laatimiseksi. Myös 

valtakunnallisten alueidenkäyttötavoitteiden toteuttamiseksi YM voi antaa 

maakunnan liitolle tai kunnalle tähän liittyviä alueen suunnittelutehtävän hoitamista 

koskevia määräyksiä. ELY-keskus taas voi velvoittaa kunnan toteuttamaan 

kadunpitovelvollisuutensa. 

3.1 Määräys suunnitteluvelvoitteen toteuttamiseksi 

MRL 36 §:n mukaan kunnan tehtävänä on ensinnäkin huolehtia tarpeellisesta 

yleiskaavan laatimisesta ja sen pitämisestä ajan tasalla. Toiseksi kunnan tehtävänä 

on MRL 51 §:n mukaisesti laatia asemakaava ja pitää se ajan tasalla sitä mukaa kuin 

kunnan kehitys ja maankäytön ohjaustarve sitä edellyttävät. Kolmanneksi kunnan 

                                                   
885 Heinilä 2003, 865-866.  
886 Ks. tarkemmin Heinilä 2005, 35-37. 
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on MRL 60 §:n mukaan seurattava asemakaavojen ajanmukaisuutta ja ryhdyttävä 

tarvittaessa toimenpiteisiin vanhentuneiden kaavojen uudistamiseksi. Lisäksi 

MRL:n 14 §:n mukaan kunnassa tulee olla rakennusjärjestys. 

MRL 177 §:ssä on määräyksen antamisen edellytykseksi asetettu kunnan 

tietynlainen laiminlyönti. Kunnan on laadittava rakennusjärjestys, tarpeellinen 

yleiskaava tai asemakaava ja pidettävä ne ajan tasalla. Ajan tasalla pitämisvaatimus 

on yleiskaavan ja asemakaavan osalta käsitelty jo aiemmin tässä tutkimuksessa. 

Rakennusjärjestyksen osalta ei muualla maankäyttö- ja rakennuslaissa ole 

nimenomaista velvoitetta sen ajan tasalla pitämiseen. 

Jääskeläinen & Syrjänen887 kirjoittavat seuraavasti: ”Useimmat kunnalle annetut 

määräykset ovat rakennuslain ja maankäyttö- ja rakennuslain aikana annettu sen 

takia, että kunta ei ole riittävästi tai ollenkaan ottanut kaavaan rakennusten suojelua 

koskevia määräyksiä. MRL 177.2 §:n edellyttämä neuvottelu kunnan kanssa 

johtanee usein haluttuun ratkaisuun. Tarvetta määräysten antamiseen saattaa 

aiheuttaa se, että rakennusjärjestyksessä kunta voi MRL 72.4 §:n mukaan osoittaa 

ranta-alueita, joilla asemakaavan laatimisvelvollisuus ei ole voimassa ja MRL 137.3 

§:n mukaan yleiskaavassa voidaan määrätä täydennysrakentamista koskevan 

rakennusluvan edellytykset.”  

MRL 177 §:n toimenpiteisiin ympäristöministeriö voi ryhtyä oma-aloitteisesti tai 

sille tehdyn esityksen perusteella. Pykälän 3 momentin mukaan ministeriöllä on 

valtuus velvoittaa kunta noudattamaan määräystä uhkasakolla. Määräyksen 

tarkoittamalla alueella astuu voimaan rakennuskielto ja MRL 128 §.ssä tarkoitettu 

toimenpiderajoitus. 

MRL 177 §:n 4 momentissa todetaan seuraavasti: ”Mitä edellä tässä pykälässä 

säädetään kunnasta, koskee vastaavasti maakunnan liittoa, jollei se huolehdi 

tarpeellisesta maakuntakaavan laatimisesta tai sen pitämisestä ajan tasalla.” 

Edellisestä poiketen kuntien yhteinen yleiskaava on vapaaehtoinen 

suunnittelumuoto. Näin ollen sen laatimisen velvoittamiseksi ei voida antaa MRL 

                                                   
887 Jääskeläinen & Syrjänen 2010, 680. 
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177:n mukaista määräystä muulloin kuin 46a §:ssä pakolliseksi määrätyn 

pääkaupunkiseudun yleiskaavan osalta (1129/2008).888 

3.2 Määräys valtakunnallisen alueidenkäyttötavoitteen 

toteuttamiseksi 

Maankäyttö- ja rakennuslain suunnittelujärjestelmään lisättiin uutena 

elementtinä VN:n hyväksymät valtakunnalliset alueidenkäyttötavoitteet. Niiden 

toteuttamisen varmistamiseksi lakiin on otettu uutena säännöksenä myös 

mahdollisuus antaa määräys valtakunnallisen alueidenkäyttötavoitteen 

toteuttamiseksi silloin, kun kysymyksessä ovat yleisen edun kannalta 

välttämättömät maankäyttöratkaisut. 

Valtiolla on mahdollisuus ryhtyä toimenpiteisiin valtakunnallisten 

alueidenkäyttötavoitteiden toteuttamiseksi, kun maakuntakaavassa tai kuntatason 

kaavassa ei ole osoitettu tarpeellista ratkaisua. Pykälän määräyksenantovaltuus on 

kirjoitettu toisin kuin MRL 177 §:ssä, koska valtakunnalliset tavoitteet ovat 

kaavaratkaisuja yleispiirteisempiä. Ympäristöministeriön valtuus koskee tapausta, 

jossa yleisen edun kannalta on erittäin tärkeää luoda edellytykset tavoitteen 

toteuttamiseksi. Tässä tapauksessa YM voi antaa tähän liittyviä, alueen 

suunnittelutehtävän hoitamista koskevia määräyksiä maakunnan liitolle tai kunnalle. 

Jääskeläinen & Syrjänen kirjoittavat seuraavasti: ”VN:n valtakunnallisten 

alueidenkäyttötavoitteiden tarkistuspäätöksessä tavoitteita on asetettu 

konkreettisempaan ja velvoittavampaan muotoon kuin aiemmin. Tämä koskee 

erityisesti alue- ja yhdyskuntarakennetta ja Helsingin seudun tavoitteita. 

Määräyksenantovaltuutta on perusteltu myös sillä, että Suomea sitovien 

kansainvälisten sopimusten toteuttaminen maankäyttöratkaisuissa voidaan 

varmistaa.”889 

                                                   
888 Jääskeläinen & Syrjänen 2010, 680-681. 
889 Jääskeläinen & Syrjänen 2010, 681. 
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3.3 Määräys kadunpitovelvollisuuden toteuttamiseksi 

Kunnan kadunpitovelvollisuudesta on säädetty MRL:n 84 ja 86 §:ssä. Pykälässä 

on säädetty niistä edellytyksistä, joiden vallitessa ELY-keskus voi uhkasakon 

asettamalla velvoittaa kunnan toteuttamaan lakiin perustuvan 

kadunpitovelvollisuuden. Kunta on maankäytön suunnittelun ja kaavojen 

toteuttamisen ensisijainen toimija ja vastuutaho ja tämän vuoksi säännöstä tulee sen 

poikkeuksellisen luonteen vuoksi tulkita ahtaasti. Pykälää täydennettiin 1.1.2006 

voimaan tulleella lainmuutoksella (504/2005). Muutos liittyy maantielain 

säätämiseen. Samassa yhteydessä maankäyttö- ja rakennuslakiin lisättiin 86 a §, joka 

koskee asemakaavassa kaduksi osoitetun maantien muuttumista kunnan tekemällä 

kadunpitopäätöksellä kaduksi. Näissäkin tilanteissa ELY-keskus voi tehdä kuntaa 

velvoittavan päätöksen, jos kunta ei itse kohtuullisessa ajassa täytä 86 a §:n 

mukaista velvollisuuttaan.890 

4. Muut valvontakeinot 

4.1 Kaavan vahvistaminen 

Hyväksytty maakuntakaava saatetaan MRL 31 §:n mukaan ympäristöministeriön 

vahvistettavaksi. Tätä on perusteltu siten, että maakuntakaava on keskeinen 

kaavamuoto valtakunnallisten alueidenkäyttötavoitteiden toteuttamiseksi ja niiden 

välittämiseksi kuntatason suunnitteluun891. MRL 31.3 §:ssä todetaan, että 

ympäristöministeriön on jätettävä kaava kokonaan tai osittain vahvistamatta, jollei 

kaava täytä sille 28 §:ssä asetettuja sisältövaatimuksia tai jos päätös muutoin on 

lainvastainen. Muussa tapauksessa päätös on vahvistettava. 

                                                   
890 Jääskeläinen & Syrjänen 2010, 681-682. 
891 Valtakunnallisten alueidenkäyttötavoitteiden vastaisuus on peruste, jolla maakuntakaava on jätet-

tävä vahvistamatta. 
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Jääskeläinen & Syrjänen892 toteavat, että maakuntakaavan merkitys, sisältö ja 

ohjausvaikutus korostuvat siinä, että vain maakuntakaava on valtion viranomaisen 

vahvistusmenettelyssä. On haluttu erityisesti varmistua siitä, että valtakunnalliset 

tavoitteet on otettu riittävän selvästi huomioon maakuntakaavassa. Jääskeläinen & 

Syrjänen toteavat, että toisaalta tämä korostaa myös valtakunnallisten 

alueidenkäyttötavoitteiden laatimista siten, että ne voidaan maakuntakaavassa 

selvästi osoittaa.893  

MRL 47.3 §:n mukaan myös oikeusvaikutteinen yhteinen yleiskaava saatetaan 

ympäristöministeriön vahvistettavaksi. Tätä on perusteltu siten, että yhteisellä 

yleiskaavalla on ylikunnallisia vaikutuksia ja siinä on mahdollisuus perustellusta 

syystä, MRL 48 §:n mukaisesti poiketa maakuntakaavasta894. Yhteisen yleiskaavan 

vahvistamiseen sovelletaan, mitä 31 §:ssä säädetään maakuntakaavan 

vahvistamisesta. Yleiskaavan sisältövaatimusten ja valtakunnallisten 

alueidenkäyttötavoitteiden vastaisuus ovat perusteita, joilla kaava on jätettävä 

vahvistamatta. Lisäksi vahvistusmenettelyssä tutkitaan, onko mahdolliselle 

maakuntakaavasta poikkeamiselle olemassa edellytykset. 

4.2 Kehittämiskeskustelu 

Kunnan ja ELY-keskuksen kesken käydään vähintään kerran vuodessa 

kehittämiskeskustelu. Siinä käsitellään kunnan alueiden käytön suunnitteluun ja sen 

kehittämiseen, vireillä oleviin ja lähiaikoina vireille tuleviin merkittäviin kaava-

asioihin sekä kunnan ja ympäristökeskuksen yhteistyöhön liittyviä kysymyksiä. 

                                                   
892 Jääskeläinen & Syrjänen 2010, 246. 
893 Jääskeläinen & Syrjänen (2010, 247) kirjoittavat alistusvelvollisuudesta maakuntakaavoituksessa 

vielä seuraavasti: ”Kun kuntalaissa ei ole alistusta koskevia säännöksiä, alistusmenettely perustuu maan-
käyttö- ja rakennuslain erityissäännöksiin. Vahvistusmenettelyä on kuitenkin muutettu samaan tapaan kuin 
aiemmissa uudistusehdotuksissa oli ajateltu eli että vahvistusviranomainen voi jättää vain laillisuusperus-
teella kaavan vahvistamatta, mutta ei enää tarkoituksenmukaisuusperusteella. Tällä tuskin on suurta käy-
tännön merkitystä siksi, ettei vahvistusmenettelyssä ole aiemminkaan yleensä käytetty tarkoituksenmukai-
suusharkintaa ja siksi, että maakuntakaavan sisältövaatimukset ovat aiempaa täsmällisemmin ilmaistu MRL 
28 §:ssä.” 

894 Ks. tarkemmin HE 101/1998, 77. 
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(MRL 8 §). Säännös on kirjoitettu velvoittavaan muotoon, mutta sitä ei ole 

sanktioitu, eikä velvollisuuden toteuttamiseksi ole säädetty pakkokeinouhkaa. 

Julkisvallan elinten välisen yhteistyön toteuttamiseksi tätä ei ole katsottu 

tarpeelliseksi. 

Tulkki on todennut, että kehittämiskeskustelut tarjoavat kunnalle ja 

ympäristökeskukselle mahdollisuuden käsitellä yhdessä kulloinkin ajankohtaisia 

aiheita, kuten kunnan yhdyskuntarakenteen ja maankäytön kehittämistä, 

rakentamisen ohjausta tai tulevia kaavoitustarpeita. Tulkin mukaan 

kehittämiskeskusteluissa voidaan myös sopia kunnan ja ympäristökeskusten 

keskinäisen yhteydenpidon järjestämisestä samoin kuin siitä, mistä kaavoista 

järjestetään viranomaisneuvotteluja.895 

Jotta käsiteltäviin asioihin voidaan paneutua, aiheiden valinta ja rajaaminen on 

tärkeää. Kehittämiskeskustelussa voidaan ensinnäkin käsitellä kunnan alueiden 

käytön suunnitteluun ja sen kehittämiseen liittyviä kysymyksiä. Toiseksi 

kehittämiskeskusteluissa voidaan keskustella vireillä olevista ja lähiaikoina vireille 

tulevista merkittävistä kaava-asioista. Kolmanneksi voidaan ottaa esille kunnan ja 

alueellisen ympäristökeskuksen yhteistyöhön liittyviä kysymyksiä. Lisäksi voidaan 

tarpeen mukaan käsitellä kunnan rakennustoimeen sekä rakennettuun ympäristöön 

ja sen kehittämiseen liittyviä kysymyksiä. (HE 101/1998, 63) 

Kehittämiskeskustelussa kunta ja ELY-keskus voivat myös yhteisesti todeta 

esimerkiksi kunnan kaavoitusohjelman perusteella, mistä kaavoista on tarpeen 

järjestää viranomaisneuvottelu seuraavan vuoden aikana.896  

                                                   
895 Tulkki 2007, 41. Tulkki toteaa myös seuraavasti: ”Kuntien puolelta kehittämiskeskusteluihin on 

kaavoittajien lisäksi hyvä osallistua johtavien virkamiesten ja luottamushenkilöiden sekä kunnan rakennus-
tarkastajan. Luottamushenkilöiden osanotto kehittämiskeskusteluihin on osoittautunut tärkeäksi. Kehittä-
miskeskustelu on tarkoitettu ensisijassa kunnan ja alueellisen ympäristökeskuksen väliseksi tapaamiseksi. 
Jos käsiteltävien asioiden takia on tarpeellista, ei ole estettä kutsua neuvotteluun esimerkiksi maakunnan 
liiton ja valtion sektoriviranomaisten kuten tiepiirin tai Museoviraston aluetoimipisteen edustajia. Kehittä-
miskeskusteluja on järjestetty myös seutukuntaa tai kuntaryhmää koskevina. Tällöin on käsitelty kuntia 
yhdistäviä ajankohtaisia kysymyksiä. Kunnat ovat pitäneet tärkeänä kunnan ja ympäristökeskuksen kah-
denkeskistä tapaamista. Kunnan niin halutessa tällainen tulee järjestää.” 

896 Jääskeläinen & Syrjänen 2010, 140. 
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Maankäyttö- ja rakennuslain 8 §:n mukaan kehittämiskeskustelussa tulee olla 

esillä merkittävät asiat. Ekroos ja Majamaa897 kirjoittavat maankäyttö- ja 

rakennuslain kommentaarissaan merkittävyyden arvioinnista seuraavasti: 

”Merkittävyyden arviointi jää lähinnä kunnan harkinnan varaan, vaikka alueellisen 

ympäristökeskuksenkin toimesta voidaan ottaa esille sen näkökulmasta tärkeitä 

asioita. Asian vireilläolo edellyttää kunnan elimen (yleensä valtuusto/hallitus) 

päätöstä kaavoituksen käynnistämisestä, joten vireilläolon toteaminen on 

muotonäkökulmasta suhteellisen yksiselitteistä. Lähiaikoina vireille tulevien kaava-

asioiden esille ottoon liittyy kunnalle jäävää harkintavaltaa.”  

Laissa ei säädetä yksityiskohtaisemmin kehittämiskeskustelun ajankohdasta tai 

menettelytavoista. Hallituksen esityksen perusteluissa898 kuitenkin todetaan, että 

keskustelu voisi usein tarkoituksenmukaisesti liittyä kunnan kaavoituskatsauksen 

valmistelun yhteyteen. Asiaa voidaan perustella siten, että asiaryhmät 

kehittämiskeskusteluissa ja kaavoituskatsauksissa ovat enimmäkseen samoja. 

Hallituksen esityksen perusteluissa kehotetaan kirjaamaan keskeisimmät 

keskustelussa esille tulleet asiat muun muassa sen vuoksi, että kunnan 

luottamushenkilöillä on mahdollisuus saada näistä tieto. 

Kehittämiskeskustelu on osoittautunut hyödylliseksi yhteistyön välineeksi 

alueellisten ympäristökeskusten mielestä. Tämä käy ilmi ympäristöministeriön 

joulukuussa 2000 – tammikuussa 2001 tekemästä kyselystä alueellisille 

ympäristökeskuksille. Kehittämiskeskustelut koetaan sopivaksi tavaksi uuden lain 

sisäänajoon kunnissa sekä kunnan ja ympäristökeskusten uusien tehtävien ja uusien 

yhteistyömuotojen pohtimiseen.  Keskustelujen on lisäksi todettu parantaneen 

yhteyttä kuntien luottamushenkilöihin. Keskustelut ovat tarpeellisia myös 

tiedonvaihdon kannalta. Niissä keskustellaan kuntien tärkeistä maankäytön ja 

rakentamisen kysymyksistä. Keskusteluilla on lisäksi ollut myönteinen vaikutus 

                                                   
897 Ekroos & Majamaa 2000, 67. 
898 HE 101/1998 vp, 63. 
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suunnitteluaktiivisuuden lisääntymiseen ainakin eräissä kunnissa alueellisten 

ympäristökeskusten mukaan.899  

Ongelmana nähdään ensinnäkin se, että keskusteluissa on toisinaan liikaa ja liian 

yleispiirteisiä asioita, jolloin ei päästä tehokkaasti konkreettisiin kysymyksiin ja 

aiheisiin. Toiseksi keskustelut ovat olleet varsin työläitä ja vievät paljon voimavaroja 

suhteessa resursseihin. Kolmanneksi suuri osanottajamäärä on toisinaan ollut 

ongelma vuorovaikutteisuudelle. Lisäksi muutamien ympäristökeskusten mielestä 

pienissä kunnissa ei vuodessa ehdi tapahtua kovin paljon eikä tarvetta 

kehittämiskeskusteluun olisi joka vuosi.900  

Kuntaliiton vuonna 2012 suorittaman kyselyn mukaan puolestaan neljännes 

kunnista ja yli 50 000 asukkaan kunnista kolmannes haluaisi muutoksia tapaan 

hoitaa kehittämiskeskustelut. Kyselyssä todetaan, että pieni joukko kunnista haluaisi 

luopua kehittämiskeskusteluista kokonaan, mutta enemmistölle riittäisi menettelyn 

kehittäminen. Kyselyssä eniten kannatusta saa kehittämiskeskustelun muuttaminen 

tarveharkintaiseksi. Lisäksi muita ehdotettuja vaihtoehtoja ovat 

kehittämiskeskustelun korvaaminen kunnille yhteisellä koulutus- ja 

tiedotustilaisuudella, useammille kunnille yhteisen keskustelun pitäminen ja 

keskustelutahdin harventaminen kahden tai neljän vuoden välein tapahtuvaksi. 

Myös ELY -keskukset toivovat kehittämiskeskustelujen uudelleen arvioimista. 

Kyselyssä todetaan, että tämä on ymmärrettävää, koska keskustelut ovat monille 

ELY -keskuksille työläitä toteuttaa. Kyselyn mukaan mukaan lähes puolet 

vastaajista on sitä mieltä, että muutos olisi paikallaan. Lisäksi yhtä paljon ääniä 

saivat kehittämiskeskustelujen tarveharkintaisuus, useamman kunnan yhteinen 

kehittämiskeskustelu ja joka toinen vuosi pidettävä keskustelu.901  

                                                   
899 Maankäyttö- ja rakennuslain toimivuus. Arvio ensimmäisen vuoden kokemuksis-

ta.Ympäristöministeriön moniste 78. 
900 Maankäyttö- ja rakennuslain toimivuus. Arvio ensimmäisen vuoden kokemuksis-

ta.Ympäristöministeriön moniste 78. 
901 Laine 2012, 11. 
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4.3 Viranomaisneuvottelu 

Viranomaisneuvottelu on kunnan ja alueellisen ympäristökeskuksen 

lakisääteinen yhteydenpidon muoto902. Neuvottelumenettely on valtion 

viranomaisen ensisijainen vaikuttamiskeino kunnan kaavoitukseen. MRL 66 §:ssä 

säännelty neuvottelumenettely korvaa osaltaan poistunutta kuntakaavojen 

vahvistamismenettelyä. Viranomaisneuvottelusta on otettu maankäyttö- ja 

rakennusasetukseen kaikkien kaavamuotojen kohdalle erityiset säännökset. 

Maankäyttö- ja rakennuslain 66 §:n mukaan maakuntakaavaa valmisteltaessa on 

oltava yhteydessä ympäristöministeriöön ja elinkeino-, liikenne- ja 

ympäristökeskukseen. Ympäristöministeriön, elinkeino-, liikenne- ja 

ympäristökeskuksen sekä maakunnan liiton kesken on järjestettävä neuvottelu 

kaavan laadintaan liittyvien valtakunnallisten tavoitteiden ja muiden keskeisten 

tavoitteiden selvittämiseksi. Lisäksi valmisteltaessa muuta kaavaa, joka koskee 

valtakunnallisia tai tärkeitä seudullisia alueidenkäyttötavoitteita tai joka muutoin on 

yhdyskuntarakenteellisten vaikutusten, luonnonarvojen tai kulttuuriympäristön 

kannalta erityisen merkittävä taikka valtion viranomaisen toteuttamisvelvollisuuden 

kannalta tärkeä, on oltava yhteydessä elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskukseen. 

Elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksen ja kunnan kesken on järjestettävä 

neuvottelu tällaisen kaavan laadintaan liittyvien valtakunnallisten, seudullisten ja 

muiden keskeisten tavoitteiden selvittämiseksi. 

Viranomaisneuvottelun tarkoituksena on varmistaa, että kaavan laatija saa 

riittävän varhaisessa suunnitteluvaiheessa tietoonsa ympäristökeskuksen ja muiden 

viranomaisten näkemykset. Maakuntakaavan ja yleiskaavan, silloin kun se on 

yleiskaavaa koskien tarpeen, osalta edellytetään käytäväksi kaksi neuvottelua, 

                                                   
902 ”Viranomaisneuvotteluja on käyty jo rakennuslain (370/1958) mukaisessa kaavoitusmenettelyssä 

valtion ja kuntien viranomaisten kesken. Hallberg & Haapanala & Koljonen & Ranta (2000, 310) toteavat 
asian seuraavasti: ”Erityisesti yleiskaavoja laadittaessa on 1980- ja 1990-luvuilla kehitetty ja toteutettu ns. 
määrämuotoisia yleiskaavaneuvotteluja (ks. YM:n yleiskirje kuntien ja valtion viranomaisten välisistä yleis-
kaavaneuvotteluista n:o 5002/501/90, 21.12.1990).” Maankäyttö- ja rakennuslaissa neuvottelujen asema 
korostuu muun muassa sen vuoksi, että kaavojen vahvistamismenettelystä on luovuttu.  
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ensimmäinen kaavoitukseen ryhdyttäessä ja toinen sen jälkeen kun kaavaehdotus 

on ollut julkisesti nähtävänä ja sitä koskevat mielipiteet ja lausunnot on saatu. 

Tarvittaessa viranomaisneuvotteluja voidaan käydä myös näiden vaiheiden välillä. 

Asemakaavan osalta neuvotteluita on lähtökohtaisesti yksi niissä tapauksissa, joissa 

viranomaisneuvottelu on ylipäätään tarpeen, mutta tarvittaessa toinen neuvottelu 

voidaan järjestää kaavaehdotuksen nähtävilläpidon jälkeen. (MRA 11 §, 18 § ja 26 §)  

Maankäyttö- ja rakennuslain 66 §:ssä tarkoitettujen viranomaisneuvottelujen 

lisäksi kaavojen valmistelussa tarvitaan usein myös muita viranomaisten keskinäisiä 

kaavaneuvotteluja. Varsinkin pienempien kaavatöiden kyseessä ollen yleensä riittää, 

että kahden viranomaisneuvottelun lisäksi käydään tarvittava määrä ns. 

työneuvotteluja, joissa tavallisesti ovat mukana vain kunnan, kaavakonsultin ja 

ympäristökeskuksen edustajat. Viranomaisneuvottelujen ja muiden 

kaavaneuvottelujen erilaisen oikeudellisen aseman vuoksi käsitteet on syytä pitää 

erillään niin, että osanottajat ovat selvillä neuvottelun statuksesta. Laine903 toteaa, 

että sekä viranomaisneuvotteluja että työneuvotteluja pidetään paljon suhteessa 

laissa asetettuihin vaatimuksiin. Laine jatkaa, että neuvottelut vaativat paljon 

resursseja ja esimerkiksi sektoriviranomaisilla on ollut vaikeuksia pystyä 

osallistumaan kaikkiin tarpeellisiin viranomaisneuvotteluihin. Laineen mukaan 

myös ELY -keskukset kokevat, että neuvotteluja pidetään paikoin jopa liikaa. 

Kuntaliiton kyselyn mukaan vain 8 % kunnista kertoo, ettei asemakaavoista käydä 

lainkaan työneuvotteluja ja yleiskaavojen kohdalla prosenttiluku on vielä pienempi. 

Muun muassa yli 50 000 asukkaan kunnista lähes kaikki käyvät ainakin osasta 

viranomaisneuvotteluja edellyttävistä kaavoista lisäksi työneuvotteluja.904  

Tulkki on todennut, että kaavaneuvottelut ja ns. työneuvottelut ovat tärkeitä 

viranomaisten tiedonvaihdon kannalta. Tämä koskee yhtä hyvin kunnan 

viranomaisten keskinäistä kuin kunnan ja valtion viranomaisten yhteydenpitoa. 

Tulkin mukaan kunnan ja valtion viranomaisen välisiä neuvotteluja voidaan tarvita 

                                                   
903 Laine 2012, 10. 
904 Laine 2012, 10. 
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myös kaavoista, jotka eivät ylitä viranomaisneuvottelujen kynnystä. Esimerkiksi 

neuvottelutarve syntyy, kun kaava koskee valtion ylläpitämää liikenneväylää tai 

lentoasemaa taikka vaikuttaa niiden toimintaan ja kehittämismahdollisuuksiin. 

Lisäksi kaavaratkaisun tueksi saatetaan myös tarvita valtion viranomaisen 

asiantuntemusta esimerkiksi rakennussuojeluun tai luonnonsuojeluun liittyvissä 

kysymyksissä.905 

Yleiskaavat koskevat yleensä kysymyksiä, joiden johdosta 

viranomaisneuvottelun järjestäminen on tarpeen. Tosin myös niiden kohdalla 

saattaa tulla tilanteita, joissa harkintaa tarvitaan. Asemakaavat koskevat sen sijaan 

hyvinkin erilaisia kysymyksiä, minkä vuoksi viranomaisneuvottelun tarvetta 

joudutaan aina harkitsemaan tapauskohtaisesti.906 Rantojen maankäyttö on katsottu 

niin merkittäviksi asiaksi, että viranomaisneuvottelu tarvitaan aina, kun 

valmistellaan ranta-alueelle pääasiassa loma-asutuksen järjestämistä koskevaa 

yleiskaavaa tai ranta-asemakaavaa (MRL 77 §). Haapanalan mukaan 

viranomaisneuvotteluihin voimaan tullut vuonna 2007 lainmuutos on suunnannut 

viranomaisneuvotteluita kaikkein merkittävimpiin kaavoihin907. 

                                                   
905 Tulkki 2007, 47. 
906 Tulkki 2007 (42-43) toteaa seuraavasti: ”Viranomaisneuvottelu voi olla tarpeen esimerkiksi, kun 

kaava koskee yhdyskuntarakenteen kannalta erityisen merkittävää hanketta: huomattavaa uutta asuin-, 
työpaikka- tai palvelutoimintojen aluetta, kuten vähittäiskaupan suuryksikköä tai myymäläkeskittymää, 
valtakunnallista tai tärkeää seudullista liikenneväylää, liikennealuetta tai muuta infrastruktuurihanketta  
valtakunnallisesti tai maakunnallisesti arvokasta maisema- tai kulttuuriperintöaluetta tai kohdetta, joita ovat 
mm. valtakunnallisissa inventoinneissa mainitut kulttuurihistorialliset ympäristöt, esihistorialliset suojelu-
aluekokonaisuudet tai maisema-alueet taikka maakuntakaavassa osoitetut alueet tai kohteet  valtakunnalli-
sesti tai maakunnallisesti arvokasta luonnonaluetta, joita ovat mm. valtakunnallisiin luonnonsuojeluohjel-
miin ja Natura 2000 -verkostoon kuuluvat alueet ja maakuntakaavassa osoitetut luonnonsuojelualueet ja –
kohteet  tärkeää seudullista virkistysaluetta tai virkistyskäyttöä palvelevaa reitistöä  luonnonvarojen käyttöä 
tai suojelua, kuten laitosta tai toimintoja, joihin liittyy pohjavesien pilaantumis- tai muuttamisriski, aluetta, 
jolla esiintyy suunnitellun maankäytön kannalta ongelmallisia ympäristöhäiriöitä tai  toimintaa, joka saattaa 
aiheuttaa merkittäviä haitallisia ympäristövaikutuksia. Neuvottelutarpeen määrittelyssä on merkitystä myös 
sillä, liittyykö kaavaan edellä mainittuja kysymyksiä koskevia epäselvyyksiä tai ristiriitoja. Viranomaisneu-
vottelua ei välttämättä tarvita, jos jo aloitusvaiheessa kaavan lähtökohtia ja tavoitteita määriteltäessä on 
ilmeisen selvää, ettei edellä mainittuja ristiriitaisuuksia esiinny. Viranomaisneuvottelua ei välttämättä tarvita 
asemakaavasta, jos alueen pääasiallinen maankäyttö on ratkaistu oikeusvaikutteisessa yleiskaavassa.” 

907 Ks. HE 81/2006, jossa kaavoitusmenettelyyn liittyvien pakollisten viranomaisneuvottelujen mää-
rää ehdotetaan vähennettäväksi. Ks. myös YmVM 8/2006. 
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Ympäristöministeriössä on myös ohjeistuksissa ELY-keskuksille korostettu, että 

siihen suuntaan mennään.908  

Viranomaisneuvottelu, joka järjestetään aloitus- tai valmisteluvaiheessa,  luo 

perustaa koko kaavoitusprosessille. Viranomaiseneuvottelun ensisijaisena 

tarkoituksena on selvittää kaavan valmistelun kannalta merkitykselliset 

valtakunnalliset, seudulliset ja muut keskeiset alueidenkäyttötavoitteet. Valtion 

viranomaisten ja maakunnan liiton edustajien tehtävänä on 

viranomaisneuvottelussa tuoda kunnan tietoon omat tavoitteensa sekä esittää 

käsityksensä kaavaa koskevista tutkimus- ja selvitystarpeista (MRA 18 §, 26 §). 

Tulkin mukaan lainsäädäntö määrittelee väljästi neuvottelun ajankohdan, koska 

viranomaisneuvottelu voidaan järjestää kaavan aloitusvaiheessa tai myöhemmin 

valmisteluvaiheessa. Huomattavaa on kuitenkin, että neuvottelu on pidettävä ennen 

kuin kunta varaa osallisille tilaisuuden mielipiteen esittämiseen.  

Osanottajille toimitetaan neuvottelua varten osallistumis- ja arviointisuunnitelma 

tai sen luonnos sekä muu asioiden käsittelyn kannalta tarpeellinen aineisto. 

Ehdotusvaiheessa tarvittaessa järjestettävän viranomaisneuvottelun yhtenä 

tavoitteena on varmistaa, että kaava täyttää sisältönsä ja valmisteluprosessin osalta 

maankäyttö- ja rakennuslain vaatimukset ja että edellytykset sen hyväksymiselle 

viranomaisten näkökulmasta ovat olemassa. Tulkki toteaa, että on tärkeää, että 

valtion viranomaiset tuovat selkeästi esiin, mikäli kaavassa on kysymyksiä, jotka 

saattavat johtaa muutoksenhakuun.909  

Viranomaisneuvottelu järjestetään ennen kaavan hyväksymistä, kun 

kaavaehdotus on ollut julkisesti nähtävillä ja sitä koskevat mielipiteet ja lausunnot 

on saatu. Muun muassa kaava-asiakirjat, yhteenveto muistutuksista ja lausunnoista 

sekä kunnan esitys niiden huomioon ottamisesta toimitetaan osanottajille. Tulkki 

kirjoittaa, että ehdotusvaiheessa viranomaisneuvottelu voi olla tarpeen ainakin 

                                                   
908 Haapanala 2008 
909 Tulkki 2007, 43. 
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tilanteessa, jossa eri viranomaisilla on ristiriitaisia näkemyksiä joko kaavan sisältöön 

tai toteuttamisvelvollisuuteen liittyvissä kysymyksissä.910  

Kunta sopii ELY-keskuksen kanssa viranomaisneuvottelun järjestämisestä. 

Kunnan neuvottelukumppaneita viranomaisneuvotteluissa ovat ensinnäkin ELY-

keskus sekä ne muut viranomaiset, joiden toimialaa asia saattaa koskea. Lisäksi 

kunnan eri hallinnonaloja edustavien viranomaisten mukanaolo kaavaa laadittaessa 

on säännelty ensinnäkin maankäyttö- ja rakennuslain 62 §:n osallisia koskevalla 

säännöksellä ja toiseksi maankäyttö- ja rakennusasetuksen 20 §:n ja 28 §:n 

säännöksillä lausuntojen pyytämisestä yleiskaava- ja asemakaavaehdotuksesta eri 

viranomaisilta. Maankäyttö- ja rakennusasetuksen 18 §:ssä yleiskaavan osalta ja 26 

§:ssä asemakaavan osalta säädetään myös ympäristöministeriön kutsumisesta 

neuvotteluun, jos neuvottelussa käsitellään suurten kaupunkiseutujen keskeisiä 

kysymyksiä esimerkiksi yhdyskuntarakenteen, liikenteen, ympäristönsuojelun tai 

rakennussuojelun osalta. Muita kutsuttavia ovat myös sellaiset valtion liikelaitokset, 

joilla on valtakunnallisten alueidenkäyttötavoitteiden toteuttamisvastuu. 

Neuvotteluihin kutsutaan maakunnan liitto silloin, kun kaava käsittelee 

valtakunnallisia tai seudullisia alueidenkäyttötavoitteita tai muuten merkittäviä 

maakunnallisia tai seudullisia suunnittelukysymyksiä.911  

Tulkin mukaan kaavaa laativan konsultin on myös hyvä olla mukana 

viranomaisneuvotteluissa. Olennaista on, että konsultti ei kuitenkaan voi edustaa 

niissä kuntaa. Lisäksi saamelaisten kotiseutualueella viranomaisneuvotteluihin 

kutsutaan valtion viranomaisten lisäksi saamelaiskäräjät. Saamelaiskäräjiltä 

pyydetään tarpeen mukaan myös lausunto kaavaehdotuksesta. Maankäyttö- ja 

rakennusasetuksen 35 §:ssä puolestaan säädetään maanomistajan ja kaavan laatijan 

kutsumisesta ranta-asemakaavaa koskevaan viranomaisneuvotteluun, mikäli 

                                                   
910 Tulkki 2007, 43. 
911 Tulkki 2007, 43. 
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maanomistaja on huolehtinut ranta-asemakaavaehdotuksen laatimisesta 

omistamalleen ranta-alueelle912.  

Kunta toimittaa neuvottelussa tarvittavan aineiston. Silloin kun maanomistaja 

huolehtii ranta-asemakaavaehdotuksen laatimisesta omistamalleen ranta-alueelle, 

viranomaisneuvotteluun kutsutaan myös maanomistaja ja kaavan laatija. Tällöin 

maanomistajan on toimitettava ympäristökeskukselle neuvottelua varten tarvittava 

aineisto. (MRA 35 §) Tulkki muistuttaa, että viranomaisneuvottelu vaatii 

onnistuakseen huolellista valmistautumista kaikilta osanottajilta. Tärkeää 

viranomaisneuvottelun onnistumisen kannalta on, että neuvotteluun osallistuvat eri 

viranomaisten edustajat selvittävät etukäteen oman organisaationsa näkemyksiä 

neuvottelussa esiin tulevista asioista. Suositeltavaa on, että kunta toimittaa 

neuvottelukutsun kuukautta ennen kokousta ja neuvotteluaineiston vähintään kaksi 

viikkoa ennen, jotta kaikki osanottajat ehtivät valmistautua kunnolla. Kunnan ja 

ympäristökeskuksen on syytä keskustella kokousaineiston laajuudesta etukäteen. 

Neuvottelusta laaditaan muistio, josta ilmenevät keskeiset neuvotteluissa esillä 

olleet asiat ja kannanotot.913 

Tekemieni haastattelujen perusteella valtion viranomaiset pitävät 

neuvottelumenettelyä tärkeänä asiana. Korhosen mukaan neuvottelumenettely on 

hyvä tapa, varsinkin silloin, kun se on kohdennettu oikeisiin kaavoihin. Ongelmana 

ovat olleet resurssikysymykset. Korhosen mukaan aineisto, josta neuvotellaan, tulee 

usein myöhäisessä vaiheessa. Tähän hän toivoisi muutosta.914 Haapanalan mukaan 

ympäristökeskukset ovat todenneet, että heidän nykyinen roolinsa mahdollistaa 

aiempaa paremmin sen, että he pääsevät ajoissa mukaan keskustelemaan isoista 

asioista. Alistusmenettely johti usein siihen, että ympäristökeskuksen työ painottui 

loppuvaiheeseen. Varsinkin silloin, kun alistus oli aika laajaa, oli paljon sellaisia 

pieniä asioita, joita alistusmenettelyssä jouduttiin tarkistamaan. 

                                                   
912 Tulkki 2007, 44. Maanomistajan on toimitettava ELY-keskukselle neuvottelua varten tarvittava ai-

neisto. 
913 Tulkki 2007, 44-45. 
914 Korhonen 2008 
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Neuvottelumenettely on koettu mielekkäämpänä valtion roolina. Tähän liittyvät 

Haapanalan mukaan myös valtakunnalliset alueidenkäyttötavoitteet, jotka tukevat ja 

tuovat esille valtakunnallisesti tärkeitä asioita.915 Korhosen mukaan valtiolla pitää 

olla vaikutusmahdollisuus kuntiin nähden neuvottelumenettelyssä. Niissä 

palavereissa, joissa Korhonen on itse ollut, hänen mielestään neuvotteluymenettely 

on ollut hyvinkin tasa-arvoista ja molemminpuolista.916 Haapanalan mukaan 

kunnalla kuitenkin on päätöksenteko-oikeus kaavoituksessa. Jos 

ympäristökeskuksella ei olisi mitään muuta keinoa vaikuttaa kuin neuvotteluun 

osallistuminen, niin Haapanalan mukaan voitaisiin kysyä, että onko 

neuvottelumenettely tasapuolinen ja tasapainoinen.917  

Laine toteaa, että Suomen kuntaliitossa on tutkittu neuvottelumenettelyä 

kaavoituksessa ja erityisesti neuvottelumenettelyn huonoja puolia. Yksi 

heikoimmista asioista Laineen mukaan on ollut resurssikysymys. Kaikkien 

tarpeellisten organisaatioiden henkilöitä ei ole välttämättä paikalla 

neuvottelumenettelyssä tai kaikki toimijat eivät ole toimivaltaisia. Organisaation 

kanta ei tällöin neuvotteluissa välity oikea-aikaisesti kunnalle. Palavereissa puhutaan 

myös paljon eri asioista ja asiat pitäisi rajata tiukasti. Neuvotteluissa tulee tehdä 

ratkaisuja. Laine toteaa, että jos ei tehdä ratkaisuja, niin voidaan lähettää kirjeitä. 

Laineen mukaan neuvotteluihin tullaan helposti lukemaan omia lausuntoja ja niistä 

pidetään kiinni ja niissä ei ole neuvotteluvaraa. Jos kysytään voisiko tästä joustaa, 

niin Laineen mukaan ei aina voida. Tämä ei ole Laineen mukaan neuvottelua. 

Laineen mielestä neuvottelusta ei saisi tulla ulos niin, että kaikki on asiat ovat 

kesken.918  Hurmeranta puolestaan toteaa, että vaikka neuvottelua ei pidettäisikään, 

niin silti valtiolla on olemassa valitusoikeus ja oikaisukehotus. Nykyisellä ELY-

keskuksella on siis suuri sananvalta.919 Härön mukaan neuvottelumenettely on hyvä 

                                                   
915 Haapanala 2008 
916 Korhonen 2008 
917 Haapanala 2008 
918 Laine 2008 
919 Hurmeranta 2008 
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käytäntö. Toisaalta Härön mukaan olisi hyvä, jos neuvottelujen määrää 

vähennettäisiin ja keskityttäisiin kriittisempiin asioihin.920  

Haastattelemani Kylmäkosken kunnanjohtaja Heikki Partasen921 mielestä 

viranomaisneuvottelut ovat olleet enimmäkseen asiallisia ja suurempia ristiriitoja ei 

ole päässyt syntymään. Toisaalta Partanen näkee, että valtion viranomaistahot 

voisivat selkeämmin ja rohkeammin ilmaista sen, onko heidän näkemyksensä 

kyseisestä kaavasta kielteinen vai myönteinen. Partasen mielestä kritiikki esitetään 

helposti siten, että pyydetään monia erilaisia selvityksiä. Selvityspyynnöt ovat 

Partasen mielestä asiallisia, mutta välillä hieman ylimitoitettuja. Partasen 

näkemyksen mukaan viranomaistahot näyttävät pitkälti, mitä reittiä tulee kulkea, 

että asiassa päästään eteenpäin. Partanen uskoo, että mikäli selvityksiä ei tehtäisi, 

viranomaistahot käyttäisivät laissa säädettyjä valitusoikeuttaan ja oikaisukehotus 

mahdollisuuttaan. Täten valta on säilynyt pitkälti valtion viranomaistahoilla 

kaavoitusasioissa Partasen mukaan.    

Maankäyttö- ja rakennuslaissa säädetään, että kunnalla tulee olla käytettävissään 

tehtäviin riittävät voimavarat ja asiantuntemus. Kylmäkoski on saanut vietyä 

kaavahankkeensa eteenpäin, vaikka resursseista pulaa onkin. Kaavaneuvotteluissa 

on huomattu muun muassa koulutuksen puutetta ja kiirettä. Koulutuksen puute on 

ilmennyt vaikkapa siten, että kaikki käsitteet neuvotteluissa eivät ole olleet 

Kylmäkosken kunnalle tuttuja. Esimerkiksi kunnalta pyydetty ’vaikutusalueselvitys’ 

oli käsitteenä aluksi vieras. Käytännössä vaikutusalueselvitys teetettiin 

ulkopuolisella taholla, ja samalla myös täsmentyi, mitä kyseinen käsite pitää 

sisällään. Viranomaistahojen pyytämät selvitykset ovat joskus vieneet suurin piirtein 

puolet kaavamuutoksen kustannuksista. Toisaalta kun tavoitteena on se, että 

kaavamuutos toteutetaan, niin raha myös löytyy.922  

Kaavaneuvottelut koetaan Kylmäkoskella hyödyllisiksi kaavahankkeen kannalta. 

Asiat on käyty erittäin perusteellisesti neuvotteluissa läpi. Neuvotteluaineistot ovat 

                                                   
920 Härö 2008 
921 Partanen 2003 
922 Partanen 2003 
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olleet laajuudeltaan ja sisällöltään monipuolisia ja runsaita. Toisaalta 

neuvotteluaineisto voitaisiin toimittaa jo aikaisemmin eri osapuolille, jotta 

materiaaliin perehtymiseen olisi enemmän aikaa. Kaavaneuvottelujen aikana 

neuvotteluaineisto usein vielä muokkaantuu eri osapuolien kommenttien myötä. 

Partasen mielestä muistioilla on keskeinen merkitys kaavaneuvotteluille. Muistiot 

edistävät asioiden etenemistä, koska niiden myötä asiat käsitellään järjestelmällisesti 

eikä keskustelu harhaile aiheesta toiseen.923  

Partasen mielestä valtion viranomaisilla on vielä tietynlainen epävarmuus 

kuntien kaavoituksen valvonnan suhteen, mikä näkyy sekä neuvottelumenettelyssä 

että koko kaavoituksessa. Kylmäkoskella koetaan, että viranomaiset puuttuvat 

enemmän kuntien kaavoitukseen kuin maankäyttö- ja rakennuslain mukaan olisi 

tarkoitus. Jokainen taho etsii omaa reviiriään, ja valvonnan rajoja ei ole vielä 

välttämättä olemassakaan. Ajan myötä, kun saadaan oikeudellista käytäntöä 

riittävästi siitä, miten pitkälle kukin taho voi mennä, rajat muodostuvat selkeämmin. 

Partasen mukaan kaavaneuvottelut täyttävät tehtävänsä melko hyvin. Kylmäkosken 

kunnan edustajat pitävät huomattavasti parempana käytäntönä kerätä kaikki 

osapuolet yhtä aikaa saman pöydän ääreen kuin neuvotella kaikkien kanssa 

erikseen.924  

4.4 Lausunto 

Neuvottelujen lisäksi kaavoista pyydetään lausuntoja viranomaisilta sekä 

valmistelu- että ehdotusvaiheessa. Valmisteluvaiheessa lausuntoja pyydetään 

tarpeen mukaan niiltä viranomaisilta, joiden toimialaa kaava koskee. 

Ehdotusvaiheessa pyydettävistä lausunnoista on säädetty maankäyttö- ja 

rakennusasetuksessa (MRA 20 § ja 28 §).925  

                                                   
923 Partanen 2003 
924 Partanen 2003 
925 Yleiskaavaehdotuksesta on aina pyydettävä MRA 20 §:n mukaan lausunto maakunnan liitolta. Li-

säksi yleiskaavaehdotuksesta on pyydettävä lausunto kunnalta, jonka alueiden käyttöön kaava vaikuttaa 
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Ehdotusvaiheessa lausunnon tehtävänä on ennen muuta tarkistaa, miten 

aikaisemmin esitetyt näkökohdat on voitu ottaa huomioon kaavaehdotuksessa ja 

onko vielä jäänyt sellaisia kysymyksiä, näkemyseroja tai ristiriitoja, jotka vaatisivat 

toimenpiteitä. Lausunnonantajat ovat yleensä osallistuneet 

viranomaisneuvotteluihin, muihin kaavaneuvotteluihin taikka antaneet lausunnon 

kaavaluonnoksesta jo valmisteluvaiheessa, joten heidän kannanottonsa ovat olleet 

kaavoittajalla tiedossa ja käytettävissä kaavaehdotusta valmisteltaessa. 

Lausuntopyynnön mukana toimitetaan kaavan arvioinnin kannalta tarpeellinen 

aineisto, kuten kaavakartta ja -selostus, joka sisältää mm. tiedon tehdyistä 

selvityksistä ja vaikutusten arvioinnin tuloksista. Lausunnoille tulee asettaa riittävä 

määräaika.926 

Ympäristöministeriön selvityksen mukaan ELY-keskuksen lausunto 

kaavaluonnoksesta tai ehdotuksesta saattaa olla varsin  laaja ja yksityiskohtainen. 

Tällöin juuri siinä kaavahankkeessa olennaiset ja ELY:n ohjaustehtävän kannalta 

keskeiset asiat eivät aina tule esille riittävän selvästi.  Selvityksen mukaan kunnissa 

on jonkin verran koettu ongelmaksi se, että ELY-keskuksen lausuntoa ei aina saada 

määräajassa, jolloin kaavan eteneminen saattaa viivästyä. Selvityksen mukaan 

lausunnoissa ja muissa kannanotoissa on syytä selkeästi painottaa juuri siinä 

kaavahankkeessa ratkaistavia keskeisiä kysymyksiä. Esimerkiksi yleis- tai 

osayleiskaavaa koskevissa kannanotoissa on tunnistettava se, mitkä asiat on tarpeen 

                                                                                                                                  
sekä tarpeen mukaan ELY-keskukselta ja muilta yleiskaavan kannalta keskeisiltä viranomaisilta ja yhteisöil-
tä. Maankäyttö- ja rakennusasetuksen perustelumuistion (9.9.1999, s. 10) mukaan ELY:n lausunto saattaa 
olla tarpeen kaavan yleisen merkityksen tai kaavassa esille tulevan erityisen näkökulman takia. Erityinen 
näkökulma voi liittyä esimerkiksi tulvan, sortuman tai vyörymän vaaran alaisen ranta-alueen käsittelyyn 
kaavassa. Asemakaavan osalta ei ole pyydettävä aina ja ehdottomasti mitään lausuntoa. MRA 28 §:ssä 
mainittujen tahojen lausunnonantajien käyttö on riippuvaista siitä, mitä seikkoja kaavassa käsitellään sekä 
toisaalta arvioon kaavan vaikutuksista. Lisäksi lausunnon pyytäminen on riippuvainen myös siitä, onko jo 
hankittu MRL 9 §:n ja MRA 1 §:n riittävät selvitykset. MRL 28 §:n  mukaan asemakaavaehdotuksesta on 
pyydettävä lasunto: 1) maakunnan liitolta, jos kaava saattaa koskea maakuntakaavassa käsiteltyjä tai muu-
toin maakunnallisesti merkittäviä asioita; 2) elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskukselta, jos kaava saattaa 
koskea valtakunnallisia alueidenkäyttötavoitteita, luonnonsuojelun tai rakennussuojelun kannalta merkittä-
vää aluetta tai kohdetta taikka maakuntakaavassa virkistys- tai suojelualueeksi varattua aluetta; 3) kunnalta, 
jonka alueiden käyttöön kaava vaikuttaa; 4) tarpeen mukaan muilta viranomaisilta, joiden toimialaa asema-
kaavassa käsitellään, sekä asemakaavan kannalta keskeisiltä yhteisöiltä.  

926 Ks. tarkemmin Ekroos & Kumpula & Kuusiniemi & Vihervuori 2010, 256. 
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ratkaista juuri siinä kaavassa ja mitkä voidaan jättää ratkaistaviksi 

yksityiskohtaisemmassa suunnittelussa. Selvityksessä ELY-keskuksen lausunnon 

pyytämistä asemakaavaehdotuksesta koskevaa säännöstä ehdotetaan tarkistettavaksi 

niin, että lausunnon tarpeellisuus voidaan harkita nykyistä paremmin tarpeen 

mukaan.927 

4.5 Kaavamerkinnät ja -määräykset 

Asetus kaavamerkinnöistä tuli voimaan 1.5.2000. Asetuksella kumottiin 

aikaisempi ministeriön päätös kaavamerkinnöistä siihen myöhemmin tehtyine 

muutoksineen. Uusien kaavamerkintöjen kehittämisen lähtökohtia ovat olleet 1.) 

maankäyttö- ja rakennuslaissa määritellyt eri kaavamuotojen sisältövaatimukset, 2.) 

tarve kehittää kaavojen vaikutusten arviointia ja 3.) lain keskeinen 

tavoite asukkaiden osallistumismahdollisuuksien parantamisesta ja aikaisempaa 

vuorovaikutteisemmasta suunnittelutavasta. Tämä edellyttää muun muassa 

kaavojen havainnollisuuden parantamista.928 

Kaavamerkinnät ovat oleellinen osa maakunta-, yleis- ja asemakaavaa. 

Merkintöihin liittyvät määräykset ensinnäkin täydentävät kaavojen sisältöä ja 

toiseksi täsmentävät kaavojen ohjausvaikutusta. Maakuntakaava- ja 

yleiskaavamerkintöihin on otettu myös uusia suunnitteluperiaatteita ja -tavoitteita 

kuvaavia merkintöjä. Havainnollisuuden parantamiseksi on etenkin yleiskaavoja 

varten kehitetty merkintöjä, joilla voidaan tarvittaessa osoittaa erikseen ennallaan 

säilyvät, vähäisin muutoksin kehitettävät ja uudet tai merkittävästi muuttuvat alueet. 

Lisäksi kaikkia kaavamuotoja varten on myös kehitetty uusia rasteri- ja 

viivamerkintöjä, joita voidaan käyttää kaavan osa-alueiden erityisominaisuuksien 

ilmaisemiseen. Toisaalta uusia merkintöjä on kehitetty myös maankäyttö- ja 

rakennuslain mukaisien uusien käsitteiden ilmaisemiseen ja osoittamiseen kaavoissa. 

                                                   
927 Haapanala 2013, 24. 
928 Haapanala & Laine & Pitkäranta & Raatikainen & Salmi & Sippola-Alho 2000, 8-9. 
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Tällaisia ovat esimerkiksi suunnittelutarvealue, vähittäiskaupan suuryksikkö, 

kansallinen kaupunkipuisto ja kehittämisalue.929 

4.6 Valitusoikeus 

Keskeisin yksilöiden ja yhteisöjen käytettävissä oleva jälkikäteinen 

oikeussuojakeino hallintoasioissa on muutoksenhaku930. Perustuslain 21 §:n 

mukaan jokaisesta valituskelpoisesta viranomaisen päätöksestä, josta ei lailla ole 

säädetty valituskieltoa, saa hakea muutosta valittamalla. Oikeuksia ja velvollisuuksia 

koskeva päätös on siis oikeus saada tuomioistuimen tai muun riippumattoman 

lainkäyttöelimen käsiteltäväksi. Muutoksenhakua koskevat säännökset on 

maankäyttö- ja rakennuslaissa koottu omaan lukuunsa. Muutoksenhaku kaava-, 

rakennusjärjestys- ja kehittämisaluepäätöksestä on kunnallisvalitus. Muulloin valitus 

on hallintovalitus.  

Jääskeläinen & Syrjänen931 toteavat, että kunnallisvalitus on valittamiseen 

oikeutetulle sekä keino valvoa kunnan toiminnan laillisuutta että se antaa myös 

hänelle oikeussuojaa häntä koskevassa päätöksenteossa. Eli hänen oikeuksiaan ei 

saa lainvastaisesti loukata ja valittamiseen oikeutettu henkilö tai yhteisö voi vaatia 

päätöksen kumoamista sen lainvastaisuuden vuoksi. Valitus on myös valtion 

valvonnan muoto. Elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksella ja muulla 

viranomaisella on toimialaansa kuuluvissa asioissa oikeus valittaa kaavan ja 

rakennusjärjestyksen hyväksymistä koskevasta päätöksestä932. Valitusoikeus koskee 

kaikkia toimialaan kuuluvia päätöksiä. Valitusoikeutta ei ole rajoitettu siten kuin 

esimerkiksi maankäyttö- ja rakennuslain 195 §:ssä oikaisukehotuksen tekemistä. 

Muun muassa Tiehallinto ja Museovirasto voivat olla muina muutoksenhakuun 

oikeutettuina viranomaisina. Valtion liikelaitoslaissa (627/1987) tarkoitetut 

                                                   
929 Haapanala & Laine & Pitkäranta & Raatikainen & Salmi & Sippola-Alho 2000,  9. 
930 Ryynänen 2004b, 100 
931 Jääskeläinen & Syrjänen 2010, 692. 
932 Ks. esim KHO 2005:79 ja KHO 2009:58. 
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liikelaitokset, kuten metsähallitus, rinnastetaan valtion viranomaisiin. Valitusoikeus 

on myös maakunnan liitolla ja kunnalla, joiden alueella kaavassa osoitetulla 

maankäytöllä tai rakennusjärjestyksellä on vaikutuksia. (MRL 191 §).  

Muutoksenhaku kaavan ja rakennusjärjestyksen hyväksymispäätöksestä 

säädetään maankäyttö- ja rakennuslain 188 pykälässä. Yleiskaavan, asemakaavan ja 

rakennusjärjestyksen hyväksymistä koskevaan päätökseen haetaan muutosta 

valittamalla hallinto-oikeuteen siten kuin kuntalaissa säädetään. Kuntalaissa 

säädettyä oikaisumenettelyä ei kuitenkaan sovelleta asemakaavan hyväksymistä 

koskevissa asioissa silloinkaan, kun päätösvalta on 52 §:ssä säädetyllä tavalla siirretty 

kunnanhallitukselle tai lautakunnalle. Asuntorakentamisen kannalta tai muutoin 

yhteiskunnallisesti merkittäväksi katsottavaa asemakaavaa koskeva valitus on 

käsiteltävä kiireellisenä. Muutoksenhakuviranomaisen on kunnan pyynnöstä 

ilmoitettava arvio siitä, milloin tällaista kaavaa koskeva päätös annetaan. Jos 

arvioitua aikaa ei ole mahdollista noudattaa, siitä on ilmoitettava kunnalle. 

Maakuntakaavan hyväksymistä koskevaan päätökseen haetaan muutosta 

valittamalla asianomaiseen ministeriöön. Valitus käsitellään kaavan 31 §:ssä 

tarkoitetun vahvistamisen yhteydessä. Muutoin muutoksenhaussa sovelletaan, mitä 

kuntalaissa säädetään. Mitä 3 momentissa säädetään, koskee myös kuntien yhteistä 

oikeusvaikutteista yleiskaavaa. Mitä kuntalaissa säädetään kunnan jäsenen 

valitusoikeudesta, koskee kaikkien asianomaisten kuntien jäseniä. Hallinto-oikeuden 

päätökseen, joka koskee oikeusvaikutteisen yleiskaavan alueella olevaa asemakaavaa 

ja jolla valitus on jätetty tutkimatta tai jolla ei ole muutettu valituksen kohteena 

ollutta viranomaisen päätöstä siltä osalta, johon valitus kohdistuu, saa hakea 

muutosta valittamalla vain, jos korkein hallinto-oikeus myöntää valitusluvan. Mitä 

tässä momentissa säädetään, ei koske ranta-asemakaavaa. Kaavan tai 

rakennusjärjestyksen hyväksymistä koskevan päätöksen katsotaan tulleen 

asianosaisten tietoon silloin, kun päätös on kuntalain 63 §:n mukaisesti asetettu 

yleisesti nähtäville. (MRL 188 §) 
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Kunnat ja niissä esiintyvät maankäyttöön liittyvät ongelmat ovat erilaisia sekä 

suuruudeltaan että vaikeusasteeltaan933. Suurissa kunnissa kaavoituksen yhtenä 

ongelmana on ollut tonttikysyntään vastaaminen934. Maankäyttö- ja rakennuslain 

voimaantulon alkuvuosina maassamme vallitsi taloudellinen korkeasuhdanne, joka 

lisäsi rakentamista ja loi paineita tonttitarjonnan lisäämiseksi ja nopeuttamiseksi935.  

Muun muassa kesällä 2005 alkoi keskustelu ns. pakkolaista, jolla vauhditettaisiin 

kuntien kaavoitusta. Pakkolain avulla kunnat velvoitettaisiin kaavoittamaan asuntoja 

kasvukeskuksissa nykyistä ripeämpään tahtiin. Ympäristöministeriö on kuitenkin 

suhtautunut kriittisesti ko. lakiin. Pakkolaki on nähty liian järeänä aseena, joka 

puuttuisi kuntien itsemääräämisoikeuteen.936 Kaavakäsittelyn nopeuttamiseksi 

tehtiin kuitenkin maankäyttö- ja rakennuslakiin lainmuutos (1441/2006) 

1.3.2007937. Valitusoikeutta rajoitettiin siten, että asemakaavan hyväksymistä 

koskevaan hallinto-oikeuden päätökseen ei saanut hakea muutosta siltä osin kuin 

                                                   
933 Kaavojen toteuttamistoimikunnan mietinnössä (KM 2002:2, 23) todetaan seuraavasti: ”Maassa on 

kasvukeskuksia, joissa kysyntä niin asuntotonteista kuin työpaikkatonteistakin on jatkuva ja maanhinnat 
korkeita ja jatkuvasti nousevia. Vastaavasti taantuvilla alueilla tonttikysyntä saattaa puuttua lähes kokonaan, 
jolloin myöskään maanarvoa tai sen muutoksia on vaikea arvioida. Taajaan ja harvaan asuttujen alueiden 
ongelmat poikkeavat myös toisistaan.” 

934 Esimerkiksi Arola (2001, 54-55) on tarkastellut tonttituotannon ongelmia kunnissa. Hänen tutki-
muksensa mukaan tonttituotantoprosessin kitkakohtia ovat seuraavat asiat: kunnan maanomistuksen 
vähäisyys, maankäyttösopimuksiin liittyvät ongelmat, rakennuskelpoisten yksityisomistuksessa olevien 
tonttien käyttöön saaminen, seutu- ja maakuntakaavoituksen ristiriitaisuus kunnan kaavoitustavoitteiden 
kanssa, yleiskaavoituksen riittämättömyys, kaavoituksen resurssien vähäisyys, kaavoitukseen/kaavoihin 
liittyvät ristiriitaiset intressit, kaavavalitusten hidas käsittely, kunnallistekniikan rahoituksen puute, poliitti-
sen päätöksenteon ristiriidat, kaavamenettelyyn liittyvät ongelmat sekä tonttituotantoprosessin koor-
dinoinnin puute. Ks. myös YmVM 22/2002, HE 167/2002 ja Suomen Kuntaliiton tiedote 14.12.2004. 

935 Ks. esim. Suomen Kuntaliitto 2003a. Ks. myös Ympäristöministeriö 2006a; Ympäristöministeriö 
2006b ja Warsta & Ekroos 2006, 29. Mäkinen totesi virkaanastujaisesitelmässään 26.1.2007, että hyvälle 
hallinnolle haasteen tuo kaupungistuminen ja sen mukana seuraavat kiire ja kasvu. Erityisesti pääkaupunki-
seudulla ja kasvukeskuksissa rakentaminen on vilkasta. Mäkinen kuitenkin muistutti, että tällaisella raken-
tamisella ei pitäisi olla kiire, koska lainsäädäntö edellyttää avoimuutta ja vuorovaikutteisuutta. Lisäksi huo-
mioon on otettava eurooppaoikeudelliset velvoitteet kuten ehdottomasti huomioon otettavat suojeluint-
ressit (esim. liito-oravat ja lepakot). Lisäksi Mäkinen totesi, että voimassa oleva lainsäädäntö edellyttää 
asioiden perusteellista selvittämistä. Erityisesti jälkikäteinen tuomioistuinmenettely hidastaa kaavoitusta, ei 
se, että asiat tehdään oikein jo ensi asteessa. 

936 Pakkolaista kirjoittaa mm. Helsingin Sanomat. 
Http://www.hs.fi/uutiset/tuoreet/tulosta/1101980434967. 

937 Ympäristöministeriö valmisteli tonttitarjonnan lisäämiseksi kaksi muutospakettia, joilla pyrittiin 
nopeuttamaan ja sujuvoittamaan kaavoitus- ja rakennusprojekteja. Ks. tarkemmin Jääskeläinen & Syrjänen 
2010, 695-701. 
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alueen pääasiallinen maankäyttö on ratkaistu lainvoiman saaneessa 

oikeusvaikutteisessa yleiskaavassa. Hallberg & Haapanala & Koljonen & Ranta938 

kuitenkin totesivat tämän muutoksen osalta, että ”yleiskaava on yleispiirteinen 

maankäytön suunnitelma, joka tarkentuu asemakaavalla. Tämän lähtökohdan 

vuoksi yleiskaavatasolla ei periaatteessa voida ratkaista asemakaavan 

sisältökysymyksiä lopullisella tavalla. Tilanne, jossa asemakaavavalituksen kohteena 

olisi selkeästi yleiskaavassa jo ratkaistu asia, on todennäköisesti harvinainen.” Edellä 

mainittu 1.3.2007 voimaan tullut valitusoikeuden rajoitus (1441/2006) jäikin 

lyhyeksi, koska uudella maankäyttö- ja rakennuslain muutoksella (1129/2008) 

samaa momenttia muutettiin uudelleen. Samalla siirryttiin aiempaa laajempaan, 

asemakaavoja koskevaan valituslupajärjestelmään. Maankäyttö- ja rakennuslain 

188.5 §:n  muutoksella käyttöön otettu järjestelmä koskee muutoksenhakua 

sellaiseen päätökseen asemakaavaa koskevassa asiassa, jolla ei ole sisällöltään 

muutettu valituksen kohteena ollutta viranomaisen päätöstä tai jolla valitus on 

jätetty tutkimatta. Asemakaavan on myös sijoituttava oikeusvaikutteisen yleiskaavan 

alueelle. Kuten aikaisemminkin, ranta-asemakaavan laadituttaneella maanomistajalla 

on säilynyt valitusoikeus ilman valituslupaa. HAO:n päätökseen saa hakea muutosta 

MRL 188.5 §:n mukaisissa tapauksissa valittamalla vain, jos KHO myöntää 

valitusluvan. Valituslupamenettelyssä päätetään siitä, mitkä tapaukset otetaan 

KHO:ssa asialliseen käsittelyyn.  

Asemakaavoituksessa koskevat valitusrajoitukset herättivät muutosten 

käsittelyssä erilaisia ajatuksia. Valituslupajärjestelmän käyttöönottoon suhtautuivat 

kriittisesti sekä ympäristövaliokunta että perustuslakivaliokunta. Jääskeläinen ja 

Syrjänen939 kirjoittavat, että oikeuskirjallisuudessa on korostettu sitä, että koska 

valittamisessa on kysymys perusoikeudesta, sen rajoittamiselle on oltava 

välttämättömät ja painavat perusteet. Lisäksi muutoksenhakurajoituksille on 

edellytetty hyväksyttäviä perusteita sekä kieltojen on tullut täyttää myös 

                                                   
938 Hallberg & Haapanala & Koljonen & Ranta 2006, 78. 
939 Jääskeläinen & Syrjänen 2010, 699 
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suhteellisuusperiaatteen vaatimukset. Eduskunnan perustuslakivaliokunnan 

lausunnossa (PeVL 33/2008) todetaan, että perustuslakivaliokunta ei ole pitänyt 

valituslupajärjestelmän käyttöön ottamista kokonaisuutena arvioiden perustuslain 

21 §:n kannalta (oikeus saada asiansa käsitellyksi asianmukaisesti ja ilman aiheetonta 

viivytystä tuomioistuimessa) ongelmallisena tämän kaltaisissa, ennakolliseen 

oikeusturvaan painottuvissa yhteyksissä. Perustuslakivaliokunta on lausunnossaan 

lisäksi todennut, että sääntely ei rajoita oikeutta saada oikeuksiaan ja 

velvollisuuksiaan koskeva päätös tuomioistuimen käsiteltäväksi, kun valitusoikeutta 

hallinto-oikeuteen ei rajoiteta, vaan kysymyksessä on jatkovalitusoikeuden 

rajoittaminen.  

Myös ympäristövaliokunta on mietinnössään (YmVM 13/2008 vp) viitannut pe-

rustuslakivaliokunnan lausuntoon ja lausunut lisäksi asemakaavapäätösten valitus-

oikeuden osalta seuraavasti: 

 

”Valiokunta pitää lakiehdotuksen tarkoittamaa 

valituslupajärjestelmää hyväksyttävänä, koska esitys ei rajoita 

valitusoikeutta ensimmäiseen asteeseen eli hallinto-oikeuteen ja 

korkeimpaan hallinto-oikeuteenkin valituslupa on tarpeen vain silloin, 

kun valitus on jätetty tutkimatta tai hallintoviranomaisen ja hallinto-

oikeuden päätökset ovat yhteneväiset. Merkittävimmät yleiset 

ratkaisut tehdään yleiskaavatasolla, ja asemakaavan tulee perustua 

yleiskaavaan. Yleiskaava ohjaa asemakaavan laatimista siten, että 

asemakaavan maankäytön perusratkaisu noudattaa yleiskaavaa. 

Valiokunta korostaa tässä yhteydessä varhaisen osallistumisen 

huomattavaa asiallista merkitystä sekä toimivan vuorovaikutuksen 

potentiaalia vähentää myös valitusalttiutta yleensä. Yleiskaavaprosessi 

on siten yleensä tarjonnut osallisille ja kunnan jäsenille 

mahdollisuuden pyrkiä vaikuttamaan kaavan sisältöön, tehdä 

muistutuksia ja käyttää oikeussuojakeinoja. Muutoksenhaun 
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rajoittaminen on hyväksyttävissä silloin, kun oikeusturva alemmissa 

asteissa voidaan taata. Valituslupajärjestelmän vaikutusta on kuitenkin 

tarpeen seurata myös oikeusturvan toteutumisen kannalta.” 

 

Ympäristövaliokunta toteaa lisäksi, että valituslupajärjestelmällä ei välttämättä 

ole kokonaisuutena arvioiden merkittävää myönteistä vaikutusta kaavavalitusten 

käsittelyn kestoaikaan. Toisaalta kuitenkin ympäristövaliokunta edellyttää, että 

ympäristöministeriö jatkaa valituslupajärjestelmän käyttöönottamisen vaikutusten ja 

kaavavalitusten käsittelyaikojen kehittymisen seuraamista.Ympäristövaliokunnan 

mietinnössä (YmVM 13/2008 vp) todetaan asiasta seuraavasti: 

 

”Valiokunta katsoo, että valituslupajärjestelmällä ei välttämättä ole 

kokonaisuutena arvioiden merkittävää myönteistä vaikutusta 

kaavavalitusten käsittelyn kestoaikaan. Suuri merkitys asioiden 

joutuisan käsittelyn turvaamisessa on myös hallintotuomioistuinten 

kokonaistyömäärällä ja resursseilla. Valiokunta edellyttääkin, että 

ympäristöministeriö jatkaa valituslupajärjestelmän käyttöönottamisen 

vaikutusten ja kaavavalitusten käsittelyaikojen kehittymisen 

seuraamista. Tähän on tarvetta myös siksi, että edellinen maankäyttö- 

ja rakennuslain muutoksenhakua koskeva rajaus on ollut voimassa 

vasta puolitoista vuotta ja siihen perustuvia ratkaisuja korkeimmasta 

hallinto-oikeudesta on niin vähän, että rajauksen vaikutusta 

kaavoituksen sujuvuuteen ei ole mahdollista vielä arvioida.” 

 

Myös eduskunta on edellyttänyt rakennuslainsäädännön kokonaisuudistuksen 

hyväksyessään, että lainsäädännön toimivuutta seurataan kiinnittäen erityistä 

huomiota muun ohella kansalaisten yhdenvertaisuuteen ja viranomaisten 

voimavaroihin. Tämä koskee myös muutoksenhakujärjestelmää, jonka toimivuus 

on olennainen osa uudistuksen tavoitteiden toteutumisessa. Muutoksenhakua 
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koskevassa MRL 25 luvussa ovat rakennuslain sääntelystä poikkeavia myös useat 

erityiset valitusoikeutta koskevat säännökset. Näiden säännösten tavoitteena on 

laajan muodollisen oikeusturvan takaamiseksi laajentaa valitusoikeutettujen piiriä ja 

näin varmistaa sekä kansalaisten että viranomaisten mahdollisuus saattaa 

kunnallinen ratkaisu hallintotuomioistuimen tutkittavaksi940. Päätöksen jälkeinen 

osallistuminen on aina muutoksenhakua päätökseen hallintotuomioistuimessa, joka 

voi arvioida päätösten lainmukaisuutta. Valituksilla ei voida enää vaikuttaa 

päätöksen perusteena olevaan säännökseen, vaan ainoastaan säännöksen 

täytäntöönpanon oikeellisuuteen. 

Yleiskaavan, asemakaavan ja rakennusjärjestyksen hyväksymistä koskevasta 

päätöksestä muutoksenhaku on ohjattu alueelliseen hallinto-oikeuteen. 

Kunnallisvalitus voidaan tehdä ainoastaan laillisuusperusteella. Kuntalain 90.2 §:n 

valitusperusteet ovat seuraavat: 

• päätös on syntynyt virheellisessä järjestyksessä 

• päätöksen tehnyt viranomainen on ylittänyt toimivaltansa 

• päätös on muuten virheellinen 

Uudistuksen yhteydessä on nimenomaisesti edellytetty, että hallinto-oikeudet 

hankkivat riittävää asiantuntemusta pyytämällä lausuntoja asiantuntijaviranomaisilta 

(YmVM 6/1998 vp). Samoin on kiinnitetty asian valmistelussa huomiota siihen, 

että valituskustannukset eivät hallintolainkäytössä nouse merkittävästi. 

Rakennuslakiin nähden tärkeimmät muutokset koskivat kunnallisten 

kaavapäätösten johdosta tehtäviä valituksia, sillä niiden osalta valitustie johtaa aina 

suoraan hallinto-oikeuteen. Muutos johtui MRL:ssa omaksutusta, kuntien itsenäistä 

päätösvaltaa laajentavasta mallista, jonka mukaan kuntakaavoja ei enää alisteta 

valtion viranomaisen vahvistettavaksi. Hallinto-oikeuden päätöksestä voidaan 

valittaa edelleen korkeimpaan hallinto-oikeuteen. Muissa MRL:n mukaisissa asioissa 

valitustiet ovat vastaavat eli kunnan viranomaisen päätöksestä voidaan valittaa 

hallinto-oikeuteen ja sen päätöksestä edelleen korkeimpaan hallinto-oikeuteen. 
                                                   
940 HE 101/1998 vp. , s. 188. 
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Maakuntakaavan, joka edelleen tulee saattaa ympäristöministeriön vahvistettavaksi, 

osalta valitustie seuraa alistustietä eli maakunnan liiton maakuntakaavaa koskevasta 

päätöksestä voidaan valittaa ympäristöministeriöön. Sen päätöksestä on mahdollista 

valittaa korkeimpaan hallinto-oikeuteen. Kuntien yhteisten yleiskaavojen osalta 

valitustie on sama kuin maakuntakaavan kohdalla on säädetty. Valitusoikeutta 

koskevat säännökset on MRL:ssa uudistettu siten, että erilaisten päätösten osalta 

valitusoikeutta koskevat säännökset vaihtelevat. Kaavoja koskevien päätösten osalta 

pääsääntö on edelleen kuntalain 92 §:n mukainen, mutta MRL 191 §:n on otettu 

erityisiä säännöksiä, jotka koskevat lähinnä eräiden yhdistysten ja ELY-keskuksen 

valitusoikeutta.941  

Maankäyttö- ja rakennuslain 203 §:n mukaan muutoksenhakuviranomainen voi 

tehdä kaavaan ja rakennusjärjestykseen oikaisunluonteisia korjauksia. Lisäksi 

muutoksenhakuviranomainen voi kunnan tai maakunnan liiton suostumuksella 

tehdä kaavaan myös vähäisiä tarkistuksia, jos tarkistuksilla ei ole vaikutusta muiden 

kuin siihen suostuneiden etuun tai oikeuteen. Muutettua säännöstä sovelletaan 

myös lain voimaan tullessa vireillä olevissa asioissa.942  

Muutoksenhakua koskevassa luvussa on myös oikaisuvaatimusta koskeva 

säännös, joka koskee kunnan viranhaltijan päätöksestä tehtävää oikaisuvaatimusta, 

kun viranomaisen päätösvaltaa on johtosäännöllä siirretty kunnalliselta 

toimielimeltä viranhaltijalle. Ylimääräinen muutoksenhaku hallintolainkäyttölain 11 

luvun mukaisesti voi koskea myös MRL:n mukaisia asioita. Hallintolainkäyttölain 

mukaisia ylimääräisiä muutoksenhakukeinoja ovat kantelu, menetetyn määräajan 

palauttaminen ja purku.943 

Kimmo Malinin944 selvityksessä ”Muutoksenhaku kaava-asioissa. 

Hallintotuomioistuimet 2003–2006” analysoidaan hallinto-oikeuksien ja 

korkeimman hallinto-oikeuden asema- ja yleiskaava-asioissa tekemiä ratkaisuja 

                                                   
941 Ekroos & Kumpula & Kuusiniemi & Vihervuori 2010, 260-261. 
942 Ks. tarkemmin Jääskeläinen & Syrjänen 2010, 734-738. 
943 Ks. tarkemmin Jääskeläinen & Syrjänen 2010, 689-691. 
944 Malin 2008a 
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vuosilta 2003–2006. Selvitys on osa ympäristöministeriön kaava-asioita ja 

maankäyttö- ja rakennuslain soveltamista koskevaa seurantaa. Selvityksen aineisto 

on laaja ja hallinto-oikeudet olivat aineistossa kattavasti edustettuina, joten 

tuloksista on mahdollista tehdä melko luotettaviakin yleistyksiä. Selvityksessä 

tarkastellaan mm. sitä, kuinka paljon kuntien asema- ja yleiskaavapäätöksistä 

valitetaan, mitkä tahot valituksia tekevät ja millä perusteilla sekä miten nämä 

valitukset menestyvät hallintotuomioistuimissa. 

Tulokset osoittavat, että asemakaavapäätöksiin kohdistuneista valituksista 

hyväksyttiin vain noin kymmenesosa, mikä kertoo että valituksen kohteeksi 

joutuneet kuntien asemakaavat olivat hyvin suurelta osin sekä sisällöltään että 

menettelyiltään asianmukaisia. Sama koskee tarkasteltuja rantayleiskaava- ja 

yleiskaavaratkaisuja, tosin näiden päätösten kohdalla hyväksyttyjen valitusten osuus 

oli hieman korkeampi. Ranta-asemakaavojen kohdalla hyväksyttyjen valitusten 

suhteellinen osuus oli kuitenkin korkea (40 %), mikä osoittaa, että kuntien 

toiminnassa on tältä osin parannettavaa. Huomionarvoista on se, että noin 

viidennes ranta-asemakaavapäätöksiin kohdistuvista valituksista oli alueellisten 

ympäristökeskusten tekemiä, useassa tapauksessa ympäristökeskus oli ainoa 

valittaja. Selvityksen mukaan alueelliset ympäristökeskukset käyttivät 

valitusoikeuttaan yleensä varsin maltillisesti. Valitusoikeuden käyttö vaikuttaa myös 

pääsääntöisesti hyvin perustellulta, sillä ympäristökeskusten tekemien valitusten 

hyväksymisprosentti on ollut korkea suhteessa muihin valittajaryhmiin sekä 

hallinto-oikeuksissa että KHO:ssa. Hallinto-oikeuksien toiminnan laadusta kertoo 

osaltaan se, että niiden kaava-asioissa tekemät ratkaisut pysyivät KHO:ssa hyvin 

suurelta osin. 

Asukasluvultaan pienien, alle 2000 asukkaan kuntien kaavoihin kohdistuneista 

valituksista hyväksyttiin noin kolmasosa, kun muissa kuntakokoryhmissä osuus oli 

3–20 %. Nämä pienten kuntien kaavapäätökset koskivat lähes yksinomaan ranta-

alueita. Pienet kunnat näyttävätkin tulosten perusteella tarvitsevan tukea ja ohjausta 

kaavoitustyössään. 
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4.7 Oikaisukehotus 

Oikaisukehotus945 on elinkeino- liikenne- ja ympäristökeskuksen oikeus saattaa 

yleiskaavaa tai asemakaavaa koskeva kunnan päätös uudelleen kunnassa 

käsiteltäväksi, mikäli kaava on laadittu ottamatta huomioon valtakunnallisia 

alueidenkäyttötavoitteita tai muutoin vastoin lain säännöksiä ja on yleisen edun 

mukaista saattaa asia uudelleen kunnassa päätettäväksi946. Kaava voi olla 

lainvastainen muun muassa sen vuoksi, että kaava ei täytä laissa asetettuja 

sisältövaatimuksia. Oikaisukehotus on jälkivalvontaa947 yhdessä varsinaisen 

muutoksenhaun kanssa ja sääntelyn on osaltaan tarkoitus korvata kuntakaavojen 

vahvistamisen poistumisesta johtuvaa valtion viranomaiskontrollia. 

Oikaisukehotusjärjestelmällä pyritään siihen, että kunta voisi muuttaa ELY-

keskuksen mielestä sisällöllisesti virheellistä kaavapäätöstä ilman, että ELY-keskus 

käyttäisi suhteellisen hidasta ja raskasta muutoksenhakumenettelyä saman seikan 

korjaamiseksi. Määttälä948 kirjoittaa asiasta seuraavasti: ”Oikaisukehotuksen 

antamalla viranomainen osoittaa olevansa tosissaan jonkin kaavassa havaitsemansa 

lainvastaisuuden suhteen ja antaa näin kunnalle vielä mahdollisuuden harkita 

uudestaan viranomaisen mielestä virheellistä kaavapäätöstä ja tilaisuuden kaavan 

korjaamiseen kaavan lainmukaisuuden toteuttamiseksi, ilman turvautumista 

                                                   
945 Oikaisukehotuksesta säädetään maankäyttö- ja rakennuslain 25 luvun 195 ja 196 §:ssä sekä maan-

käyttö- ja rakennusasetuksen 15 luvun 91 §:ssä. MRL 195 §:ssä säädetään oikaisukehotuksen sisällöstä ja 
menettelystä oikaisukehotusta käytettäessä ja 196 §:ssä  oikaisukehotuksen vaikutuksesta kaavapäätökseen 
kohdistuvaan, vireillään olevaan muutoksenhakuun. MRA 91 §:ssä säädetään tarkemmin oikaisukehotuk-
sen sisältövaatimuksista. Viranomaisen oikaisukehotusta koskevalla sääntelyllä ei ole vastinetta aikaisem-
massa lainsäädännössä. Tosin Jääskeläinen & Syrjänen (2010, 720) ovat todenneet, että menettely muistut-
taa jossain määrin menettelyä, jota on noudatettu niissä harvoissa tapauksissa, joissa kunnalle on annettu 
määräys kaavan muuttamisesta RakL 143 §:n ja MRL 177 §:n nojalla. Ks. esim. Sisäasiainministeriön pää-
tös 21.7.1981. 

946 Hollo 2009a, 179. 
947Jääskeläinen ja Syrjänen (2003, 568) pitävät oikaisukehotusta valvontakeinona, johon tartutaan, kun 

vuosittaiset kehittämiskeskustelut ja/tai tapauskohtaiset kaavaneuvottelut eivät toimi. 
948 Määttälä 2010, 489-490. 
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hitaaseen ja raskaaseen muutoksenhakuun. Tällöin kunta välttää asian 

käsittelemisen hallinto-oikeudessa valituksen johdosta.”949 

ELY-keskus voi tehdä oikaisukehotuksen ainoastaan yleisen edun tätä 

vaatiessa950. Tämä huomioon ottaen, ELY-keskus ei koskaan voi tehdä 

oikaisukehotusta, mikäli kysymys on ainoastaan yksityisestä edusta. Ekroos & 

Kumpula & Kuusiniemi & Vihervuori katsovat, että kaava-asioissa yleisen edun ja 

yksityisen edun välinen raja saattaa joissakin tapauksissa – erityisesti 

asuinympäristön laatuun liittyen – olla varsin häilyvä. He toteavat, että ehkä 

selvimmin yleisen edun ulkopuolelle jäävät yhden maanomistajan etua koskevat 

kysymykset.951 

Oikaisukehotus tulee tehdä kaavaa koskevan päätöksen valitusajan kuluessa. 

Oikaisukehotuksen tekoaikaan on noudatettava soveltuvin osin valitusajan 

laskemista koskevia säännöksiä eli ajan laskeminen alkaa päätöksen asettamisesta 

yleisesti nähtäväksi. Oikaisukehotus on siis tehtävä 30 päivän kuluessa siitä, kun 

kunnan päätöspöytäkirja on asetettu nähtäväksi kunnan ilmoitustaululle (tätä 

nähtävilleasettamispäivää määräaikaan lukematta). ELY-keskuksen tulee tehdä 

oikaisukehotus kirjallisesti. Lisäksi kirjelmä tulee toimittaa kunnalle ennen 

kaavapäätöstä koskevan valitusajan päättymistä. Oikaisukehotuksessa ELY-

keskuksen on esitettävä, miltä osin kaavaa laadittaessa ei ole otettu huomioon 

                                                   
949 Kuusiniemi (2006, 9) puolestaan kirjoittaa asiasta seuraavasti: ” Järjestelmä ei tähän nähden rajoitu 

vain sellaisiin virheisiin, joista ympäristökeskus ja kunta ovat yhtä mieltä. Pikemminkin perustelut ja oi-
kaisukehotusmenettelyn suhde muutoksenhakuun näyttäisivät ilmentävän sitä, että oikaisukehotuksen 
antamalla ympäristökeskus viestittää olevansa tosissaan jonkin kaavassa havaitsemansa lainvastaisuuden 
suhteen, ja antaa kunnalle vielä mahdollisuuden poistaa sen kaavaa hyväksymispäätöksen jälkeen korjaa-
malla. Tällöin kunta voi vielä välttää asian käsittelemisen hallinto-oikeudessa ympäristökeskuksen tekemän 
valituksen johdosta.” Ks. myös Jääskeläinen  & Syrjänen 2010, 720. 

950 Ekroos & Majamaa (2005, 868) kirjoittavat seuraavasti: ”Kaavoitusmenettelyä koskevat kysymyk-
set eivät voi lähtökohtaisesti tulla oikaisumenettelyn kohteiksi, vaikka kysymys tällöin yleensä onkin lain-
vastaisesti laaditusta kaavasta. Tämä johtuu erityisesti siitä, että kaavoitusmenettelyyn liittyvä virhe ei yleen-
sä voi korjautua pelkästään kunnan uuden päätöksen johdosta, vaan virheen korjautuminen saattaa vaatia 
esimerkiksi uutta nähtävilläpitoa tai jopa uutta osallistumis- ja arviointisuunnitelmaa taikka muita toimenpi-
teitä. Menettelyyn liittyvien virheiden osalta voi olla myös kyseenalaista, kuuluvatko ne alueellisen ympäris-
tökeskuksen tehtävänä olevan yleisen edun valvontavelvollisuuden piiriin. Mikäli menettelyvirhe on korjat-
tavissa uuden päätöksen kautta ja yleinen etu selvästi vaatii sen korjaamista, edellytykset oikaisukehotuksen 
käyttämiselle voivat kuitenkin olla olemassa.” 

951 Ekroos & Kumpula & Kuusiniemi & Vihervuori 2010, 265. 
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valtakunnallisia alueidenkäyttötavoitteita tai missä suhteessa kaavan katsotaan 

olevan muutoin lainvastainen (MRA 91 §). Oikaisukehotuksen antamiseen ei saa 

valittamalla hakea muutosta.952 

Oikaisukehotuksen johdosta kunnanvaltuuston on tehtävä kaavaa koskeva uusi 

päätös. Jollei valtuusto tee päätöstä kuuden kuukauden kuluessa 

oikaisukehotuksesta, kaavan hyväksymispäätös on katsottava rauenneeksi (MRL 

195.4 §). Huomattavaa on, että kunnalla on päätöksen sisältöä koskevaa 

harkintavaltaa sen suhteen, katsooko se aiheelliseksi muuttaa päätöstään 

oikaisukehotuksen johdosta. Ekroos & Kumpula & Kuusiniemi & Vihervuori953 

kirjoittavat, että useimmiten kunnat ottanevat kehotuksessa esitetyt seikat 

huomioon ja muuttavat päätöksiään. He toteavat, että varsinkin mikäli kysymys on 

valtakunnallisten alueidenkäyttötavoitteiden selkeästä huomiotta jättämisestä, 

kunnan on järkevää tarkistaa päätöstään ottaen huomioon myös MRL 178 §:n 

tarjoamat pakkokeinomahdollisuudet. Tässä tilanteessa on myös muistettava, että 

päätöksen muuttaminen saattaa edellyttää kaavaehdotuksen uutta nähtävilläpitoa ja 

muuta asianosaisten kuulemista. Toisaalta kunta saattaa kuitenkin pysyttää 

päätöksensä. Tällöin kunta ottaa myös sen riskin, että ELY-keskus hakee muutosta 

kunnan päätökseen. Toisaalta kunnanvaltuusto voi ensinnäkin tehdä myös 

päätöksen, jolla se kumoaa aikaisemman kaavan hyväksymistä koskevan päätöksen, 

tai toiseksi päätöksen, jolla se palauttaa kaavan uudestaan valmisteltavaksi.954 

Mikäli kunnan aiemmasta päätöksestä oli tehty valitus hallinto-oikeudelle, 

kunnan on ilmoitettava kirjallisesti oikaisukehotuksen johdosta tehdystä uudesta 

päätöksestä hallinto-oikeudelle sekä valituksen tehneille955. Aikaisemmasta 

päätöksestä tehtyjen valitusten katsotaan kohdistuvan uuteen 

hyväksymispäätökseen. Mikäli kunta pysyttää hyväksymistä koskevan päätöksen 

entisellään, muilla kuin valituksen jo tehneillä ei ole oikeutta muutoksenhakuun. 

                                                   
952 Jääskeläinen & Syrjänen 2010, 720. 
953 Ekroos & Kumpula & Kuusiniemi & Vihervuori 2010, 265. 
954 Ekroos & Kumpula & Kuusiniemi & Vihervuori 2010, 265. 
955 Menettelyn suhteen ks. tarkemmin MRL 67 §. 
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Elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksella on kuitenkin valitusoikeus956. Mikäli 

kunta päättää muuttaa hyväksyttyä kaavaa, hallinto-oikeuden on varattava 

valituksen tehneille tilaisuus täydentää tai muuttaa valitustaan. Tässä tapauksessa 

myös muilla valitukseen oikeutetuilla on oikeus hakea muutosta päätökseen siltä 

osin kuin kaavaa on muutettu. Mikäli peruste hallinto-oikeudelle tehdyltä 

valitukselta poistuu kunnan muutettua päätöstään tai palautettua sen uudelleen 

käsiteltäväksi, hallinto-oikeus antaa ratkaisun tehtyyn kulukorvausvaatimukseen. 

(MRL 196 §) 

Mäkinen957 on todennut, että oikaisukehotusinstrumentti syntyi maankäyttö- ja 

rakennuslain valmistelun loppuvaiheen kompromissina. Taustalla saattoi Mäkisen 

mukaan olla pelkoja uuden järjestelmän toimivuudesta valitusten siirtyessä jo ensi 

asteessa tuomioistuimiin. Mäkinen pitää oikaisukehotuksen käyttämisen kynnystä 

kuitenkin korkeammalla kuin valituksen tekemiselle asetettuja edellytyksiä. Hän 

perustelee korkeampaa kynnystä kunnallisen itsehallinnon periaatteella. Kunnan 

päätöksentekoon puuttumiselle tulee olla hyvät perusteet kunnallisen itsehallinnon 

periaatteen mukaan. Määttälä958 on kirjoittanut seuraavasti: 

”Oikaisukehotusjärjestelmä saatetaan mieltää valitusoikeudenkäyttöä lievemmäksi 

puuttumiskeinoksi kuntien päätöksentekoon, jolloin oikaisukehotuksissa saatetaan 

vaatia minimitason yläpuolelle sijoittuvan tavoitetason saavuttamista. 

Oikaisukehotusjärjestelmä toimisi tällöin kaavoituksen ennakko-ohjauksen keinona 

eikä jälkivalvonnan vaihtoehtona.” Toisaalta on muistettava, että mikäli kunta ei 

muuta kaavaa ELY-keskuksen tekemän oikaisukehotuksen johdosta, odotettavissa 

voi olla valitus tuomioistuimeen. Tämä voi aiheuttaa sen, että kuntien kannalta 

ELY-keskukset näyttävät kunnille kaavoitusasioissa, mitä reittiä tulee kulkea, että 

asiassa päästään eteenpäin. Tästä näkökulmasta katsottuna valta on säilynyt pitkälti 

                                                   
956 Jääskeläinen & Syrjänen (2010, 721)  toteavat, että tämä on nimenomaisesti kirjoitettu pykälään 

sen vuoksi, että muuten ELY-keskuksen olisi antaessaan oikaisukehotuksen tehtävä samalla valitus. 
957 Mäkinen 2004a, 91 
958 Määttälä 2010, 505. 
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valtion viranomaistahoilla kaavoitusasioissa, vaikka maankäyttö- ja rakennuslain 

tarkoituksena oli keventää valtion valvontaa kaavoituksessa.  

Määttälä kirjoittaa, että oikaisukehotusjärjestelmällä on merkitystä myös 

kaavoituksen jälkivalvontakeinona ELY-keskuksen toimiessa sekä ohjaavan 

asiantuntijan että valvovan viranomaisen roolissa. Määttälän mukaan 

oikaisukehotus antaa ELY-keskukselle mahdollisuuden erottaa nämä roolit 

toisistaan ja osoittaa, mikä osa ohjauksesta on ollut kaavan MRL:n mukaisen 

minimitason saavuttamista, mikäli tämä ei ole tullut kaavaprosessin aikana selväksi. 

Määttälän mukaan oikaisukehotusjärjestelmää puoltaa myös menettelyn tehokkuus 

tuomioistuinkäsittelyyn verrattuna.959  

Kaikki eivät ole yhtä mieltä oikaisukehotuksen tarkoituksenmukaisuudesta. 

Korkeimman hallinto-oikeuden hallintoneuvos, oikeustieteen tohtori Kari 

Kuusiniemi on tehnyt ympäristöministeriölle960 30.9.2005 päivätyn selvityksen 

oikaisukehotusjärjestelmän kehittämistarpeista. Kuusiniemi961 katsoo 

selvityksessään, että oikaisukehotusjärjestelmän tarkoituksenmukaisuus ylipäätään 

on kyseenalainen oikaisukehotusten vähäiseen määrään ja prosessuaalisiin 

ongelmiin nähden. Vastaavat tulokset tulisi Kuusiniemen mukaan voida saavuttaa 

kuntien ja ympäristökeskusten yhteistyöllä, ennakko-ohjauksella ja 

valitusmahdollisuudella962. 

                                                   
959 Määttälä 2010, 506. 
960 Ympäristöministeriö antoi hallintoneuvos Kari Kuusiniemen tehtäväksi selvittää, onko oikaisuke-

hotuksen antaminen vaikuttanut hidastavasti tai muutoin kielteisesti samaa kaavaa tai muutoin kaavoitusta 
koskevien valitusten käsittelyyn, ovatko oikaisukehotuksen kohteena olevat seikat olleet kuntien tiedossa 
annettujen lausuntojen tai käytyjen neuvottelujen välityksellä, millaisia oikeudellisia ja muita näkökohtia 
liittyisi mahdolliseen oikaisukehotuksen ennakkopäätösjärjestelmään kunnan päätöksenteon, ennakkopää-
töksen antamisen, muutoksenhaun, muiden osallisten tai kuntalaisten oikeusturvan kannalta ja missä vai-
heessa ennakkopäätöstä tulisi pyytää, onko oikeudellisista lähtökohdista tai muutoksenhaun kannalta 
tarpeellista lyhentää laissa oikaisukehotuksen johdosta kunnalle säädettyä käsittelyaikaa, ja muita mahdolli-
sia näkökohtia oikaisukehotusjärjestelmän kehittämiseksi. 

961 Kuusiniemi 2006, 37. 
962 Kuusiniemen (2006, 37)  raportissa todetaan, että: ”jos oikaisukehotusjärjestelmä ylipäätään katso-

taan tarpeelliseksi säilyttää, raportissa esitetään harkittavaksi, että oikaisukehotuksen ja valituksen välisen 
menettelyllisen suhteen selkeyttämiseksi eriytettäisiin toisistaan oikaisukehotuksen tekemisen määräaika ja 
valitusaika. Menettelyt eivät olisi yhtä aikaa vireillä. Jos ympäristökeskus tekisi oikaisukehotuksen kaavan 
hyväksymispäätöksestä, päätöspöytäkirjaa ei tältä osin pantaisi julkisesti nähtäville eikä valitusaika alkaisi 
kulua. Tähän tulisi liittää ennakkotietojärjestelmä, jolla varmistettaisiin, ettei kaavan voimaan saattaminen 
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5. Tehostunut selvittämisvelvollisuus 

Kaavoituksen tietopohja on noussut yhä tärkeämmäksi kysymykseksi 

kaavaprosesseissa. Kaikkien kaavojen tulee perustua riittäviin tutkimuksiin ja 

selvityksiin. Maankäyttö- ja rakennusasetuksen 1 §:n mukaan selvitysten on 

annettava riittävät tiedot, jotta voidaan arvioida suunnitelman toteuttamisen 

merkittävät välittömät ja välilliset vaikutukset. Erilaisissa kaavoitustilanteissa ja eri 

kaavamuotojen kohdalla näiden selvitysten ja tutkimusten laajuus vaihtelee 

kuitenkin melkoisesti. Säännös on varmistamassa sitä, että kaavoittajan tietoon 

tulevat laatimisen kannalta perustavanlaatuiset seikat. Riittävyyden suhteen ei siten 

ole olemassa mitään yleistä säännöstä, vaan tutkimusten ja selvitysten riittävyyttä 

tulee arvioida tapauskohtaisesti. Kaavaa laadittaessa sen toteuttamisen 

ympäristövaikutukset on selvitettävä MRL 9 §:n mukaan tarpeellisessa määrin963. 

Säännös vastaa rakennuslakiin vuonna 1994 YVA -lain säätämisen yhteydessä 

tehtyä lisäystä. Ympäristövaikutusten arvioinnin yhteydessä saadaan tärkeätä tietoa 

kaavan toteuttamisen vaikutuksista kaava-alueella ja sen ympäristössä. Se on 

tarpeen myös sen vuoksi, että ne, joiden olosuhteisiin ratkaisu saattaa vaikuttaa, 

voivat arvioida eri vaihtoehtojen vaikutuksia. Ympäristövaikutusten, joihin kuuluvat 

erityisesti ekologiset (luonnon toimintakyky ja monimuotoisuus), terveydelliset, 

viihtyisyyteen, vesistöihin, maaperään, ilmaan sekä ilmastoon liittyvät vaikutukset, 

piiriin luetaan säännöksissä kuuluviksi myös yhdyskuntataloudelliset, sosiaaliset ja 

kulttuuriset vaikutukset. Selvitettävien vaikutusten piiriin kuuluvat myös 

työllisyyteen ja yritystoimintaan liittyvät vaikutukset. Selvitettäväksi voivat tulla 

myös muut kaavan toteuttamiseen liittyvät vaikutukset.  

                                                                                                                                  
lykkääntyisi niissä 98-99 prosentissa kaavan hyväksymispäätöksiä, joihin oikaisukehotusta ei kohdisteta. 
Ympäristökeskus voisi, sille etukäteen toimitetun kaavaehdotuksen perusteella, kaavan hyväksymispäätök-
sen jälkeen ilmoittaa, ettei se tee oikaisukehotusta. Tällöin kaavapäätöstä koskeva tarkistettu pöytäkirja 
pantaisiin nähtäville, ja valitusaika alkaisi kulua odottamatta oikaisukehotusta ja sen käsittelyä.” 

963 Ks. esim. KHO 18.4.2005 t 875; KHO 2.3.2007/482; KHO 20.3.2008/591; KHO: 2004:84 ja Tu-
run HAO 2.10.2001 (01/0540/1) 
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Ympäristövaikutukset on selvitettävä koko sillä alueella, jolla kaavalla voidaan 

arvioida olevan olennaisia vaikutuksia. Selvitysalueen ulottuvuuden suhteen 

vaikutusten olennaisuus on keskeinen alueen laajuutta rajaava tekijä. Hallituksen 

esityksen (HE 101/1998 vp.) mukaan esimerkiksi kauppakeskusten sijoittumisen 

olennaiset vaikutukset ulottuvat useimmiten kuntarajojen ylitse964. Näissä 

tapauksissa olisi selvitettävä vaikutukset myös toisen kunnan alueella. 

Ylipäätäänkään hallinnolliset rajat eivät voi olla peruste vaikutusalueen ulottuvuutta 

harkittaessa, vaan vaikutukset on arvioitava koko kohdealueella.  

Paldanius965 on arvioinut vaikutusten arvioinnin riittävyyttä 

Ympäristöministeriön julkaisemassa oppaassa ’Vaikutusten arviointi 

kaavoituksessa’. Riittävyyden arviointi etukäteen tukee vaikutusten arvioinnin 

suunnittelua, ennen kaikkea arvioinnin suuntaamista. Jotta riittävyyttä voitaisiin 

perustellusti arvioida etukäteen, on arviointi syytä suunnitella ja kirjata tulokset 

osallistumis- ja arviointisuunnitelmaan. Arvioimalla riittävyyttä jälkikäteen 

kaavoittaja ja osalliset voivat varmistua siitä, että vaikutukset on arvioitu 

asianmukaisesti ja että lain vaatimukset täyttyvät. Jotta riittävyyttä voitaisiin 

perustellusti arvioida jälkikäteen, arvioinnin tuloksista ja toteutuksesta raportoidaan 

kaavaselostuksessa sekä mahdollisissa erillisissä raporteissa. Riittävyyden arviointi 

on ensisijaisesti kaavoittavan tahon (kunta tai maakunnan liitto) vastuulla. Asiaan 

voivat lisäksi ottaa kantaa: mahdolliset kaavaa laativat ja erillisselvityksiä laativat 

asiantuntijat; viranomaiset (esimerkiksi alueellinen ympäristökeskus, 

ympäristöministeriö, tiehallinto tai Museovirasto); muut osalliset (esimerkiksi 

maanomistajat, asukkaat, asukasyhdistykset tai yritykset); päätöksentekijät 

                                                   
964 Vähittäiskauppaa koskevat säännökset on koottu maankäyttö- ja rakennuslaissa yhteen lukuun 

(MRL 9a luku). Koottu kuvaKeskeisenä tavoitteena on selkeyttää vähittäiskaupan suuryksiköiden sijainnin 
ohjauksen periaatteita. Samalla halutaan vahvistaa seudullista näkökulmaa ja kokonaisvaltaista otetta ohja-
uksessa. Kuntien näkökulmasta on tärkeää, että kuntalaisten arki toimii, ikääntyvän väestön itsenäistä 
elämää voidaan tukea ja ilmastonmuutoksen asettamiin haasteisiin pystytään vastaamaan mahdollisimman 
hyvin. Ks. tarkemmin esim. Holopainen 2008a;  Holopainen 2008b; Tulkki 2009 ja Kytö & Väliniemi 
2012, 39-40.. Ks. myös viranomaisyhteistyöstä kaupan kaavoituksessa Koski 2001, 29  ja Koski & Tulkki 
2004, 50-54. 

965 Paldanius 2006, 44-46 
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(esimerkiksi maakunta- tai kunnanhallitus tai kaavoitusta käsittelevä lautakunta). 

Mikäli muutoksenhaussa on vedottu vaikutuksia koskevan tiedon 

puutteellisuuksiin, tuomioistuimet tai maakuntakaavojen ja yhteisten yleiskaavojen 

osalta ensi vaiheessa ympäristöministeriö ratkaisevat, onko vaikutuksia koskeva 

tieto riittävää vai ei. Selkeästi määriteltyjen kriteerien avulla huomio kiinnitetään 

olennaisiin asioihin ja varmistetaan, että riittävyys arvioidaan systemaattisesti ja 

perustellusti. Lain ja asetuksen säännökset ovat keskeinen lähtökohta. Riittävyys on 

kuitenkin aina arvioitava tilannekohtaisesti ottaen huomioon kaavan 

ominaispiirteet. Kysymykset vaikutusten merkittävyydestä ja vaikutusten arvioinnin 

riittävyydestä liittyvät kiinteästi toisiinsa. Mikäli merkittäviä vaikutuksia jää 

arvioimatta, on arviointi riittämätön. Vaikutusten merkittävyys ei kuitenkaan 

suoraan kerro tarpeellisen vaikutusten arvioinnin laajuutta ja tasoa: joskus 

suppeampi arviointi riittää nostamaan esille olennaiset asiat, joissakin tilanteissa 

tarvitaan laajempaa ja syvemmälle menevää tarkastelua966. 

Välttämättömiin selvityksiin on kaavaa valmisteltaessa luettava myös 

vaihtoehtoiset suunnitelmat. Maankäyttö- ja rakennuslain 9 pykälään lisättiin 

1.6.2005 voimaan tulleella lisäyksellä (202/2005) sanat tarkasteltavista 

vaihtoehdoista. Lisäys tehtiin saatettaessa voimaan Euroopan parlamentin ja 

neuvoston direktiivi 2001/42/EY säätämällä laki viranomaisten suunnitelmien ja 

ohjelmien ympäristövaikutusten arvioinnista (200/2005).967  

Kunnan tulee MRL 7.1 §:n mukaan ainakin kerran vuodessa laatia 

kaavoituskatsaus, jossa selvitetään kunnassa ja maakunnan liitossa vireillä olevat ja 

lähiaikoina vireille tulevat merkitykseltään vähäistä suuremmat kaava-asiat. Kunta 

voi laatia kaavoituskatsauksen useamminkin kuin kerran vuodessa. Maakunnan 

                                                   
966 Ks. tarkemmin Paldaniuksen (2006, 46) tekemä tekstilaatikko vaikutusten arvioinnin riittävyyden 

kriteereistä. Ks. myös KHO 18.2.2000 t 312; KHO 18.2.2000 t 313 ja KHO 31.12.2001 t 3357 
967Jääskeläinen & Syrjänen (2010, 142) toteavat, että vaihtoehtoja koskeva selvittämisvaatimus on tar-

koitettu joustavaksi. He kirjoittavat: ”Tällaisen selvityksen sisältö määräytyy kaavatason ja kulloisenkin 
kaavan tarpeiden mukaan. Vaihtoehdot voivat olla erilaisia valmistelussa esille tulleita maankäyttöratkaisu-
ja, joita on tarkoituksenmukaista tarkastella ottaen huomioon kaavan sisältö, merkitys ja laajuus. Laaditta-
essa kaavaa, jossa maankäyttö muuttuu, vaihtoehtona on aina ainakin nollavaihtoehto eli maankäytön 
pysyttäminen entisellään.” 
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liitossa vireillä olevista ja vireille tulevista maakuntakaavoista kunnan 

kaavoituskatsauksessa esitetään kyseisen kunnan kannalta merkitykselliset kaava-

asiat. Katsauksessa selvitetään kaava-asiat käsittelyvaiheineen sekä muut sellaiset 

päätökset tai toimet, joilla on vaikutusta kaavoituksen lähtökohtiin, tavoitteisiin, 

sisältöön ja toteuttamiseen. Näitä muita päätöksiä ja toimia ovat esimerkiksi 

valtakunnalliset alueidenkäyttötavoitteet, maakuntakaavoituksen tavoitteet, kunnan 

aiemmat kaavoitusta koskevat päätökset sekä kaavoitusta tai kaavojen toteuttamista 

koskevat maankäyttösopimukset. Maankäyttösopimuksista tiedottamiseen 

velvoittaa myös MRL 11.2 §:n säännös. Kaavoituskatsauksesta on MRL 7.2 §:n 

mukaan tiedotettava sen tarkoituksen kannalta sopivalla tavalla. Kooltaan ja 

muutoinkin olosuhteiltaan erilaisissa kunnissa tiedottaminen voi tapahtua varsin 

erilaisin keinoin. Keskeistä tiedottamisessa on mahdollisimman tehokas tiedon 

perillemeno. Käytännössä useimmiten julkaistaan paikkakunnalla ilmestyvissä 

lehdissä kuulutus kaavoituskatsauksen julkistamisesta. Tätä virallisluonteista 

tiedottamista voidaan täydentää erilaisin keinoin, kuten tiedotusvälineille 

suunnatulla tiedottamisella. Kaavoituskatsaustiedot on mielekästä myös esittää 

kunnan internet-sivuilla, vaikka internetiä ei voidakaan käyttää yksinomaisena 

tiedotuskanavana. 

6. Valtakunnalliset alueidenkäyttötavoitteet 

Valtakunnalliset alueidenkäyttötavoitteet (VATT), joista säädetään MRL 3 

luvussa, ovat täysin uuden tyyppinen instrumentti valtakunnan tason 

alueidenkäytön ohjauksessa Suomessa968. Maankäyttö- ja rakennuslain mukaisissa 

valtakunnallisissa alueidenkäyttötavoitteissa on uutta erityisesti se, että kysymys on 

                                                   
968 Valtakunnantasoinen suunnittelu ei ole Suomessa sinänsä uutta. Suomessa oli jopa erillinen valta-

kunnan suunnittelutoimisto lähes parin kymmenen vuoden ajan vuosina 1956-1973. Laakso, Loikkanen & 
Mattila (2001, 37) kirjoittavat seuraavasti: ”Valtakunnansuunnittelutoimisto ei laatinut suunnitelmia, vaan 
se teetti runsaasti erilaisia ennusteita ja selvityksiä esimerkiksi väestöstä, työvoimasta, teollisuudesta ja 
palveluista maan eri osissa. Valtakunnansuunnittelutoimiston lakkauttamisen jälkeen sen tehtävät siirtyivät 
eri ministeriöihin sekä perustettuun Taloudelliseen suunnittelukeskukseen (TASKU).” 
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yleiseen alueidenkäytön suunnittelua koskevaan lainsäädäntöön otetusta yleisestä 

valtakunnan tason suunnittelusta. Alueidenkäytön suunnittelun lähtökohtana on 

maankäyttö- ja rakennuslain yleistavoite edellytysten luomisesta hyvälle 

elinympäristölle ja kestävän kehityksen edistämisestä. Yleistavoitetta tarkentavat 

MRL 5 §:n alueidenkäytön suunnittelulle asetetut tavoitteet, joita toteuttavista 

sisältövaatimuksista on säädetty jokaisen kaavamuodon osalta erikseen.969   

Valtakunnalliset alueidenkäyttötavoitteet ovat valtioneuvoston näkemys 

valtakunnallisesti merkittävistä alueidenkäyttökysymyksistä ja niiden keskeisenä 

tehtävänä on varmistaa valtakunnallisesti merkittävien asioiden huomioon 

ottaminen alueidenkäytön suunnittelussa ja valtion viranomaisten toiminnassa. 

Valtakunnalliset alueidenkäyttötavoitteet täsmentävät ensinnäkin lain yleistavoitteita 

ja toiseksi kaavojen sisältövaatimuksia valtakunnallisesta näkökulmasta. 

Valtakunnalliset alueidenkäyttötavoitteet konkretisoidaan kaavoituksessa aina 

tapauskohtaisesti kunkin kaavan tehtävien mukaisesti ottamalla huomioon 

olosuhteet sekä  tarvittava yhteen sovittaminen muiden tavoitteiden kanssa. 

Valtakunnalliset alueidenkäyttötavoitteet edesauttavat ohjauksen ennakoitavuutta ja 

johdonmukaisuutta maan eri osissa.970 

Valtakunnallisia alueidenkäyttötavoitteita koskevassa päätöksessä971 

(valtioneuvoston päätös 30.11.2000) tavoitteet on ryhmitelty asiasisällön perusteella 

seuraavasti: 1.) toimiva aluerakenne; 2.) eheytyvä yhdyskuntarakenne ja 

elinympäristön laatu; 3.) kulttuuri- ja luonnonperintö, virkistyskäyttö ja 

luonnonvarat; 4.) toimivat yhteysverkostot ja energiahuolto; 5.) Helsingin seudun 

erityiskysymykset ja 6.) luonto- ja kulttuuriympäristöinä erityiset aluekokonaisuudet. 

Valtioneuvosto päätti 13.11.2008 valtakunnallisten alueidenkäyttötavoitteiden 

tarkistamisesta (voimaan 1.3.2009.). Keskeiset tarkennukset (vuonna 2000 

                                                   
969 Turunen 2003, 8. 
970 Hollon mukaan (2000, 12) ns. ”valtakunnansuunnittelu” on mielletty jossain määrin ristiriitaiseksi 

kunnallisen kaavoitusintressin kanssa. Hollo toteaa, että julkisen vallan työnjako ja toteuttamisvastuu ei ole 
selkeä, kun tavoitteiden toteuttamisen varsinaista toteuttamiskontrollia ei ole.  

971 Päätöksen lopullinen voimaantulo lykkääntyi valituksen johdosta vuoden 2001 loppupuolelle 
(KHO 2001:59). 
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hyväksyttyyn verrattuna) koskevat yhdyskuntarakenteen eheyttämistä, Helsingin 

seudun asuntotuotannon, liikenteen ja maankäytön kokonaisuutta sekä 

alueidenkäytön energiakysymyksiä. Lisäksi rakentamista on suunnattava 

joukkoliikenteen972, erityisesti raideliikenteen palvelualueelle ja kaikissa 

maakuntakaavoissa on osoitettava tuulivoimalle parhaiten soveltuvat alueet. 

6.1 Tavoitteet 

Valtakunnallisia alueidenkäyttötavoitteita koskevassa valtioneuvoston 

päätöksessä tavoitteet on jaettu kahteen ryhmään, 1.) yleisiin tavoitteisiin ja 2.) 

erityistavoitteisiin, joiden osalta myös tavoitteiden oikeusvaikutukset poikkeavat 

toisistaan. Päätöksen mukaan yleisiä tavoitteita ei ole tarkoitettu käytettäviksi 

alueidenkäytön järjestämistä koskevien yksityiskohtaisten kaavojen ja maankäyttöä 

suoraan ohjaavien yleiskaavojen muutoksenhaun tai viranomaisen 

oikaisukehotuksen perustana. Päätöksen mukaan yleiset tavoitteet eivät siis koske 

edellä mainittujen kaavojen sisällön arviointia. Niiden oikeusvaikutus on ikään kuin 

rajoitetumpi kuin MRL 24.2 §:n mahdollistama vaikutus. Maakuntakaavojen ja 

yleiskaavojen osalta sen sijaan yleisiä tavoitteita voidaan käyttää muutoksenhaun ja 

oikaisukehotuksen eli sisällön arvioimisen perustana. Yleistavoitteet ovat 

luonteeltaan maakunta- ja yleiskaavaa koskevia periaatteita. Ne osoittavat suuntaa 

tai määrittelevät painotuksia alueidenkäytön ratkaisuille ja jotka edellyttävät usein 

kokonaisvaltaista alueidenkäytöllistä tarkastelua. Yleistavoitteissa edellytetään 

jonkin tärkeänä nähdyn asian edistämistä tai tukemista eli esimerkiksi aluerakenteen 

tasapainoisen kehittämisen tukemista, kaupunkien ja maaseudun vuorovaikutuksen 

edistämistä tai esimerkiksi liikennetarpeen vähentämistä.973 

                                                   
972 Ks. esim. Helsingin HAO 13.10.2011 (11/1010/5),  jossa Helsingin hallinto-oikeus kumosi Es-

poon kaupunginvaltuuston tekemän päätöksen Hista–Siikajärvi-Nupuri osayleiskaavasta. Hallinto-
oikeuden mielestä tehdyssä kaavapäätöksessä ei ollut varmistettu toimivia joukkoliikenneyhteyksiä suunni-
tellulle alueelle samanaikaisesti rakentamisen kanssa. Hylkäyspäätöksen mukaan kaava oli sekä maakunta-
kaavan että yleiskaavan vastainen. 

973Ekroos & Kumpula & Kuusiniemi & Vihervuori 2010,  150. 
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Päätöksen mukaan erityistavoitteita sovelletaan MRL 24.2 §:n mukaisesti 

kaikkiin kaavoihin. Niitä käytetään siis ensinnäkin kaavoituksen valvonnassa ja 

toiseksi sisällön arvioimisessa kaikkien kaavamuotojen osalta, mikäli joitakin 

erityistavoitteita ei ole rajoitettu koskemaan vain tiettyä kaavatasoa. Erityistavoitteet 

koskevat siis kysymyksiä, joiden osalta ELY-keskukset valvoisivat erityisesti myös 

kuntakaavojen eli yleiskaavojen ja asemakaavojen valtakunnallisten 

alueidenkäyttötavoitteiden mukaisuutta. Erityistavoitteet voivat lisäksi olla 

luonteeltaan toimeksiantoja kaavoitukselle. Esimerkkinä voidaan pitää tavoitetta, 

jonka mukaan maakuntakaavoituksessa on varauduttava kaukokuljettamiseen 

tarvittaviin maakaasu- ja öljyputkien linjauksiin Venäjältä. Erityistavoitteet voivat 

olla myös velvoitteita tehdä tai välttää tietyn tyyppisiä kaavaratkaisuja tai rajoja, joita 

kaavoituksessa ei saa ylittää. Esimerkkinä tällaisestä reunaehtotyyppisestä 

tavoitteesta voidaan pitää tavoitetta, jonka mukaan uusia huomattavia asuin-, 

työpaikka- tai palvelutoimintojen alueita ei tule sijoittaa irralleen olemassa olevasta 

yhdyskuntarakenteesta.974 

6.2 Laadinta ja hyväksyminen 

Ympäristöministeriö valmistelee valtakunnalliset alueidenkäyttötavoitteet 

yhteistyössä muiden ministeriöiden, maakuntien liittojen ja muiden viranomaisten 

sekä muiden tahojen kanssa, joita tavoitteet koskevat (MRL 23 §). Valtakunnallisten 

alueidenkäyttötavoitteiden valmisteluun säännöksessä nimenomaisesti mainittujen 

yhteistyötahojen lisäksi voisivat osallistua esimerkiksi kunnat ja/tai niiden edustajat, 

ELY-keskukset, elinkeinoelämän edustajat sekä kansalaisjärjestöt. Valtakunnallisten 

alueidenkäyttötavoitteiden valmistelun tulee – maankäyttö- ja rakennuslain 

tavoitteiden hengessä – perustua eri tahojen vuorovaikutukseen. 

Vuorovaikutteisuus edellyttää, koko valtakuntaa koskevien tavoitteiden ollessa 

                                                   
974 Ekroos & Kumpula & Kuusiniemi & Vihervuori 2010, 136-139 
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kyseessä, erityisesti valmistelun läpinäkyvyyttä, avoimuutta ja tehokasta 

tiedottamista. Tavoitteista päättää valtioneuvosto.975  

Valtakunnallisia alueidenkäyttötavoitteita annettaessa on otettava huomioon 

yleiset tavoitteet ja alueidenkäytön suunnittelun tavoitteet. Näin ollen tavoitteiden 

valmistelussa ja päätöksenteossa on pidettävä mielessä MRL 1 §:ssä säädetyt 

kestävään kehitykseen ja vuorovaikutteiseen suunnitteluun liittyvät tavoitteet. Myös 

MRL 5 §:n mukaiset alueidenkäytön suunnittelun tavoitteet ohjaavat 

valtakunnallisten alueidenkäyttötavoitteiden laatimista. Ekroos & Kumpula & 

Kuusiniemi & Vihervuori kirjoittavat seuraavasti: ”MRL 22.3 §:n sanamuoto 

”otettava huomioon” viittaisi siihen, että tavoitesäännöksiä olisi noudatettava 

velvoittavien säännösten tapaan. Valtakunnallisten tavoitteiden osalta tälle onkin 

perusteita, sillä niitä koskien ei varsinaisia sisällöllisiä vaatimuksia ole säädetty, 

vaikka MRL 22.2 §:n asialuettelolla on tässäkin suhteessa merkitystä.”976 

Lähtökohtaisesti valtakunnalliset alueidenkäyttötavoitteet annetaan sanallisina. 

Lisäksi suorasanaisten tavoitteiden yhteydessä on mahdollista käyttää liitteenä 

karttaesitystä tai muita selkeyttäviä esitystapoja. Valtakunnallisten 

alueidenkäyttötavoitteiden sanallista esitystapaa puoltaa se, että ne konkretisoidaan 

maakunnallisessa suunnittelussa ja kartalla erityisesti maakuntakaavoissa. Toisaalta 

maankäyttö- ja rakennuslaissa ei ole säännöksiä, jotka estäisivät tavoitteiden 

antamisen myös (lähtökohdiltaan) kartalla osoitettuna.977 

6.3 Vaikutukset kuntien kaavoitukseen 

Valtakunnallisten alueidenkäyttötavoitteiden huomioon ottamisesta ja 

toteuttamisesta säädetään MRL 24 §:ssä. Kaikkien valtion viranomaisten on 

ensinnäkin otettava toiminnassaan huomioon tavoitteet. Toiseksi valtion 

viranomaisten on edistettävä tavoitteiden toteuttamista. Kaavoitukseen nähden 
                                                   
975 Jääskeläinen & Syrjänen 2010,  211; Ekroos & Kumpula & Kuusiniemi & Vihervuori 2010, 148-

149. 
976 Ekroos & Kumpula & Kuusiniemi & Vihervuori 2010,  148. 
977 Ekroos & Kumpula & Kuusiniemi & Vihervuori 2010, 149. 
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yleisenä lähtökohtana on, että valtakunnalliset alueidenkäyttötavoitteet vaikuttavat 

suoraan maakuntakaavoitukseen ja välillisesti kuntakaavoitukseen (yleiskaavoitus ja 

asemakaavoitus). Valtakunnalliset alueidenkäyttötavoitteet kohdistuvat näin 

yleiskaavoitukseen maakuntakaavoituksen kautta ja asemakaavoitukseen 

yleiskaavoituksen välityksellä. Lisäksi viranomaisten tulee arvioida erilaisten 

toimenpiteidensä vaikutuksia aluerakenteen ja alueidenkäytön kannalta. Tämä 

arviointia koskeva velvollisuus ulottuu siis myös varsinaisten valtakunnallisten 

alueidenkäyttötavoitteiden ulkopuolelle.978 

Suhteessa maakunnan suunnitteluun valtakunnalliset alueidenkäyttötavoitteet 

ovat velvoittavia, koska maakunnan suunnittelussa tavoitteet täsmennetään 

alueidenkäyttöä koskeviksi periaatteiksi ja aluevarauksiksi. Asiaa korostetaan myös 

MRL 28.1 §:ssä, joka koskee maakuntakaavan sisältövaatimuksia. Maakunnallisen 

suunnittelun yhteydessä tavoitteet myös sovitetaan yhteen maakunnallisten sekä 

lisäksi osittain myös paikallisten tavoitteiden kanssa. Valtakunnalliset 

alueidenkäyttötavoitteet suodattuvat maakuntakaavan kautta myös kunnalliseen 

maankäytön suunnitteluun. MRL 24.2 §:n mukaan maakunnallisen suunnittelun ja 

muun alueidenkäytön suunnittelun tulee nimenomaan edistää tavoitteiden 

toteuttamista.979 

Valtakunnallisten alueidenkäyttötavoitteiden ohjausvaikutus on tehokkaampi 

maakuntakaavoituksessa kuin kunnallisessa kaavoituksessa. Ajatuksenahan voidaan 

pitää sitä, että tavoitteet suodattuisivat kunnalliseen kaavoitukseen maakunnallisen 

suunnittelun kautta. Säännöstasolla ero tulee esiin, vaikka MRL 24.2 § näennäisesti 

asettaa edistämisvelvollisuuden saman vahvuisena. On nimittäin huomattava, että 

maakunnan suunnittelu tuodaan säännöksessä nimenomaisesti esille, kun 

kunnallinen alueidenkäytön suunnittelu on kirjoitettu yleisemmän ilmauksen ”muu 

alueidenkäytön suunnittelu” sisälle. Myös maakuntakaavan sisältövaatimuksia 

koskevassa säännöksessä valtakunnalliset alueidenkäyttötavoitteet tuodaan 

                                                   
978 Turunen 2003, 18. 
979 Ekroos & Kumpula & Kuusiniemi & Vihervuori 2010, 150. 
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nimenomaisesti esille, kun sen sijaan yleiskaavan (tai asemakaavan) 

sisältövaatimuksia koskevassa säännöksessä tällaista mainintaa ei ole.980 

Valtakunnallisissa alueidenkäyttötavoitteissa on voitu käyttää hyvinkin 

ehdottomia ilmaisuja. Tavoite, jonka mukaan alueidenkäytössä on varmistettava 

ydinvoimaloiden edellyttämät suojavyöhykkeet, ei jätä juurikaan kaavaratkaisuille 

liikkumavaraa. Toisaalta liikkumavaraa on kuitenkin voitu laventaa käyttämällä 

sellaisia sanamuotoja kuin “mahdollisuuksien mukaan” tai “ensisijaisesti”. 

Valtakunnallisia alueidenkäyttötavoitteita ei aseteta tärkeys- tai 

kiireellisyysjärjestykseen. Ne ovat keskenään samanarvoisia.981  

Ohjausvaikutuksen kannalta valtakunnallisten alueidenkäyttötavoitteiden 

tehtävänä on niiden tultua hyväksytyiksi ohjata ensinnäkin varsinaista alueellista 

(maakunnallista) ja toiseksi kunnallista maankäytön suunnittelutoimintaa. Niitä ei 

voida saattaa suoraan voimaan kunnan kaavoittajia sitovalla tavalla. 

Alueidenkäyttötavoitteiden ensisijaisena toteuttamisvälineenä on siis 

maakuntakaava, jonka yleisiin tavoitteisiin pyritään vaikuttamaan neuvottelemalla. 

Varsinainen sitovuus tavoitteille syntyy kuitenkin vasta niiden tultua omaksutuiksi 

myös kaavassa, jolla lain mukaan on määritelty ohjausvaikutus muuhun 

päätöksentekoon. Jotta sitovuutta näin syntyisi, tulee valtion viranomaisen (ELY-

keskus) kunkin kaavan laatimisvaiheen neuvotteluissa kaavoittajan kanssa pyrkiä 

vaikuttamaan niin, että tavoitteet tulisivat huomioon otetuiksi. Kaavoitustoimen 

ulkopuolellakin valtakunnalliset alueidenkäyttötavoitteet tulee "ottaa huomioon" 

viranomaistoiminnassa eli toisin sanoen pyrkiä välttämään niiden vastaisia 

hallintotoimia.982 

                                                   
980 Ekroos & Kumpula & Kuusiniemi & Vihervuori 2010,  150. 
981 Turunen 2003, 21-22. 
982 Hollo 2009a, 158-159. 
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6.4 Kokemuksia valtakunnallisten alueidenkäyttötavoitteiden 
käytöstä 

Tekemieni haastattelujen pohjalta voidaan sanoa, että valtakunnalliset 

alueidenkäyttötavoitteet jakavat mielipiteitä983. Harstilan mukaan valtakunnalliset 

alueidenkäyttötavoitteet ovat osittain ristiriitaisia ja tästä seuraa se,  että niitä 

tulkitaan eri tavalla. Harstila on ollut huolissaan siitä, että kun valtakunnallisia 

alueidenkäyttötavoitteita tulkitaan eri ympäristökeskuksissa eri tavalla ja painotukset 

ovat erilaisia, niin valtakunnalliset alueidenkäyttötavoitteet eivät sinänsä ole 

valtakunnallisia vaan ne ovat kuitenkin paikallisia tavoitteita. Harstila suhtautuu 

kriittisesti valtakunnallisten alueidenkäyttötavoitteiden käyttämiseen 

yksityiskohtaisella tasolla. Niitä pitäisi käyttää Harstilan mukaan hyvin 

yleispiirteisellä tasolla.984 Valtakunnallisten alueidenkäyttötavoitteiden 

muuttamiseen Harstila suhtautuu myös kriittisesti. Hän uskoo, että hyvin harva 

päättäjä tiesi, mistä päätti, kun valtioneuvosto hyväksyi valtakunnalliset 

alueidenkäyttötavoitteet. Tämä on käynyt jo ilmi Harstilan mukaan vaihekaavojen 

yhteydessä. Harstila pitää valtakunnallisten alueidenkäyttötavoitteiden muutoksia 

kaiken kaikkiaan ongelmallisina, vaikka niillä periaatteessa hyvää tarkoitetaankin. 

Valtakunnalliset alueidenkäyttötavoitteet johtavat siihen, että niitä tulkitaan ja 

käytetään omien tarkoitusperien toteuttamiseen. Valtakunnallisten 

alueidenkäyttötavoitteiden käyttämisessä on Harstilan mukaan paljon tulkintaa.985   

Haapanalan986 mukaan selvitykset osoittavat, että maakuntakaavoissa 

valtakunnalliset alueidenkäyttötavoitteet ovat keskeinen asia. Haapanalan mukaan 

valtakunnalliset alueidenkäyttötavoitteet ovat  toimineet maakuntakaavoituksessa 

tarkoitetulla tavalla. VATT-tavoitteet ovat alkaneet näkyä KHO:n päätösten 

perusteluissa. Muun muassa keskustelu kauppakeskuksista on tuonut 

valtakunnalliset tavoitteet esille entistä vahvemmin julkisuuteen ja virittänyt 

                                                   
983 Ks. myös  Puustinen & Hirvonen 2005, 47. 
984 Harstila 2009 
985 Harstila 2009 
986 Haapanala 2008 
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keskustelua. Pirkanmaan maakuntakaavan vahvistuspäätöksessä (KHO 20.3.2008 t 

591) 

KHO on usean päätöskohdan osalta (Tiealueita, Natura‐alue ja vähittäiskaupan 

suuryksiköiden sijoittuminen) käyttänyt ratkaisunsa perusteina valtakunnallisia 

alueidenkäyttötavoitteita. Sipoon kuntaliitos oli myös merkittävä oikeustapaus, 

jossa perusteluna oli mainittu valtakunnalliset alueidenkäyttötavoitteet. KHO 

(KHO 2008:1) perusteli kuntajaon muutosta mm. Helsingin seudun 

erityiskysymyksiä koskevilla valtakunnallisilla alueidenkäyttötavoitteilla ja totesi, että 

MRL 24.2 §:n mukaan maakunnan suunnittelussa ja muussa maankäytön 

suunnittelussa on huolehdittava valtakunnallisten alueidenkäyttötavoitteiden 

huomioon ottamisesta siten, että edistetään niiden toteuttamista. VATT-tavoitteet 

ovat alkaneet näkyä myös hallinto-oikeuksien päätösten perusteluissa Esimerkiksi 

Turun hallinto-oikeus (Turun HAO 21.12.2011 (11/0375/1)), kumosi 

Noormarkun keskustan asemakaavamuutoksen, koska kaavamuutos ei täyttänyt 

rakennetun ympäristön vaalimista koskevaa asemakaavan sisältövaatimusta eikä 

ottanut huomioon valtakunnallisia alueidenkäyttötavoitteita. 

Härö pitää valtakunnallisia alueidenkäyttötavoitteita hyvinä. Härön mukaan 

kunnat ottavat VATT: t hyvin huomioon. Myös museovirasto tukeutuu aika 

pitkälle VATT:eihin. Härön mukaan kaikki valtion toimijat eivät aina tukeudu 

johdonmukaisesti VATT:eihin. Ne antavat kuitenkin kunnille toiminta- ja 

pelivaraa.987 

Jaakolan mukaan on toisaalta hyvä asia, että puhutaan valtakunnallisista 

alueidenkäyttötavoitteista. Toisaalta valtakunnallisista alueidenkäyttötavoitteista ei 

ole tullut kaikissa tapauksissa luonnollista yhteistyövälinettä.988  

Ympäristöministeriö on selvittänyt käytännön kokemusten ja esimerkkien avulla 

sitä, miten valtakunnalliset alueidenkäyttötavoitteet otetaan huomioon kaavan 

valmistelussa ja mikä niiden merkitys on eri kaavatasoilla. Selvityksen mukaan 

                                                   
987 Härö 2008 
988 Jaakola 2008 
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tavoitteet koetaan positiivisesti. Ensinnäkin valtakunnalliset 

aluiedenkäyttötavoitteet tuovat kaavoitukseen ja sitä koskevaan keskusteluun 

paikallista ja maakunnallista tasoa yleisemmän tason. Toiseksi tavoitteet auttavat 

suuntaamaan kaavoitusta keskeisiin asioihin ottaen huomioon valtakunnallisen 

näkökulman. Lisäksi ne myös selventävät sisältövaatimuksia ja jäsentävät 

viranomaisneuvotteluja ympäristöministeriön selvityksen mukaan. Toisaalta 

valtakunnallisten aluiedenkäyttötavoitteiden soveltamisessa nähdään myös ongelmia 

erityisesti kuntakaavoituksessa. Selvityksen mukaan tavoiteasetelman 

monimutkaisuus yleis- ja erityistavoitteineen sekä epäselväksi koettu merkitys eri 

kaavatasoilla voivat vaikeuttaa tavoitteiden soveltamista ja huomioon ottamista.989   

                                                   
989 Rajala 2009, 36. 
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6. KUNNALLISEN ITSEHALLINNON 
TOTEUTUMINEN KAAVOITUKSESSA JA 
SIIHEN LIITTYVÄT KONFLIKTIT 

1. Kunnallisen itsehallinnon toteutumisesta 

kaavoituksessa 

1.1 Alistamisesta nykyiseen valtion valvontaan 

Kuntien valtionvalvonta voidaan järjestää eri tavoin, tiukemmaksi tai 

lievämmäksi. Kuuskosken ja Hannuksen mukaan meidän kunnallislakiemme 

mukainen valtionvalvonta, joka on pääpiirteiltään pysynyt samanlaisena koko 

nykyisen kunnallishallinnon ajan vuodesta 1865 lähtien, kelpaa esimerkiksi lievästä 

valtionvalvonnasta990. Valtion valvonta tapahtuu kolmella tavalla alistamisen, 

valituksen ja muun valvonnan muodossa. Valvonnan tulee aina perustua lakiin. 

Ilman tukea valtion viranomainen ei voi ryhtyä valvomaan kunnallista toimintaa. 

Kuuskoski991 on todennut, että alistaminen on tehokkain valtion valvontamuoto. 

Alistaminen käsittää valtion viranomaisen suoranaisen myötävaikutuksen 

kunnallisen päätöksen syntymiseen. Kuuskoski toteaa, että ilman vahvistusta 

tällainen alistettava päätös on tehoton, koska se ei päätöksenä aikaansaa 

                                                   
990 Kuuskoski & Hannus (1965, 21) totesivat vuonna 1965, että valtionvalvontaa ei kuitenkaan saa 

johtaa niin pitkälle, että itsehallinnolle ei jää mitään oma-aloitteista ja omavastuista harkintavaltaa. He 
kirjoittivat: ”Jos toimenpiteiden laadusta, ajankohdasta ja suoritustavasta määrääminen siirretään itsehallin-
toviranomaiselta valvontaviranomaisen ratkaistavaksi, jos itsehallintoyhteisö saa vain seurata valvontavi-
ranomaisten käskyjä, on itsehallinto muuttunut nimelliseksi.” 

991 Kuuskoski 1954, 375-376. 
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oikeusvaikutuksia, eikä sitä voida panna täytäntöön. Kuuskoski jatkaa vielä: 

”Alistamiselle on, toisin kuin valitukselle, edelleen ominaista, että 

alistamismenettelyn panee vireille päätöksen tehnyt viranomainen tai sen 

täytäntöönpanoelin. Kolmas alistamiselle ominainen, valituksesta poikkeava piirre 

on siinä, että alistusviranomainen tutkiessaan kunnallista päätöstä ei ole sidottu vain 

laillisuusvalvontaan, vaan on oikeutettu ja velvollinenkin samalla harkitsemaan 

myös päätöksen tarkoituksenmukaisuuden.”992.  

Alistamista kohtaan on esitetty myös kritiikkiä. Tästä esimerkkinä voidaan pitää 

Pohjolaisen esittämää ajatusta vuodelta 1982: ”Alistettavia asioita tarkasteltaessa on 

myös havaittavissa, etteivät ne muodosta asiallisesti tai edes yhteiskunnalliselta 

merkitykseltään yhtenäistä ryhmää. Erityisiä tunnusmerkkejä asiolle, jotka on 

alistettava lainsäädännön mukaan, ei siten ole löydettävissä. Voidaankin olettaa, 

ettei kaikissa tapauksissa alistamisen välttämättömyyttä ole yksityiskohtaisesti 

pohdittu, vaan useassa tapauksessa alistamisvaatimus on jäänteinen ilmiö, joka 

lainmuutosten yhteydessä on jäänyt uuteenkin lainsäädäntöön.”993 

Viime aikoina kaikissa kuntia koskevissa lain uudistuksissa on kuntien 

itsehallinnollista asemaa vahvistettu. Niin myös maankäyttöä- ja rakennuslakia 

säädettäessä kunnan itsenäistä asemaa vahvistettiin olennaisesti kuntatason 

kaavoituksessa. Aiemmasta kuntatason kaavojen alistusvelvollisuudesta 

luovuttiin994. Vuoteen 2000 saakka maankäytön suunnittelua oli pidetty niin 

                                                   
992 Ryynäsen (2004a, 78) mukaan itsehallinto nojaa eron tekemiseen laillisuuden ja tarkoituksenmu-

kaisuuden kesken. Ryynäsen mielestä jälkimmäisen arvioinnin on kuuluttava yksinomaan itsehallinnolle. 
Valtion puuttuminen kunnallisen itsehallinnon harkintavaltaan kuuluvaan tarkoituksenmukaisuuskysymys-
ten ratkaisemiseen on periaatteessa valtion ja kuntien välisiin suhteisiin soveltumatonta. Käytännössä rajan 
yli on mahdollista käydä myös nykyisen lainsäädännön vallitessa, vaikka alistamisesta on pitkälti luovuttu 
esimerkiksi kuntakaavoituksessa. 

993 Pohjolainen 1982, 65-66. Myös Kuuskoski on todennut (1954, 376), että ”milloin kunnallisen vi-
ranomaisen päätös on alistettava valtion viranomaisen vahvistettavaksi, ei ole järjestetty yleisellä säännöl-
lä.” Alistamiseen liittyvissä säännöksissä on siis vaikeaa nähdä johdonmukaisuutta ja järjestelmällisyyttä. 
Kuuskosken mukaan näissä hajanaisissa säännöksissä on vaikea nähdä johdonmukaisuutta tai järjestelmäl-
lisyyttä. Jokaisesta asiasta on säädetty aina erikseen, onko päätös alistettava ja minkä viranomaisen vahvis-
tettavaksi. Ks. myös Hannus & Hallberg 1991, 178. 

994 Tähti (1998, 356) on todennut, että alistamisen rajoittamista tai alistuksen poistamista puoltaviksi 
seikoiksi eri tahoilla mainittiin muun muassa seuraavia asioita 1.) kuntien itsehallinnollisen aseman vahvis-
taminen, 2.) hallinnon selkiinnyttäminen ja yksinkertaistaminen, 3.) vahvistusjärjestelmän moniportaisuus 
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merkittävästi ihmisten asumis-, työ- ja vapaa-ajanympäristöön vaikuttavana 

suunnitteluna, että valtion valvonta ulottui niin pitkälle, että kaavapäätökset oli 

alistettava valtion viranomaisen vahvistettavaksi. Rakennuslain aikana tosin 

alistusvelvollisuutta oli asteittain lievennetty. Alistusta arvioitiin lähinnä 

hallintovalvonnalliseksi toimenpiteeksi, joka antoi ylemmälle viranomaiselle 

tilaisuuden valvoa ja ohjata, mutta jätti varsinaisen päätösvallan hallinnon 

alemmalle tasolle995. Alistusvelvollisuus oli kaavoituksessa valtion valvonnan 

muoto, jolla haluttiin varmistaa kaavojen lainmukaisuus, riittävä yhdenmukaisuus ja 

estää mielivalta996.  

Periaatteellisesti kysymys oli kuitenkin ylemmän valtion viranomaisen valta-

asemasta. Käytännössä kaavoja jätettiin vain harvoin vahvistamatta. Enemmänkin 

merkitystä oli sillä uhalla, että huono kaava saattoi jäädä vahvistamatta. Kunnan ja 

alistusviranomaisen neuvotteluissa sovittiin havaittujen virheiden korjaamisesta ja 

kaavaan tehtävistä, lainvastaisuuden poistavista tai muuten kaavalle asetettujen 

                                                                                                                                  
ja vanhentuneisuus, 4.) kehitys muissa markkinatalousmaissa sekä 5.) kilpailun lisääminen. Lisäksi pitkään 
alistamisvelvollisuuksien supistamista on perusteltu valtionvalvonnan vähentämisellä. Hallituksen esityk-
sessä Eduskunnalle rakennuslainsäädännön uudistamiseksi (HE 101/1998) alistamisvelvollisuuksien supis-
tamista perusteltiin ensinnäkin siten, että valtion viranomaiset käsittelivät rakennuslain aikana paljon sellai-
sia kaava-asioita, joissa vahvistaminen oli lähinnä muodollisuus. Toiseksi ympäristöhallinnon vahvistusme-
nettelyssä käsiteltiin sellaisia kysymyksiä, joiden tulisi olla kuntien itsenäisesti päätettävissä. Tämä vei myös 
ympäristöhallinnon resursseja eikä laajempien kokonaisuuksien käsittelyyn ja valtakunnallisesti merkittävi-
en asioiden kehittämiseen jäänyt riittävästi aikaa. Myös valvonnan ajallinen painottuminen suunnittelupro-
sessin loppuvaiheeseen toi ongelmia. Kokonaisuudessaan nykyinen alistusmenettely ei hallituksen esityksen 
mukaan vastannut lainsäädännön kehittämisessä viime vuosina omaksuttua yleistä linjaa. 

995 Esimerkiksi Kangas (1986, 6) on korostanut, että alistusviranomaisenkaan toimivaltaan ei kuulu 
selvittää maankäytöllisesti parasta kaavoitusratkaisua. Vahvistusmenettelyssä on yleensä tutkittu vain, 
täyttääkö kunnassa hyväksytty kaavaratkaisu kohtuudella laissa säädetyt kaavan sisältönormit. Tämä ns. 
kuutosen periaatteen noudattaminen jätti kunnalle valintavapauden. Myös YM lausunnossaan KHO:lle 
20.8.1985 lausui alistusmenettelyn tarkoituksesta seuraavasti: ”Yleisesti ottaen – asemakaavojen alistusme-
nettelyssä tapahtuva valvonta ei pyrikään siihen, että kunnassa tehty asemakaavaratkaisu aina on ehdotto-
masti paras mahdollinen. Alistusmenettelyssä tutkitaan ainoastaan se, että kunnanvaltuusto on päätöksen-
teossaan päätynyt sellaiseen maankäytölliseen ratkaisuun, joka täyttää laissa asemakaavan sisällölle asetetut 
vaatimukset. Alistusmenettelyssä tapahtuvan valvonnan luonne antaa sijaa kunnalliselle päätäntävallalle ja 
mahdollistaa yleensä useampia kuin yhden hyväksyttävän ratkaisuvaihtoehdon. Muunlaisen sisällön anta-
minen kaavojen vahvistamismenettelylle johtaisi kunnallisen päätäntävallan syrjäytymiseen maankäyttöön 
ja kaavoitukseen liityvissä kysymyksissä.” Ks. tarkemmin KHO 30.1.1986 t 376). 

996 Hyvösen (1974, 121) mukaan alistamissäännöstön tarkoituksena oli valtiovallan valvonnan järjes-
täminen erityisesti niiden kaavoitustoimenpiteiden kohdalla, joiden oikeusvaikutukset ulottuivat välittö-
mästi yksittäiseen kansalaiseen ja maanomistajaan. 



345 

 

tavoitteiden mukaista laatutasoa huomattavasti parantavista korjauksista. Kaavojen 

vahvistusmenettely myös pitkitti kaavaprosessia. Alistusvelvollisuudesta 

luopuminen oli tarkoitettu korostamaan suunnittelun avoimuutta ja kansalaisten 

osallistumisen roolia kaavoituksessa. Se lisäsi myös paikallisuuden merkitystä.997 

Merikoski & Vilkkonen998 toteavat, että hallinto-organisatoristen 

perusongelmien joukkoon kuuluu esimerkiksi kysymys viranomaisiin ja muihin 

hallintotoimintaa suorittaviin elimiin kohdistuvan valvonnan järjestämisestä999. 

Sentralisoidun hallinnon vastuu voidaan määrittää siten, että vastuu on ylhäällä eli 

alemmat viranomaiset toimivat yleensä vain ylempien viranomaisten tekemien 

ratkaisujen täytäntöönpanijoina. Tämä merkitsee, että heihin kohdistuvassa 

virkavalvonnassa pidetään vain silmällä, että he tekevät, mitä on käsketty, eivätkä 

mitään muuta. Desentralisoidussa hallinnossa puolestaan siirretään päätösvaltaa ja 

vastaavasti myös vastuuta alemmille portaille. Eli valvonta voi rajoittua sen 

silmälläpitoon, että alempi aste täyttää tehtävänsä, mutta huomiota ei kiinnitetä 

siihen, miten se tapaus tapaukselta asioita hoitaa. 

Kuntiin kohdistuva hallinnollinen ohjaus ja valvonta ovat yleisesti 

muodostuneet aiempaa yleispiirteisemmäksi. Kaavoitusta lukuun ottamatta 

päätösten alistaminen oli kuntalakia säädettäessä jo menettänyt merkityksensä siinä 

määrin, ettei kuntalaissa enää ole alistusmenettelyä koskevia säännöksiä. Kunnallista 

kaavoitusoikeutta on rajoittanut laajasti kaavoja koskeva alistusvelvollisuus. Samalla 

kun kuntien toimivaltaa on laajennettu, valtion valvontamahdollisuutta on 

tehostettu sisältövaatimuksilla, jotka toimivat harkinnan reunaehtoina, ja MRL:n 

                                                   
997 Hallituksen esityksessä Eduskunnalle rakennuslainsäädännön uudistamiseksi  (HE 101/1998) to-

detaan, että koska ympäristöministeriö ja alueelliset ympäristökeskukset huolehtivat rakennuslain aikana 
myös kuntien kaavaohjauksesta, niillä oli hyvä asiantuntemus ja paikallistuntemus kaavavalitusten ratkai-
semiseen. Toisaalta valitusviranomaisen rooli aiheutti kuitenkin myös ongelmia kaavaohjauksessa, koska 
valitusten käsittely edellytti ehdotonta puolueettomuutta suhteessa käsiteltävänä oleviin asioihin. Tämä 
johti toisinaan korostuneeseen varovaisuuteen. Lisäksi vahvistavan viranomaisen käsitykset kaavojen 
kannalta oleellisiinkin kysymyksiin saattoivat jäädä epäselviksi kaavoitusprosessin aikana. Ongelmiin näissä 
tilanteissa törmättiin yleensä vasta vahvistusvaiheessa. 

998 Merikoski & Vilkkonen, 1982, 98 
999 Myös Heuru (1995, 34-36)  on pohtinut valtionvalvonnan ongelmaa ja sen ratkaisemista.  
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195 §:n mukaisella kuntatason alistusvelvollisuutta korvaavalla ns. 

kurkistusoikeudella (oikaisukehotuksella) sekä valitusoikeudella (MRL 191-193 §).  

Hyvösen1000 mukaan alistamissäännösten tarkoituksena oli valtiovallan 

valvonnan järjestäminen erityisesti niiden kaavoitustoimenpiteiden kohdalla, joiden 

oikeusvaikutukset ulottoivat välittömästi yksittäiseen kansalaiseen tai 

maanomistajaan. Kuntien itsehallinnollista asemaa on alistusasioiden yhteydessä 

sanottu pyrityn suojaamaan siten, ettei alistusviranomainen saa muuttaa alistettua 

päätöstä, vaan ainoastaan vahvistaa sen tai jättää vahvistamatta1001.  

Alistusvelvollisuuden poistaminen maankäyttö- ja rakennuslain mukaan siirtää 

vastuuta kaavojen sisällöstä ja laadusta pääosin kunnille. Kunnan kaavoitusoikeus 

voi kuitenkin vastaisuudessakin toteutua vain lain sallimissa rajoissa. Kunnan 

jäsenen valitusoikeus turvaa yleisen edun valvontaa, mutta sitä on pidetty kuitenkin 

aiemmin sattumanvaraisena eikä riittävänä yleisen edun turvaamiseksi1002. Siksi 

vastuu on suurelta osin kunnallisessa päätösharkinnassa. Toinen keskeinen 

elementti valtion valvonnan lisäksi tavoiteltaessa päätösten oikeellisuutta on 

päätöksenteon avoimuus. Kuntalaisten mahdollisuutta vaikuttaa heitä koskevaan 

päätöksentekoon on lisätty osallistumismahdollisuuksia ja neuvottelumuotoja 

kehittämällä. Päätöksenteosta ja sen lopputuloksesta pyritään tekemään 

mahdollisimman julkinen ja avoin, jolloin virheellisyyksiin ja epäkohtiin voidaan 

julkisuudessa puuttua. Eri asia on se, kiinnostaako kuntalaisia osallistua?  

                                                   
1000 Hyvönen 1981, 121. 
1001 Pohjolainen (1982, 63) toteaa, että koska alistamisessa oikaisunluontoiset korjaukset ovat kuiten-

kin sallittuja, niin olennaiseksi kysymykseksi nousee tällöin, mitä tarkoitetaan oikaisunluonteisilla korjauk-
silla ja kuinka suuria muutoksia ne sallivat alistettavaan päätökseen. Lisäksi kysyä voidaan, mitä oikaisun-
luonteisia korjauksia alistettavissa asioissa on käytännössä tehty, ja mikä on järjestelmän tosiasiallinen 
merkitys. 

1002 Esim. Savikujan (2005, 40) mukaan julkinen valta on yhteiskunnassa ainoa vallankäyttäjä, jolla on 
mahdollisuus valvoa ja edistää yleisen edun toteutumista, koska sillä on sekä oikeutus että välineet siihen. 
Savikuja (2005, 42) kirjoittaa, että yleisen edun toteuttaminen tarkoittaa, että julkisella vallalla on yleis-
hyödyllisiä tehtäviä ja yhteiskunnallisia tavoitteita ja niiden toteuttamisessa olisi noudatettava ja vaalittava 
demokraattisia arvoja, kansalaisten yhdenvertaista kohtelua, puolueettomuutta, avoimuutta ja toiminnan 
lainmukaisuutta. Savikuja muistuttaa vielä, että julkisen vallan edustajat ovat haastavassa asemassa, koska 
julkinen valta on tulosta erityisintresseistä, ja ristiriitaisista intresseistä, mutta toiminnassaan sen on kyettä-
vä sovittamaan yhteen erilaiset intressit.  
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Pohjolainen ja Tarukannel1003 ovat nostaneet esille sen, että nykyisin valvonta on 

kansalaisten näkökulmasta hajanaisella tavalla järjestetty ja lisäksi valvontaorgaanit 

ovat lisäksi tarpeettoman tiukasti ministeriöiden budjettiohjauksen piirissä 

voidakseen toimia riippumattomasti. Pohjolaisen ja Tarukanteleen mukaan 

valvontaorganisaatio on kehittynyt ”paloittain” usein kansainvälisten velvoitteiden 

vaatimuksesta, ilman kunnollista kokonaisarviointia. Lisäksi valvontaelinten 

toimivallassa on päällekkäisyyksiä. Näin ollen Pohjolaisen ja Tarukanteleen mielestä 

laillisuusvalvonnan kokonaisvaltainen arviointi osana oikeussuojajärjestelmän 

kokonaisuutta on välttämätöntä. Lisäksi valvonnan järjestelyjä kokonaisvaltaisesti 

harkittaessa on myös tärkeää perustuslain takaaman kunnallisen itsehallinnon 

suojaaminen. 

Ryynänen1004 on pohtinut valtion valvontaviranomaisten kunnille osoittamaa 

neuvontaa (valvova neuvonta) todeten, että kyseessä on epävirallinen hallinnon 

neuvottelujärjestelmä, jonka avulla pyritään säästämään kuntia muodollisten 

valvontakeinojen käyttöönotolta. Kyse on lähinnä neuvotteluista, varoituksista ja 

uhkauksista. Ryynänen toteaa, että varsinaisessa neuvonnassa on erotettava 

toimivaltuus ja sallittavuus. Toimivaltuuden neuvontaan on ilmettävä laista (esim. 

MRL 66 §). Neuvonta on tällöinkin rajattu vain laillisuuskysymyksiin. Ryynänen 

kirjoittaa, että neuvonnan sallittavuus sen sijaan on ongelmallisempaa. Tällöin 

valvontaviranomainen voi antaa neuvoja, joiden antaminen (tai neuvottelu) ei ole 

suoraan viranomaisen toimivaltuuksissa säädetty. Neuvonta voidaan nähdä 

vallankäyttönä, jolloin tällaiseen neuvontaan on suhtauduttava kielteisesti, koska 

vaarana on muun ohella neuvojen sitovuuden eli suositusluonteisuuden 

ymmärtäminen väärin. Ryynänen jatkaa vielä, että neuvonta ei saa johtaa liialliseen 

kunnan toimivaltuuksien käyttöön puuttumiseen eikä kunnan sisäisten asioiden 

hoitoon menemiseen. Kunnalla on luonnollisesti aina oltava oikeus itse tehdä 

sisäisesti tarpeellinen korjaus ennen ulkoisiin valvontakeinoihin ryhtymistä. On 

                                                   
1003 Pohjolainen & Tarukannel 2004, 1121. 
1004 Ryynänen 2004b, 57. 
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myös huomattava, että neuvottelussa ei selvitetä ainoastaan valtio-osapuolen 

näkemyksiä, vaan myös kunnan kannanotoilla on vaikutusta omaavaa merkitystä. 

1.2 Näkemyksiä hallinto-oikeudellisen ohjauksen ja valtion 

valvonnan toimivuudesta kuntien kaavoituksessa 

Mielestäni viranomaisyhteistyön onnistuminen on keskeisessä roolissa, kun 

arvioidaan maankäyttö- ja rakennuslain toimivuutta. Kunta vastaa alueiden käytön 

suunnittelusta alueellaan. ELY -keskuksen tehtävänä on edistää, ohjata ja valvoa 

kunnan alueiden käytön suunnittelun järjestämistä. Kaikkiin merkittäviin 

kaavahankkeisiin liittyy viranomaisyhteistyötä, jonka sujuminen vaikuttaa sekä 

kaavoituksen prosessiin että sisällön laatuun.  

Vastuidenjako ei ole edelleenkään helppoa. Tämä käy ilmi Kuntaliiton 

yhteenvetoraportista vuonna 2012 toteutetuista maankäytön ohjaukseen liittyvistä 

kyselyistä1005. Yhteenvetoraportin mukaan vain 37 % kunnista on sitä mieltä, että 

ELY -keskus ei ota kantaa asioihin, joista vastuu kuuluu kunnille. 38 % kunnista on 

asiasta eri mieltä. Tulos on aiempiakin kyselyitä heikompi. Kunnat ovat tässä asiassa 

yllättävänkin yksimielisiä koosta riippumatta. Kyse ei ehkä niinkään ole siitä, että 

ELY -keskukset sekaantuisivat aiempaa enemmän kuntien toimiin. Tulosta voi 

pikemminkin selittää kuntien kasvava tietoisuus niiden omasta roolista ja vastuusta 

kaavoituksessa. Myös yksi ELY -keskus kokee joskus menevänsä kunnan reviirille, 

mutta pääosa ei näe asiassa ongelmaa.1006 

Joka neljäs kunta kokee, että ELY -keskus esittää lakiin perustumattomia 

vaatimuksia liittyen kaavoituksen selvityksiin, vaikutusten arviointeihin tai kaavojen 

sisältövaatimuksiin. Lähes puolet kunnista ei tällaista ongelmaa ole kokenut. Niiden 

kuntien joukko, joka kokee ELY -keskusten esittävän lakiin perustumattomia 

vaatimuksia, on kasvanut kysely kyselyltä. Tätä kokemusta voi selittää edellä 

                                                   
1005 Kuntien kaavoituksesta vastaavien lisäksi kysely tehtiin nyt myös maakuntien liittojen kaavoituk-
sesta ja ELY -keskusten kuntien kaavoituksen ohjauksesta vastaaville. 
1006 Laine 2012, 5. 
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kuvattu kuntien oman roolin vahvistuminen, mutta kyse on epäilemättä myös 

muusta. ELY -keskusten vastaajat eivät tällaista ongelmaa tunnista. Kyselyn 

perusteella on mahdotonta arvioida, onko lakiin perustumattomia vaatimuksia 

esitetty. Toisaalta kyselyn perusteella voidaan nähdä,että kunnat kokevat näin 

tapahtuvan. Tämä korostaa sitä, että viranomaisneuvotteluissa esitetyt vaatimukset 

tulee perustella hyvin.1007 

Puustisen1008 tutkimuksen mukaan viranomaisten yhteistyöllä maankäytön 

suunnittelussa on ainakin kaksi positiivista merkitystä. Ensinnäkin yhteistyön ehkä 

ilmeisempänä tavoitteena on parantaa suunnittelun laatua siten, että 

mahdollisimman moni viranomaistaho voi tuoda suunnittelutyön käyttöön oman 

ammattitaitonsa. Puustinen jatkaa, että tällöin tulevat huomioiduksi sellaisetkin 

näkökannat, joita kaavoittaja ei ehkä tunne. Toisena hyvänä puolena voidaan nähdä 

se, että eri sektorien ja tahojen viranomaiset sitoutuvat suunnitelmaan myös 

myöhemmässä toiminnassaan. Puustisen mukaan organisaatioiden välisessä 

viranomaisyhteistyössä tärkeänä onnistumisen elementtinä pidettiin luottamusta. 

Toinen Puustisen tutkimuksessa mainittu yhteistyön edellytys on se, että 

suunnitteluprojektissa eri viranomaisten olisi nähtävä kokonaisuus, vaikka jokainen 

katsoisikin asiaa omasta näkökulmastaan. Kolmantena hyvän yhteistyön 

edellytyksenä Puustisen tutkimuksen mukaan pidettiin sitä, että toisten 

viranomaisten asiantuntemusta kunnioitetaan ja käytetään hyväksi. Esimerkiksi 

kaikkien haastateltujen ympäristökeskusten edustajat haluaisivat nähdä itsensä 

mieluummin kuntien ”resurssihenkilöinä” ja oman alansa asiantuntijoina kuin 

valvonana viranomaisena. Puustisen tutkimuksen mukaan kuitenkin suhtautuminen 

ympäristökeskusten edustajiin vaihtelee.  

Haapanalan1009 mukaan kunnat käyttivät alistusmenettelyn aikana valtion 

viranomaisia sekä myönteisessä että kielteisessä mielessä tukena. Eli valtion 

viranomaisia käytettiin vastuun väistämiseen. Vastuuta on Haapanalan mukaan 

                                                   
1007 Laine 2012, 5. 
1008 Puustinen 2004, 36-37 
1009 Haapanala 2008 
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vieläkin vieritetty ikävistäkin ratkaisuista valtion viranomaisille, vaikka vastuu on 

nykyisin selkeämmin kunnalla.  Korhosen1010 mukaan kunnat jättivät kaavojen 

viimeisen tarkistamisen oikoluvun ja miettimisen valtion viranomaisille. Kunnat 

luottivat siihen, että valtion viranomaiset  korjaavat virheet.  Korhonen toteaa, että 

nyt kun kunta itse hyväksyy kaavan ja sitä ei hallintotuomioistuin voi juuri korjata, 

niin se on tietyllä tavalla hyvä puoli valtionkin kannalta, kun kunta joutuu itse 

ottamaan vastuun suunnitelman laadusta. Laineen1011 mukaan osa kuntien 

asiantuntijoista kaipailee alistamista takaisin. He kokevat, että valtio on jonkinlainen 

selkänoja.  

Määttäsen1012 kyselyllä selvitettiin kuinka hyvin alueellinen ympäristökeskus 

(nykyinen ELY-keskus) on onnistunut määrittelemään, milloin se käyttää 

puuttumisoikeuttaan. Ko. kyselyssä selvitettiin alueellisten ympäristökeskusten 

sidosryhmien kokemuksia alueidenkäytön ja rakentamisen ohjauksesta. Sidosryhmiä 

olivat kunnat, maakuntien liitot, elinkeinoelämän edustajat, kansalaisjärjestöt, 

valtion viranomaiset ja kaavoituksen konsulttiyritykset. Määttänen on tarkastellut 

kaikkien sidosryhmien vastauksia yhtenä ryhmänä. Itse olen erotellut Määttäsen 

keräämästä materiaalista eri sidosryhmien1013 vastaukset ja tarkastelen seuraavassa 

muun muassa kuntien vastaajien kokemuksia alueellisten ympäristökeskusten 

(nykyisten ELY-keskusten) aluiedenkäytön ja rakentamisen ohjauksesta. 

                                                   
1010 Korhonen 2008 
1011 Laine 2008 
1012 Määttänen 2005 
1013 Kyselyssä selvitettiin, mihin tehtäviin kunnassa työskentelevien vastaajien työ painottui eli kuinka 

suuri osa vastaajista työskenteli kaavoitustehtävissä, rakennusvalvonnan tehtävissä tai molemmissa yhtä 
aikaa. Kuntavastaajista 41 prosenttia toimi kaavoituksen tehtävissä ja 47 prosenttia rakennusvalvonnan 
tehtävissä. Molemmissa tehtävissä yhtä aikaa toimi 12 prosenttia kysymykseen vastanneista. Suurin osa (41 
%) kuntavastaajista työskenteli asukasluvultaan pienissä alle 6000 asukkaan kunnissa. Toiseksi eniten (35 
%) kuntavastaajista työskenteli 6001 - 20 000 asukkaan kokoisissa kunnissa. Kolmanneksi eniten (17 %) 
kuntavastaajista työskenteli 20 001 – 50 000 asukkaan kokoisissa kunnissa. Vähiten vastaajia (7 %) työs-
kenteli yli 50 000 asukkaan kunnissa. Kyselyyn vastanneista 7 prosenttia työskenteli yli 50 000 asukkaan 
kunnissa, vaikka vain 3 prosenttia kunnista kuuluu tähän ryhmään. Tämä johtuu siitä, että suuriin kuntiin 
kysely lähetettiin useammalle kuin yhdelle kaavoittajalle. Lisäksi maakunnallisten museoiden työntekijät 
saattoivat ilmoittaa työnantajakseen kunnan. Maakunnalliset museot toimivat pääsääntöisesti suurimmissa 
kunnissa, jolloin niiden edustajat kasvattavat näiden vastaajamäärää. Vastaajia oli yhteensä 892 henkilöä. 
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Selvä enemmistö (67 %) kuntien vastaajista oli sitä mieltä, että kaavoja 

koskevissa viranomaisneuvotteluissa alueellinen ympäristökeskus (nykyinen ELY-

keskus) on pystynyt ilmaisemaan selvästi, mikäli kaavassa on puuttumiseen 

(oikaisukehotus tai valitus) johtavia kysymyksiä. Yli puolet vastaajista (58 %) oli 

myös sitä mieltä, että alueellinen ympäristökeskus (nykyinen ELY-keskus) on 

onnistunut määrittelemään selvän puuttumiskynnyksen ja toiminut 

johdonmukaisesti. Viidesosa (21 %) kuntien vastaajista oli edellä mainitusta eri 

mieltä. Puolet kuntien vastaajista (51 %) koki, että alueellinen ympäristökeskus 

(nykyinen ELY-keskus) on onnistunut sovittamaan yhteen asiantuntijan ja 

puuttumiskeinojen (oikaisukehotus tai valitus) käyttäjän roolit. Viidesosa (20 %) oli 

edellä mainitusta eri mieltä. 

Pienemmät, alle 6000 asukkaan kunnat olivat useimmin samaa mieltä väitteiden 

kanssa. Sen sijaan keskikokoiset kunnat (20 000 – 50 000 asukasta) olivat 

kriittisempiä. Niistä kolmasosa koki, ettei alueellinen ympäristökeskus (nykyinen 

ELY-keskus) ollut onnistunut määrittelemään selvää puuttumiskynnystä eikä 

sovittamaan yhteen asiantuntijan ja puuttumiskeinojen käyttäjän rooleja.  
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Kuvio 2. Alueellinen ympäristökeskus (nykyinen ELY-keskus) 

puuttumisoikeuden käyttäjänä. 

 

Kuntien vastaajat kokivat ympäristökeskuksen toimivan alansa 

sektoriviranomaisena kuten muutkin viranomaiset. Tätä mieltä oli lähes puolet 

(46,5 %) vastaajista. Melkein yhtä suuri osa (41,6 %) vastaajista koki, että ELY-

keskus seuraa kaavoitusta ja turvaa, että eri viranomaisten kannanotot tulevat 

mahdollisimman selkeästi esille. Pienin osa (12 %) vastaajista näki 

ympäristökeskuksella olevan eri viranomaisten näkemyksiä sovitteleva rooli. 
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Kuvio 3. Alueellisen ympäristökeskuksen (nykyisen ELY-keskuksen)  

rooli alueidenkäytössä kuntien arvioimana. 

 

Jos verrataan kuntien vastauksin muiden sidosryhmien vastauksiin, niin 

ensinnäkin huomataan, että elinkeinoelämän edustajien enemmistö (67,9 %) kokee 

vielä kuntiakin voimakkaammin, että ympäristökeskuksen rooli on toimia alansa 

sektoriviranomaisena. Konsulttitoimistot ja maakuntien liitot olivat muita ryhmiä 

useammin sitä mieltä, että ympäristökeskuksen tehtävä on sovitella viranomaisten 

eri näkökantoja. Niistä noin 20 prosenttia näki ympäristökeskuksen sovittelevana 

tahona. 
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Kuvio 4. Alueellisen ympäristökeskuksen (nykyisen ELY-keskuksen) 

rooli alueidenkäytössä eri sidosryhmien arvioimana. 

 

Lähes 80 % Määttäsen kyselyn kaikkien sidosryhmien vastaajista oli sitä mieltä, 

että ELY-keskus on pystynyt kehittämään omaa rooliaan lain hengen mukaisesti ja 

tukemaan kuntia niiden kantaessa entistä suuremman vastuun alueidenkäytön 

suunnittelusta. Kaksi kolmesta vastaajasta oli myös sitä mieltä, että 

ympäristökeskuksen roolit toisaalta vaikuttajana kaavojen neuvottelumenettelyn ja 

asiantuntijayhteistyön kautta ja toisaalta tarvittaessa puuttumiskeinojen käyttäjänä 

ovat olleet yhdistettävissä ongelmitta. Kaavoja koskevissa viranomaisneuvotteluissa 

on pystytty ilmaisemaan selvästi, mikäli kaavoissa on ollut puuttumiseen johtavia 

kysymyksiä (yli 70 % vastaajista kannatti tätä väitettä). Myös puuttumiskynnyksen 

määritteleminen on onnistuttu tekemään selkeästi ja toiminta on tässä suhteessa 

ollut johdonmukaista (60 % vastaajista). Väite ympäristökeskuksen työn 

painottumisesta ympäristöä suojelevan roolin ja yhdyskuntien kehittämistä ja 

muutoksen edistämistä koskevan roolin välillä jakoi selvemmin vastaajien 

mielipiteitä. Lähes puolet vastaajista katsoi, että ympäristöä suojeleva ja säilyttävä 

rooli korostuu, mutta myös yli 30 % vastaajista vastusti tätä väitettä. 
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Näkemyksiä yhteistyön onnistumisesta selvitettiin väitteiden avulla. Väitteisiin 

vastattiin asteikolla ”täysin samaa mieltä – täysin eri mieltä”. Tulokset on esitetty 

kuviossa 5. 

 

Kuvio 5. Yhteistyö ympäristökeskuksen kanssa. 

 

Tulosten mukaan alueellinen ympäristökeskus (nykyinen ELY-keskus) näyttäytyi 

kaikille sidosryhmille yhteistyökykyisenä toimijana, johon oli helppo ottaa yhteyttä. 

Yhteistyö oli suhteellisen tiivistä, ja sen koettiin olevan asiallista ja rakentavaa. 

Kunnat olivat yhteistyötilanteissa saaneet ympäristökeskukselta palautetta sekä 

lisäarvoa suunnitteluratkaisujen kehittelyyn. Kuntavastaajien kunnan koolla ei ollut 

merkitystä siihen, miten yhteistyötä arvioitiin.  

Kyselyssä selvitettiin lisäksi, millaisia mielikuvia kunnilla ympäristökeskuksesta 

on. Vastaajia pyydettiin arvioimaan yhdeksän adjektiiviparin avulla, mitkä 

ominaisuudet parhaiten kuvaavat alueellinen ympäristökeskus (nykyinen ELY-

keskus). Kuntien vastaajat valitsivat viisiportaiselta asteikolta mielipidettään lähinnä 

olevan vaihtoehdon. 
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Taulukko 1. Mitkä ominaisuudet parhaiten kuvaavat Alueellsita 

ympäristökeskusta (nykyistä ELY-keskusta)?  

Asteikon arvot 1 ja 2 sekä arvot 4 ja 5 on yhdistetty. 

 1-2 3 4-5  

Yhteistyökykyisyys 76 % 16 % 8 % Yhteistyökyvyttömyys 

Rohkeus ottaa kantaa 67 % 19 % 14 % Epävarmuus ottaa kantaa 

Avoimuus 66 % 26 % 8 % Salailevuus 

Kuuntelu 60 % 22 % 18 % Sanelu 

Ratkaisujen etsiminen 60 % 22 % 18 % Virheisiin keskittyminen 

Kehityksen tukeminen 56 % 22 % 22 % Rajoitusten asettaminen 

Aktiivinen 

tiedottaminen 

54 % 31 % 15 % Niukka tiedottaminen 

Sisäinen yksimielisyys 54 % 31 & 15 % Sisäiset ristiriidat 

Hyvä sisäinen 

tiedonkulku 

36 % 48 % 16 % Sisäisen tiedonkulun 

ongelmat 

 

Kuntien vastauksissa ympäristökeskuksen ominaisuuksina korostuivat 

yhteistyökykyisyys ja rohkeus ottaa kantaa. Sen nähtiin toimivan avoimesti ja 

ratkaisuja hakien. Ympäristökeskuksen sisäisiin toimintamalleihin vastaajien oli 

ollut hankalaa ottaa kantaa. Esimerkiksi kohtaan ’Hyvä sisäinen tiedonkulku’ 

vastaajien enemmistö (48 %) oli valinnut vastauksekseen puolueeton eli 

keskimmäisen vaihtoehdon. 

Vaikka kuntavastaajien arviot ympäristökeskuksen kanssa tehtävästä yhteistyöstä 

olivat pääosin myönteisiä, tuli esiin myös kielteisiä piirteitä. Kuntien vastaajat 

kritisoivat ympäristökeskuksia mm. rajoitusten asettamisesta, sanelusta ja virheisiin 

keskittymisestä. 

Kyselyllä selvitettiin myös kuinka hyvin alueellinen ympäristökeskus (nykyinen 

ELY-keskus) on onnistunut määrittelemään, milloin se käyttää 

puuttumisoikeuttaan. Selvä enemmistö (67 %) kuntien vastaajista oli sitä mieltä, 
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että kaavoja koskevissa viranomaisneuvotteluissa alueellinen ympäristökeskus 

(nykyinen ELY-keskus) on pystynyt ilmaisemaan selvästi, mikäli kaavassa on 

puuttumiseen (oikaisukehotus tai valitus) johtavia kysymyksiä. Yli puolet vastaajista 

(58 %) oli myös sitä mieltä, että alueellinen ympäristökeskus (nykyinen ELY-

keskus) on onnistunut määrittelemään selvän puuttumiskynnyksen ja toiminut 

johdonmukaisesti. Viidesosa (21 %) kuntien vastaajista oli edellä mainitusta eri 

mieltä. Puolet kuntien vastaajista (51 %) koki, että alueellinen ympäristökeskus 

(nykyinen ELY-keskus) on onnistunut sovittamaan yhteen asiantuntijan ja 

puuttumiskeinojen (oikaisukehotus tai valitus) käyttäjän roolit. Viidesosa (20 %) oli 

edellä mainitusta eri mieltä. 
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Kuvio 6. Alueellinen ympäristökeskus (nykyinen ELY-keskus) 

puuttumisoikeuden käyttäjänä. 

 

Ympäristöministeriön alueellisille ympäristökeskuksille tekemän kyselyn mukaan 

ympäristökeskukset puolestaan näkevät, että kuntien välillä on suuria eroja siinä, 
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miten ne huolehtivat ympäristöstään. Tämä tuli kyselyssä hyvin selvästi esille noin 

90 %:n vastaajista hyväksyessä tämän väitteen. Lisäksi kaksi kolmesta vastaajasta oli 

väitteen kanssa täysin samaa mieltä. Kyselyn vastaajista noin 70 % oli sitä mieltä, 

että kuntien itsenäisyys alueidenkäytön suunnitteluun liittyvissä tehtävissä on kaiken 

kaikkiaan vahvistunut. Kuitenkin noin puolet vastaajista kuitenkin toi myös esille, 

että kunnat nojautuvat voimakkaasti ympäristökeskuksen asiantuntemukseen 

alueidenkäytön suunnitteluun liittyvissä kysymyksissä. Väite siitä, että alueellinen 

ympäristökeskus (nykyinen ELY-keskus) työskentelisi enemmän pienten kuntien 

kanssa, jakoi vastaajien mielipiteitä. Vajaa 40 % sekä kannatti että vastusti tätä 

väitettä. Suurin piirtein samalla tavalla vastattiin väitteeseen, joka koski kuntien 

yhteistyön lisääntymistä alueidenkäytön suunnitteluun liittyvissä tehtävissä.1014 

Tekemieni haastattelujen mukaan kuntien ja valtion edustajien välillä vallitsee 

selkeitä näkemyseroja siitä, miten hyvin yhteistyö kuntien ja valtion välillä yhteistyö 

kaavoituksessa toimii. Harstila1015 toteaa, että kaavayhteistyöhön kuntien ja valtion 

välillä on liittynyt ongelmia. Harstilan mukaan monesti vaikkapa kauneuteen tai 

kaupunkikuvaan liittyvät asiat näyttäisivät olevan sellaisia, johon esimerkiksi valtion 

viranomaiset puuttuvat vastoin olemassa olevaa lainsäädäntöä. Harstilan mukaan 

kunnan pitää saada tehdä omia ratkaisuja ja sitä kautta erilaisuus, monimuotoisuus 

ja alueelliset vahvuudet saadaan käyttöön. Hänen mielestään kunnan pitää saada 

tehdä huonojakin ratkaisuja, jos kaavapäätösten teko on laissa määritelty kunnan 

toimivaltaan. Harstilan mukaan valtion ympäristöhallinto valvoo ennen kaikkea sitä 

että kunnat noudattavat lakia ja kaavat ovat maakuntakaavan mukaisia. Osittain 

lakiin kirjoitettu maakuntakaavan edistämisvelvoite tai noudattamisvelvoite, sotii 

Harstilan mukaan kunnallista itsehallintoa vastaan. Harstila toteaa, että kunnan 

edun mukaista on toimia hyvässä yhteistyössä valtion viranomaisten kanssa. Eri 

kunnissa on erilaisia suunnittelukulttuureita. Joissain on kehittyneempää 

suunnittelukulttuuria ja toteutetaan enemmän maankäytön suunnittelua. Painoarvo 

                                                   
1014 Ympäristöministeriö 2005b, 14-15. 
1015 Harstila 2009 
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on erilainen eri kunnissa ja sitä kautta suhde ympäristöhallintoonkin on erilainen. 

Harstilalla on sellainen mielikuva,  että kunnissa ja ELY-keskuksissa nähdään 

hyvänä, että suunnitelmallisesti kehitetään kaupunkia ja on tietty suunnitelmallisuus 

ja johdonmukaisuus koko toiminnassa.  

Ympäristöministeriön edustajat puolestaan eivät näe isompia ongelmia 

kaavayhteistyössä kuntien ja valtion välillä. Korhosen1016 mukaan sekä kunnat että 

ELY-keskukset ovat omaksuneet varsin hyvin roolinsa. Lisäksi ELY-keskukset ovat 

käyttäneet valitusoikeuttaan kohtuullisesti. Haapanalan1017 mukaan kunta-valtio 

suhde on toiminut kutakuinkin kuin sen on suunniteltukin toimivan.   

Kuntapuolella yhteistyöstä on eriäviä näkemyksiä. Esimerkiksi Jaakolan1018 mukaan 

ongelmia esiintyy muun muassa vielä kuntien ja valtion välillä roolijaossa. Jaakolan 

mukaan tavallaan yritetään toimia vanhan rakennuslain mukaisesti. Esimerkiksi 

lausuntomenettelyä pidetään Jaakolan mukaan tahallaan niin raskaana, (niin kuin 

vanha laki edellytti) eikä käytetä maankäyttö- ja rakennuslain suomia keinoja. Myös 

Jääskeläinen & Syrjänen1019 toteavat, että ehkä eniten epävarmuutta ja 

erimielisyyttäkin on kuntien ja alueellisten ympäristökeskusten (nykyisten ELY-

keskusten) kesken esiintynyt MRL 9 §:n mukaisten selvitysten tekemisessä ja 

vaikutusten arvioinnissa. Erityisesti kaavoituksessa on noussut voimakkaasti esille 

selvitysten ja vaikutusten arviointien riittävyys. Jääskeläisen ja Syrjäsen mukaan 

ongelmatilanteisiin oli jouduttu lainsäädännön muuttumisen vuoksi ja siksi, ettei 

neuvotteleva yhteistyö ollut vielä asettunut luonteviin uomiin. Jääskeläisen ja 

Syrjäsen mukaan alueellisten ympäristökeskusten (nykyisten ELY-keskusten) työssä 

näyttäisi korostuvan suojeleva ja säilyttävä ote, kun taas kunnat painottavat 

dynaamisuutta ja yhdyskuntarakenteen kehittämistä. Erityisesti suuret kunnat ovat 

arvioineet selvitysten ja vaikutusten arviointitarpeiden lisääntyneen liikaa ja lisäksi 

syövän tarpeettomasti rahaa ja aikaa hyvältä suunnittelulta. Myös erilaiset 

                                                   
1016 Korhonen 2008 
1017 Haapanala 2008 
1018 Jaakola 2008 
1019 Jääskeläinen & Syrjänen 2010, 51-52 
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näkemykset alueellisten ympäristökeskusten (nykyisten ELY-keskusten) ja kuntien 

välillä kohdistuvat ennen muuta luonnonympäristöä ja kulttuuriympäristöä 

koskeviin selvityksiin ja arviointeihin. Kaavatalouteen ja yhdyskuntarakenteeseen 

liittyvistä selvityksistä on sen sijaan ollut vain harvoin erimielisyyttä. Kunnat itse 

ovat yhä enemmän panostaneet uusien ja lisäselvitysten tekemiseen. Myös 

ympäristöön liittyvät riskit, kuten pilaantuneet maat, sekä haitat kuten melu, ovat 

lisänneet kuntien omaehtoista tarvetta panostaa riittäviin selvityksiin.  

Jaakolan1020 mukaan lain toimivallanjako on riittävän selvästi sanottu 

maankäyttö- ja rakennuslaissa. Jaakola kuitenkin toteaa, että yhteistyökokemukset 

eivät ole aina hyviä päättäjillä, kuntalaisilla eikä kunnan johdollakaan ja konflikteja 

esiintyy. Ristiriitatilanteet perustuvat usein siihen, että ei ole riittävästi tietoa tai 

sitten on ollut kiiretilanne, josta on seurannut epätietoisuus. Jaakola toteaa lisäksi, 

että varmasti ylilyöntejä on tapahtunut molemminpuolin ja joissakin asioissa ollaan 

erehdytty. Jaakola toteaa, että esimerkiksi Seinäjoella yritettiin joskus viedä 

eteenpäin vähempiarvoisia kaavoja nopeutetulla järjestelyllä. Siihen 

ympäristökeskus kuitenkin puuttui, vaikka se oli lakimiehen päättämä prosessi. 

Kaavoitusprosessia yritettiin oikaista sillä tavalla, että kun vähäinen kaavamuutos 

pannaan vireille, niin kaupunginhallitus sillä samalla päätöksellä hyväksyi sen, mikäli 

siitä ei tullut muistutuksia. Tämä oli kuitenkin ympäristökeskuksen mielestä väärin 

sen takia, että jokaisesta päätöksestä on tietty aika valittaa ja jos vähäisestä 

kaavamuutoksesta ei ole lopullista hyväksymispäätöstä nähtävilläpidon jälkeen, niin 

kuntalaiset eivät tiedä valittaa siitä niin kuin ensimmäisestä päätöksestä. Jaakola 

toteaa, että yhteistyötä on yritetty opetella puolin ja toisin.   

Haapanalan mukaan museovirastoilla ja kunnilla on ollut erimielisyyksiä ehkä 

enemmän kuin muiden tahojen kanssa. Hänestä se johtuu museoviraston roolista ja 

siitä että joudutaan rakennusympäristöarvojen kanssa ristiriitaan. Lisäksi 

Haapanalan mukaan museoviraston resurssit olivat alkuun aika pienet ja heillä ei 

aina ollut riittävästi mahdollisuuksia osallistua viranomaisneuvotteluihin ja siksi 

                                                   
1020 Jaakola 2008 
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heidän kannanottonsa tuli joskus vähän myöhäisemmässä vaiheessa ja ehkä vähän 

yllättäenkin. Tästä syntyi ehkä ristiriitojakin. Haapanalan mukaan yhteistyö kuntien 

ja valtion viranomaisten välillä sujuisi paremmin, jos pystyttäisiin puolin ja toisin 

käyttämään enemmän voimavaroja suunnittelutyöhön ja yhteistyöhön. Haapanalan 

mukaan uuden roolin oppimisen ongelmia oli sekä kunnilla että valtion 

viranomaisilla. Jotkut toimijat oppivat uuden roolinsa nopeasti, joillakin se vei 

vähän pidempään.1021 Härön1022 mukaan muinaismuistolaista on tullut erimielisyyttä 

museoviraston ja kuntien välillä. Lisäksi Häröä häiritsee se, että ympäristökeskukset 

ovat aika ”eriparisia”. Hän toivoisi, että neuvottelut ja kehittämiskeskustelut olisivat 

tasalaatuisempia kuin, mitä ne ehkä tällä hetkellä ovat. Härön mukaan kunnat ja 

ympäristökeskukset eivät ole luulleet liikoja oman roolinsa suhteen. Härö toteaa, 

että ehkä enemmän museoviraston roolin suhteen luullaan liikoja. Jos kunnalla on 

voimavaroja, osaamista ja asennetta, silloin kunta ottaa aktiivisesti käyttöönsä 

toimivaltansa ja päätösvaltansa. Jos se ottaa kaikki asiat huomioon, niin 

ristiriitatilanteita ei synny. Enemmän on kyse Härön mukaan kunnan omasta 

toimintamallista. Luottamusmiehet eivät Härön mukaan ehkä ole riittävän hyvin 

perillä siitä, miten kaavoitusprosessit toimivat. Lisäksi luottamusmiesten käsitys 

vastuista ja sitoumuksista on Härön mielestä joillekin epäselvä eli mitä kunnan 

toimivalta edellyttää.   Härö toteaa, että museoviraston ja kuntien välillä 

kaavoitusasioista keskustellaan ja välillä syntyy vähän jännitteitä, mutta Härön 

mukaan museovirasto otetaan huomioon. Joskus aikataulut tekevät myös tiukkaa. 

Härön mukaan suurten kuntien kanssa on ehkä helpompi toimia nimenomaan 

virkamieskulttuurissa. Pienten kuntien kanssa on ehkä vähän vaikeampaa, koska 

museovirasto on fyysisesti kaukana.  

Hurmerannan1023 mukaan uudet roolit kaavoituksessa ovat pikku hiljaa löytyneet 

sekä kuntien että valtion viranomaisten osalta. Laineen1024 mukaan taas ongelmia 

                                                   
1021 Haapanala 2008 
1022 Härö 2008 
1023 Hurmeranta 2008 
1024 Laine 2008 
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on sekä ympäristökeskusten välillä että ympäristökeskusten sisällä. Laine toteaa, 

että sataprosenttisella varmuudella on olemassa ELY-keskuksia, jotka haluaisivat 

myös kaavoittaa ja toimivat neuvotteluissa kuin kaavoittajat eli kaikki ELY-

keskukset eivät näe omaa rooliaan ennakollisena ohjaajana. Laine sanoo myös, että 

jotkut kunnat olivat alussa hyvin ”käärmeissään” siitä, että alueelliset 

ympäristökeskukset puuttuivat liikaa ja kunnat ihmettelivät, että ”eikö me oltukaan 

itsenäisiä”. Laineen mukaan nämä kunnat eivät olleet lukeneet kaikkia MRL:n 

pykäliä. Iso kysymys on ollut Laineen mukaan se, että ympäristökeskusten resurssit 

ovat olleet pääsääntöisesti aivan liian väärin mitoitettu työhön nähden. Sekä niin 

tiedollisesti kuin määrällisestikin. Laine jatkaa, että myös kunnissakin on 

riittämättömiä resursseja. Lisäksi Laine toteaa, että sektoriviranomaiset eivät olleet 

miettineet ollenkaan sitä, kuinka paljon neuvottelumenettely vie heidän aikaansa. 

Laineen mukaan kaikki sektoriviranomaiset (esim. museoviranomaiset, 

ratahallintokeskus) eivät ole vieläkään sopeutuneet siihen, että neuvottelu on nyt se 

paikka, missä yhteistyö kaavoitusasioissa hoidetaan.  Laine toteaa vielä, että 

neuvottelumenettelyn lähtökohtana voisi olla neuvottelutarpeen arviointi. 

Minkälainen  on sellainen kaava, mistä pitää neuvotella? Tätä asiaa ei ole kovin 

selkeästi määritelty laissa. Isot kaupungit ovat Laineen mukaan sitä mieltä, että 

neuvottelukynnys on turhan matala. Laine toteaa, että kun ympäristökeskukset ovat 

ympäristöministeriön ohjattavana, niin ympäristökeskusten pitäisi ottaa esille 

enemmän esille ko. alueeseen liittyviä asioita, sen sijaan, että  ne ottavat 

ympäristöministeriöltä esille tulevia asioita. Ympäristöministeriö antaa Laineen 

mukaan ympäristökeskuksille tiettyjä teemoja, joita ympäristökeskukset ikään kuin 

vahtivat. Ympäristökeskusten pitäisi Laineen mukaan olla enemmän oman alueen 

asialla.   

Ympäristöministeriö julkaisi maaliskuussa 2013 selvityksen ’ELY-keskukset 

alueidenkäytönja rakentamisen ohjaajina’. Selvitystyön tarkoituksena oli osana 

maankäyttö- ja rakennuslain kokonaisarviointia selvittää ja arvioida ELY-keskusten 

viranomaistoimintaa maankäyttö- ja rakennuslain mukaisissa tehtävissä. Selvityksen 
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vastaanottanut asunto- ja viestintäministeri Krista Kiuru totesi seuraavasti: ”Selvitys 

osoittaa, että maankäyttö- ja rakennuslakia tulkitaan eri puolilla Suomea jossain 

määrin eri tavoin. On tärkeää, että tulkinnat ovat mahdollisimman yhteneväisiä. 

Tämä edellyttää toimintatapojen ja ympäristöministeriön ohjauksen kehittämistä. 

Yhdenmukainen toiminta luo luottamusta kansalaisten suuntaan”. 1025 

Edellä mainitun selvityksen mukaan ELY-keskusten eroavaisuudet liittyvät 

ensinnäkin toimintatapoihin, toiseksi yhteistyöilmapiiriin, kolmanneksi 

asiantuntemukseen ja neljänneksi resurssien käyttöön. Selvityksessä ehdotetaan, että 

ELY-keskusten toimintatavat yhdenmukaistetaan. Selvityksessä todetaan myös, että 

ELY-keskusten toiminnan tärkeimpiä kehittämistarpeita alueidenkäytön ja 

rakentamisen ohjauksen tehtävissä ovat: 1.) ohjauksen painottaminen nykyistä 

enemmän kuntien strategisen alueidenkäytön  suunnittelun, yleiskaavoituksen ja 

kestävän yhdyskuntarakenteen edistämiseen ja  valtakunnallisten 

alueidenkäyttötavoitteiden turvaamiseen, sekä 2.) toimintatapojen kehittäminen ja 

toiminnan yhdenmukaisuuden parantaminen hyödyntämällä nykyistä enemmän eri 

ELY-keskuksissa jo toimivia parhaita käytäntöjä ja tehostamalla 

ympäristöministeriön ohjausta. ELY-keskuksissa kritiikkiä on nostattanut erityisesti 

se, että ympäristöministeriön ohjeistus muun muassa uusista säädöksistä kestää 

kauan. Viranomaisneuvotteluja ehdotetaan selvityksessä kevennettäväksi niin, että 

neuvottelua ei olisi yleensä tarpeen järjestää laadittaessa asemakaavaa kunnassa, 

jonka kaavoitustoimi ja muu maankäytön ohjaus on riittävän kehittynyt, jos 

oikeusvaikutteinen yleiskaava ohjaa riittävästi asemakaavoitusta.1026 

                                                   
1025 Ympäristöministeriön tiedote 6.3.2013 ” Selvitys: ELY-keskusten alueidenkäytön ja rakentamisen 

viranomaistehtävät strategisempaan suuntaan”. 
1026 Haapanala 2013, 48-53. 
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1.3 Kuntien edellytykset hyvään kaavoitukseen 

1.3.1 Kuntien kaavoituksen resurssien riittävyydestä 

Maankäyttö- ja rakennuslakiin sisältyy kunnan voimavarojen ja 

asiantuntemuksen riittävyyttä korostavia säännöksiä.  Kunnassa on laissa määrätty 

huolehtimisvastuu alueiden käytön suunnittelusta ja ohjauksesta alueellaan 1027. 

Kunnat ovat kuitenkin resursseiltaan ja kaavoitusvalmiuksiltaan hyvin erilaisia1028. 

Kaavoitustoimeltaan vakiintuneissa kunnissa on valmiuksia maankäytön 

seurantaan, kaavojen laadintaan ja taustaselvitysten tekemiseen. Väkiluvultaan 

pienissä kunnissa kaavoitushenkilöstöä ei useinkaan ole, ja kaikki suunnitteluun 

liittyvä työ hankitaan ostopalveluina1029. Maankäytön suunnittelutehtävä voi 

edellyttää sellaisia resursseja ja osaamista, joita yksittäisellä kunnalla ei ole 

käytettävissään, ja joita sen ei kannata pysyvästi hankkia. Kunta voi ostaa 

tarvitsemansa suunnittelupalvelut esimerkiksi kaavan tai sen osan laadintaan, 

selvitysten ja tutkimusten tekemiseen tai suunnittelutarpeen selvittämiseen. 

Yleiskaavatyö on tyypillinen laajaa osaamista edellyttävä suunnittelutehtävä, johon 

useimmissa kunnissa käytetään omien resurssien ohella myös ostopalveluja.1030 

                                                   
1027 Muun muassa yli 6000 asukkaan kunnilla tulee lain mukaan olla oma tai kuntien yhteinen kaavoit-

taja (MRL 20 §). 
1028 Ryynänen (2012, 51) kirjoittaa, että tämän päivän suurin ongelma kunnallisella itsehallinnolla on 

käytettävissä olevien voimavarojen sovittaminen vastuulla olevien tehtävien määrään ja sisältöön. Ryynä-
nen toteaa, että kummastakin päättää keskeisiltä osin lainsäätäjä. 

1029 Seppänen (2001) on tarkastellut Suomen Kuntaliiton julkaisemassa oppaassa konsultin käyttöä 
kaavoituksessa. Seppäsen (2001, 72) mukaan konsultin ammattitaito ja kokemus korostuvat erityisesti 
kunnissa, joissa ei ole pysyvää kaavoitusorganisaatiota suunnittelutyötä ohjaamassa. Konsultti vastaa suun-
nittelutyöstä sopimuksen mukaisesti. Konsultti on tilaajan valitsema asiantuntija, joka valvoo tilaajan etua 
ja pitää kunnan ajan tasalla suunnitteluun vaikuttavista tekijöistä, kuten suunnittelutehtävässä ilmenevistä 
ongelmista, työhön vaikuttavista muista suunnitelmista ja viranomaisohjeista. Seppäsen (2001, 76) mukaan 
suunnitteluhankinnan onnistumiseen vaikuttavat sekä tilaajan että konsultin toimenpiteet ja menettelytavat 
työprosessin aikana. Ristiriitoja ehkäisevät selvä ja riittävän tarkasti laadittu sopimus, tilaajan ja konsultin 
yhteistyötahto suunnittelun aikana sekä esiin tulevista ongelmista tiedottaminen ja niiden käsittely. Erimie-
lisyydet sopimustulkinnoissa perustuvat usein siihen, että tilaaja ja konsultti ymmärtävät tuotettavan palve-
lun toisistaan poikkeavalla tavalla. 

1030 Laine & Hurmeranta 2008, 18. 
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Maankäyttö- ja rakennuslaissa 20 §:ssä säädetään seuraavasti: ”Kunnalla tulee 

olla käytettävissään tehtäviin riittävät voimavarat ja asiantuntemus.” Harstilan1031 

mukaan kaavoitus on suhteellisen hyvin resurssoitu pääsääntöisesti. Koska laki 

velvoittaa kaavoitukseen, kunta resurssoi sen tavalla tai toisella. Haapanalan1032 

mukaan resursseissa on niukkuutta. Korhosen1033 mukaan julkishallinnolla 

yleensäkin on tällä hetkellä pienet resurssit. Joidenkin kuntien mielestä 

ympäristökeskukset vaativat liikaa erilaisia selvityksiä kaavoista ja tämä vie kunnilta 

liian paljon resursseja. Haapanalan mukaan ympäristökeskukset ovat usein tuoneet 

esille sen kaavoituksen sujuvuudenkin kannalta, että on aika kohtalokasta jos 

mennään eteenpäin liian vähillä selvityksillä ja päätös kumotaan sen takia, että ei ole 

tehty riittäviä selvityksiä. Tällöin joudutaan palaamaan alkulähtökohtaan ja 

tekemään selvityksiä. Jos halutaan olla varmoja, niin silloin joudutaankin toimimaan 

varman päälle. Myöskään Härön1034 mukaan ympäristökeskukset eivät vaadi liikaa 

erilaisia selvityksiä. Härö toteaa, että haluttiin tai ei, niin maankäyttö- ja 

rakennuslaissa edellytetään aika paljon selvityksiä. Jaakolan1035 mukaan yksi 

kaavoituksen peruskysymys on, että riittävätkö resurssit. Jaakola toteaa, että 

vajausta resursseista on kaikilla. Jaakolan mukaan osa selvityspyynnöistä on 

aiheettomia. ELY-keskukset vaativat selvityksiä, jotka eivät enää ehdi vaikuttaa 

suunnitteluun tai selvityksellä ei ole sellaista merkitystä, että se vaikuttaisi 

suunnitelmaan siten, miten sitä perustellaan. Tämän tyyppinen selvitysten teko 

kaavoituksen loppuvaiheessa on turhauttavaa varsinkin, jos selvityksellä ei tuoda 

kaavoitusasiaan mitään uutta.  

Suomen Kuntaliitto on kartoittanut kuntien kaavoituksen resurssien 

nykytilannetta ja tulevia tarpeita kunnissa. Vuosien 2000–2004 tilannetta 

selvittäneen kyselyn tulokset viittaavat siihen, että aallonpohja on saavutettu ja 

henkilöresurssit ovat nyt hienoisessa kasvussa. Kyselyn mukaan kokonaiskuvaa 
                                                   
1031 Harstila 2009 
1032 Haapanala 2008 
1033 Korhonen 2008 
1034 Härö 2008 
1035 Jaakola 2008 
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parantaa jossain määrin se, että myös konsulttimäärärahat ovat loivassa nousussa. 

Positiivista on, että kaikissa kuntakokoluokissa on enemmän resurssejaan lisänneitä 

kuin niitä vähentäneitä kuntia. Lisäksi kuntien kaavoitushenkilökunnan 

koulutustaso on nousemaan päin, vaikka muutos on hidas. Kyselyssä kuntia 

pyydettiin myös miettimään, mihin mahdollisesti saatavat lisäresurssit haluttaisiin 

suunnata. Vastauksien mukaan suuret kaupungit ja kunnat olisivat kiinnostuneita 

kaavoittajien palkkaamisesta kuntaan ja pienemmät kunnat käyttäisivät lisäresursseja 

konsulttimäärärahoihin. Tosin myös suuremmista kunnista noin 40 % lisäisi 

konsulttimäärärahoja.1036  

Konsulttien käyttö on lisääntynyt merkittävästi tai jossain määrin vuosina 2005–

2009 joka kolmannessa kunnassa1037. Mielestäni konsultin vahva asema voi olla 

varsinkin pienissä kunnissa kunnallisen itsehallinnon toteutumisen este. Suomen 

Kuntaliiton kyselyn mukaan konsulttien käytön lisäämisessä on ollut ensisijaisesti 

kyse oman suunnittelutoiminnan täydentämisestä eikä kaavan laadinnan 

asteittaisesta ulkoistamisesta. Toisaalta Kuntaliiton kyselyssä todetaan myös, että 

noin 15 %:ssa kaikista vastanneista kunnista konsulttien käyttö on vähentynyt 

ainakin jossain määrin. Vähenemistä on ollut suhteellisesti eniten suurissa kunnissa. 

Vähentyminen liittynee saman ajanjakson taloustilanteen kehittymiseen. Kuntaliiton 

kyselyn mukaan konsultteja käytetään suuremmissa kunnissa usein juuri 

ajankohtaisissa kiireellisissä hankkeissa, joita viime vuosina on ollut tavallista 

vähemmän.1038 

1.3.2 Suunnittelijoiden ammattitaito 

Suunnittelijoiden hyvä ammattitaito1039 on välttämätön edellytys kaavoituksen 

onnistumiselle. MRL 10 §:ssä säädetään: ”Kaavan laatijan tulee olla pätevä 

tehtävään. Pätevyydestä säädetään tarkemmin asetuksella.” MRA 3 §:ssä puolestaan 

                                                   
1036 Laine & Hurmeranta & Mynttinen 2005, 6-12. Ks. myös Puustinen & Hirvonen 2005, 58-61. 
1037 Laine & Hurmeranta & Tanskanen & Heikkinen 2010, 17-18. 
1038 Laine & Hurmeranta & Tanskanen & Heikkinen 2010, 17-18. 
1039 Puustisen (2004, 15) tutkimuksen mukaan vuorovaikutustaidot, näkemyksellisyys ja prosessinhal-

lintataidot muodostavat kaavoittajan ammattitaidon.  
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todetaan: ”Kaavan laatijalla tulee olla suunnittelutehtävään soveltuva 

korkeakoulututkinto ja tehtävän vaativuuden edellyttämä riittävä kokemus.” 

Jääskeläinen ja Syrjänen1040 kirjoittavat, että asetuksen perustelumuistiossa 

arvioidaan kaavan laatijalle vaaditun korkeakoulututkinnon soveltuvuutta ja 

tehtävän vaatimaa riittävää kokemusta. Muistiossa kehotetaan kiinnittämään 

huomiota kulloisenkin kaavoitustehtävän vaatimusten mukaisesti mm. 

yhdyskuntakehitykseen, rakennuskulttuuriin, kaavoitukseen liittyvien 

kaupunkisuunnittelu-, ympäristö-, maisema- ja liikennekysymysten sekä 

taloudellisten ja sosiaalisten kysymysten tuntemukseen. Myös kaavan laadintaan 

liittyvien vuorovaikutus-, ja päätöksentekomenettelyjen hallintaan sekä kaavatasosta 

riippuen kaavan toteuttamiseen kuuluvien rakennussuunnittelun ja 

kiinteistöteknisten kysymysten tuntemukseen on kiinnitettävä huomiota. Varsinkin 

laaja-alaiset tai vaikutuksiltaan muutoin merkittävät kaavoitustehtävät edellyttävät 

yleensä useiden henkilöiden kokemuksen ja koulutuksen tuoman ammattitaidon 

yhdistämistä. Tällöin kaavan laadinnasta vastuullisena olevan henkilön pätevyyden 

arvioinnissa korostuu erityisesti kyky hallita ja johtaa kaavoitustyön kokonaisuutta. 

MRA 107 §:ssä todetaan kuitenkin: ”Sen estämättä, mitä 3 §:ssä säädetään kaavan 

laatijalta vaadittavasta tutkinnosta, kaavan laatijana kokemustaan vastaavissa 

kaavoitustehtävissä voi toimia myös henkilö, jolla ennen tämän asetuksen 

voimaantuloa kaavoitustehtävistä hankkimansa kokemuksen perusteella on 

katsottava olevan tehtävään tarvittavat edellytykset.”  

Suomen arkkitehtiliitto (SAFA), Suomen Kaavoitusinsinöörien Yhdistys (SKI), 

Suomen Maisema-arkkitehtiliitto (MARK) sekä Rakennusinsinöörit ja -arkkitehdit 

(RIA) ovat perustaneet 1999 ”Kaavan laatijoiden rekisterin”. Kaavan laatijoiden 

pätevyyden toteamisen tarkoituksena on vapaaehtoisen rekisteröitymisen 

perusteella ylläpitää julkista luetteloa Suomessa maankäyttö- ja rakennuslain 

mukaisten kaavojen laatimista harjoittavista henkilöistä, jotka 

yhdyskuntasuunnittelijoina yltävät 7.9.2005 annetun ammattipätevyysdirektiivin 

                                                   
1040 Jääskeläinen & Syrjänen 2003, 596. 
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(2005/36/EY) ja sitä täydentävien suositusten mukaiselle ammattitaidon tasolle. 

Luetteloon hyväksymisen perusteella voidaan arvioida henkilön pätevyyttä 

maankäyttö- ja rakennuslain ja sen nojalla annettavien säädösten tarkoittamiin 

kaavan laatijan tehtäviin. Rekisteriä päteviksi todetuista kaavan laatijoista voidaan 

kaupunkisuunnittelutehtävien (urban design, urban planning) osalta esittää 

mahdollisen eurooppalaisen yhdyskuntasuunnittelijoiden rekisterin Suomen 

osuudeksi. Pätevyyden toteamistoiminnan tehtävänä on varmistaa 

suunnittelutehtäviin pätevyyden toteamista hakevan henkilön pätevyys eli 

koulutuksen ja kokemuksen riittävyys ko. suunnittelutehtäviin.1041  

Pahin suunnittelijoihin liittyvä syy epäonnistumiseen on Pekka V. Virtasen 

mukaan puutteellinen ammattitaito1042. Puutteelliseen ammattitaitoon liittyy Pekka 

V.Virtasen1043 mukaan muun muassa seuraavia piirteitä:  ”Vähäinen tai olematon 

käytännön kokemus tai puhdas idealismi on voinut johtaa realiteettien 

unohtamiseen tai sivuuttamiseen. Tällaisia realiteetteja ovat esimerkiksi 

luontosuhteet (maaperä, pinnanmuodostus), kiinteistöjaotus ja omistussuhteet sekä 

taloudelliset tekijät. Suunnittelijalla saattaa myös olla joitakin ”asennevammoja” eli 

sellaisia ennakkokäsityksiä, joita hän pyrkii härkäpäisesti toteuttamaan vaikka 

olosuhteet ja muiden näkemykset puhuisivat niitä vastaan. Tähän liittyy usein 

joidenkin yksittäisten tekijäin, kuten estetiikka, biologia, talous tms., ylikorostus 

sekä jonkin suunnittelumuodin kritiikitön noudattaminen. Asennetekijöihin kuuluu 

myös ylimielinen ja vähättelevä suhtautuminen suunnittelun muihin osapuoliin, 

jolloin esimerkiksi kansalaisten kuulemista pidetään vain turhana muodollisuutena.”  

Myös moraaliset ja muut persoonaan liittyviä ongelmat saattavat liittyä 

suunnittelijoihin. Yksi esimerkki on lahjottavuus. Suomen tilanne tässä suhteessa 

on kuitenkin varsin hyvä. Korruptiota mittaavan Transparency Internationalin 

                                                   
1041 Ks. tarkemmin: http://www.fise.fi/ 
1042 Sairinen (2009, 147) on todennut, että tutkimus joutuu usein toteamaan suuria puutteita ympäris-

tön rakentamista ja muuttamista koskevassa valmistelussa ja päätöksenteossa. Syiksi on havaittu muun 
muassa talouden toimijoiden vahvuus, edustuksellisen politiikan puolustusreaktiot, suunnittelujärjestelmien 
puutteet sekä suunnitteluvaltaa käyttävien professioiden  (esim. kaavoittaja) omat käytännöt ja näkemykset.  

1043 Virtanen 2003, 71 
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indeksissä vertailussa Suomi on pärjännyt yleensä erittäin hyvin1044. Yksi tapa estää 

tai vähentää korruptiota ja muita väärinkäytöksiä on suunnittelun avoimuus. 

Avoimuus on tärkeää myös sen takia, että sen avulla tuetaan ja lisätään demokratiaa 

suunnittelussa. Moraaliin liittyy Pekka V. Virtasen myös kyky kestää painostusta. 

Hänen mukaansa jotkut maanomistajat, rakentajat ”naapurit” ym. pyrkivät 

painostamaan kaavoittajaa heille mieluisiin ratkaisuihin. Tämä perustuu siihen, että 

kaava-asioilla on usein suuria taloudellisia vaikutuksia. Painostaminen ei kuitenkaan 

tuottane useimmille kaavoittajille ylivoimaista rasitusta. Muita suunnittelijan 

persoonaan voi liittyviä huonoon lopputulokseen johtavia tekijöitä ovat 

huolimattomuus, jonka seurauksena voi moni tärkeä seikka jäädä selvittämättä tai 

huomioonottamatta, sekä perusteeton itsetärkeys tai ylimielisyys, jotka estävät 

kuuntelemasta aidolla tavalla muiden osapuolten tietoja ja näkemyksiä. Kaavoittajan 

ammattitaidon ydinaluetta onkin kuuntelu ja eri osapuolien toiveiden kartoitus. 

Kaavoitusprosessin aikana tulisi kyetä varmistamaan, että eri näkökulmat pääsevät 

monipuolisesti esille ja että ongelmien ratkaisemiseen pyritään aidossa 

vuorovaikutuksessa. Kaavoittajan tulee myös kyetä perustelemaan eri 

vaihtoehtoja.1045 

Pekka V. Virtasen mukaan huonoon lopputulokseen voi johtaa myös 

suunnittelijan puutteellinen paikallisten olojen tuntemus, joka voi koskea 

esimerkiksi luonnonoloja, maanomistussuhteita, olemassa olevaa rakennuskantaa ja 

suojelunarvoisia kohteita. Virtanen toteaa, että tämä vaara uhkaa eritoten sellaisia 

konsulttisuunnittelijoita, jotka asuvat kaukana kohdealueesta ja joilla ei ole tarpeeksi 

aikaa tai halua perehtyä kohteeseen perusteellisesti paikan päällä. Lisäksi 

paikalliskulttuurin huomiotta jättäminen, mikä koskee esimerkiksi rakennus- ja 

asumisperinteitä, johtaa yleensä huonoon tulokseen. Hyvältä suunnittelijalta 

                                                   
1044 Transparency Suomi ry:n puheenjohtaja Pentti Mäkinen on kuitenkin todennut, että suomalais-

ten yritysten ulkomailla maksamat lahjukset, ongelmat kaavoituksessa, intressiristiriidat ja niin kutsutut 
hyväveliverkostot ovat esimerkkejä Suomessa ongelmallisiksi koetuista asioista. Ks. tarkemmin  URL: 
http://www.transparency.fi/suomi-jaetulla-kakkossijalla-transparency-internationalin-korruptiotilastossa-
0. 26.2.2013. 

1045 Virtanen 2003, 72. 
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edellytetään lisäksi riittäviä kommunikointikykyjä.1046 Liiallinen suunnittelu 

puolestaan aiheuttaa tarpeetonta viivästystä, suunnittelun liiallista 

yksityiskohtaisuutta ja turhia kustannuksia. Pekka V. Virtanen toteaakin, että yksi 

suunnittelijan ammattitaidon merkki onkin se, että hän tajuaa kuinka pitkälle työssä 

on mentävä, jotta saavutetaan optimaalinen laatutaso.1047  

Kaavoittajan työ on monipuolista ja erittäin antoisaa, mutta myös vaativaa ja 

aikataulullisesti tiukkaa. Samaan aikaan meneillä on useita projekteja erilaisten 

ihmisten ja työryhmien kanssa. Tällöin tiimityöskentelytaidot ja töiden priorisointi 

nousevat tärkeiksi tekijöiksi työssä pärjäämisessä. Tiimityöskentely ei kuitenkaan 

automaattisesti takaa hyvää tulosta. Huonosti organisoitu ryhmätyö voi olla myös 

yksi epäonnistumisen syy.1048 

Kuten edellä on jo mainittu, niin konsulttien käyttö kuntien kaavoituksessa on 

lisääntymään päin. Perinteisesti konsulttipalveluja ovat käyttäneet pienet kunnat, 

joilla ei ole omia suunnitteluresursseja. Selvitysten ja vaikutusten arviointien 

painottuminen ja niiden edellyttämä erityisosaaminen ovat lisänneet myös suurten 

kaupunkien konsulttien käyttöä. Tilaaja-tuottajamalliin siirtyminen ja joustojen 

hakeminen resursseihin ovat myös lisänneet suurten kaupunkien kiinnostusta 

konsultteihin. Kautta aikojen parhailta konsulttiosaajilta on myös etsitty sellaista 

erityisosaamista ja innovointia, johon kunta itse ei ole yltänyt.1049 

 Suunnittelupalvelujen hankinnoissa on noudatettava hankintalainsäädäntöä1050. 

Kilpailuperiaatteesta poikkeaminen saattaa aiheuttaa kunnalle palvelun ostajana 

korvausvelvollisuuden laissa tarkemmin ilmenevin perustein. Kunta on velvollinen 

hyödyntämään hankinnoissaan olemassa olevat kilpailumahdollisuudet. 

                                                   
1046 Muun muassa Arola (2002, 43- 46) on pohtinut asukkaiden ja suunnittelijoiden välistä ristirii-

taulottuvuutta. 
1047 Virtanen 2003, 73 
1048 Virtanen 2003, 73; Laineen (2008, 20) mukaan yhteistyön onnistuminen maankäyttöön liittyvissä 

asioissa edellyttää hyvää johtamista, kitkatonta tiedon kulkua, luontevia yhteistyötapoja ja työvaiheiden 
suunnitelmallista lomittamista. Lisäksi päätöksentekoprosessin tulee kytkeytyä johdonmukaiseksi osaksi 
kokonaisuutta. 

1049 Laine & Hurmeranta & Tanskanen & Heikkinen 2010, 20. 
1050 Laki julkisista hankinnoista (hankintalaki) 348/2007; Valtioneuvoston asetus julkisista hankin-

noista 614/2007 
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Hankinnoissa on hankinnan arvosta riippumatta noudatettava ensinnäkin 

avoimuuden, toiseksi tasapuolisuuden ja kolmanneksi syrjimättömyyden 

periaatteita. Kunta voi myös sulkea tarjouskilpailusta pois tarjouksen tekijän, joka ei 

täytä asetettuja vaatimuksia teknisen, taloudellisen tai muun soveltuvuuden osalta 

tai joka on laiminlyönyt verojen tai lakisääteisten sosiaalimaksujen suorittamisen.1051  

Maankäytön suunnittelussa käytetään yleensä rajoitettua menettelyä. Rajoitettu 

menettely tarkoittaa, että tarjouksia pyydetään etukäteen määrätyltä joukolta 

konsultteja. Erityisesti avoimet tai kutsukilpailuna toteutettavat suunnittelukilpailut 

soveltuvat maankäyttövaihtoehtojen tai ideoiden kartoittamiseen. Juridista kaavaa ei 

suunnittelukilpailussa tehdä. Voittaneelle voidaan kuitenkin antaa kaavoitustehtävä 

perustellun suorahankinnan kautta. Konsultin valinnan vertailuperusteet ja 

painotukset määritellään hankintailmoituksessa ja tarjous pyyntöasiakirjoissa. 

Tarjouspyynnössä tulee ilmetä, mikä on laadun ja hinnan keskinäinen painoarvo 

tarjousten vertailussa. Laatutekijöiden painotus kaavoitustehtävissä on yleensä suuri 

kustannustekijöihin verrattuna. Suunnittelun laadun arviointialueita voivat olla 

muun muassa suunnittelijoiden pätevyys ja ammattiosaaminen, toimiston 

osaaminen ja tekniset edellytykset sekä tarjouksessa esitetty tehtävän 

lähestymistapa.1052 

Suunnittelusopimus tehdään kirjallisena. Tilaajan ja konsultin välinen sopimus 

on yksityisoikeudellinen sopimus. Suunnittelutyössä syntyvissä erimielisyyksissä 

ratkaisua etsitään ensisijaisesti sopimusasiakirjoista. Ongelmat pyritään 

ratkaisemaan ensisijaisesti neuvotteluilla ja sovittelulla. Mikäli sopuun ei päästä, 

riita-asiat ratkaistaan sopimukseen kirjatulla tavalla, tavallisesti käräjäoikeudessa.1053 

Keskeistä suunnittelun onnistumisen kannalta on, että tilaaja ja konsultti tekevät 

yhteistyötä kaavaprosessin eri vaiheissa. Myös luottamus osapuolten välillä on 

tärkeää. Konsultti vastaa suunnittelutyöstä sopimuksen mukaisesti.  Konsultti on 

tilaajan valitsema asiantuntija, joka valvoo tilaajan etua ja pitää kunnan ajan tasalla 

                                                   
1051 Laine & Hurmeranta 2008 
1052 Laine & Hurmeranta 2008 
1053 Laine & Hurmeranta 2008 
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suunnitteluun vaikuttavista tekijöistä, kuten suunnittelutehtävässä ilmenevistä 

ongelmista, työhön vaikuttavista muista suunnitelmista ja viranomaisohjeista. 

Konsultti vastaa myös sopimusehtojen mukaan siitä, että laadittu kaava tai muu 

tulostus on sopimuksen mukainen ja täyttää tehtävään liittyvien lakien, asetusten ja 

viranomaismääräysten vaatimukset. Lisäksi konsultti huolehtii osaltaan, että sillä on 

käytössään sopimuksen mukainen henkilökapasiteetti työn laadun, aikataulun ja 

toimituskyvyn varmistamiseksi, ja työhön osallistuvilla henkilöillä on edellytetty 

kokemus ja asiantuntemus työn eri vaiheisiin. Tehtävän onnistuneelle 

suorittamiselle on myös merkityksellistä, että tehtävä on oikein määritelty, 

lähtötietoja on riittävästi ja tilaaja on aktiivinen työn seurannassa ja valvonnassa. 

Konsultin ammattitaito ja kokemus korostuvat erityisesti kunnissa, joissa ei ole 

pysyvää kaavoitusorganisaatiota suunnittelutyötä ohjaamassa.1054 

Tilaaja puolestaan huolehtii osaltaan, että suunnittelu etenee ja konsultin 

tekemät työvaiheet ovat sopimuksen mukaisia. Suunnitteluprosessin johtaminen, 

koordinointi ja valvonta on oleellinen osa työn onnistumista. Tilaajan tehtäviin 

kuuluu myös seurata suunnitteluprosessin etenemistä sopimuksen mukaisesti. 

Tilaajan perusvelvollisuus on omalta osaltaan antaa konsultin käytettäväksi kaikki se 

mahdollinen tieto, joka on välttämätöntä suunnittelun suorittamiseen sopimuksen 

edellyttämällä tavalla. Tämä koskee sekä tarjous pyyntövaihetta, sopimuksen 

tekovaihetta että sopimuksen aikaisia suunnitteluvaiheita. Lisäksi tilaaja antaa 

sopimuksen mukaisen aineiston konsultin käyttöön ja huolehtii työssä oman 

työosuutensa täyttämisestä. Tilaajalla on myös velvollisuus suunnittelutyön aikana 

huomauttaa virheistä. Konsultti on puolestaan vastuussa tehtävästään tilaajan 

mahdollisesta valvonnasta huolimatta. Tilaajan on omalta osaltaan huolehdittava, 

että ne työvaiheet, joita konsultti kulloinkin tekee, ovat sopimuksen mukaisia. 

Sopimuksesta poikkeavat työn osuudet on tunnistettava sopimuksen mukaisiksi tai 

siitä poikkeaviksi, ennen kuin ne sovitaan tehtäväksi. Mikäli tilaaja hyväksyy 

sopimukseen kuulumattoman työosuuden tekemisen esimerkiksi hankkeen 

                                                   
1054 Laine & Hurmeranta 2008 
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työpalaverissa sopimusvaikutusta kirjaamatta, konsultille syntyy oikeus laskuttaa 

tilaajaa lisätyöstä. Jos tilaaja muutoinkin laiminlyö myötävaikutusosuutensa, tilaaja 

voi joutua korvausvastuuseen konsulttiin nähden Kunnan on syytä nimetä työhön 

yhteyshenkilö, jolla on tehtävän edellyttämää ammattitaitoa. Yhteyshenkilönä 

suunnittelutyössä voi toimia kaavoittaja. Pienessä kunnassa tehtävää voi hoitaa 

esimerkiksi aluearkkitehti.1055  

Laatuvaatimukset kaavaprosessissa kohdistuvat koko ketjuun eli kaavan 

hankintaan, kaavan laadintatapaan eli kaavaprosessiin ja varsinaisiin kaava-

asiakirjoihin. Kunta voi omalla toiminnallaan varmistaa ostopalveluna hankittavan 

yleiskaavan laatua hankinnan ja laatimisen eri vaiheissa: 1. miten tilaajaorganisaatio 

valmistelee ja ohjelmoi suunnittelutyön, 2. miten se hoitaa tarjouspyyntö- ja 

sopimusmenettelyt, 3. miten osallistuu suunnitteluun ja 4. miten ohjaa ja seuraa 

suunnittelun etenemistä. Lisäksi laadunhallinnan kannalta on tärkeää määritellä, 

kuka valvoo yleiskaavaprojektia, ja ketkä ovat osaprojektien vastuuhenkilöitä. 

Kunnan on hyödyllistä arvioida myös oman organisaationsa toimintaa ja 

menettelyjä. Arviointi voidaan tehdä kaavahankkeen päätyttyä sisäisessä 

loppupalaverissa. Arvioitavat seikat voivat liittyä 1. sopimuksen sisältöön, 2. 

kuntaorganisaation toimintaan kaavaprosessin aikana, 3. toiminnan vaikutuksiin 

työn tuloksissa sekä 4. käytettyihin suunnittelutyön menettelyihin. Palautteen 

käsittely on tärkeää toiminnan parantamiseksi ja hyvien menettelyjen 

tunnistamiseksi seuraavia kaavatöitä varten: mitkä olivat parannusta kaipaavat 

työosuudet ja missä organisaatio onnistui.1056 

Konsultin ja tilaajan asema ja vastuu on konsulttitoiminnan yleisten 

sopimusehtojen KSE 1995 mukainen, ellei sopimusasiakirjoissa ole toisin 

määritelty. Sopimuksen teon jälkeen osapuolten suoritusten muuttaminen ei ole 

mahdollista, elleivät tilaaja ja konsultti siitä erikseen sovi. Sopimusasiakirjoista 

                                                   
1055 Laine & Hurmeranta 2008 
1056 Laine & Hurmeranta 2008 
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poikkeavat työn muutokset ja lisäykset on syytä käynnistää vasta kirjallisen 

sopimisen perusteella.1057 

1.3.3 Päätöksentekijöiden asema 

Yhdyskuntasuunnittelussa lopputuloksen laatu ei suinkaan riipu vain 

ammattisuunnittelijoihin liittyvistä seikoista. Varsinainen päätäntävalta on 

demokraattisissa maissa kuitenkin kansalaisten valitsemilla poliitikoilla. Horelli & 

Kukkonen1058 muistuttavat, että mikäli päätöksenteko ei ole tyytyväinen 

valmisteluun, se voi palauttaa suunnitelman uudelleen valmisteltavaksi jopa useita 

kertoja. Lisäksi päättäjä voi myös hyväksyä suunnitelman osittain tai puutteellisena 

tai jopa vaatia, että valmistelu aloitetaan aivan uusista lähtökohdista. Mikäli 

suunnittelija niskuroi, päättäjällä on mahdollisuus joko vaihtaa suunnittelijaa tai 

ääritapauksessa jopa vapauttaa tämä tehtävästään. Vähemmän demokraattisissa 

yhteiskunnissa yhdyskuntia suunnitellaan – tai rakennetaan ilman perusteellisempia 

suunnitelmia – yksityisten maanomistajien, rakennusyrittäjien ja rahoittajien ehdoin. 

Seuraavassa tarkastellaan kuitenkin valittujen luottamusmiesten vaikutusta kuntien 

kaavoitukseen.1059 

Aho1060  on todennut, että kunta on kuntalaisten ”lähijulkisyhteisö” ja tärkeä 

samastumisen kohde. Kuntalaisten identiteetti rakentuu osaksi oman kunnan 

jäsenyyden kautta. Ahon mukaan ei ole mitään merkkejä siitä, etteikö vahva 

samastuminen kunnan jäsenyyteen ja sen mukanaan tuomaan identiteettiin vallitsisi 

myös tulevaisuudessa. Aho kirjoittaa, että vaikutusmahdollisuuksien kokemisella, 

                                                   
1057 Laine & Hurmeranta 2008 
1058 Horelli & Kukkonen 2002, 251. 
1059 Pystynen (1971, 72-73) on eritellyt keskeisimpiä vaikuttajia kunnallisessa päätöksenteossa seuraa-

vasti. Ensinnäkin valtion eri yksiköt ovat Pystysen mukaan erittäin merkittäviä vaikuttajia muun muassa 
laillisuuden ja tarkoituksenmukaisuuden valvojina. Toinen keskeinen ulkomaailman vaikuttaja syntyy 
poliittisista puolueista.  Kolmas merkittävä ryhmittymä ovat ns. intressiryhmät, joihin kuuluvat erilaiset 
aatteelliset ryhmittymät (esim. urheiluseurat), jotka eivät ole puolueita. Lisäksi Pystynen mainitsee neljän-
neksi ryhmäksi organisaatiossa mukana henkilöt, jotka koostuvat luottamusmiehistä ja viranhaltijoista. 
Myös yksittäisen kuntalaisen panos tunnustetaan. Haveri & Majoinen & Jäntti (2009, 32-34) ovat toden-
neet, että julkisuuden ja tiedotusvälineiden rooli vaikuttaa nykyisin kuntajohtamiseen hyvin olennaisesti. 
Toisaalta julkisuuden huomioimatta jättäminen johtaa hyvin helposti epäonnistumiseen. 

1060 Aho (2004, 38) 
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oman kunnan asioiden ja päättäjien tuntemisella sekä luottamuksella oman kunnan 

päätöksentekoon voidaan uskoa olevan suuri merkitys demokraattista 

päätöksentekoa kohtaan: joko siihen samastutaan  ja halutaan kuulua, tai sitten siitä 

vieraannutaan. Ahon mukaan ”virallisen kunnan” eli kunnan hallinnon imago on 

tärkeä tekijä kuntalaisten ”virallista kuntaa” kohtaan tuntemalle luottamukselle. 

Täten kunnan luottamushenkilöjohdon (erityisesti kunnanhallitus) toimintatavoilla 

ja esiintymisellä (minkälaisia arvoja se käyttäytymisellään välittää) on tärkeä rooli 

sen suhteen, minkälaiseksi kuva kunnallisesta demokratiasta muokkautuu1061. 

Laine1062 on kirjoittanut, että kunnan luottamushenkilöillä on suuri vastuu myös 

kunnan maankäytön ratkaisuista. Maapolitiikkaan liittyvillä ratkaisuillaan 

luottamushenkilöt joko luovat kunnalle kehittymisen mahdollisuuksia tai asettavat 

niille esteitä. Laineen näkemyksen mukaan tehtävistä selviytyminen edellyttää 

yhteistä näkemystä tavoitteista ja johdonmukaisuutta niiden toteuttamisessa. 

Puustinen1063 puolestaan kirjoittaa, että kuntien ja kaupunkien ”todellinen 

vallankäyttäjien” piiri on pieni. Yleensä siihen lasketaan kuuluvan keskeisten 

valtuustoryhmien johtajat, kaupunginhallituksen ja -valtuuston johtajat sekä 

johtavat virkamiehet1064. Puustisen tutkimuksessa haastateltujen mukaan poliitikot 

istuvat myös kaupan keskusliikkeiden hallituksissa ja johtokunnissa, joten kaupan 

ala onkin heidän mukaansa nykyisin politiikassa paremmin edustettuna kuin 

rakennusliikkeet. Täten elinkeinoelämällä nähtiin olevan edelleen paljon 

sananvaltaa. Kilpailu yritysten sijoittumisesta kuntien välillä on kova.1065 

                                                   
1061 Ryynäsen (2006b, 25) mukaan luottamushenkilöiden keskeisestä asemasta huolimatta aihetta 

koskeva tutkimus tai muu tarkastelu on ollut yllättävän vähäistä. 
1062 Laine 2008, 20. 
1063 Puustinen 2006, 268-269. 
1064 Ryynänen (2008b, 27) on todennut, että suomalaista kunnallishallintoa leimaa kansainvälisesti 

vertailtuna viranhaltijoiden vahva asema. Tämä korostuu vielä sen johdosta, että johtavilla viranhaltijoilla 
on yleensä puoluekytkentä: he istuvat ikään kuin kahdella tuolilla. Viranhaltijoilla on siis poliittista valtaa, 
mutta he ovat pelkästään virkavastuussa. 

1065 Ks. myös KM 2005:1 (Edustuksellinen demokratia. Kansanvalta 2007 -toimikunnan mietintö), 
jonka tiivistelmässä todetaan muun muassa seuraavasti: ” Kunnallisen demokratian kehittämiseksi toimi-
kunta esittää valtuuston todellisen päätösvallan vahvistamista sekä valta- ja vastuusuhteiden selkeyttämistä 
kuntien johtamisjärjestelmässä. Koska valtuustotyö on kokouksiin osallistumista laajempi poliittinen pro-
sessi ja valtuustoryhmät sen keskeisiä toimijoita, niiden toimintaedellytyksiä tulee parantaa julkisella rahoi-



376 

 

Ryynänen1066 on todennut, että kunnallisen itsehallinnon vaikea tehtävä on 

toteuttaa sekä päätösten oikeellisuutta että kansalaissuuntautuneisuutta. Mikäli 

kunnallishallinto epäonnistuu päätöksenteon mahdollisimman suuren 

oikeellisuuden toteuttamisessa, on vaarana päätöksentekovastuun siirtyminen 

aikaisempaa enemmän valtiolle ja itsehallinnon olemassaolon vaarantuminen. 

Mikäli kunnallishallinto puolestaan epäonnistuu tehtävässään edistää 

kansalaissuuntautunutta poliittista ja hallinnollista toimintaa, kadottaa se 

kunnallisen itsehallinnon perustan, joka on nimenomaan siinä, että kansalais- ja 

paikkakuntakohtainen kytkentä asioiden hoitoon voi toteutua sen kautta 

suuremmassa määrin kuin valtiollisten orgaanien kautta.1067 

Analysoitaessa kunnan roolia kaavoituksen osapuolena on tärkeää kiinnittää 

huomiota siihen, että usein eri toimijoiden intressit kunnan sisällä ovat ristiriitaiset. 

Ristiriidat voivat ilmetä useassa eri relaatiossa: lautakuntien välillä, poliittisen 

johdon ja virkamiesjohdon välillä tai esimerkiksi vaalien jälkeen uuden ja vanhan 

poliittisen johdon välillä. Ryynänen1068 on kysynyt yleisesti, onko kuntien 

erilaisuuden lisääntyessä uhkana ”…erilaisten tarpeiden varjolla määritelty, 

pelkästään suppeiden, mutta äänensä esille saavien erityisryhmien etuja ajava 

kunnallispolitiikka?”. Vastauksena kysymykseen voidaan siteerata muun muassa 

Niemi-Iilahtea1069, joka on todennut, että kuntien ”toimintavapauden kasvaessa 

merkittäväksi seikaksi nousee se, kuka tai ketkä käyttävät kunnallisen itsehallinnon 

vapautta”. Kunnan kaavoituspolitiikan kehittyminen riippuu siis siitä, ketkä 

kunnassa päättävät ja mitkä intressit nousevat päätöksentekijöiden suosioon 

kaavoituksessa.  

                                                                                                                                  
tuksella. Toimikunta suosittelee johtavien luottamustehtävien päätoimistamista ainakin suurimmissa kun-
nissa ja katsoo, että kunnanhallituksen puheenjohtajan aseman kehittäminen valtuuston valitsemaksi por-
mestariksi on Suomen oloissa luonteva tapa edetä.” 

1066 Ryynänen 2004a, 78 
1067 Pikkalan (2005) raportissa kuvataan kuntien luottamushenkilöiden ja johtavien viranhaltijoiden 

käsityksiä omasta vaikutusvallastaan, kunnan päätöksentekokulttuurista, kunnallisista palveluista, palvelu-
tuotannon uudistamisesta ja vaihtoehtoisista organisointimalleista.  

1068 Ryynänen 1996, 89 
1069 Niemi-Iilahti 1992, 281. 
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Päätösvallan1070 siirtäminen kuntatasolle ei ympäristöasioissa ole Määtän1071 

mukaan ongelmatonta. Hän toteaa, että useissa kansainvälisissä tutkimuksissa on 

osoitettu paikallistason ylittävien ympäristö- ja luontoarvojen voivan jäädä liian 

vähäiselle huomiolle silloin, kun päätöksentekijä ja päätöksen kohde ovat lähellä 

toisiaan. Päätösvallan delegoiminen paikallistasolle voi yleisten ympäristöetujen 

suojan kannalta olla ongelmallista. Kun päätöksenteon kohde ja päätöksentekijä 

ovat läheisessä yhteydessä toisiinsa, regulaatioloukuksi kuvatun ilmiön vuoksi 

toiminnanharjoittajan kannalta kielteisiltä vaikuttavia päätöksiä ei tehdä yhtä 

objektiivisesti kuin yleisten etujen suoja edellyttäisi. Ympäristökysymyksille on 

luonteenomaista se, että ne ovat usein sekä paikallisia että kuntien rajat ylittäviä.  

Paikallisesti edulliselta tuntuva ratkaisu voi olla laajemmin arvioituna ongelmallinen. 

Muun muassa nämä seikat rajoittavat vallanhajautusta ympäristöasioissa. 

Ympäristönäkökulmasta epäilyksiä on esitetty erityisesti pienten kuntien 

mahdollisuuksista selviytyä kunnille säädetyistä uusista tehtävistä.  

Koverola & Lampinen & Metsäranta & Saarlo1072 ovat myös todenneet, että 

maankäyttöön liittyvä päätöksenteko perustuu yhä vahvemmin 

vapaaehtoispohjaiseen päätöksentekojärjestelmään, jossa päätöksentekijät – 

luottamushenkilöt – vaihtuvat usein. Hallitusten ja valtuustojen puheenjohtajat ovat 

perinteisesti edustaneet pysyvyyttä. Esimerkiksi Kouvolan seudulla on koettu 

ongelmaksi päätöksenteon epäjatkuvuus ja sitoutumisen puute, mikä aiheutuu 

päätöksentekijöiden vaihtuvuudesta1073. Kuntayhtymässä onkin asetettu tavoitteeksi 

luottamushenkilöjohdon aseman vahvistaminen. Toisaalta henkilöiden 

vaihtuvuudella, tunnetason päätöksenteon korostumisella ja lisäksi 

johtamiskäytännön muuttumisella on luonnollisesti omat etunsa. Merkittävät 

                                                   
1070 Wiberg (2005) on tarkastellut valtaa kunnissa eri näkökulmista. Hänen mukaansa kunnissa käyte-

tään monenlaista valtaa. Hän tarkastelee tutkimuksessa kunnallispoliittista asukasvaltaa, kaverivaltaa, yhtei-
sövaltaa, mielipidevaltaa, virkavaltaa, puoluevaltaa ja äänestysvaltaa. 

1071 Määttä (2002, 57-58) 
1072 Koverola & Lampinen & Metsäranta & Saarlo 1999, 31. 
1073 Myös Laine (2008, 19) on kiinnittänyt huomiota siihen, että kunnan maankäytöllisten valmiuksi-

en rakentaminen ja ylläpito edellyttävät pitkäjänteisyyttä. Hänen mukaansa maa- ja kaavoituspolitiikassa 
tulee osata ja uskaltaa nähdä pitkäjänteisesti suhdanteiden yli. 
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linjamuutokset, kuten olemassa olevien rakenteiden tehokkaampaan käyttöön 

tähtäävien toimenpiteiden nostaminen uudisrakentamisen tavoittelun edelle, 

vaativat kuitenkin riittävän vahvaa johtamista ja uskallusta päätöksentekijöiltä. 

Puustisen1074 tutkimuksen mukaan poliitikot eivät aina näe kaavoittajien mukaan 

tulevaisuuteen. Lisäksi he eivät ymmärrä, miten hidasta maankäytön suunnittelu ja 

sen toteutuminen on. Poliitikot haluavat kaukokatseisuuden sijasta saada 

vaalikaudellaan aikaan konkreettisia näyttöjä äänestäjiä varten kuten esimerkiksi 

yksittäisiä, isoja hankkeita.  

Sairinen1075 on todennut, että paikallisen päätäntävallan lisäämistä voidaan 

kuntien ympäristöhallinnossa pitää sinällään toivottavana, mutta 

ympäristöpolitiikan tarpeiden ja kaavoituksen laatuvaatimusten näkökulmasta 

uudistuksissa piilee myös vaaroja. Kysymys on siitä, kuinka paikallisessa politiikassa 

turvataan pitkän aikavälin yleiset edut lyhyen aikavälin taloudellisten 

erityisintressien paineessa. Lyhyen aikavälin erityisintressit saavat paikallisessa 

politiikassa helposti yliotteen yleisistä ympäristöpoliittisista eduista. 

Ympäristökonfliktien käsittelyn kannalta paikallisen päätäntävallan lisääminen on 

mielekästä vain, jos samalla varmistetaan, että valta ei jää pelkästään paikallisten 

poliittisten, taloudellisten tai hallinnollisten eliittien käsiin1076. Tähän tarvitaan 

velvoitteita, jotka luovat nykyistä paremmat mahdollisuudet kansalaiskontrolliin ja 

riittävien ympäristöselvitysten tekoon. Käytännössä tämä tarkoittaa sitä, että 

kansalaisten ja kansalaisryhmien suoria vaikutusmahdollisuuksia kaavoituksessa ja 

hankesuunnittelussa olisi kehitettävä. Lisäksi Sairisen mukaan ympäristöasioiden 

painoarvon lisäämiseksi ympäristötoimen pitäisi päästä laajempaan yhteistyöhön 

keskeisten yhdyskuntasuunnittelun hallintosektoreiden kuten teknisen ja 

                                                   
1074 Puustinen 2006, 269. 
1075 Sairinen 1994, 255-256 
1076 Pikkala (2007, 76-79) on tehnyt tutkimuksen kuntien valtuustoluopujista ja luopumisen taustois-

ta. Kunnallisen demokratian tilaa koskevan keskustelun kannalta kiinnostavimpaan syyryhmään – turhau-
tumiseen, vaikutusvallan vähäisyyteen tai muuhun kriittisyyteen liittyviin tekijöihin – viittaa hieman yli 60 
prosenttia tutkimuksen kyselyyn vastanneista. Pikkalan tutkimuksen mukaan yksittäisistä turhautumista 
heijastelevista syistä useimmin mainittuja ovat vallan klikkiytyminen ja valtuuston heikko asema suhteessa 
kunnan muihin toimielimiin. 
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rakennusviraston, kaavoituksen ja liikennesuunnittelun kanssa. Yhteistyö yli 

sektorirajojen tuottaa kuitenkin aina kommunikaatiovaikeuksia. Lisäksi yhteistyö 

vaatii arvo- ja asennetasolla muutoksia. Mutta siihen, että ympäristöasiat näkyisivät 

kunnan toiminnan lopputuloksissa ei ole montaa muuta tietä. 

Kunnallisen itsehallinnon vahvistaminen maankäyttö- ja rakennuslaissa korostaa 

ja muistuttaa kunnan viranomaisia – niin virkamiehiä kuin luottamushenkilöitäkin – 

heidän velvollisuudestaan toimia lain ja hyvän hallinnon periaatteiden mukaisesti 

puolueettomina ja riippumattomina viranomaisina. Tämä edellyttää, että 

viranomaisten on objektiivisesti ja tasapuolisesti otettava huomioon kaavoituksessa 

esille tulleet tosiasiat ja näkökohdat niiden objektiivisen painoarvon mukaisesti1077. 

Kuntien ympäristötoimen tähänastiset muutokset ovat olleet luonteeltaan 

organisatorisia ja lainsäädännöllisiä. Yleisenä tavoitteena on ollut kuntien 

päätäntävallan lisääminen sekä suunnittelujärjestelmien yksinkertaistaminen ja 

keventäminen. Muodolliset lainsäädäntöä ja valvontaa koskevat muutokset eivät ole 

kuitenkaan riittäviä edellytyksiä kuntien ekologiselle modernisaatiolle. Se edellyttäisi 

muutoksia myös toimintakulttuureissa. Sairisen1078 tekemät tapaustutkimukset 

osoittavat, että kunnan hallinto ei ole konfliktitilanteessa homogeeninen, vaan sen 

sisältä löytyy eri intressitahoja. Konfliktin osapuolet löytyvät siis yhtälailla kunnan 

hallinnon sisältä kuin itse kuntayhteisöstäkin. Kunnan eri hallinto-organisaatioiden 

arvorakenteet ja rationaalisuuden muodot ovat keskenään erilaisia ja usein 

ristiriitaisiakin. Tämä on piirre, joka liittyy yleisesti modernin yhteiskunnan 

kompleksiseen ja jännitteiseen rooliin. Kunnallishallinto on yleensä sitoutunut 

edistämään alueellaan taloudellista ja tuotannollista kasvua sekä ylläpitämään näiden 

tarvitsemaa infrastruktuuria. Toisaalta kunta on sitoutunut korjaamaan 

                                                   
1077 Yksi vaihtoehto on luoda sellaisia suunnitelmien arviointimenetelmiä, joiden avulla päättäjät voi-

vat varmistaa, että laaditut ehdotukset täyttävät suunnitelmalle asetetut vaatimukset ja tarvittaessa arvioida 
mikä laadituista vaihtoehdoista on paras. Ehdotuksia voidaan samalla arvioida laajemminkin kuin vain 
asetettujen tavoitteiden kannalta. Hyvin suoritetun arvioinnin avulla voitaisiin varmistaa kaavan riittävä 
laatu. Virtanen (2006) on laatinut julkaisun ’Maankäyttösuunnitelmien arvioinnista’, jossa arviointimene-
telmiä asiantuntija- ja viranomaisarviointiin. Lisäksi Virtasen laatimia arviointimenetelmiä voidaan soveltu-
vin osin käyttää kansalaisten osallistumiseen liittyvässä arvioinnissa.  

1078 Sairinen 1994, 260-261 
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kasvuhakuisesta politiikasta ja suunnittelusta aiheutuvia negatiivisia seurauksia 

kuten ympäristövaurioita. Tilanne konkretisoituu siten, että kunnassa yksittäinen 

hallinnonala on vastuussa joko elinkeinopolitiikasta, energiahuollosta tai 

ympäristönsuojelusta. Sen sijaan mikään hallinnon ala tai kunnan hallitus ei ota 

käytännössä vastuuta kokonaisvaltaisen ympäristöpolitiikan kehittämisestä. 

Ympäristöpolitiikan tehostaminen aiheuttaa kunnissa ristiriitoja. Kunnan 

suunnittelijat ja viranhaltijat eivät voi poistaa näitä konflikteja, mutta he voivat 

kehittää ristiriitojen parempia käsittelytapoja. Konfliktien kärjistymistä voidaan 

vähentää parantamalla suunnittelu- ja päätöksentekoprosessien 

kommunikatiivisuutta eli lisäämällä eri osapuolien välistä vuoropuhelua. 

Ympäristöministeriö on koonnut maankäytön konfliktien ennakoinnista ja 

hallinnasta esitteen ”Ulos umpikujista”. Esitteessä todetaan seuraavasti: 

”Konflikteja ei aina voida ratkaista neuvotteluin. Lukkiutuneessa tilanteessa 

päätöksentekijät joutuvat punnitsemaan eri intressejä ja arvoja. Konfliktin 

osapuolille päätösten perusteluilla on suuri merkitys.”1079 

Poliitikot haluavat yleensä antaa kotikunnastaan mahdollisimman myönteisen 

kuvan. Yhtenä sellaisena seikkana voidaan piotää yleensä väkiluvun jatkuvaa 

kasvua. Pekka V. Virtasen mukaan ylioptimistiset kuvitelmat voivat kuitenkin 

johtaa tarpeettoman suurten riskien ottamiseen raskaina investointeina sekä myös 

hajanaiseen ja sellaisena kalliiksi tulevaan yhdyskuntarakenteeseen1080. Joskus voi 

myös tapahtua niin, että päättäjät tietoisesti hylkäävät parhaan tiedossa olevan 

vaihtoehdon ja hyväksyvät sitä huonomman. Tällaiseen voi olla monenlaisia syitä, 

kuten asian puutteellinen ymmärtäminen. Puustinen1081 toteaa tutkimuksessaan, 

että poliitikkojen tietämyksen taso vaihtelee suuresti: pitkään toimineet poliitikot 

tuntevat yleensä hyvin maankäytön kysymyksiä1082.  

                                                   
1079 Ympäristöministeriö 2006c 
1080 Virtanen 2003, 75 
1081 Puustinen 2006, 268. 
1082 Lehto (2005, 47) on kiinnittänyt huomiota siihen, että luottamushenkilöille annettu tietomateriaa-

li ei ole aina riittävää.  
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Lisäksi sidonnaisuudet kunnallisessa päätöksenteossa voivat vaikuttaa. 

Laitisen1083 tutkimuksessa selvitettiin kunnallisten päättäjien ja viranhaltijoiden 

sidonnaisuuksia osuuskauppayhteisöjen päätöksentekoelimiin, päätöksentekijöiden 

mahdollista esteellisyyttä ja esteellisyyden vaikutuksia liikepaikkahankkeisiin. 

Selvityksessä on käytetty esimerkkitoimialana huoltamokauppaa, jonka osalta S-

ryhmän ABC-myymälöiden voimakas kasvu on perustunut suotuisiin 

kaavoituspäätöksiin 2000-luvun alkupuolella. Useassa tapauksessa kunnat näyttävät 

toimivan alueosuuskaupan etujen suuntaisesti siten, että kunta lunastaa ensin maa-

alueita ja luovuttaa sitten kaavoittamansa alueen alueosuuskaupan käyttöön. Myös 

maa-alueiden ja kiinteistöjen vaihdot ja hankinnat ovat edesauttaneet osuuskaupan 

liikepaikkojen perustamista. Selvitys osoittaa, että kohderyhmässä, joka käsittää 

noin 240 osuuskauppayritysten johtoon kuuluvaa henkilöä, esiintyy merkittäviä 

sidonnaisuuksia. Osuuskauppayritysten päättäjistä 47 % oli kunnanvaltuuston jäsen, 

40 % kunnanhallituksen tai kunnallisen lautakunnan jäsen ja 46 % oli kunnallinen, 

yleensä johtava viranhaltija tai ylikunnallisessa tai alueellisessa elimessä. 

Liikepaikkoja koskevassa päätöksenteossa1084 kunnallisten päättäjien ratkaisut 

näyttävät viime vuosina suosineen osuuskauppoja ja niiden muodostamia yhtiöitä 

liikepaikkaratkaisuissa. Etenkin yksityisten yrittäjien mahdollisuudet menestyä 

kilpailussa liikepaikoista ovat kärsineet, kun hankkeet on mitoitettu suuryksikköjä 

                                                   
1083 Laitinen 2007, 4-7. 
1084 Karttunen (2010) on tarkastellut kunnallisvalituksia, jotka on tehty kunnanvaltuuston hyväksy-

mästä asemakaavasta, joka mahdollistaa supermarketin rakentamisen. Karttusen kirjoituksen pohjana toimi 
loppuvuodesta 2009 toteutettu kysely, jossa selvitettiin, miten eri tahot kokevat supermarketvalitukset sekä 
nykyisen muutoksenhakujärjestelmän ja sen mahdolliset kehitystarpeet. Kyselyn muutamassa vastauksessa 
korostettiin, että kaavavalituksia enemmän päivittäistavarakaupan kilpailuun vaikuttaa keskusliikkeiden 
vaikutusvalta kaavoitukseen ja päätöksentekoon.  Karttunen (2010, 515) kirjoittaa seuraavasti: ”Eräs hallin-
to-oikeudessa työskentelevä totesi: ”Kaavoituksen pitäisi teoriassa olla kuntalähtöistä, mutta käytännössä 
se on maanomistaja- ja rakentajalähtöistä ja hankekohtaista. Kaavoissa pitäisi suunnitella alueita eri toimin-
noille maanomistuksesta riippumatta ja vasta kaavoituksen jälkeen kilpailtaisiin toimintojen järjestämises-
tä”. Vastaaja oletti lisäksi, että tehdyt valitukset ”kohdistuvat suhteellisen tasapuolisesti kaikkiin supermar-
ket hankkeisiin”. Toinen hallinto-oikeuden taustatahokseen ilmoittanut henkilö vastasi: ”Jossain kaavavali-
tuksissa on nähtävissä, että kun hakijana on joku iso keskusliike, niin kunnat myöntyvät melkein mihin 
tahansa. Hankkeen vaikutukset jo olemassa olevien pienten vähittäiskappojen mahdollisuuksiin toimia 
jäävät jotenkin taka-alalle. Ratkaisu saattaa vaikuttaa muihinkin kuin mahdollisiin kilpailijoihin, vaan myös 
siihen, että kuntalaiset joutuvat tekemään ostoksensa jossain kauempana kuin siinä tutussa lähikaupassa”.” 
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suosiviksi. Päätöksenteossa on jäänyt liian vähälle huomiolle palvelujen 

monipuolinen tarjonta, paikallinen osaaminen ja yksityisten yrittäjien tarjoamat 

voimavarat. Selvityksen tekijän mukaan Suomen Kuntaliiton olisi syytä selvittää 

noudatettavaa hallintokäytäntöä ja luoda selkeät ohjeet kunnalliseen 

päätöksentekoon osallistuville. Myös kunnallisten johtavien viranhaltijoiden 

osallistumista yritysten päättävien elinten toimintaan on selvityksen tekijän mukaan 

syytä pohtia1085. Yrittäjien tasavertaisuuden tulisi toteutua kaikessa 

päätöksenteossa.1086 

1.4 Jos maankäyttöä ei ohjattaisi yhteiskunnan taholta? 

Mielestäni on myös aiheellista pohtia, miksi yhteiskunta haluaa kontrolloida 

maankäyttöä ja rakentamista. Miksi maanomistaja ei saa vapaasti päättää maa-

alueensa käyttötarkoituksesta sekä rakentamisen määrästä ja laadusta? 

Lönnqvistin1087 mukaan maankäytön ohjauksella tavoitellaan sellaisia maankäytön 

ratkaisuja, jotka olisivat pidemmällä aikavälillä kokonaistaloudellisesti järkeviä 

eivätkä sisällä kohtuuttomia riskejä. Lönnqvist kiteyttää, että tavoitteena on 

tehokkaan, miten se määritelläänkin, yhdyskuntarakenteen aikaansaaminen. 

Suunnitteluprosessin kautta ajatellaan samalla otettavan päätöksenteossa huomioon 

laajempien ryhmien edut ja näkemykset. Hietanen1088 puolestaan  on todennut, että 

eräs tarkoitus on ohjata ja erottaa toisilleen haitalliset maankäyttömuodot riittävän 

etäälle toisistaan. Lisäksi esimerkiksi rakennusoikeutta säädellään kaavamääräyksillä 

siksi, että rakennuksen koko vaikuttaa oleellisesti kaupunkikuvaan, jos 

                                                   
1085 Kilpailuvirasto aikoo selvittää vuoden 2012 loppuun mennessä kaavoituksen aiheuttamat kilpai-

lun esteet päivittäistavarakaupassa. Selvityksessä tarkastellaan kuntapäättäjien, kaavoittajien ja kaupan 
toimijoiden kytköksiä. 

1086 Kaavoitusvirkamiehiä ja heistä vastuussa olevia poliitikkoja on joskus myös syytetty kaavoituspo-
liittisesti liiallisen läheisestä yhteistyöstä tiettyjen rakennuttajien kanssa. Tästä erityisesti tiettyjen suomalais-
ten rakennuttajien 1970- ja 1980-lukujen nopean yhteiskunnallisen rakentamisen aikakaudella harjoittamas-
ta kaavoitus- ja rakennuspolitiikkaan vaikuttavasta suhde- ja liiketoiminnasta on käytetty nimitystä gryn-
dauspolitiikka. 

1087 Lönnqvist 2012, 55. 
1088 Hietanen 2002, 20 
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rakennuskannan yhdenmukaisuus koetaan myönteisenä asiana kaupunkikuvan 

kannalta. Tällöin on perusteltua määritellä tonttien rakennusoikeudet siten, että 

alueelle tulee suunnilleen samankokoisia ja samantyyppisiä rakennuksia. 

Maanomistajia tulee kuitenkin kohdella tasavertaisesti ja kaikille tulee antaa tai olla 

antamatta samanlainen mahdollisuus alueensa taloudelliseen hyödyntämiseen.  

Laakso, Loikkanen ja Mattila1089 ovat kuitenkin pohtineet mitä kaupunkialueella 

tapahtuisi, jos maankäyttöä ei ohjattaisi ja kontrolloitaisi millään tavalla 

yhteiskunnan toimesta. Heidän mukaan täysin vailla ohjausta ja kontrollia kehittyvä 

kaupunki muotoutuisi kuitenkin melko samanlaiseksi kuin ohjattu ja kontrolloitu 

kaupunki. Laakso, Loikkanen ja Mattila ovat löytäneet tälle väitteelle sekä 

teoreettisia että empiirisiä perusteluja. Heidän mukaan maanomistajien etuna on 

neuvotella keskenään sopimuksia maankäyttöä koskevista rajoituksista ja yhteisten 

investointien toteuttamisesta. Mikäli yhteiskunta ei organisoi maankäytön ohjausta 

ja kontrollia, maanomistajien kannattaa tehdä se itse.1090 Laakso, Loikkanen ja 

Mattila perustavat näkemyksensö ns. Coasen teoreemaan, jonka mukaan niiden 

osapuolien, joihin maankäytön ulkoisvaikutukset vaikuttavat, on optimaalista 

neuvotella keskenään sopimus, jossa ratkaistaan ulkoisvaikutusten aiheuttamien 

hyötyjen ja haittojen kysymykset. Tämä tarkoittaa sitä, että menettelyllä tehdään 

kollektiivinen ratkaisu, joka ei kuitenkaan ole julkisen sektorin organisoima. 

On kuitenkin muistettava, että vapaaehtoisuuteen perustuvaan maankäytön 

ohjaukseen liittyy ns. vapaamatkustamisen ongelma, joka merkitsee, että on 

mahdollista, että osa toimijoista ei sitoudu yhteisiin sopimuksiin. Tässä tapauksessa 

ne voivat hyötyä muiden osapuolten sopimusten tuloksena syntyvistä positiivisista 

                                                   
1089 Laakso, Loikkanen, Mattila 2001, 33-34 
1090Laakso, Loikkanen, Mattila (2001, 33) pitävät lähtökohtana sitä, että kaupunkialueen toimijat ovat 

tietoisia paitsi vaihtoehtoisten sijaintien eduista ja kustannuksista, myös toimintojen sijoittumisen aiheut-
tamista negatiivisista ja positiivisista ulkoisvaikutuksista. Lisäksi toimistoyritysten tulee tietää, että ne hyö-
tyvät toistensa läheisyydestä. Lisäksi asukkaat tietävät, että ne hyötyvät asuinympäristön viihtyvyydestä ja 
asuinalueiden palveluista ja toisaalta kärsivät tehtaiden tai liikenteen saasteista. Myös saastuttavien teolli-
suusyritysten tulee tietää, että ne saavat korvausvaatimuksia ja valituksia, jos sijoittavat tehtaansa keskelle 
asutusta. Kaikki en toimijoiden tulee tietää, että alueella tarvitaan toimiva liikennejärjestelmä, jotta ihmiset 
voivat liikkua ja tavarat kuljettaa paikasta toiseen. 
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ulkoisvaikutuksista, vaikka ne eivät osallistu niiden kustannuksiin. Lainsäädäntöön 

perustuvassa yhteiskunnan maankäytön ohjauksessa on ilmeistä, että 

vapaamatkustajat saadaan tehokkaasti eliminoitua. Sen sijaan vapaaehtoiseen 

sopimiseen perustuvassa järjestelyssä se voi olla vaikeampaa. Ongelmallinen tekijä 

on myös osapuolten sitä suurempi määrä mitä suuremmasta alueesta tai hankkeesta 

on kysymys. Tästä seuraa menettelyn neuvottelu- ja organisointikustannusten 

nousu. Laakson, Loikkasen ja Mattilan mukaan tämä on merkittävä tekijä erityisesti, 

kun sovitaan koko kaupunkialuetta koskevista hankkeista, kuten 

liikennejärjestelmästä.1091 

Erittäin väljät puitteet maankäytön suunnittelulle antaa USA:n liittovaltion 

lainsäädäntö. Kuntien ja kaupunkien välillä on valtavan suuria eroja maankäytön 

suunnittelussa ja ohjauksessa osavaltioiden välillä samoin kuin samassakin 

osavaltiossa. Ääritapauksena voidaan pitää Houstonia, jossa ei ole käytännöllisesti 

katsoen minkäänlaista kaupungin taholta tapahtuvaa maankäytön suunnittelua ja 

kontrollia1092. Suunnittelun puuttumisen seurauksista on tehnyt tutkimuksen muun 

muassa O’Sullivan1093, joka on tehnyt yhteenvedon Houstonin maankäytön eroista 

USA:n suunniteltuihin kaupunkeihin verrattuna1094. O’Sullivanin yhteenvedon 

mukaan yritysten sijoittuminen ei poikkea Houstonissa oleellisesti muista USA:n 

kaupungeista. Vähittäiskauppojen sijoittumisen suhteen ei ole myöskään oleellista 

eroa Houstonin ja USA:n ”suunniteltujen” kaupunkien välilä. Kuten muissakin 

USA:n kaupungeissa, myös Houstonissa, asuinalueiden välillä on suuria eroja. 

Lisäksi väestö on melko voimakkaasti sosiaalisesti eriytynyt. Kaiken kaikkiaan 

Houstonin kaupunkirakenne on hajaantuneempi kuin ”suunnitelluissa” 

kaupungeissa. 

                                                   
1091Laakso, Loikkanen, Mattila 2001, 33 
1092 Toisena ääripäänä voidaan pitää Portland Oregonia, jossa maankäytön suunnittelu muistuttaa 

monessa suhteessa pohjoismaista käytäntöä.  
1093 O’Sullivan 2000, 320-321 
1094 Toisaalta on syytä huomata, että kaupunkirakenteen erot eivät missään selity pelkästään maankäy-

tön suunnittelun ja ohjauksen instituutioilla. Siihen vaikuttavia tekijöitä ovat aina myös maantieteelliset, 
taloudelliset ja historialliset seikat. 
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Suomessa Horelli & Kukkonen1095 ovat esittäneet myös mielenkiintoisen uuden 

suunnitelman muodon – ympäristöautonomian. He kirjoittavat seuraavasti: ”Tämä 

malli saattaisi pitkälle vietynä johtaa siihen, että rakennetussa ympäristössä 

muodostuu jonkinlaisia asukkaiden itsemääräämisalueita, ”autonomiaghettoja”. 

Ympäröivä yhteiskunta tunnustaisi niissä asukkaiden oikeuden säädellä omaa 

ympäristöään muusta ympäristöstä riippumattomasti. Näin toimiminen edellyttäisi 

kriittistä arviota yhteisen edun minimitason määrittelystä kyseisillä alueilla – ja 

tietysti myös sitä, että ympäristön muokkaamiseen johtavia prosesseja on 

käynnistetty ja niihin on sitoutunut riittävästi kansalaisia ja muita osallistahoja. Näin 

syntyvä hyvin paikallinen omaleimaisuus saattaa lisätä pysyvyyttä 

asuinympäristöissä, vaikka se lieneekin haavoittuva asujien ehkä nopeasti 

vaihtuessa. Kun kokemukset tällaisen toimintatavan tuloksista puuttuvat, olisi 

laajempi pohdinta pelkkää spekulaatiota.” 

2. Kunnalliseen itsehallintoon liittyvät konfliktit 

kaavoituksessa 

2.1 Konfliktin käsite kaavoituksessa 

Yhteiskunnan eri toimintojen tarvitsemien tilojen sijoittamiselle ja eri 

toimintojen välisille yhteyksille luodaan edellytykset maankäytön suunnittelulla eli 

kaavoituksella. Eri toimintojen tarpeet ovat usein keskenään ristiriitaisia1096. Samaan 

alueeseen voi kohdistua erilaisia käyttötarpeita, joiden samanaikainen toteuttaminen 

samalla alueella ei kuitenkaan ole mahdollista. Tämän vuoksi on tehtävä valintoja ja 

                                                   
1095 Horelli & Kukkonen 2002, 258-259. 
1096 Muun muassa Eräsaari (2009, 290-291) toteaa, että kaikki tuntuvat nykyään haluavan parempaa 

ympäristöä, toisin sanoen sellaista kasvualustaa, jonka varassa elolliset prosessit toimivat ja jonka säilymi-
nen ymmärretään inhimillisen kulttuurin säilymisen ehdoksi. Kaikki myös tuntuvat tietävän, ettei parempaa 
ympäristöä ole saatavilla käden käänteessä tai että sitä on saatavilla selvästi aikaisempaa vähemmän. Näin 
ollen ympäristöstä on ympäristökysymyksen laajuuden (yleistymisen) ja eriytymisen (differentioitumisen) 
myötä muodostunut monista ongelmista koostuva kysymyksenasettelu. 
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yhteensovitettava eri tarpeita. Näin ollen kaavoitus onkin luonteeltaan eri 

toimintojen ja tarpeiden vaatimuksia yhteensovittavaa suunnittelua. Tällöin ei 

yhden toiminnan asettamia vaatimuksia kaikissa tapauksissa voida parhaalla 

mahdollisella tavalla ottaa huomioon, koska samaan aikaan on pidettävä mielessä 

kokonaisuus. Esimerkkinä edellä tarkoitetusta yhteensovittamista voidaan mainita 

tilanne, jolloin samaan alueeseen kohdistuu sekä rakentamis- että 

virkistyskäyttötarpeita. Tällöin kaavoituksessa joudutaan tekemään valinta sen 

suhteen, käytetäänkö aluetta rakentamiseen vai sijoitetaanko sille esimerkiksi puisto. 

Eri toimintojen tilavarausten lisäksi kaavoituksen tehtävänä on ohjata maankäyttöä 

mm. ympäristön viihtyisyyden, terveellisyyden tai luonnon- tai rakennetun 

ympäristön suojelun edellyttämällä tavalla.1097  

Edellä mainitusta yhteensovittavasta näkökulmasta johtuen kaavoituksen 

lopputulos ei tietystä näkökulmasta, esimerkiksi ympäristönsuojelun kannalta 

katsottuna aina voi olla paras mahdollinen. Yhteiskunnan rakentamistarpeet 

pakottavat esimerkiksi tietyssä määrin puuttumaan luonnonympäristöön. Eri 

toiminnat synnyttävät myös ensinnäkin melua, toiseksi saattavat lisätä ilman 

pilaantumista tai kolmanneksi muita häiriöitä ympäristölle. Kaavoituksen tehtävänä 

on suorittaa maankäytön kannalta kokonaisarviointi esimerkiksi viihtyisyyden, 

terveellisyyden, taloudellisuuden, turvallisuuden ja muiden vastaavien näkökohtien 

osalta.  Huomattavaa on myös se, että tehtäessä kaavoituksen yhteydessä valintoja 

keskenään ristiriitaisten tarpeiden välillä joudutaan tiettyjä tavoitteita asettamaan 

toisten edelle. Tietyn tavoitteen toteuttaminen voi olla välttämätöntä, jolloin siitä ei 

voida luopua. Tällainen voi olla muun muassa luonnonsuojelun kannalta 

                                                   
1097 Laitio & Maijala 2010, 12-13. Vaikka kaavoituksessa tehtävillä ratkaisuilla voidaan huomattavasti-

kin vaikuttaa yhteiskunnan kehitykseen, kaavoitus kuitenkin saa lähtökohtia yhteiskunnan -kehityksen 
aiheuttamista muutostarpeista sekä joutuu ne ottamaan huomioon. Liikenteen määrään voidaan muun 
muassa vaikuttaa kaavoituksessa tehtävillä eri toimintojen sijoittamista koskevilla ratkaisuilla. Lisäksi kaa-
voituksessa voidaan vaikuttaa liikenteen kulkutapajakaumaan luomalla esimerkiksi hyvät edellytykset kevy-
elle liikenteelle tai joukkoliikenteen kehittämiselle. Vaikka kaavoitus näin voikin vaikuttaa liikenteen mää-
rään, joudutaan kaavoituksessa kuitenkin ottamaan huomioon myös yhteiskunnan muusta muuttumisesta 
aiheutuva liikenteen kasvu. 
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kansainvälisesti tai valtakunnallisesti merkittävän kohteen säilyttäminen. Tällöin 

muut samaan alueeseen kohdistuvat maankäyttötarpeet joutuvat väistymään.1098 

Konfliktitilanteet ympäristöasioissa ovat moniulotteisia ja niiden syyt 

moninaisia1099. Turtiainen1100 jaottelee ympäristöristiriitoja seuraavasti. Ensinnäkin 

konfliktit voivat johtua erilaisista maailmankatsomuksellisista, erityisesti 

yhteiskunta- ja ihmiskäsitykseen tai luontosuhteeseen liittyvistä arvonäkemyksistä 

(arvoristiriidat) tai erilaisista luonnon ja ympäristön käyttöön liittyvistä aineellisista 

ja aineettomista eduista ja haitoista sekä niiden jakaantumisesta (intressiristiriidat). 

Ristiriidan syy voi olla myös kognitiivinen; meillä on erilaisia käsityksiä oikeasta, 

riittävästä ja hyväksyttävästä tiedosta. Psyko-sosiaalisten ristiriitojen lähteinä ovat 

henkilöiden persoonallisuus ja luonteenpiirteet sekä eri ryhmien väliset suhteet. 

Nämä ilmenevät ”ylikuumenneina” tunneilmaisuina. Näihin voi liittyä myös selkeitä 

väärinkäsityksiä ja stereotyypittelyä – yksinkertaistettuja, tietoon perustumattomia ja 

tarkistamattomia kielteisiä mielikuvia toisista henkilöistä ja ryhmistä. 

                                                   
1098 Ks. myös Peltonen & Villanen 2004, 9-12. 
1099 Valkonen & Saaristo (2010, 107-110) ovat todenneet, että vain harvoin ympäristökonflikteissa on 

yhtä yksiselitteistä syytä tai asiaa, joka selittäisi kiistan. Useimmiten taustalla on kokonainen asioiden kirjo. 
Valkosen & Saariston mukaan yhteiskuntatieteellisessä tutkimuksessa on usein kiinnitetty huomiota siihen, 
että konfliktien taustalla voi olla hyvin erilaisia taustatekijöitä. Lisäksi ympäristökiistoissa toimijoiden tai 
ryhmien erimieliset näkemykset perustuvat usein heidän erilaisiin tapoihinsa tulkita ilmiö. Ks. tarkemmin 
Valkonen & Saaristo 2010, 103-113. Kuusiniemen (2001, 161) mukaan ympäristöasioille tyypillinen piirre 
on niihin liittyvien erilaisten oikeussuhteiden muodostaman verkoston moniulotteisuus ja vaihtelevuus. 
Kuusiniemi toteaa, että että ympäristöasioissa ristiriitoja voidaan havaita eri osapuolien välillä: konflikteja 
ilmenee yksityisten ja toisten yksityisten, yksityisten ja viranomaisten, eri viranomaisten, nykypolvien ja 
tulevien sukupolvien sekä ihmisten ja luonnon välisissä suhteissa. Kuusiniemi toteaa, että yhteinen piirre 
on, että asetelmissa vaikuttavat limittäin yksityisten etujen ja yleisten etujen sekä erisuuntaisten yleisten 
etujen väliset ristiriidat. Sairisen (1994, 26-28) mukaan asiantuntijoiden näkökulmasta ympäristöongelmat 
ovat monimutkaisia ilmiöitä, jotka ovat täynnä epävarmuuksia sekä teknisiä ja tieteellisiä yksityiskohtia. 
Ongelmien ymmärtäminen, käsitteleminen ja ratkaiseminen edellyttävät siis asiantuntemusta, jota maalli-
koilla ei ole. Ristiriidat syntyvät Sairisen mukaan tällöin kansalaisten tietämättömyydestä, ennakkoluuloista 
ja irrationaalisuudesta. Tähän näkökulmaan sisältyy ajatus, että asiantuntijat ymmärtävät haitat ja riskit 
hyvin, ja että heillä on realistiset käsitykset tilanteesta. Näin ollen he ovat paremmassa asemassa kuin 
ihmiset yleensä tehdäkseen arvioita siitä, mikä on riittävän turvallista. Ympäristökonfliktien syynä voi olla 
Sairisen mukaan myös väärinkäsitys, joka johtuu esimerkiksi heikosta kommunikaatiosta tai persoonallisis-
ta ristiriidoista. Tällöin konflikti on siis periaatteessa turha. Ympäristökonfliktien syynä voi lisäksi olla 
intressiristiriita, jossa toiset hyötyvät ja toiset kärsivät. Puolustettavat intressit voivat Sairisen mukaan olla 
taloudellisia, esteettisiä, kulttuurisia, sosiaalisia tai poliittisia. Ympäristökonfliktien tarkastelussa korostuvat 
Sairisen mukaan usein intressit. Toisaalta ympäristökonfliktien syynä voivat kuitenkin olla myös syvälliset 
erot ihmisten arvostuksissa ja arvomaailmassa.  

1100 Turtiainen 1996, 5 
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Ympäristöristiriitoihin liittyy useita samanaikaisesti ratkaistavia kysymyksiä ja 

aiheita, monimutkaisia teknisiä asioita; epävarmuutta vaikutuksista, niiden 

rajaamisesta, palautuvuudesta ja kohdentumisesta sekä useita – ja vaikeasti 

tunnistettavia – osapuolia. Näihin osapuoliin kuuluvat myös luonto ja tulevat 

sukupolvet. Edellä mainitut eri ristiriitatyypit – arvo-, intressi-, kognitiiviset ja 

psyko-sosiaaliset ristiriidat – esiintyvät usein toisiinsa kytkeytyneinä. Silloin kun 

kysymys ei ole pelkästään tietoon liittyvistä ristiriidoista vaan myös arvoista ja 

intresseistä, ei ristiriitoja voida ratkaista asiantuntijamenettelyllä vain tietoa 

lisäämällä. 

Maankäyttö- ja rakennuslain uudistus on tehnyt konfliktien ratkaisusta ja 

hallinnasta ajankohtaisen aiheen. Alistusmenettelystä luopuminen merkitsi 

luopumista ”objektiivisen” ylemmän auktoriteetin valta-asemasta, ja edelleen 

maankäyttöön liittyvän päätöksenteon ristiriitaisuuden ja konfliktialttiuden 

tunnustamista. Samalla maankäyttö- ja rakennuslaki korostaa suunnittelun 

avoimuuden ja kansalaisten osallistumisen roolia kaavoituksessa. Kaiken kaikkiaan 

kaavoituksen katsotaan etenevän aiempaa enemmän vuorovaikutuksen ja 

neuvottelujen tuloksena myös viranomaisten välillä. Nämä kaksi asiaa, 

alistusmenettelystä luopuminen ja pyrkimys vuorovaikutuksen lisäämiseen 

korostavat paikallisten toimijoiden valmiuksia ja keskinäisten suhteiden merkitystä 

kaavoituksessa. Toimijoiden välinen vuorovaikutus voi optimistisista odotuksista 

poiketen merkitä paitsi yhteistyön helpottumista myös jännitteiden ja ristiriitojen 

puhkeamista konflikteiksi. Tästä syystä erilaisia konfliktien ratkaisun ja hallinnan 

keinoja tullaan varmasti tarvitsemaan maankäytön suunnittelussa.1101 

Tässä tutkimuksessa tarkastelen konfliktia vuorovaikutusprosessina1102. 

Konfliktilla tarkoitan vastakohta-asetelmaa, jossa vallitsee ristiriitatilanteita 

toimijoiden1103 välillä1104. Tarkastelen ensinnäkin mihin tilanteisiin konfliktit 

                                                   
1101 Peltonen, 2004, 5 
1102 Esim. Ylönen (1996, 5-20) on tarkastellut konfliktia vuorovaikutusprosesseina ja valtasuhteina. 
1103 Suomalaisissa ympäristökiistoissa on mukana hyvin erilaisia toimijoita, kuten luonnonsuojelijat, 

hyötykäytön ajajat, metsähallitus, paikalliset asukkaat, ympäristöhallinto, maa- ja metsätalousministeriö, 
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liittyvät: liittyvätkö konfliktit lain tulkintaan vai toimijoiden välisiin keskinäisiin 

suhteisiin vai johonkin muuhun? Konflikteja tarkastellaan kuntien ja valtion 

toimivallanjaon kannalta. Konfliktit voidaan määritellä tilanteiksi, joissa 

auktoriteetin omaavan toimijan, esimerkiksi hallinnon tai asiantuntijan, toimintaa 

kritisoidaan eikä pidetä hyväksyttävänä kaavoitukseen liittyvissä asioissa. 

Konfliktiksi luetaan samoin ristiriita siitä, kenellä on oikeus osallistua kaavoitukseen 

liittyvien tavoitteiden asettamiseen ja toiminnasta päättämiseen. Käsitykset 

esimerkiksi johtajuudesta, edustuksellisesta osallistumisesta ja kansalaisten suoran 

osallistumisen roolista voivat olla erilaisia. Myös eriävä näkemys poliittisesta 

kulttuurista sekä erilainen tulkinta käytettävän vallan ja hallitsemisen oikeutuksesta 

voivat aiheuttaa konflikteja osapuolten1105 välille.1106 Konfliktin määrittelyssä 

tärkeää on kuitenkin se, että konfliktia ei pidetä yhteiskunnan kannalta ensikädessä 

kielteisenä, vaan sen oletetaan olevan osa yhteiskunnan toimintaa ja kehitystä1107.  

2.2 Kuntien ja valtion viranomaisten kokemuksia konfliktitilanteista 

Kaavavalitusten rakentamista viivyttävä vaikutus on usein esillä julkisuudessa. 

Kunnalliset toimijat ovat ilmaisseet tyytymättömyyttä kaavavalituksiin ja niiden 

käsittelyyn tuomioistuimissa. Toisaalta tilastojen valossa valitusten määrä ei ole 

                                                                                                                                  
maanomistajien etujärjestöt, poliittiset puolueet ja kunnat. Nykyisin eräs keskeinen toimijaryhmä ympäris-
tökamppailuissa on tiedotusvälineet, joilla on merkittävä rooli yhteiskunnan tulkitsijana ja määrittelijänä. 
Varsinainen toiminta ympäristökonflikteissa onkin suuntautunut tiedotusvälineisiin päin. Konfliktitilanteis-
sa asioiden käsittely, lausuntojen antaminen ja jopa eri tahojen välinen keskustelu tapahtuu tiedotusvälinei-
den sekä yleisten keskustelutilaisuuksien kautta. Tiedotusvälineiden suodattamat tulkinnat ovat keskeinen 
osa konflikteja ja ympäristötietoisuutta. Mm. Puustinen (2006, 291-294) on tutkinut median ja kaavoituk-
sen välistä suhdetta. 

1104 Konfliktin käsitteestä ks. myös Ervasti 2001, 16-17 ja Ervasti 2005a, 2-3. 
1105 Ympäristökysymyksiin liittyvien ristiriitojen osapuolet voidaan jakaa karkeasti kolmeen luokkaan. 

Ensimmäisen luokan muodostavat pääosapuolet. He pyrkivät vaikuttamaan kiistan lopputulokseen ja usein 
heidän keskinäiset tavoitteensa sopivat huonosti yhteen, tai siltä ainakin vaikuttaa. Toisena luokkana ovat 
sivuosapuolet. Ristiriidan ratkaisut vaikuttavat heihin, mutta he eivät koe olevansa keskeisiä tekijöitä kiis-
tassa. Kolmantena luokkana ovat asiasta kiinnostuneet ja sitä seuraavat. Osapuolet voivat myös muuttaa 
statustaan konfliktin aikana. Esimerkiksi sivuosapuolista voi tulla konfliktin edetessä pääosapuolia tai 
pääosapuolista sivuosapuolia. 

1106 Keränen & Mäkitalo 1987, 7. 
1107 Kettunen 1998, 72. 
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ollut nousussa. Valitukset kuitenkin kohdistuvat usein sellaisiin kuntanäkökulmasta 

keskeisiin kaavoihin, joiden toteuttamisen viivästyminen aiheuttaa ongelmia. 

Muutoksenhakua koskevat säännökset ovat muuttuneet lain voimassaoloaikana 

jonkun verran. Lain muutoksilla on vähennetty muutoksenhaun päällekkäisyyttä ja 

rajoitettu valitusoikeutta vaikutuksiltaan vähäisissä asemakaavan muutoksissa.1108  

Suomen kuntaliitto on selvittänyt nykytilannetta kunnissa vuonna 2012 

kysymällä, onko kunnassa viivästynyt tai estynyt kokonaan merkittävä hanke sen 

takia, että siihen on kohdistunut kaavoittajan mielestä tarpeeton valitus. Yli 

puolessa kaikista kunnista näin on käynyt. Odotetusti tilanne korostuu suurimmissa 

kaupungeissa, joissa 93 % vastaajista kertoo näin tapahtuneen.1109 Kunnissa 

esiintyneet reaktiot viittaavat siihen, että kuntapäättäjät ovat odottaneet kunnallisen 

itsehallinnon vahvistuvan maankäyttö- ja rakennuslain aikana tavalla, jota 

nykytilanne ei vastaa.1110 

2.2.1 Esimerkkitapaus Tornihotelli Tampereella 

Kunnallisen itsehallinnon toteutuminen kaavoituksessa oli esillä muun muassa 

seuraavassa Tampereen kaupungin kaava-asiassa. Tampereen kaupunginvaltuusto 

hyväksyi 30.10.2002 asemakaavan muutoksen, joka koski kahta erillistä osa-aluetta, 

jotka sijaitsevat Tampereen keskustassa välittömästi rautatiealueen itäpuolella 

olevalla niin sanotulla Tullin alueella. Asemakaavahankkeen tarkoituksena oli 

mahdollistaa kaksijakoisen, kerrosluvuiltaan 27- ja 29 -kerroksisen enintään 76 

metriä korkean tornihotellin rakentaminen kaava-alueen pohjoiselle osa-alueelle 

siten, että alueella sijaitsevat veturitallit ja niitä yhdistävä toimisto-osa säilyivät eli 

veturitallit ja niihin liittyvät pihat ja rakenteet oli kaavassa suojeltu1111. Päätöksestä 

                                                   
1108 Laine 2012, 19. 
1109 Laine 2012, 19. 
1110 Esimerkiksi kaavoitusjohtaja Jyrki Laihon kommentti Tampereen kaupungin kaava-asioita kos-

kevista valituksista viittaa tähän. Aamulehti 6.3.2003, A 14. Ks. myös Suomen kuntaliitto 2003a, HE 
1/1999 vp 51-52 ; Mäkinen 1998, 21-23 ja Kuntaliiton selvitys Maankäyttö- ja rakennuslaki kuntanäkö-
kulmasta 2002, 48-49. 

1111 Tampereen kaupungin kaavoitusjohtaja Jyrki Laiho sanoo punninneensa ylipäätään hotellihanket-
ta ja hotellin paikkaa alunperin kriittisesti. Koko veturitallien alueen kaava uusine mahdollisuuksineen ja 



391 

 

valittivat joulukuussa 2002 Hämeenlinnan hallinto-oikeuteen Museovirasto, 

Pirkanmaan ympäristökeskus, Pirkanmaan perinnepoliittinen yhdistys ja Elmar ja 

Sirkka-Liisa Badermann. Tampereen kaupunginhallitus vastasi valittajien väitteisiin 

antamalla lausunnon 10.2.2003. Hämeenlinnan hallinto-oikeus hylkäsi valitukset 

12.12.20031112. Valittajat jatkoivat valittamista korkeimpaan hallinto-oikeuteen 

(KHO) tammikuussa 2004. Tampereen kaupunginhallitus vastasi valittajien 

väitteisiin antamalla lausunnon 23.2.2004. KHO hylkäsi valitukset 6.9.20041113. 

Kaava sai lainvoiman 9.9.2004. 

Valittajien mukaan kyseisessä tapauksessa kaavoitukseen liittyviä 

yleisötilaisuuksia ei pidetty tarpeeksi ja kaavoitukseen liittyvät kuvat olivat osittain 

harhaanjohtavia. Lisäksi valittajien mukaan tornihotelli alensi suojeltavien 

veturitallien arvoa ja 24-kerroksinen tornihotelli ei soveltunut alueelle muodon, 

sijainnin eikä koon suhteen. Valittajat vetosivat myös siihen, että selvityksissä ei 

huomioitu tornihotellin vaikutuksia muun muassa rautatieasemaan, 

tehtaanpiippuihin ja kirkontorneihin. Myös tornin paloturvallisuutta oli valittajien 

mukaan syytä epäillä ja kaava oli laadittu yksinomaan hotelliyrityksen vaatimusten 

mukaisesti. Museovirasto totesi valituksessaan vielä, että kokonaisuus on 

valtakunnallisesti merkittävä rautatieympäristö ja täydennysrakentaminen on 

tehtävä siten, ettei suojeltava kohde jää ympäristöönsä nähden alistettuun asemaan 

eikä sen arvoa muutoinkaan heikennetä sen ominaisluonteeseen sopeutumattomalla 

rakentamisella.1114 

                                                                                                                                  
alueen merkitys kaupungin laajemmassa kehittymisessä johti hänet kuitenkin ajattelemaan, mitä toimintoja 
sinne pitää saada.  Jyrki Laiho on todennut maaliskuun 2002 Tampereen Kauppakamari-lehden numeross-
sa 2 asiasta seuraavasti: ”Moni asia loksahti eri suunnista paikalleen. Alueelle tarvitaan toimistoja, matka-
keskusta tukevia toimintoja, hotelli. Miten veturitallit saadaan osaksi elävää keskustaa? Tästä torniajatus 
lähti kehittymään, eikä sille ole löydetty parempaa vaihtoehtoa. Tornihotelli on taitavasti suunniteltu, se 
säilyttää miljöön, sillä se ottaa oman tilansa ylhäältä.” Artikkeli saatavissa osoitteessa URL: 
http://www.tampereenkauppakamarilehti.fi/Arkisto/Lehtiarkisto/2002/2-02/tallit.html. 26.2.2013. 

1112 Hämeenlinnan HAO 12.12.2003 (03/0608/2) 
1113 KHO 6.9.2004 t 2197 
1114 Tampereen kaupunginhallituksen pöytäkirja 13.9.2004 
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Hallinto-oikeuden vastauksen1115 mukaan veturitallit säilyttävät punatiilisen 

julkisivunsa ansiosta yhtenäisen kokonaisuutensa vaaleiden uudisrakennusten 

edustalla ja ne säilyvät osana ratapiha-alueen avointa tilaa – jäävät esteettä näkyviin 

ratapihan ja aseman suuntaan. Kaavassa on siten varmistettu valtakunnallisten 

alueidenkäyttötavoitteiden tarkoittamien kulttuuriperinnön arvojen säilyminen. 

Lisäksi korkeimman hallinto-oikeuden päätöksessä todetaan, että kaava soveltuu 

riittävän hyvin alueen historialliseen kehitykseen ja että arvokkaisiin rakennuksiin ja 

rakennettuun ympäristöön liittyviä erityisiä arvoja ei hävitetä. Edelleen korkeimman 

hallinto-oikeuden päätöksen mukaan  kaavaratkaisu ja rakentamistapaohjeisto 

turvaavat veturitallien suojeluarvon säilymisen. Lopuksi korkein hallinto-oikeus on 

vielä päätöksessään todennut, että muutos kaupunki- ja maisemakuvassa ei ole 

ristiriidassa MRL 54.2 §:n kanssa (maisemasilhuettiin tulee uusi maamerkki 

Näsinneulan, Kirkontornien, aseman tornin, Hotelli Ilveksen ja Amurinlinnan 

ohella)1116  

Kyseiseen tornihotellin kaava-asiaan liittyi paljon keskustelua siitä, mikä on 

valtion viranomaispuolen oikeus tehdä valituksia kuntien kaavapäätöksistä. 

Tampereen kaupungin valtuutettu kysyi muun muassa seuraavaa: ”Mikä on 

ympäristökeskuksen rooli silloin, kun valtuusto on lähes yksimielisesti todennut 

kaavan hyväksi? Millä perusteilla valitusten teosta siellä päätetään? Tässä 

tapauksessa valitusperusteet tuntuvat olevan enemmän poliittis- kuin 

asiapitoisia.1117” Lisäksi Tampereen kaupungin virkamies puolestaan totesi 

seuraavasti: ”Ympäristökeskuksen ja museoviraston yksittäiset henkilöt käyvät 

ottelua kunnallista, demokraattista hallintoa ja päätöksentekoa vastaan. Etusijalla on 

kaavojen vaikutus luonnon ja ympäristön arvoihin, vähemmälle huomiolle jää 

kaavatalous ja toimiva yhdyskuntarakenne.1118”  

                                                   
1115 Hämeenlinnan HAO 12.12.2003 (03/0608/2) 
1116 KHO 6.9.2004 t 2197 
1117 Aamulehti 8.1.2004. 
1118 Aamulehti 5.11.2003. 
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Pirkanmaan ympäristökeskuksen edustaja vastasi edellä mainittuun kritiikkiin 

siten, että ympäristökeskuksen tehtävänä on valvoa kaavojen lakisääteisiä 

sisältövaatimuksia ja kunnallinen demokratiakaan ei saa tehdä lainvastaisia 

päätöksiä, edes yksimielisesti. Pirkanmaan ympäristökeskuksen edustajan mukaan 

ympäristö- ja kaupunkikuvalliset kysymykset ovat aika vaikeasti mitattavissa, mutta 

ne täsmentyvät ajan kuluessa, kun lain aikaisten oikeustapausten määrä lisääntyy. 

Pirkanmaan ympäristökeskuksen edustaja totesi vielä, että maankäyttöön kohdistuu 

usein paljon ristikkäisiä vaatimuksia ja eri tekijöiden intressejä on verrattava. 

Ympäristökeskus etsii lainvastaisuuden rajaa; äärikeino on käyttää valitusoikeutta. 

Pirkanmaan ympäristökeskuksen edustajan mukaan hyvä tai selvästi lainvastainen 

kaava on helppo tunnistaa, mutta välissä on harmaa alue, johon lainvastaisuuden 

raja sijoittuu ja jonka paikantaminen ei ole aina helppoa. Lisäksi Pirkanmaan 

ympäristökeskuksen edustaja toteaa, että viime vuosina lainsäädännössä on 

perustuslaista lähtien lisätty ympäristön ja kulttuurin painoarvoa ja 

ympäristökeskuksen kontolla on kantaa huolta tästä. Pirkanmaan 

ympäristökeskuksen edustajan mukaan yksityinen kuntalainen ei välttämättä ole 

kovin kiinnostunut yleisistä rakennuskulttuuri- ja kaupunkikuvallisista asioista, vaan 

omasta lähialueestaan. Viranomaispuolelle jää yleisen edun valvomistehtävä.1119  

Tornihotellin rakennustyöt aloitettiin Tampereella vuonna 2012. 

Rakennustöiden on tarkoitus valmistua vuoden 2014 lopulla. 

2.2.2 Kuntien ja museoviranomaisten välisistä konfliktitilanteista 

kaavoituksessa  

Kuntien ja museoviranomaisten yhteistyö kaavoituksessa nousee aika ajoin 

otsikoihin. Eri osapuolten näkemykset suojelusta menevät ristiin, koska 

kulttuuriympäristöä koskevat kysymykset ovat usein vaikeita, taloudellisesti 

                                                   
1119 Aamulehti 9.1.2004; Suviranta (2008, 150) puolestaan kirjoittaa, että säännös viranomaisen vali-

tusoikeuden perustumisesta julkisen edun valvontatehtävään on kovin tulkinnanvarainen. Suvirannan  
mukaan osittain myös tällaisten tulkintaongelmien välttämiseksi lainsäädäntöön on otettu runsaasti nimen-
omaisia säännöksiä viranomaisten valitusoikeudesta. 
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merkittäviä ja sisältävät runsaasti arvovalintoja. Ristiriidat voivat viivästyttää 

kaavoitusta ja hankkeita haitallisella tavalla. Toisaalta ristiriidat voivat myös uhata 

kulttuuriympäristön säilymistä ja järkevää käyttöä. Monet kunnat ovat kokeneet, 

että ongelmat eivät ole odotuksista huolimatta vähentyneet maankäyttö- ja 

rakennuslain aikana.  Lisäksi museoviranomaiset kertovat ongelmista yhteistyössä ja 

tiedonkulussa.1120 

Ongelmien kartoittamiseksi ja ratkaisujen löytämiseksi Kuntaliitossa käynnistyi 

keväällä 2005 kuntien ja museoviranomaisten yhteistyötä ja vuorovaikutusta 

koskeva selvitys, jonka tavoitteena oli kartoittaa ongelmien laajuus ja syntysyyt sekä 

löytää sellaisia käytäntöjä, jotka auttaisivat osapuolia kehittämään yhteistyötä eri 

alueilla. Selvitys tehtiin haastattelujen ja kyselyn avulla. Saatu aineisto analysoitiin 

Kuntaliitossa. Selvitystä laadittaessa tehtiin yhteistyötä Museoviraston ja 

ympäristöministeriön kanssa. Myös aiemmin Kuntaliitossa ja 

ympäristöministeriössä laaditut selvitykset olivat taustamateriaalina. Haastatteluja 

tehtiin noin 30. Haastatellut olivat Museovirastosta, maakuntamuseoista, 

opetusministeriöstä, ympäristöministeriöstä, alueellisista ympäristökeskuksista sekä 

kunnista. Myös kaavaselvityksiä laativia konsultteja haastateltiin.1121 

Selvityksestä käy ensinnäkin ilmi, että museoviraston ja maakuntamuseoiden 

keskinäiseen työnjakoon liittyvät epäselvyydet haittaavat yhteistyötä. Museoviraston 

ja maakuntamuseoiden välisiä työnjakoja koskevia sopimuksia ei tunneta kunnissa 

ja sopimusten määrittelemä vastuunjako on epäselvä. Sopimuksia ei myöskään aina 

noudateta. Toiseksi selvityksessä todetaan, että kuntien kannalta 

museoviranomaiset eivät ole kaikilla alueilla suunnanneet riittävästi resursseja 

maankäyttö- ja rakennuslain edellyttämään yhteistyöhön, muun muassa 

museoviranomaisten kannanotot viipyvät haitallisella tavalla. Selvityksen mukaan 

viranomaisneuvottelut eivät aina toimi, kun koko museoviranomaistahoa edustava 

toimivaltainen edustaja ei osallistu kokoukseen. Selvityksessä todetaan, että 

                                                   
1120 Laine & Hurmeranta & Toukola & Mynttinen 2006, 2. 
1121 Laine & Hurmeranta & Toukola & Mynttinen 2006, 2. 



395 

 

museoviranomaisten osallistuminen viranomaisneuvotteluihin vaihtelee paljon. 

Haastateltujen mukaan museoviranomaisten olisi tarpeen osallistua neuvotteluihin 

useammin kuin ne osallistuvat. Lisäksi todetaan, että suuremmilla 

maakuntamuseoilla on yleensä parhaat resurssit ja säännöllisimmät rutiinit osallistua 

kuntien viranomaisneuvotteluihin. Sen sijaan on varsin yleistä, että pienet 

maakuntamuseot ja Museovirasto eivät osallistu neuvotteluihin. Tällaisissa 

tilanteissa kaavaprosessin loppuvaiheessa annetuilla jyrkillä kommenteilla on 

aiheutettu useita konfliktitilanteita.1122  

Selvityksessä todetaan, että neuvotteluun osallistuvien museoviranomaisten 

edustajien valtuutuksen puute on satunnaisesti ilmenevä, mutta vakaviakin 

ongelmia aiheuttava tilanne. Jotkut kuntien ja ympäristökeskusten edustajat 

kuvasivat haastatteluissa, että museoviranomaiset saattavat lähettää neuvotteluihin 

henkilöitä, joilla ei ole neuvotteluvaltuuksia tai ylipäätään muuta mahdollisuutta 

kuin välittää jo ennakkoon päätetty kanta. Myös museoviranomaiset kertoivat 

neuvotteluun osallistuvan edustajan olevan valtuutettu neuvottelemaan vain omasta 

kulttuuriympäristön osa-alueestaan (arkeologia ja rakennusperintö), jolloin toisen 

osa-alueen asiat jäävät yleensä käsittelemättä. Periaatteessa Museovirastoa tulisi 

kuulla lähes aina. Selvityksen mukaan kunnalle ei käy aina selväksi, että 

museoviranomainen ei edustanutkaan kaikkia osa-alueita. Haastatteluissa tuli myös 

esiin, että valtuutuksen puutteen takia neuvotteluissa ei aina kyetä ilmaisemaan, että 

asiasta saatetaan valittaa.1123 

Selvityksen mukaan museoviranomaisten asiantuntemus saadaan usein 

puutteellisesti kuntien käyttöön. Kunnat odottavat, että jyrkkien kannanottojen 

sijasta museoviranomaiset arvottaisivat kohteita kannanotoissaan, sillä tämä auttaisi 

kuntia kohdentamaan omat toimenpiteensä oikealla tavalla. Selvityksessä todetaan, 

että kulttuuriympäristöä koskevien selvitysten ajantasaisuus on keskeistä niin hyvän 

yhteistyön onnistumiselle kuin ratkaisujen löytämiselle. Selvitysten laatiminen vie 

                                                   
1122 Laine & Hurmeranta & Toukola & Mynttinen 2006, 18-19; 36. 
1123 Laine & Hurmeranta & Toukola & Mynttinen 2006, 18-19; 36. 
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suuren osan kuntien rajallisista kaavoitusresursseista. Kunnat toivovatkin 

museoviranomaisilta tukea selvitysten laatimiseen ja mahdollisuutta hyödyntää 

museoviranomaisten laatimia selvityksiä kaavoitustyössään.1124 

Selvityksen mukaan kunnat eivät aina toimita neuvotteluaineistoa ajoissa 

viranomaisneuvotteluun osallistuville. Aineiston aikaisempi lähettäminen mm. 

museoviranomaisille on kuitenkin edellytys onnistuneelle neuvottelulle. Konsultteja 

käytetään useissa kunnissa kulttuuriympäristöä koskevien kaavojen laatimiseen ja 

selvitysten tekemiseen, mutta monen osapuolen yhteistyötilanteet ovat vaativia. 

Yhteistyön onnistuminen edellyttääkin kunnilta osaamista konsulttityön 

tilaamisessa ja ohjaamisessa. Selvityksessä todetaan, että viranomaisneuvottelujen 

määrää ja ajankohtaa koskevia maankäyttö- ja rakennuslain säännöksiä 

tarkentamalla voidaan tehostaa viranomaisyhteistyötä. Lisäksi uhka suojelusta 

mahdollisesti aiheutuvasta korvausvelvollisuudesta vaikuttaa kuntien toimintaan. 

Selvityksen mukaan suojeluun liittyvien korvaussäännösten ja vastuiden 

selkeyttäminen helpottaisi kunnan kaavaratkaisuja ja vähentäisi kunnan ja 

museoviranomaisten välisiä ristiriitoja.1125 

Myös museovirasto on laatinut oman erillisen selvityksen museokentän 

näkemyksistä kulttuuriympäristön huomioimisessa maankäytössä1126. Kyselyyn 

vastasi 21 henkilöä maakuntamuseoista ja 15 henkilöä Museovirastosta. 

Selvityksestä käy ilmi, että vastaajien mukaan kuntien kesken on suuria eroja 

kulttuuriympäristön huomioimisessa. Vastaajien mukaan kunnat ovat usein 

haluttomia käyttämään vallassaan olevia keinoja tai ottamaan huomioon 

maankäyttö- ja rakennuslain sisältövaatimuksia. Museosektorin mukaan kuntien 

päätöksenteko- ja suunnittelukulttuureissa on parannettavaa. Pienet tai muuten 

niukasti resursoidut kunnat ovat suuresti konsulteistaan riippuvia. Konsulttien 

valinnassa taloudelliset kriteerit ratkaisevat, ja konsulttien osaamisessa on suuria 

                                                   
1124 Laine & Hurmeranta & Toukola & Mynttinen 2006, 36. 
1125 Laine & Hurmeranta & Toukola & Mynttinen 2006, 36. 
1126 Härö & von  Martens  4.4.2005/22.2.2006 
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eroja. Asioita hoitavien henkilöiden vaikutus on suuri ja vaihteleva. Kuntien lisäksi 

ilmeisesti myös ympäristökeskuksissa on vastaavia eroja.  

Vastausten perusteella on ilmeistä, että kuntien yhteisten hyvien käytäntöjen 

kehittämisessä ja toiminnan tasalaatuisuudessa on yhä parantamisen varaa. 

Vastausten perusteella kunnat eivät aina arvosta eivätkä priorisoi 

kulttuuriympäristöä kaavojen taustaselvityksissä. Pyrkimyksenä on selvitä olevilla, 

usein vanhentuneilla inventoinneilla eikä tietopohjan puutteita, päivitys- ja 

täydentämistarpeita helposti myönnetä. Museoväen mielestä kulttuuriympäristö 

eroaa tässä muista sektoreista, joilla selvityksiä tehdään ja priorisoidaankin. Kun 

selvityksiä ei tehdä oma-aloitteisesti tai jos tehdään kovin myöhään, 

museoviranomaisille jää epäkiitollinen muistuttajan rooli. Ympäristöselvityksissä 

luonto otetaan kulttuuriperintöä helpommin ja kattavammin huomioon. 

Kulttuuriympäristön osalta muinaisjäännösten huomioiminen ja niihin liittyvät 

lisäselvitykset ovat pienimmän kynnyksen takana. Tiukka muinaismuistolaki johtaa 

muinaisjäännösten huomioimiseen, vaikka niiden vaatimien suoja-alueiden eli 

luontevan maisemasuhteen turvaaminen onkin jo ongelmallisempaa. Tilanne 

heijastaa luontokohteita ja muinaisjäännöksiä koskevan erityislainsäädännön 

vahvuutta, ehkä myös yleisemmin lainsäädännön vahvuutta, ehkä myös yleisemmin 

kuntien tehtävien ja vastuiden painottumista.1127  

Kulttuuriperintö ja kulttuuriympäristöt eivät sisälly kuntien perus- tai 

lakisääteisiin toimintoihin. Museoita kiusaa erityisesti kulttuuriympäristön 

sirpaloituminen ja kokonaisnäkemyksen puuttuminen, siis kulttuuriympäristön 

tarkastelu yksittäisinä ja erillisinä suojelukohteina. Kulttuurimaisemaa ja 

kokonaisuuksia ei huomioida. Kaava-alueiden ulkopuolelle jäävää maaseutua ja 

maisemia, maatalouden ja alkutuotannon ympäristöjä pidetään uhanalaisina. 

Joissakin vastauksissa korostetaan liikenneväylien kielteisiä vaikutuksia maisemaan, 

kaupungeissa vastaavasti katujen ja pysäköintialueiden vaatimaa tilaa ja niiden 

aiheuttamaa ympäristömuutosta. Liikenneväylien välilliset vaikutukset ilmenevät 

                                                   
1127 Härö & von  Martens  4.4.2005/22.2.2006 
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kauppakeskuksina ja teollisuusalueina. Kaupungeissa on vastaavia ongelmia 

kaupunkikuvan ja kaupunkitilan vaalimisessa. Museoiden on vaikea vaikuttaa siihen, 

välineet ja keinot ovat niukkoja eikä museoviranomaisia kuulla kaupunkikuva-

asioissa.1128  

Suojelu tai muu huomio kohdistuu yksittäisiin kohteisiin, rakennusten 

lähiympäristön muutos voi olla kova tai hallitsematon. Kaupunkien 

uudisrakentaminen marginalisoi suojelukohteita. Kaupunkikuvan ohella vanhat, 

väistyvät teollisuusalueet, kaupunkikeskustat ja sisätilat ovat museoviranomaisten 

mielestä kaupunkien vaikeimpia kysymyksiä.  Kulttuuriympäristön inventoinnit 

ovat vastausten perusteella maakäyttö- ja rakennuslain toimeenpanon ja 

toimivuuden olennainen ongelmavyyhti.  Kompastuskiviä ovat tilaajien osaaminen, 

inventoijien osaaminen sekä asianmukaisen ohjeistuksen ja nykyaikaisten työkalujen 

puuttuminen sekä inventointien ajoitus ja kohdentuminen. Erityisesti sisältöön ja 

välineisiin liittyvät pulmat kuuluvat ratkaisujaan jo hyvän aikaa odottaneisiin 

kysymyksiin. ”...perusongelmana on ajanmukaisten, valtakunnallisesti 

yhdenmukaisten menetelmien puuttuminen”.1129  

Museoviraston tutkimuksen1130 mukaan inventointeja tehdään liian myöhään, 

tilapäisin järjestelyin ja puutteellisella osaamisella. Kuntien ja konsulttien 

puutteellinen ymmärrys ja epäyhtenäinen käsitteistö vaikeuttavat asiaa, eli ei 

ymmärretä mitä kulttuuriympäristö on. Kuntien päätöksentekijät ja johtavat 

virkamiehet eivät riittävästi ymmärrä ja arvosta inventointeja. Niitä ei pidetä 

olennaisena perustietona vaan välttämättömänä pahana. Vastuuta siirretään 

mielellään museoviranomaisille. Inventoinnit mitoitetaan (rahoitetaan) niukasti ja 

tiukasti. Toisaalta olisi myös haettava ekonomisia tapoja tehdä inventointeja. 

Kielteisenä piirteenä pidetään myös kilpailuttamisesta seuraavaa inventoijien ja 

                                                   
1128 Härö & von  Martens  4.4.2005/22.2.2006 
1129 Härö & von  Martens  4.4.2005/22.2.2006 
1130 Härö & von  Martens  4.4.2005/22.2.2006 
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kaavakonsulttien valintaa hinnan, ei työn odotettavissa olevan laadun perusteella. 

Tämä vaikuttaa kaavoituksen laatuun ja sen mahdollisuuksiin.  

Kaavojen ajantasaisuutta ei museoiden käsityksen mukaan juurikaan arvioida. 

Tämä ei välttämättä johdu kuntien tai kaupunkien tahdon puutteesta vaan niiden 

voimavaroista. Kaavojen vanhentuneisuus tiedetään, mutta mahdollisuuksia 

uudistamiseen ei ole. Alueilla, joilla ei ole suuria muutos- tai maankäyttöpaineita ei 

uusimiseen helposti ryhdytä. Kaavojen uusimisen taustalla on tavallisesti yleisiä tai 

yksityisiä taloudellisia ja toiminnallisia intressejä. Uusimisen ensisijaisena tavoitteena 

on siis rakentamisen tehokkuuden lisääminen, vanhoilla asuinalueilla niiden 

tiivistäminen. Kasvukunnissa uusien asuinalueiden kaavoitus vie suuren osan 

voimavaroista. Kulttuuriympäristön vaalimisen, suppeammin rakennussuojelun ja 

restauroinnin sisältöjen, arvojen ja painotusten muutokset synnyttävät museoiden 

mielestä tarvetta arvioida ja ajan tasaistaa kaavoja. Vastauksissa ehdotetaan 

kaavojen vanhentuneisuuden kriteeriksi sitä, perustuvatko ne ylipäänsä 

kulttuuriympäristön inventointiin vai ei. Jos inventointitietoa ei ole pohjana, voi 

kaavan olettaa jo vanhentuneeksi. Uudet inventoinnit ja laajeneva näkemys 

kulttuuriympäristön arvoista johtavat museosektorin näkökulmasta nekin 

uusimistarpeeseen. Kulttuuriympäristön tilaa ja tarvetta reagoida siihen ei 

vastausten perusteella käytetä kriteerinä ajantasaisuuden arviointiin. Kaavojen 

vanhentuneisuus aiheuttaa museosektorille yksittäisinä suojelutapauksina turhaa ja 

turhauttavaakin työtä. Vanhentuneet kaavat uhkaavat erityisesti paikallisesti 

merkittävää kulttuuriympäristöä; hierarkiassa korkeammalle arvostetut kohteet tai 

ympäristöt ovat niitä paremmin viranomaisten seurannassa ja priorisoituja.1131  

Museoiden ja ympäristökeskusten yhteistyö on vastausten perusteella ilmeisen 

vakiintunutta. Museoilla on myönteinen käsitys ympäristökeskuksista. Keskuksilla 

on ammattitaitoa, jota museoilta puuttuu. Ne kutsuvat museoita 

viranomaisneuvotteluihin, työkokouksiin ja maastokatselmuksiin. Museoiden 

vaikutuskeinot ovat osin sidoksissa nimenomaan ympäristökeskusten tarjoamiin 

                                                   
1131 Härö & von  Martens  4.4.2005/22.2.2006 
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mahdollisuuksiin ja tukeen. Kääntöpuolena tuodaan kuitenkin esiin suuret erot 

ympäristökeskusten välillä osaamisessa, aktiivisuudessa sekä halussa tai 

uskalluksessa ajaa kulttuuriympäristöasioita loppuun asti. Keskuksissa on niiden 

henkilökunnan osaamisesta tai asenteista johtuvia eroja. Tietoisuus 

valtakunnallisista alueidenkäytöntavoitteista on lisääntynyt. Ne ovat 

kaavaneuvotteluissa esillä erityisesti ympäristökeskusten ja museoviranomaisten 

ansiosta. Kuntatasolla tavoitteita ei ole vielä täysin tai kattavasti tiedostettu. 

Valtakunnallisesti merkittävien kulttuuriympäristöjen merkitys jää kaavatyössä 

joskus myös hämäräksi. Kunnille asia näyttäytyy helposti lähinnä suojeluna, vaikka 

kyse on myös muista tavoitteista ja intresseistä, kokonaisuudesta. Museosektorikin 

voi unohtaa, että on myös muita kuin kulttuuriympäristöön liittyviä tavoitteita. 

Tavoitteet saatetaan ottaa huomioon kaavamaisesti ja teknisesti. 

Kulttuurihistoriallisesti arvokkaita alueita koskevat lähtötiedot ja rajaukset ovat 

yleispiirteisiä, eikä lisäselvityksiä tehdä tarpeeksi. Alueille tarvitaan 

menettelytapaohjeita ja tarkempia tavoitteita. Kunnat saattavat olla halukkaampia 

ottamaan huomioon maankäytöllisesti helpommin ratkaistavia tai rakenteellisia 

asioita, kuten aluerakenne tai energiahuolto, sen sijaan kulttuuriympäristön 

aktivointia joudutaan perustelemaan ja peräämään. Valtakunnallisesti arvokkaiden 

alueiden ja kohteiden korostaminen tapahtuu usein paikallisten arvojen ja 

kohteiden kustannuksella. Paikallista ja alueellista omaleimaisuutta ei saisi 

unohtaa.1132  

2.2.3 Kokemuksia toimivallanjakoon liittyvistä konflikteista 

Härön1133 mukaan konflikteja kuntien ja valtion välille aiheuttaa erityisesti se, 

että kaikkien osapuolten ammattitaidossa on puutteita. Ympäristöasioiden 

oppiminen pitäisi alkaa jo päiväkodista ja peruskoulusta alkaen. Toimivallanjakoon 

liittyviä konflikteja ratkaistaan Härön mukaan ennen kaikkea koulutuksella. Härön 

                                                   
1132 Härö & von  Martens  4.4.2005/22.2.2006 
1133 Härö 2008 
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mukaan toimivallanjakoon liittyvät kaavoituksen konfliktit tulevaisuudessa 

vähentyvät, jos kuntien koko kasvaa. Jaakolan1134 mukaan konflikteja 

neuvottelumenettelyissä aiheuttaa se, jos  jompikumpi osapuoli ei ole 

neuvottelutilanteessa motivoituneena. Tämän jälkeen on helppo ”heittää” lausunto, 

jossa sitten sanotaankin jotakin muuta kuin neuvottelussa. Neuvottelun 

sitovuusaste pitäisi varmistaa muistiolla tai päätöksillä. Kaikkien osapuolien pitää 

kokea, että neuvottelumenettely on aitoa työtä.  

Kunnallisen itsehallinnon merkitys ympäristönsuojelun alueella on vähäisempää 

kuin maankäytön suunnittelussa, mikä kuvastuu myös valtion ja kuntien 

viranomaisten ristiriitatilanteiden vähäisyytenä1135. Ympäristönsuojelussa 

ympäristölupiin liittyvät valtion ja kunnan viranomaisten väliset erimielisyydet 

nousevat harvoin julkisuuteen, vaikka kunnat käsittelevät nykyisellään valtaosan 

ympäristöluvista1136. Ympäristölupien myöntäminen on kunnan 

viranomaistoimintaa. Lupaviranomaisen asemassa on turvattava viranomaisen 

riippumattomuus. Kunnanhallitus ei enää voi toimia 

ympäristönsuojeluviranomaisena. Ympäristölupa-asioissa on haluttu rajoittaa myös 

kunnan organisointivapautta, jota voidaan pitää kunnallisen itsehallinnon 

keskeisenä osa-alueena. Ero kaavoitukseen on näin ollen merkittävä. Sitä vastoin 

kunnallinen itsehallinto ilmenee kyllä ympäristönsuojeluun liittyvässä säädösvallan 

käyttämisessä, ympäristönsuojelumääräyksissä. Kunnat voivat antaa alueelleen 

paikallisista oloista johtuvia ympäristönsuojelumääräyksiä siitä, minkälaisia 

ympäristöllisiä vaatimuksia kunnissa on noudatettava muussa kuin luvanvaraisessa 

toiminnassa (YSL 19 §).  

                                                   
1134 Jaakola 2008 
1135 Alueellisten ELY-keskusten suhteellista osuutta kaikista kuntapäätösten valittajista on pidetty yl-

lättävän suurena ja niiden valitukset ovat lähes aina johtaneet päätösten palauttamiseen tai muuttamiseen. 
Kaiken kaikkiaan alueelliset ympäristökeskukset puuttuvat vain harvoin kuntien päätöksiin, arvion mukaan 
noin 1 - 2  %:ssa, ks. Sjöblom & Sahivirta & Similä 2003.  

1136 He 84/1999 vp, Ympäristösuojelulain (86/2000) mukaan ympäristölupaviranomaisia ovat kun-
nan ympäristönsuojeluviranomainen ja aluehallintovirasto. Elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus on 
enemmänkin valvova viranomainen ympäristölupa-asioissa. Kunnan ympäristönsuojeluviranomaisella on 
yleisvalta lupa-asioissa. Se toisin sanoen ratkaisee ne lupa-asiat, jotka eivät kuulu aluehallintoviraston toi-
mialaan. 
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Harstilan mukaan tulevaisuudessakin konflikteja kaavoituksessa tulevat 

aiheuttamaan sellaiset asiat, jotka ovat laajempia eli joko ylikunnallisia, seudullisia, 

maakunnallisia tai valtakunnallisia. Näiden asioiden kytkeminen on vaikeaa 

kunnalliseen päätöksentekoon. Harstila toteaa, että noudattaa työssään sitä, että 

silloin kun on kyse kunnallisesta asiasta ja kunnan päätösvallassa olevasta 

alueidenkäyttöön liittyvästä asiassa, niin siihen ei ainakaan maakunnan liitolla ole 

kommentoitavaa. Tämä estää ristiriitoja. Kunta saa tehdä huonojakin ratkaisuja, jos 

haluaa. Ongelmia Harstilan mukaan aiheuttaa myös se, että maankäyttö- ja 

rakennuslaissa on hyvin epäselvästi määritelty toimivaltarajat. Lisäksi 

valtakunnalliset alueidenkäyttötavoitteet aiheuttavat jatkossakin Harstilan mukaan 

ongelmia. Kaiken kaikkiaan VATT:ien soveltaminen on Harstilan mukaan 

ongelmallista, koska ne ovat ristiriitaisia tai niin ”maailmaa syleileviä”, että niitä voi 

tulkita miten vain. Harstila kysyykin: ”Kuka tulkitsee niitä? Kuka viime kädessä voi 

tulkita? Ovatko tulkinnat valtakunnallisesti yhteneviä?” Maakuntakaavoituksessa 

konflikteja on Harstilan mukaan ratkaistu kaikilla tavoin. Harstilan mukaan 

konfliktitilanteet ovat maakuntakaavoituksessa ehdottomasti lisääntymässä.1137  

Korhosen mukaan konfliktit ovat kaavoituksessa ennen kaikkea lupapuolella ei 

niinkään toimivallanjakoon liittyvissä kysymyksissä. Korhosen mukaan, jos 

toimivaltaa on käytetty kunnissa sellaisessa tarkoituksessa, että sisältö on väärä, niin 

siihen mahdollisesti puututaan, mutta ei pelkästään sen takia, että oikean päätöksen 

on tehnyt väärä viranomainen. Korhosen mukaan toimivallanjakoon liittyvät 

konfliktit ovat vähentymässä, kun toimivallanrajat ovat selkiytymässä.1138  

Laineen mukaan kaavakonfliktit liittyvät yleensä sisältökysymyksiin, mutta ne 

näyttäytyvät joillekin kunnille siten, että ne liittyisivät toimivallanjakoon eli siihen 

kuka päättää? Laineen mukaan ristiriita tulee siitä, että kun museovirasto tai 

ympäristökeskus sanoo, että tämä rakennus tulee suojella ja kunta sanoo, että ei tule 

suojella, niin osapuolet kokevat, että kumpi tästä oikein määrää. Osapuolet voivat 

                                                   
1137 Harstila 2009 
1138 Korhonen 2008 
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myös soittaa Suomen kuntaliittoon ja kysyä, että kumpi tästä oikein määrää ja 

kokevat, että tässä on nyt konflikti, joka liittyy vallanjakoon. Laineen mukaan 

prosessi menee siten, että kunta kyllä päättää, mutta jos toinen osapuoli on eri 

mieltä, niin se  valittaa. Kummallakin on omat roolinsa. Laineen mukaan 

ympäristökeskuksenkin on osattava sanoa kunnalle, että tämähän on kunnan 

päätösvallassa. Ympäristökeskus voi esittää asian neuvottelutilanteessa niin, että ei 

jää tahallisesti väärä käsitys. Laineen mukaan konfliktitilanteita vältetään jatkossakin 

kouluttamalla ja ohjeistamalla osapuolia.1139  

Hurmerannan mukaan monet tahot ovat jatkossakin hyvin kiinnostuneita 

kaavoista. Moni valtion taho ja intressi vaikuttaa kaavoitukseen. Tästä voi aiheutua 

jatkossakin konflikteja. Laineen mukaan ilmastonmuutos ehkä johtaa siihen, että 

ohjausta täytyy kiristää ja siinä tulee konfliktinkin paikka. Kuntakenttä on 

muuttunut paljon ja tulevaisuudessa pienet kunnat ovat kovaa vauhtia 

vähenemässä. Kuntaliitokset merkitsevät Laineen mukaan sitä, että tulee 

osaavampia kuntia ja silloin voi tietysti ajatella niin, että konfliktit olisivat 

vähentymässä. Laine toteaa vielä, että jatkossakin konfliktitilanteita voivat aiheuttaa 

se, ympäristökeskukset vaativat kunnilta liikaa selvityksiä eli ikään kuin ne turvaavat 

oman selustansa. On hyvin vaikeaa mitata, mikä on liikaa ja mikä ei, mutta 

ympäristökeskuksen asema kaavoituksessa on se, että se laittaa ympäristökeskukset 

helposti vaatimaan liikaa kunnilta. Tämä liittyy siihen, että ympäristökeskukset eivät 

joudu maksamaan selvityksiä. Jos ympäristökeskukset vaativat riittävästi selvityksiä, 

ne varmistavat oman selustansa ja eivät joudu itse vastuuseen. Ne eivät ole Laineen 

mukaan vastuussa taloudellisesti, vaan vastuussa sisällöllisesti. Tämä on 

houkutteleva tilanne vaatia liikaa ja usein ne vaativat vähän yli. Ongelma liittyy vielä 

siihen, että jotta valtion viranomainen osaa kohdentaa vaatimuksensa juuri oikeisiin 

selvityksiin, niin se vaatii todella kovaa ammattitaitoa ja sitä ei tällä hetkellä aina 

löydy. Laineen mukaan ympäristökeskuksilla on usein ns. ”selvitysten peruspatteri”, 

jonka ne vaativat kaikilta. Niillä ei ole välttämättä mitään tekemistä sen kanssa, 

                                                   
1139 Laine 2008 



404 

 

millainen ratkaisu kaavasta lopulta syntyy. Tämä on ns. ”varmuuden vuoksi” 

selvittämistä. Toinen ääripää on se, että on joitakin kuntia, jotka luulevat, että ei 

tarvitse selvittää mitään.1140   

 Jaakolan mukaan konflikteja kaava-asioista on syntynyt sillä tavalla, että 

ympäristökeskus on tulkinnut, että jotakin asiaa ei ole riittävästi selvitetty. Lisäksi 

on vedottu VATT:eihin ja suuriin kokonaisuuksiin. Ympäristökeskus on puuttunut 

erityisesti suunnittelutarveratkaisuihin ja pieniin kaavoihin.  Jaakola toteaa, että 

konfliktit eivät ole jatkossa vähentymässä. Jaakolan mukaan: ”…jokaisessa 

ihmisessä on varmasti tietynlainen vallanhalu ja jos pääsee tällaiseen 

konfliktikeskeiseen toimintatapaan sisään, niin mielelläänhän sitä jatkaa.”1141  

3. Kuntien ja valtion välisten konfliktien sovittelu 

kaavoituksessa 

3.1 Kaavoituksen yhteensovittavasta luonteesta 

Aidosti vuorovaikutteinen kaavasuunnittelu näyttää olevan vaikea laji, vaikka sitä 

perustuslaki ja maankäyttö- ja rakennuslaki edellyttävät. Ympäristöministeriön 

kyselytutkimus Maankäytön konfliktit ja niiden ratkaisumahdollisuudet1142 antaa 

tärkeitä viitteitä siihen, miten kaavoituksessa ei jouduta umpikujaan, vaan miten 

ristiriidat voidaan usein kaikkien osapuolien hyödyksi ratkaista. Tosiasia kuitenkin 

on, että miltei kaikissa kaava-asioissa esiintyy aitoja ristiriitoja. Niiden yhteen 

sovittamista ja ratkaisemista varten kuitenkin koko kaavajärjestelmä on luotu. 

Näiden konfliktien esille nostaminen tai ratkaiseminen ei voi olla mitenkään 

tuomittavaa. Kaavoittajille ja muille keskeisille maankäytön toimijoille suoritetun 

kyselyn mukaan yli 80 % katsoi, että kaavan konfliktialttius oli helppo jo etukäteen 

                                                   
1140 Hurmeranta 2008; Laine 2008 
1141 Jaakola 2008 
1142 Peltonen & Hirvonen & Manninen & Linjama & Savikko 2006 
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aavistaa1143. Näin ollen useimmiten on hyvät mahdollisuudet heti prosessin alussa 

yrittää selvittää ja poistaa tällaisia ristiriitoja. Ympäristöministeriön kyselytutkimus 

antaa uskoa siihen, että kaavoittajat ja kaavoituksen kanssa toimivat yleisesti 

ymmärtävät vuorovaikutuksen merkityksen hyvien kaavaratkaisujen etsinnässä.  

Ympäristöministeriön tutkimuksen tärkeänä tuloksena esitetään konfliktien 

neuvottelevan sovittelemisen kehittämistä. Tähän on vastaajilla selvästi halua. Näin 

ollen keskeisenä tutkimustuloksena onkin pidettävä sitä, että konfliktien 

hallintamenetelmien kehittämiselle on selvä tilaus. Kaavoittajat tarvitsevat 

konfliktien käsittelyn taitoja ja neuvottelutaitoja. Yli 90 % vastaajista toivo 

koulutusta konfliktien käsittelyyn1144. Samalla on kuitenkin todettava, että yhtä lailla 

kuntalaiset ja kansalaisjärjestöjen edustajat tarvitsevat myös koulutusta.  

Mielestäni yksi olennainen ydinkysymys osallistuvassa ja vuorovaikutteisessa 

kaavoituksessa ja konfliktien ratkaisemisessa on siinä, kuka kelpuutetaan 

asiantuntijaksi. Edustuksellisen demokratian ja lakikirjamallin mukaisen 

asiantuntijuuden korostamisella asiantuntijoita ovat virkamiehet ja päättäjät. 

Konflikteja voitaisiin myös purkaa ja ratkaista hyväksymällä avoin, 

kommunikatiivinen asiantuntijuus, jossa mikä tahansa asiaan vaikuttava tieto, kenen 

tahansa esittämänä voi olla sen sisällöstä riippuen yhtä tärkeätä. Sillä kuka muu olisi 

parempi asiantuntija kuin asuntoalueen kaavamuutosalueen vuosikymmeniä siellä 

asunut asukas. Olennaista on kuitenkin muistaa, että asukas on kuitenkin siinä 

mielessä maallikko, että hän usein tarvitsee kaavoittajan apua ajatustensa ja 

esitystensä saamiseksi kaavoitusammattilaisten kielelle. Staffans1145 esittää 

väitöskirjassaan vuorovaikutuskäytäntöjen syventämistä ja leventämistä. Staffansin 

mukaan suunnittelukäytännön on tuettava sekä kunnan itsehallintoa että 

innovatiivisten ratkaisujen syntyä. Vuorovaikutus liittyy näihin molempiin ja 

asukkaiden paikalliselle tiedolle on oltava tilaa molemmissa. Hän toteaa 

onnistuneesti, että itsehallinnon tukeminen tarkoittaa sitä, että mahdollisimman 

                                                   
1143 Peltonen & Hirvonen & Manninen & Linjama & Savikko 2006, 20. 
1144 Peltonen & Hirvonen & Manninen & Linjama & Savikko 2006, 113. 
1145 Staffans 2004 
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monenlaiset asukkaat saavat näkemyksensä välitetyiksi kaupunkisuunnitteluun. Sen 

vuoksi osallistumiskäytäntöjä on vahvistettava työtavoilla, jotka tavoittavat nykyistä 

paremmin paikallisen kokemuksen.1146 

Syrjänen1147 on kiteyttänyt, että kaavoituksen laadun parantamiseksi ja 

konfliktien vähentämiseksi tulisi: 

• kehittää uusia menetelmiä konfliktien ratkaisemiseksi 

• kehittää ja lisätä neuvottelevaa ja luottamusta herättävää 

vuorovaikutusta kaavoituksessa 

• järjestää kaavoittajien, kuntapäättäjien ja osallisten koulutusta 

• kehittää asiakasosaamista eli asukkaiden osallistumistaitoja 

• tarjota osallisille vaikeissa ja hyvin ristiriitaisissa tapauksissa 

mahdollisuus sovittelevan konsultin palkkaamiseen tai vaihtoehtoisen 

suunnitelman tekemiseen 

• järjestää alueilla, joissa on odotettavissa vakavia konflikteja 

aluefoorumityyppistä, pitkäaikaista osallistumista alueen kehittämiseksi.  

Tärkeää on mielestäni myös muistaa, että kunnallinen itsehallinto on asukkaiden 

itsehallintoa, jossa joka neljäs vuosi pidettävät vaalit eivät anna virkamiehille ja 

luottamushenkilöille väliaikana vapaita käsiä laatia minkälaisia kaavoja tahansa ja 

tehdä minkälaisia päätöksiä tahansa. Kunta ei ole myöskään yritys, vaan kuntalaisille 

palveluja tuottava yhteisö. Maankäyttö- ja rakennuslain säätämisellä poistettiin 250 

vuotta voimassa ollut kuntakaavojen alistusvelvollisuus valtion viranomaisen 

vahvistettavaksi. Siten kunnalliselle päätöksenteolle annettiin paljon lisää valtaa. 

Valitusoikeuden rajaaminen laillisuusvalitukseen antaa kunnalle suuren 

harkintavallan erinomaisen ja välttävän laatutason väliltä. Joustavien 

kaavoitusnormien tulkinnanvaraisuus lisää konfliktien vaaraa. Syrjänen1148 on 

todennut, että kaavoitusnormien täsmentäminen johtaisi suuriin lain kirjoittamisen 

                                                   
1146 Ks. myös Häikiö 2005 ja Puustinen 2006 
1147 Syrjänen 2007, 37. 
1148 Syrjänen 2007,  37. 
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vaikeuksiin ja rajoittaisi kuntien harkintavaltaa kaavojen sisällön suhteen. Siksi 

mielestäni parempi onkin kehittää kaavakonfliktien ratkaisu- ja hallintamenettelyjä. 

3.2 Konfliktien sovittelusta 

Oikeudellista sääntelyä kuvataan usein ristiriitojen ratkaisemisena ja 

institutionaalisina käytäntöinä konfliktien selvittämiseksi. Ristiriitoja käsitellään 

yhteiskunnassa tavallisesti oikeudellisina ongelmina eli ne ratkaistaan tai selvitetään 

oikeudellisesti lain määräysten pohjalta ja viemällä riita-asia esimerkiksi 

tuomioistuimen ratkaistavaksi. Tuomioistuimilla on lisäksi ratkaisupakko, ja siinä 

mielessä konflikti saa tietenkin ratkaisunsa käsittelyssä. Se, että riita ratkaistaan 

oikeudellisesti ei kuitenkaan merkitse välttämättä sitä, että ristiriita olisi ratkaistu tai 

poistettu. Päinvastoin, on syytä epäillä, että konflikteja voidaan oikeudellisesti paitsi 

ratkaista myös ylläpitää, luoda ja kärjistää. Usein ongelmat ja ristiriidat eivät ole 

lainkaan ratkaistavissa tai poistettavissa. Siksi oikeudellinen sääntely on pikemmin 

ristiriitojen käsittelyä kuin niiden ratkaisemista ja poistamista. Peltonen ja 

Villanen1149 ovat tarkastelleet maankäytön konflikteja ja niiden hallintaa. He 

muistuttavat, että monimutkaisten maankäyttöön liittyvien konfliktien lopullinen 

ratkaiseminen ei aina onnistu.  

Myös Sairinen1150 on todennut, että tuomioistuimet ovat osoittautuneet 

huonoiksi paikoiksi kiistojen käsittelylle. Oikeudessa käydään muodollinen prosessi, 

jolla ei ole mitään tekemistä varsinaisen substanssin kanssa. Sairisen mukaan 

tuomioistuimilla on erittäin vähän teknistä asiantuntemusta ja lisäksi ne ratkaisevat 

ongelmat yksinkertaisella kaavalla poimimalla voittajat ja häviäjät. Tuomioistuin ei 

siis pyri sovittamaan ristiriitoja eikä etsimään uusia välittäviä ratkaisumalleja.1151 

                                                   
1149 Peltonen & Villanen 2001, 40. 
1150 Sairinen 1994, 49. 
1151Ks. myös Kyntäjä 2000, 84 ja 126 
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Peltosen ja Villasen1152 mukaan konfliktien hallinta (conflict management) on 

mahdollista silloinkin, kun kaikkia osapuolia tyydyttävää ratkaisua ei löydy. 

Peltonen ja Villanen kirjoittavat: Konfliktien hallinnalla tarkoitetaan toimintaa, joka 

estää konflikteja muodostumasta tuhoisiksi. Konfliktien hallinnan käsite pitää 

sisällään konfliktien ratkaisun muttei välttämättä edellytä sitä.” Peltonen ja 

Villanen1153 kirjoittavat vielä: ”Konfliktien sovittelu (mediation) tähtää samaan 

päämäärään neuvotteluteitse, vuorovaikutusta parantamalla. Vastaavasti yhteistä 

ongelmanratkaisua ja oppimista korostavat menetelmät eivät tähtää suoraan kiistan 

päätökseen, vaan niiden ensisijaisena tavoitteena on osapuolten rakentava 

lähentyminen.” Kun kyse on nimenomaan ympäristön käyttöä koskevista 

erimielisyyksistä, käytetään ristiriitojen sovittelumenettelystä nimitystä 

ympäristöristiriitojen sovittelumenettely1154. On esitetty, että tällainen 

sovittelumenettely olisi tehokkaampi ja taloudellisempi kuin 

oikeudenkäyntimenettely1155. Turtiainen1156 toteaa, että kokemukset Yhdysvalloista 

                                                   
1152 Peltonen & Villanen 2001, 40. 
1153 Peltonen & Villanen 2001, 40. 
1154 “Environmental dispute resolution”. ”Law and society” -tutkimuksessa on 1970-luvun alkupuo-

lelta lähtien alettu kiinnostua vaihtoehtoisista konfliktinratkaisutavoista. Keskustelu tuomioistuinmenette-
lylle vaihtoehtoisista menettelyistä on ollut jossain määrin sekavaa, ja sen taustalla on ollut erilaisia ideolo-
gisia ja teoreettisia käsityksiä konflikteista ja niiden ratkaisemisesta. Keskustelussa on joka tapauksessa 
vakiintunut käyttöön puhe ”vaihtoehtoisista riidanratkaisuista” tai lyhennettynä ADR:stä (Alternative 
Dispute Resolution) riippumatta tarkastelijoiden teoreettisista sitoumuksista. ADR-koulukunnan myötä on 
syntynyt myös erityisesti ympäristökonfliktien käsittelyyn ja ratkaisuun keskittyvä koulukunta EDR (Envi-
ronmental dispute resolution eli ympäristökiistojen ratkaisu). Binghamin määritelmän mukaan EDR tar-
koittaa sellaisten ympäristökonfliktien ratkaisumenetelmien joukkoa, jotka mahdollistavat osapuolten 
henkilökohtaiset osapuolten kohtaamiset, joiden avulla pyritään yhteisesti hyväksyttävään ratkaisuun kiis-
tanalaisista kysymyksistä. Kaikki nämä menetelmät ovat vapaaehtoisia ja niihin liittyy erilaisia konsensuk-
sen rakentamisen, yhteisen ongelmanratkaisun ja neuvottelun elementtejä. Kokemukset EDR –
menetelmistä osoittavat, että ne eivät ainoastaan auta konfliktien sovittelemisessa, vaan edistävät laajem-
minkin eri toimijaryhmien yhteistyötä ja luovaa ongelmanratkaisua. 

1155Toisaalta keskustelu konflikteista ja vaihtoehtoisesta konfliktinratkaisusta on ollut moniulotteista 
ja -tasoista. Keskusteluun on osallistunut niin käytännön toimijoita kuin erilaisia teoreettisia suuntauksia 
edustaneita tutkijoitakin. Enempää käytännön toimijoilla kuin konfliktinratkaisun teoreetikoillakaan ei ole 
yhtenäistä käsitystä konfliktinratkaisun funktioista kuin konkreettisista toimintatavoistakaan. Edes termin 
”konflikti” merkityksestä ei ole päästy yksimielisyyteen. Keskustelu yleisellä tasolla ”konflikteista”, ”riidois-
ta”, ”konfliktinratkaisusta” ja ”vaihtoehtoisista konfliktinratkaisumenetelmistä” onkin hyvin ongelmallista, 
koska niillä voidaan tarkoittaa useita eri asioita riippuen tarkastelijan teoreettisista taustasitoumuksista, 
arvoista ja ideologisista lähtökohdista. 

1156 Turtiainen 1996, 17-18 
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ympäristöristiriitojen sovittelumenettelystä ovat kuitenkin tuoneet esiin etujen 

ohella myös monia esteitä prosessin soveltamiselle. Sovittelumenettelyn 

mahdollisuudesta ei useinkaan tiedetty tai käsitykset sen luonteesta perustuivat 

väärinymmärryksiin. Toisinaan viranomaiset eivät – ainakaan aluksi – olleet 

halukkaita ryhtymään menettelyyn, koska pelkäsivät menettävänsä valtaansa ja 

kontrollimahdollisuuksiaan. Sovittelumenettelyn arveltiin myös lisäävän 

viranomaisten työtä. Hallinnolliset sovittelua ohjaavat proseduurit puuttuivat.1157 

Ervastin mukaan sovittelua voidaan pitää keskeisimpänä vaihtoehtoisena 

konfliktinratkaisumenetelmänä perinteisen tuomioistuinmenettelyn rinnalla1158. 

Ervasti1159 on tarkastellut vaihtoehtoisen konfliktinratkaisun hyötyjä. Kannattajien 

mukaan sovittelulla ja muilla vaihtoehdoilla on monia hyötyjä suhteessa viralliseen 

konfliktin ratkaisuun. Niiden on korostettu olevan halvempia ja nopeampia kuin 

tuomioistuinmenettely. Lisäksi on katsottu, että osapuolet itse hallitsevat 

konfliktiaan ja kykenevät kontrolloimaan sitä. On myös tuotu esiin, että vähemmän 

riitaisa menettely auttaa säilyttämään osapuolten suhteet vielä konfliktin 

ratkaisemisen jälkeenkin, koska sovittelussa ei ole samanlaista jyrkkää voittaja-

häviäjä-asetelmaa kuin oikeudenkäynnissä, vaan jossain mielessä ”kaikki voittavat”. 

Hyvänä puolena voidaan pitää myös sitä, että sovittelu on menettelynä joustava ja 

sallii erilaiset luovat sopimukset, jotka virallisen oikeuden piirissä ovat 

mahdottomia. Toisaalta sovintomenettelyä on myös pidetty vähemmän 

stressaavana kuin tuomioistuinmenettelyä, jossa vastakohdat kärjistyvät. Lisäksi 

sovintomenettelyn lopputulos on pysyvämpi ja osapuolet sitoutuvat siihen 

paremmin kuin tuomioon. Sovittelua on pidetty myös tulevaisuuteen 

suuntautuneena, kun tuomioistuinmenettely katsoo jo tapahtunutta. Ervastin 

                                                   
1157Vaihtoehtoisia konfliktinratkaisumalleja on kritisoitu muun muassa legalistisesta näkökulmasta. 

On pelätty oikeussuojan ja yhtäläisten prosessuaalisten mahdollisuuksien vaarantuvan epämuodollisessa 
menettelyssä, jota eivät ohjaa normatiiviset säännöt. Tällöin on korostettu perinteisen tuomioistuinmenet-
telyn parantamista muun muassa lisäämällä tuomareiden pätevyyttä, helpottamalla tuomioistuimeen pääsyä, 
parantamalla tuomioistuinmenettelyn läpinäkyvyyttä ja asianosaisten yhdenvertaisia mahdollisuuksia tuo-
mioistuimissa.  

1158 Ks. tarkemmin Ervasti 2005b, 235 
1159 Ks. tarkemmin Ervasti 2005b, 245-246 



410 

 

mukaan lukuisten tutkimusten mukaan osapuolet ovat tyytyväisempiä 

sovintoratkaisuihin kuin tuomioihin.  

Peltosen, Verkasalon, Mynttisen ja Kangasojan1160 mukaan kaavoitustapauksissa 

sovittelu olisi mielekästä kytkeä mukaan mahdollisimman varhaisessa vaiheessa. He 

toteavat, että kaavaluonnoksen laatiminen olisi mielekäs vaihe kytkeä 

kaavoitusprosessi ja sovitteluprosessi toisiinsa. Peltonen, Verkasalo, Mynttinen ja 

Kangasoja kirjoittavat, että sovittelu voisi olla luonteeltaan ”ennaltaehkäisevää”, jos 

sitä sovelletaan prosessin alusta lähtien, eikä vasta konfliktien kärjistymisen jälkeen.  

Sovittelumenettelyyn liittyy myös huonoja puolia. Turtiaisen mukaan suurin este 

– ristiriitojen sovittelumenettelyn merkityksen vähentäjä – liittyy prosessin 

epäviralliseen luonteeseen: sovittelumenettelyllä saavutetulla sopimuksella ei 

välttämättä ole sitovuutta virallisissa päätöksentekoprosesseissa. Esteitä on 

Turtiaisen mukaan pyritty Yhdysvalloissa ylittämään ja vähentämään tiedottamalla 

sovittelumahdollisuudesta, dokumentoimalla eri tapauksia sekä tutkimuksella ja 

koulutuksella. Lisäksi julkisilla varoilla on tuettu sovittelijapalvelujen saantia. On 

myös perustettu keskuksia ja toimistoja palvelujen tuottajiksi. Nämä ovat olleet 

hallintoon nähden itsenäisiä. Toimistoja on Yhdysvalloissa mm. perustettu 

yliopistojen yhteyteen, jotta sovittelijan neutraalisuus voitaisiin paremmin taata. 

Päätöksentekijät ovat myös voineet sitoutua ottamaan konsensukseen päätyneen 

sopimuksen erityisesti huomioon. Turtiainen toteaa, että ympäristöristiriitojen 

sovittelumenettelyyn on Yhdysvalloissa lakiin perustuvia mahdollisuuksia ennen 
                                                   
1160 Peltonen, Verkasalo, Mynttinen & Kangasoja 2012, 27. Peltonen, Verkasalo, Mynttinen & Kan-

gasoja (2012, 27) kirjoittavat sovittelumenettelystä kaavoituksessa myös seuraavasti: ” Koska kaavaluon-
noksen syntyminen ei kuitenkaan edellytä sovitteluprosessia, vaan se on nimenomaan kaavaprosessin tulos, 
tulisi sovittelun anti nostaa jollain muulla tavalla esiin. Sovitteluprosessi voisi päättyä esimerkiksi osapuol-
ten yhteiseen julkilausumaan kaavaluonnoksesta. Sovitteluun osallistuneet tahot toteaisivat yhteisessä 
julkilausumassa, että he ovat osallistuneet sovitteluprosessiin ja sen tuloksena päätyneet ehdottamaan 
kaavaluonnokseksi tietynlaista ratkaisua. Tämä julkilausuma voitaisiin liittää kaavaluonnokseen, joka etenisi 
edelleen luottamushenkilöiden käsittelyyn esimerkiksi kaupungin ympäristölautakunnassa tai valtuustossa. 
Tällainen dokumentti ei ole oikeudellisesti sitova, vaan sen merkitys liittyy ennen kaikkea osapuolten yhtei-
sen sitoumuksen moraaliseen velvoittavuuteen. Näin sovittelun näkökulmasta ”tulokseton” prosessi voisi 
kuitenkin tuottaa hyödyllistä materiaalia jatkokäsittelyyn esimerkiksi kaavoitusprosessissa paikalliselle 
ympäristölautakunnalle. Sovittelu voisi tällöin kirkastaa linjaristiriitoja eri näkökantojen välillä, mikä helpot-
taisi päätöksentekijöitä ymmärtämään millaisista kysymyksistä vallitsee arvoristiriitoja, joiden linjaamiseen 
tarvitaan poliittista päätöksentekoa.” 
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oikeudenkäyntiä tai välimiesmenettelyä. Lisäksi on ehdotettu että oikeudenkäynti 

tulisi tehdä taloudellisesti epähoukuttelevaksi ja näin lisätä vaihtoehtoisten 

sovittelumenettelyjen kiinnostavuutta. Toisaalta tätä on kuitenkin Yhdysvalloissa 

kritisoitu valinnanvapautta rajoittavana.1161 

Tidwellin1162 mukaan konfliktinratkaisun edellytyksenä on kolme tekijää. 

Ensimmäisenä hän mainitsee mahdollisuuden ratkaisuun, Mahdollisuus 

(oppurtunity) tarkoittaa konfliktinratkaisulle otollista hetkeä tai tilannetta, joka 

mahdollistaa konfliktin osapuolten lähentymisen. Toinen edellytys on toimijoiden 

kyky ratkaista konflikti. Toimijoiden kyky liitetään yleensä heidän 

vuorovaikutustaitoihinsa. Kolmantena edellytyksenä Tidwell pitää toimijoiden halua 

ratkaista konflikti, joka on välttämätön edellytys kestävälle ratkaisulle. Tidwell 

toteaa, että tämän ei kuitenkaan tarvitse tarkoittaa sitä, että konfliktin osapuolten 

pitäisi ystävystyä toistensa kanssa. Joissakin tapauksissa ratkaisu voi lähteä 

osapuolten väsymisestä alituiseen kamppailuun.  

Kangas1163 on pohtinut kaavoitus- ja ympäristöasioiden sovittelun nykytilaa 

ympäristöasioissa. Kankaan mukaan arvioitaessa sovittelun käyttökelpoisuutta 

kaavoituksen yhteydessä on syytä muistaa, että kaavoitukseen liittyy eräitä erityisiä 

ominaispiirteitä kuten kunnan kaavoitusvalta, joka on yksi kunnallisen itsehallinnon 

tärkeimmistä ilmenemismuodoista. Myös osallisten määrä ja intressien kirjo saattaa 

laaja-alaisessa kaavoituksessa muodostua sovittelun näkökulmasta liian laajaksi. 

Kangas muistuttaa, että mitä laaja-alaisemmasta kaavasta on kysymys, sitä 

todennäköisempää on, että kaavaratkaisu liittyy kunnallisen itsehallinnon 

olennaisiin kysymyksiin. Näistä esimerkkeinä voidaan mainita kunnallistalous ja 

kunnan elinkeino-, asunto- ja maapolitiikka. Kankaan mukaan laaja-alaisten 

kaavojen kohdalla ei siten ole perusteltua kaventaa kuntien itsehallinnollista asemaa 

luovuttamalla osaakaan kunnalle kuuluvasta päätösvallasta ulkopuoliseen 

sovitteluun. Kankaan näkemys on, että kaavoituksesta kunnissa vastaavien 

                                                   
1161 Turtiainen 1996, 17-18. 
1162 Tidwell 2001, 4-5. 
1163 Kangas 2010, 187-194. 
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virkamiesten tulisi näissäkin tilanteissa eri intressejä yhteen sovittaessaan entistä 

enemmän omaksua sovittelussa käytettyjä toimintatapoja ja kiinnittää huomiota 

ratkaisujensa ymmärrettävään perustelemiseen.  

Kankaan mukaan olennaista olisi, että sovittelijana1164 toimisi meneillään 

olevasta prossessista riippumaton henkilö tai taho. Kankaan mukaan 

sovittelutehtävä soveltuisi nykyisistä viranomaistahoista esimerkiksi alueellisille 

ympäristökeskuksille eli nykyisille ELY-keskuksille, koska tehtyjen selvitysten 

mukaan ne nauttivat kaikkien osapuolten, erityisesti kansalaisten luottamusta. ELY-

keskukset osallistuvat kuitenkin kaavoitusprosessiin kuntien kaavoituksen ohjaajina 

ja valvojina, joten mielestäni sovitteleva taho tulisi olla täysin ulkopuolinen1165. Entä 

jos konflikti kaavasta onkin kunnan ja ELY-keskuksen välillä? Kuka olisi tässä 

tapauksessa sovittelija? Mielestäni neuvottelun sovittelijan tulisi olla täysin neutraali 

osapuoli.  

Turtiainen1166 on todennut, että sovittelumenettely ei sovi kaikkien 

ristiriitatilanteiden ratkaisuun. Yhtenä esimerkkinä hän mainitsee tilanteen, jossa eri 

osapuolten valtasuhteet ovat hyvin epätasaväkiset, eikä epäsuhdetta voida 

menettelyn kuluessa tasoittaa. Turtiaisen mukaan epätasapainoisen valtasuhteen 

tilanteessa ei ylivoimaisella osapuolella ole edes houkutteita ryhtyä neuvotteluun, 

sillä edut ja tavoitteet voidaan saavuttaa muilla keinoin. Kaavoitus- ja 

ympäristöasioiden sovittelun kannalta olisi tärkeää saavuttaa tilanne, missä eri 

                                                   
1164 Konfliktin ratkaisemin kannalta on erityisen tärkeää, että kaikki osapuolet hyväksyvät sovittelijan. 

Lisäksi hänen tulee olla kaikkien osapuolten hyväksymä, neutraaliksi ja päteväksi toteama. Sovittelijan 
roolista on kaksi toisistaan selkeästi erottuvaa perusmallia: 1) sovittelija, joka aktiivisesti keskustelee osa-
puolten kanssa yhdessä ja erikseen ja yrittää saada osapuolten tarjoukset mahdollisimman lähelle toisiaan, 
2) sovittelija joka pyrkii olemaan taustalla ja luomaan sellaiset olosuhteet, että osapuolet voivat itse ratkaista 
riidan. Toisaalta mikäli ristiriita on erityisen monimutkainen ja sisältää vaikeita tieteellisä ja teknisiä kysy-
myksiä, voidaan myös perustaa usean sovittelijan ryhmä. Tässä tapauksessa yksi sovittelija keskittyy kom-
munikointi- ja neuvottelukysymyksiin ja toinen sovittelija puolestaan tieteellis-teknisiin kysymyksiin. Ks. 
tarkemmin Turtiainen 1996, 13. 

1165 Kansainvälisessä keskustelussa mediation -termillä viitataan yleensä vapaaehtoiseen ja epäviralli-
seen tuomioistuimen ulkopuoliseen sovitteluun, jossa kolmas neutraali osapuoli sovittelee osapuolten 
välistä konfliktia. Käytännössä esiintyy kuitenkin monenlaisia sovittelumalleja. Sovittelu voi tapahtua tuo-
mioistuimessa tai sen ulkopuolella, sovittelija voi olla tuomari, erillinen sovittelija tai sovintolautakunta.  

1166 Turtiainen 1996, 15-16 
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osapuolten valtasuhteet olisivat tasapuoliset. Toisaalta valta on kuitenkin 

monitahoinen ilmiö. Valtasuhteiden analysointi voi osoittautua hyvin vaikeaksi.  

Peltonen ja Villanen1167 toteavat, että konfliktinratkaisun mahdollisuudet 

perustuvat joka tapauksessa osapuolten näkemyksille konfliktin tarpeellisuudesta tai 

haitallisuudesta. Ratkaisun edellytykset heikkenevät merkittävästi, mikäli yksikin 

konfliktin osapuolista kokee hyötyvänsä konfliktista. Kun osapuolten välillä on 

yhteensopivia intressejä tai toisistaan riippumattomia, samaan aikaan toteutettavissa 

olevia intressejä, konfliktien ratkaistavuus helpottuu. Peltonen ja Villanen 

kirjoittavat: ”Yksimielisyys intressien taustalla vaikuttavista perusarvoista helpottaa 

neuvotteluja samoin kun kiistakysymysten rajautuneisuus ja mittakaava: selvästi 

rajautuvissa paikallisissa hankkeissa menettelyn sovellettavuus on parempi kuin 

laajalle levittäytyvissä ongelmissa. Yksittäisten suunnitteluhankkeitten sovittelu on 

helpompaa kuin kokonaisten politiikkasektoreiden tai esimerkiksi 

ympäristölainsäädännön uudistusten (ns. policy dialoque -sovellukset).”   

3.3 Lainsäädännön ongelmakohdat 

Kun lakimiehet lähestyvät lainsäädäntöä oikeuden sisäisestä näkökulmasta, he 

kantavat huolta, paitsi lainsäädännön kyvystä toteuttaa yhteiskuntapoliittisia 

tavoitteita, myös oikeusjärjestyksen sisäisestä johdonmukaisuudesta ja 

yhtenäisyydestä. Mahdolliset ristiriidat, joita lakimiehet jo lainvalmistelussa yrittävät 

karsia, voivat olla luonteeltaan suoranaisesti loogisia. Kaksi säännöstä on keskenään 

loogisessa ristiriidassa esimerkiksi silloin, kun toinen säännös asettaa 

velvollisuudeksi käyttäytymisen, jonka toinen säännös kieltää. Edellä mainitut 

ristiriitaisuudet saattavat aiheuttaa konflikteja valtion ja kuntien viranomaisten 

välille. Kun museovirasto syytti Tamperetta muun muassa lain epäonnistuneesta 

tulkinnasta tornihotellikaavassa, Tampereen kaupungin edustaja toi esille sen, että 

maankäyttö- ja rakennuslaissa on täysin vastakkaisiakin pykäliä eli toisaalta kaavat 

                                                   
1167 Peltonen & Villanen 2004, 50. 
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pitää pitää ajan tasalla ja kuntaa on kehitettävä, mutta toisaalta samalla täytyy 

suojella vanhaa rakennuskantaa.1168  Kurkela1169 puolestaan on todennut, että 

lainsäädännöllä ei aina ole lainsäätäjän tahdon mukaisia vaikutuksia. Kurkela 

kirjoittaa, että joskus vaikutukset ovat suorastaan osittain tarkoituksenvastaisia. 

Similän1170 mukaan maankäyttö- ja rakennuslaki ei tarkkaan määritä minkälaisia 

päätöksiä sen nojalla tulisi tehdä. Similä kirjoittaa, että kaavojen sisältöä ei voi 

päätellä laista, vaan laki ”vain” ohjaa eli raamittaa päätöksentekoa. Lailla on 

kuitenkin kiistanalaisissa tilanteissa ratkaiseva merkitys tuomioistuimen arvioidessa 

päätösten lainmukaisuutta, mutta eri päätöksentekijät voivat päätyä aivan laillisesti 

erilaisiin lopputulemiin, Similä toteaa.  

Turusen mukaan kaavojen sisältöön kohdistetuille vaatimuksille on 

luonteenomaista väljäsisältöisyys tai toisin sanoen ne on ilmaistu joustavin normein. 

Toisaalta tämä on aiheuttanut sen, että niiden tulkintaan voi liittyä epämääräisyyttä, 

vaihtelevuutta ja joskus suoranaista ristiriitaisuuttakin. Turunen toteaa kuitenkin, 

että toisaalta jos vaihtoehtona nähdään kiinteäsisältöiset normit, on vaarana, että 

lainsäädännöstä muodostuu kahle kaavoituksen kehitykselle. Turunen kirjoittaa: 

”Lainsäädännön muuttaminen on hidasta varsinkin kun tekninen ja taloudellinen 

kehitys on nopeaa. Usein myös normeihin liittyvien tavoitteiden ilmaiseminen 

yksiselitteisesti on vaikeaa ellei mahdotonta. Joustavien normien etuina onkin, 

etteivät ne samalla tavalla vanhene ja niille voidaan lakia sovellettaessa antaa se 

sisältö, mitä kunakin ajankohtana vallitsevat näkemykset ja arvostukset vaativat. 

Kaavoitusnormien tulkinnassa onkin vallitsevana ns. objektiivinen tulkintateoria. 

Sen mukaan laki on ikään kuin irtautunut sen säätäjinä toimineiden henkilöiden 

                                                   
1168 Aamulehti 2.2.2002. Myös Jääskeläinen  & Syrjänen (2010, 56) kirjoittavat seuraavasti: ”Kaavojen 

sisältövaatimukset ovat usein muodoltaan optimointikäskyn luonteisia, koska säännön eri osat, esim. MRL 
54 §:n asemakaavan sisältövaatimukset sisältävät ristiriitaisia, keskenään punnittavia argumentteja.” 

1169 Kurkela 2009, 462. Kurkela (2009, 462) toteaa myös seuraavasti: ”Lainsäädäntöprosessi on mo-
nien intressien ja henkilöiden, parlamentaarikkojen, virkamiesten ja asiantuntijoiden tahtojen ja tavoittei-
den kompromissi eikä ratio legis aina usein kovin yleisluontoisena ole lainkaan havaittavissa etsittäessä 
lainkäytössä esiin tuleviin ongelmiin oikeita ratkaisuja. Lainsäätäjän tahto, silloinkin kun se on vaivatta 
selvitettävissä, on kollektiivisen poliittisen tahdon ilmaus usein kompromissin muodossa.” 

1170 Similä 2012, 11. 
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persoonallisuudesta ja alkanut elämään omaa elämäänsä. Tällöin jokaista normia on 

tarkasteltava kokonaisvaltaisesti, suhteessa yhteiskunnallisiin tavoitteisiin. Voidaan 

puhua paremminkin abstraktisesta lainsäätäjästä, jonka tarkoituksena on ainoastaan 

se objektiivisesti järkevä tarkoitus, joka määräytyy kussakin tilanteessa erikseen.”1171  

Tuori1172 kirjoittaa, että lakien säätämisessä keskeisessä asemassa ovat poliitikot 

eivätkä lakimiehet. Lakiesityksistä hallituksessa ja eduskunnassa käytävä keskustelu 

on luonteeltaan ensisijaisesti poliittista keskustelua, ja siinä käytettävät argumentit 

ovat luonteeltaan ensisijaisesti poliittisia eivätkä oikeudellisia1173. Tuori toteaa, että 

poliittisessa keskustelussa ja argumentaatiossa lainsäädäntöä tarkastellaan ja 

arvioidaan keinona yhteiskuntapoliittisten tavoitteiden toteuttamiseksi. Lakien 

säätämiseen kuuluu kuitenkin myös vaiheita, joissa pääasiallisina toimijoina ovat 

lakimiehet ja joissa käytettäviä argumenttejakin voi pitää pikemminkin 

oikeudellisina kuin poliittisina. Lakimiehet osallistuvat lainvalmisteluun, jossa 

heidän tehtävänään on pukea poliittisia tavoitteita palvelevat keinot oikeudellisten 

sääntelyjen muotoon, kääntää politiikan kieli oikeudelliselle kielelle. Lakimiesten on 

omaksuttava myös oikeuden sisäinen näkökulma, ja juuri tämä erottaa oikeudellisen 

argumentaation poliittisesta. 

Melander1174 on todennut, että viranomaisten piirissä on kaikkiaan ollut 

huomattavan paljon kiinnostusta lainvalmistelua, sen laadun parantamista ja 

kehittämistä kohtaan. 1990-luvun lopusta alkaen on puhuttu yleisesti 

säädöspolitiikasta, jonka tarkoituksena on lainsäädännön sekä muiden 

ohjauskeinojen suunnitelmallinen ja hallittu käyttö poliittisten tavoitteiden 

saavuttamiseksi. Lisäksi säädöspolitiikkaan kuuluu sitoutuminen hyvän 

lainvalmistelun periaatteiden noudattamiseen käytännössä. Melanderin mukaan 

poliittinen kiinnostus parempaa sääntelyä kohtaan näyttää laajalta ja 

                                                   
1171 Turunen 1989, 32. 
1172 Tuori 2003, 17-18. 
1173 Kurkela (2009, 462) puolestaan on todennut, että laki syntyy pääsääntöisesti poliittisessa proses-

sissa, mutta lainkäytön tulee vallanjako-opin mukaan olla vapaa poliittisesta tahdosta ja poliittisesta vaikut-
tamisesta. 

1174 Melander 2007, 153-154. 
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johdonmukaiselta.1175 Myös Similä1176 kirjoittaa, että lakien toimivuuden ja 

vaikutuksien arviointi on noussut erääksi keskeiseksi lainvalmistelun 

kehittämiskohteeksi.  Similän mukaan asia ei ole uusi, mutta sen saama huomio 

aikaisempaa merkittävämpää. Similä toteaa, että lakien vaikutuksien arvioinnin 

tarpeellisuuteen viitataan nykyään säännönmukaisesti hallitusohjelmassa. 

4. Kunnallinen itsehallinto kaavoituksessa ja 

kuntakaavoituksen valvonta tulevaisuudessa 

4.1 Onko kunnallinen itsehallinto lisääntynyt kaavoituksessa 

maankäyttö- ja rakennuslain myötä? 

Ympäristöministeriön Korhosen mukaan kunnan valtaa on kaavoituksessa 

vahvistettu. Korhosen mukaan nyt ja jatkossakin on tahoja, jotka kannattavat 

alistamismenettelyä kaavoitusmenettelyssä. Esimerkkinä hän mainitsee 

kansalaisjärjestöt. Kun valtion alistusvalvonta poistui, kansalaisten piti ottaa 

enemmän vastuuta. Kansalaisjärjestöt ovat Korhosen mukaan huolissaan siitä, 

pystyvätkö he ottamaan vastuun. Tulevaisuudessa Korhosen mukaan kuntien 

kaavoitukseen kuuluvat kuntien yhteistoiminnan lisääminen ja yhdyskuntarakenteen 

parempi huomioon ottaminen. Haasteita kunnille tuovat Haapanalan mukaan se, 

että kunnat tavallaan lupaavat tai antavat ymmärtää, että joku iso hanke voidaan 

toteuttaa hyvinkin nopeasti vaikka mitään kaavallisia edellytyksiä ei ole olemassa. 

Eli luodaan kaavan toteuttajan ja EU:nkin suhteen sellaista mielikuvaa, että ikään 

kuin asia olisi selvä ja että ratkaisu olisi olemassa. Korhosen mukaan hyvä puoli on 

                                                   
1175 Oikeusministeriö on valmistellut eri aikoina lainvalmistelun kehittämisperiaatteita (esim.  ”Val-

tioneuvoston lainvalmistelun kehittämisohjelma II” vuonna 2000 ja ”Sujuvampaan lainvalmisteluun – 
hanke, II väliraportti 2011”).  

1176 Similä 2012, 9. 
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se, että päätöksenteko on lähellä kansalaisia ja päätöksenteko on demokraattista ja 

avointa.1177  

Hurmerannan mukaan kunnallinen päätösvalta kaavoituksessa on nyt 

kohdallaan. Hurmeranta toteaa, että lakia voisi ehkä vielä hieman selkeyttää. 

Laineen mukaan kuntien itsensä pitäisi vahvistaa kunnallista päätösvaltaa 

kaavoituksessa1178. Monet kunnat  ovat Laineen mukaan itse rakentamissaan 

verkoissa ja liekanaruissa. Kunnat saattavat kysyä Suomen kuntaliiton edustajilta, 

miten tulisi menetellä, kun ympäristökeskus sanoi ”näin ja näin”. Laineen mukaan 

kunnat eivät aina ymmärrä, että kunnilla itsellään on päätösoikeus kaava-asioissa. 

Kunnallisen itsehallinnon lisäämisessä kaavoituksessa on Laineen mukaan se hyvä 

puoli, että päätökset tehdään siellä missä ne vaikuttavat. Ikään kuin se lisää 

vastuuta. Yhteiskunnallisesti on järkevää, että asiat tehdään oikeissa paikoissa ja 

oikeat ihmiset tekevät ne. Laine toteaa, että Suomen ympäristö tuskin tuhoutuisi, 

jos viisi suurinta kaupunkia hoitaisi kaavoituksensa aivan itsenäisesti ilman mitään 

neuvottelumenettelyä. Joka tapauksessahan kaupungit joutuisivat ottamaan vastaan 

asiantuntijoiden kantoja. ELY-keskusten ei välttämättä tarvitsisi ottaa ohjaavaa 

roolia vaan ns. asiantuntijan rooli. Pääkaupunkiseudun kunnat tekevät jo nyt 

yhteistä yleiskaavaa, ja niiden ei tarvitse kovin paljoa tehdä yhteistyötä ELY-

keskusten kanssa, kun niillä on yhteinen suunnitelma. Laineen mukaan on hyvin 

tärkeää muistaa, että kunnat ovat erilaisia. Tämän pitäisi jotenkin näkyä 

maankäyttö- ja rakennuslaissa. Laineen mukaan maankäyttö- ja rakennuslaki on 

liian tasapäinen laki. Hurmerannan mukaan kansainvälisyys näkyy yhä selvemmin 

tulevaisuudessa kuntien kaavoituksessa. Erityisesti kansainväliset sopimukset 

                                                   
1177 Korhonen 2008, Haapanala 2008 
1178 Myös vapaakuntakokeilun yhteydessä oli havaittavissa, että kaikki kunnat eivät ole valmiita käyt-

tämään kunnallista päätösvaltaa. Muun muassa Orenius (1989, 38) kirjoitti asiasta vuonna 1989 seuraavasti: 
”Vapaakuntakokeilun kynnyksellä ei voi olla ihmettelemättä sitä, että toisaalta me kunnallishallinnossa 
olemme vaatimassa vapautuksia ohjauksesta, toisaalta emme osaa tehdä mitään ilman keskusjärjestöjen ja 
ministeriöiden soveltamisohjeita, joita ei voi eikä saa tulla.”  
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heijastuvat MRL:n. Myös ilmastonmuutos ja vesiasiat vaikuttavat tulevaisuudessa 

kuntien kaavoitukseen.1179 

Myös Jaakolan mukaan kunnallinen päätösvalta on lisääntynyt kaavoituksessa. 

Hänen mukaansa päätösvaltaa käytetään nykyisin vastuullisemmin. Jaakolan 

mukaan pienissä kunnissa oli selkeästi ennen maankäyttö- ja rakennuslakia käsitys, 

että maankäyttö- ja rakennuslain myötä kunnat pääsevät valtion vallan ohjauksesta 

pois. Osittain  tämä riemu ja vapaus oli Jaakolan mukaan tietämättömyyttä, mitä 

vastuu ja vapaus ovat. Tämä herätti sekä valtion vallassa että lainsäätäjissäkin 

epäilyä, pystyvätkö kaikki vastuutaan käyttämään. Kunnallisen päätösvallan asemaa 

maankäyttö- ja rakennuslaissa ei kuitenkaan pitäisi Jaakolan mukaan muuttaa. Se on 

Jaakolan mukaan aika hyvin kohdallaan. Ympäristökeskukset toimivat Jaakolan 

mukaan suhteellisen hyvin, mutta se miten ympäristökeskus ohjaa kaavoitusta ja 

kuntien rakentamista, niin se on ihmisistä kiinni. Jaakolan mukaan on sitäkin 

piirrettä, että maankäyttö- ja rakennuslain tuomia valtakunnallisia 

alueidenkäyttötavoitteita ja selvitystarpeita käytetään välineinä, joilla yritetään 

pitkittää valtion viranomaisen ohjausliekaa.  Jaakolan mukaan ympäristöministeri 

on lähettänyt ympäristökeskuksille ohjekirjasen, kuinka kunta ja ELY-keskus 

voisivat toimia vuorovaikutuksessa. Tällaisia ohjeita pitäisi Jaakolan mielestä käyttää 

jatkossakin. Isoin ongelma kuntien kaavoituksessa on Jaakolan mukaan jatkossakin 

resurssipula.1180  

4.2 Kuntakaavoitus ja sen valvonta tulevaisuudessa 

Ympäristökeskukset näkevät, että kuntien välillä on suuria eroja siinä, miten ne 

huolehtivat ympäristöstään. Tämä tuli ympäristöministeriön kyselyssä1181 erittäin 

selvästi esille, sillä noin 90 %:n vastaajista hyväksyessä tämän väitteen. Kaksi 

kolmesta vastaajasta oli väitteen kanssa täysin samaa mieltä. Vastaajista noin 70 % 

                                                   
1179 Hurmeranta 2008, Laine 2008. Ks. ilmastonmuutoksesta kaavoituksessa myös HE 102/2008 vp. 
1180 Jaakola 2008 
1181 Ympäristöministeriö 2005a 
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oli sitä mieltä, että kuntien itsenäisyys alueidenkäytön suunnitteluun liittyvissä 

tehtävissä on kaiken kaikkiaan vahvistunut. Noin puolet vastaajista kuitenkin toi 

myös esille, että kunnat nojautuvat voimakkaasti ympäristökeskuksen 

asiantuntemukseen alueidenkäytön suunnitteluun liittyvissä kysymyksissä.  

Suurissa kunnissa kaavoituksen yhtenä ongelmana on ollut tonttikysyntään 

vastaaminen1182. Suomen Kuntaliiton kyselyyn1183 osallistuivat viiden eniten 

kasvavan kaupunkiseudun 30 kuntaa. Kyselyyn vastasivat kunnan kaavoituksesta 

vastaavat virkamiehet ja luottamushenkilöt. Vastausprosentti oli 68. Kyselyn 

mukaan keskeisimpiä tonttituotantoa hidastavia tekijöitä kunnissa ovat 

kaavoitukseen ja kaavoihin liittyvät ristiriitaiset intressit, kaavoituksen resurssien 

vähäisyys, kunnallistekniikan rahoituksen puute, kaavavalitusten hidas käsittely ja 

kunnan maanomistuksen vähäisyys.  Suomen Kuntaliiton selvitysten mukaan vain 

noin 10 prosentista kuntien kaavapäätöksistä valitetaan, mutta valitukset 

kohdistuvat usein kunnan kannalta keskeisiin kaavoihin1184. 

Pohjolainen & Tarukannel1185 ovat todenneet, että kaava-asiat saatetaan nähdä 

ainakin joissakin suhteissa ongelmallisina kunnallisvalituksen kohteina. He 

perustelevat näkemystään sillä, että kaava-asiat ovat laaja-alaisia yhteiskunnallisia 

asioita, joihin liittyy suuria taloudellisia ja ympäristöllisiä intressejä, joissa 

yhteiskunta on nähtävä laajempana kuin ainoastaan kunnallisena itsehallintona. 

Lisäksi kaava-asioihin liittyy monimutkaisia oikeusturvaongelmia. Pohjolaisen ja 

Tarukanteleen mielestä kaava-asioissa kunnallisvalitusta parempi ratkaisu olisi se, 

että asioiden erityispiirteet otettaisiin huomioon hallintovalituksen yksityiskohtia 

koskevassa erityissääntelyssä muun muassa säätämällä valitusoikeudesta erikseen, 

                                                   
1182 Ks. esim. YmVM 22/2002, HE 167/2002 ja Suomen Kuntaliiton tiedote 14.12.2004. 
1183 Suomen Kuntaliiton tiedote 14.12.2004. 
1184Suomen Kuntaliitto 2003a. Myös Kauppakamarien yritysjohtajakyselyn (Kauppakamari 

2013)‘Kaavoitus. Yritysjohtajakysely 2/2013’ mukaan puolet suomalaisista yritysjohtajista on tyytymättö-
miä kaavoituksen sujuvuuteen. Pääasialliset haasteet ovat pitkä kesto, laaja valitusoikeus sekä viranomaisen 
harkintavalta. Kaavoitus toimii hyvin joissakin osissa Suomea ja toisissa ei ollenkaan. 

1185 Pohjolainen & Tarukannel 2004, 1118. 
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jos halutaan laaja valitusoikeutettujen piiri1186. Pohjolainen ja Tarukannel1187 

kirjoittavat, että olisi selvästi tarpeen selvittää, onko kunnallisvalitukselle enää 

tarvetta nykyisenkaltaisena varsin itsenäisenä päävalituslajina, jossa valituksen 

valvontavalituksen luonne on korostunut ja on ainakin pääasiallisena perusteluna 

sen hallintovalituksesta erottaville piirteille. Pohjolainen ja Tarukannel jatkavat vielä 

seuraavasti: ”Tämän selvitystyön yhteydessä olisi nimenomaan selvitettävä, onko 

kunnallisessa päätöksenteossa ominaispiirteitä, jotka edellyttävät muutoksenhaun 

erilaisuutta muuhun hallinnolliseen päätöksentekoon.” 

Mäkinen1188 on tarkastellut teoksessaan ”Kunnallisvalitus: kiusantekoa vai 

tarpeellista valvontaa ja oikeusturvaa?” minkälaisia asioita ja erimielisyyksiä 

kunnallisvalitukset koskevat, ketkä niitä tekevät ja minkälaisiin perusteisiin 

valitukset nojautuvat. Kunnallisvalitusta arvioidaan kunnan asukkaan ja 

asianosaisen näkökulmasta. Mäkinen toteaa tutkimuksessaan, että vaikuttaa siltä, 

että kiusantekoa ja turhaa valittamista koskeva keskustelu on ylimitoitettua, eikä 

valituksia juuri voida leimata ”turhiksi”. Mäkinen toteaa lisäksi, että ”…kunnan 

jäsenen valitusoikeus vähentää tarvetta valtionvalvontaan, vaikkei tuollainen 

valvonta voikaan täysin kattaa kaikkea yleisten intressien tarvetta.” Lisäksi hän pitää 

kunnallisen itsehallinnon kannalta kunnan jäsenelle annettua valitusoikeutta 

parempana valvontakeinona kuin hallinnollisen ulkopuolisen valvonnan lisäämistä 

(palauttaminen).1189 Mäkisen tutkimuksen mukaan, valitusjärjestelmä vahvistaa 

hyvää hallintoa ja kunnallista itsehallintoa. Mäkinen analysoi tutkimuksessaan 

kunnallisvalitusta erillisenä valituslajina, jolla on kunnallista itsehallintoa suojaavia 

piirteitä. Tarkastelussa ovat kaikki kunnallisvalituksina tuomioistuimissa käsiteltävät 

asiat, yleiset kunnallisasiat, viranhaltijoita koskevat asiat, maa-ainesasiat ja kaava-

                                                   
1186 Pohjolainen & Tarukannel  (2004, 1118) kirjoittavat seuraavasti: ”Laaja valitusoikeutettujen piiri 

kunnallisvalituksessa voidaan nähdä ongelmallisena juuri sellaisilla yhteiskunnallisesti tärkeillä toimialoilla, 
joissa päätöksenteon kokonaiskestolla on suuri merkitys, ja joissa pitkäksi aikaa tulevaisuuteen vaikutuk-
sensa ulottavilla päätöksillä ratkaistaan useiden eri tahojen merkittäviä oikeuksia ja velvollisuuksia samalla, 
kun ratkaistaan yleisen edun kannalta tärkeitä kysymyksiä. Yksi tällainen alue on juuri kaavoitus.” 

1187 Pohjolainen & Tarukannel 2004, 1122. 
1188 Mäkinen 2010a, 142-146 
1189 Mäkinen 2010a, 197-198; Ks. myös Mäkinen 2010b, 257. 
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asiat. Tutkimuksen tulokset eivät osoita kunnallisvalitusinstituution 

tarpeettomuutta, vaan pikemminkin sen tarpeellisuutta hyvän hallinnon kannalta. 

Kunnallisvalitusjärjestelmän olemassaolo vahvistaa hyvää hallintoa ja kunnallista 

itsehallintoa. Se pakottaa kiinnittämään huomion laillisuuteen ja hyvään 

valmisteluun, mikä puolestaan rajoittaa mahdollisuutta epäasialliseen 

vaikuttamiseen. Kaava-asioista valittamisessa menestytään varsin usein siksi, että 

kaavan vaikutuksia ei ole selvitetty riittävästi. Tällöin tuomioistuin ei voi ottaa 

kantaa kaavan laillisuuteen. Kaavat ovat olleet myös sisällöllisesti lainvastaisia. 

Esimerkiksi on kaavoitettu tulvavaara-alueelle tai ei ole huomioitu golfkentän 

vaarallisuutta ympäristölle. Tutkimuksessa on arvioitu kaikki Vaasan ja 

Hämeenlinnan hallinto-oikeuden käsittelyyn tulleet valitukset vuosilta 2006 ja 2008. 

Tutkimukseen on lisäksi haastateltu Vaasan ja Hämeenlinnan hallinto-oikeuksien 

kunnallisasioita käsitteleviä tuomareita.  

Loppujen lopuksi voidaan todeta, että jokaisen kunnan on täytynyt maankäyttö- 

ja rakennuslain myötä astua uuteen aikaan. On pitkälti jokaisesta kunnasta itsestään 

kiinni, miten ne nyt ja jatkossa menestyvät ympäristönsä kehittämisessä. 

Valtiovarainministeriön julkaisussa1190 ”Kuntiin kohdistuvan valtionohjauksen 

periaatteet – normihanketyöryhmän ehdotukset” todetaan seuraavasti: ”Ensisijassa 

on pyrittävä siihen, että kunnilla on edellytykset vastata tehtävistään 

lainsäädännössä edellytetyllä tavalla ja että asukkaiden osallisuus ja kunnan ulkoisen 

ja sisäisen valvonnan järjestäminen ovat kunnossa. Kuntiin kohdistuvan 

viranomaisvalvonnan tulee olla luonteeltaan ensisijaisesti laillisuusvalvontaa, jolloin 

vastuu toiminnan tarkoituksenmukaisuudesta jää ensisijaisesti paikallisyhteisölle 

itselleen.” Projektimainen työskentely ja hyvä johtamistaito ovat avainsanoja 

kuntien toimivassa maankäytön ohjauksessa. Suomen Kuntaliitto avustaa kuntia 

kaavaprosessien kehittämisessä sekä tarjoaa niille tietoa ja koulutusta. Yksi 

esimerkki edellä mainitusta on Suomen Kuntaliiton syksyllä 2004 julkaisema 

                                                   
1190 Valtiovarainministeriö 2011, 79. 
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opaslehtinen maapolitiikan keinoista1191. Suomen Kuntaliitto julkaisi sen 

yhteistyössä ympäristöministeriön kanssa. Vaikka maankäyttö- ja rakennuslaissa 

korostuukin kunnallisen itsehallinnon vahvistamisen ajatus, kuntien yhteistyö on 

silti tärkeää. Kuntaliitto korostaa kuntien välisen yhteistyön merkitystä 

kokonaisuuden hallinnassa1192.  Muun muassa ilmastonmuutoksen tuomiin 

haasteisiin vastaaminen edellyttää aiempaa vahvempaa yhdyskuntarakenteen 

ohjaamista. Lisäksi väestö ikääntyy ja kuntalaiset liikkuvat seuduilla yli kuntarajojen. 

Jotta voidaan huolehtia kuntalaisten arjen sujumisesta, myös maankäytön, 

liikenteen, asumisen ja palveluiden yhteensovittamista on myös lisättävä.1193 

                                                   
1191 Maapolitiikan opas on kuntien, ympäristöministeriön, Maanmittauslaitoksen ja Kuntaliiton asian-

tuntijoiden laatima tietopaketti. Se on laadittu helpottamaan maapoliittisten ratkaisujen valmistelua ja 
tueksi maapoliittisten keinojen käyttämiseen kunnissa. Oppaaseen on myös linkitetty kuntien tonttitarjon-
taa esitteleviä internetsivuja. (Suomen Kuntaliitto) 

1192 Suomen Kuntaliiton tiedote 14.12.2004. Myös Pystynen (1996, 12) näkee, että käytettävissä on 
kaksi keinoryhmää, joilla kunnat ja kunnallishallinto voidaan saada kykeneviksi vastaamaan tulevaisuuden 
haasteisiin. Ensinnäkin kuntien yhdistäminen niissä tapauksissa, joissa sitä pidetään parhaana ja mahdolli-
sena, sekä toiseksi kuntien yhteistoiminnan kehittäminen ja lisääminen. Pystynen (1996) on esittänyt myös 
julkaisussaan ’Liittokunta’ kunnille yhteistoiminnan mallin. 

1193 Korhonen & Merisalo (toim.) 2008, 43. 
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7. KUNNALLINEN ITSEHALLINTO JA 
TOIMIVALTA POHJOISMAIDEN 
KAAVOITUKSESSA 

1. Oikeusvertailun tavoitteet ja lähtökohdat 

Oikeusvertailulla on tässä tutkimuksessa kaksi keskeistä tavoitetta. 

Ensimmäisenä tarkoituksena on tuottaa uutta vertailutietoa kunnallisen 

itsehallinnon asemasta eri Pohjoismaiden kaavoituksessa. Vertailumaat ovat Ruotsi, 

Norja ja Tanska1194. Vertailun avulla etsitään eroavuuksia ja yhtäläisyyksiä 

vertailumaiden kuntien itsehallinnon asemasta kaavoituksessa. Toisena tavoitteena 

on tarkastella toimivallanjakoa ja oikeudellista ohjausta vertailumaiden 

kaavoituksessa. Tässä tutkimuksessa etsitään uusia ajatuksia ja ideoita, miten 

muualla kunnallinen itsehallinto näkyy kuntien kaavoituksessa sekä miten 

toimivallanjako kuntien ja valtion viranomaisten välillä toteutuu eri Pohjoismaissa. 

Lisäksi oikeusvertailun avulla pyritään etsimään eroja ja yhtäläisyyksiä, jotka liittyvät 

tutkimusteeman ympärillä käytävään oikeudelliseen keskusteluun.1195   

Vertailuluvut rakentuvat siten, että ensin kuvataan Ruotsin, Norjan ja Tanskan 

kaavoitusjärjestelmää. Tämän jälkeen on yhteenvetoluku, jossa tarkastellaan 

käytännöissä havaittavissa olevia yhtäläisyyksiä ja eroja ja verrataan tuloksia myös 

Suomen järjestelmään. Toiseksi tarkastellaan Ruotsin, Norjan ja Tanskan 

kunnallista itsehallintoa ja toimivallanjakoa kaavoituksessa.  Lopuksi esitetään 

maankäytön ohjausjärjestelmien yhteenveto, jossa vertailumaiden oikeudellisen 
                                                   
1194 Pohjoismaista Islanti ei ole vertailussa mukana. 
1195 Ks. Husa 1998, 44  
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ajattelun ja käytäntöjen erot ja yhtäläisyydet tiivistetään. Eroista ja yhtäläisyyksistä 

pyritään tekemään johtopäätöksiä lainsäädäntötoimintaa varten1196. 

Pohjoismaat muodostavat maantieteellisen ja kulttuurisen alueen Euroopan 

pohjoisosassa1197. Pohjoismaihin kuuluvat Islanti, Norja, Ruotsi, Suomi ja Tanska. 

Myös Tanskan itsehallinnolliset alueet, Färsaaret ja Grönlanti, Norjan 

Huippuvuoret ja Jan Mayen sekä Suomen itsehallinnollinen maakunta Ahvenanmaa 

kuuluvat Pohjoismaihin. Pohjoismaissa asuu yhteensä noin 25 miljoonaa 

ihmistä.1198 Pohjoismailla on hyvät keskinäiset suhteet, ja ne tekevät paljon 

yhteistyötä esimerkiksi talouden ja politiikan alueilla. Pohjoismaita on myös pidetty 

sisäpolitiikan suhteen yhteneväisinä; kaikilla on korkea verotusaste, mikä 

mahdollistaa laajan ilmaisten tai edullisten julkisten palvelujen ylläpitämisen (nk. 

pohjoismainen hyvinvointivaltio)1199. Pohjoismaiden neuvosto ja Pohjoismaiden 

ministerineuvosto ovat Pohjoismaiden parlamentaarikkojen ja hallitusten 

yhteistyöfoorumeita. Pohjoismaiden neuvosto perustettiin vuonna 1952 ja 

ministerineuvosto vuonna 1971. Pohjoismaiden neuvostolla ei ole itsessään mitään 

muodollista valtaa, mutta jokaisella hallituksella on valta sisällyttää päätökset 

maansa lainsäädäntöön parlamenttien hyväksynnällä. Pohjoismaisen yhteistyön 

tuloksena syntyi esimerkiksi vuonna 1954 sopimus Pohjoismaiden yhteisistä 

                                                   
1196 Husa (1998, 100) on todennut, että oikeusvertailun tavoitteena on tuottaa uutta tietoa, joka ylittää 

kansallisten oikeusjärjestysten rajat ja voi tähdätä praktisten tavoitteidensa (lainvalmistelu, oikeudellinen 
ratkaisutoiminta) lisäksi yleiseen teorianrakennukseen. Mielestäni oikeusvertailun avulla pystytään myös 
poistamaan kansainvälisessä yhteistoiminnassa ilmeneviä väärinkäsityksiä sekä kehittämään yhteisymmär-
rystä. 

1197 Harjula ja Prättälä(2007, 84-85) ryhmittelevät Euroopan kunnallishallinnon järjestelmät seuraa-
vasti: 1.) Pohjoismainen järjestelmä (Suomi, Ruotsi, Norja, Tanska, Islanti; 2.) Brittiläinen järjestelmä (Iso-
Britannia, Irlanti); 3.) Keskieurooppalainen järjestelmä (Saksa, Itävalta, Sveitsi); 4.) Napoleoninen järjes-
telmä (Ranska, Belgia, Luxemburg, Portugali, Espanja, Italia, Kreikka) ja 5.) Uusien demokratioiden kun-
nallishallinto. 

1198 http://www.norden.org/fi/tietoa-pohjoismaista/vaeestoe 
1199 Tosin mallin ennustetaan joutuvan haasteiden eteen huoltosuhteen heiketessä väestön ikääntymi-

sestä johtuen. Harjula & Prättälä (2007, 84) kirjoittavat pohjoismaisesta järjestelmästä seuraavasti: ”Kunnil-
la on näissä maissa vahva asema. Ne vastaavat huomattavan laajasti julkisista hyvinvointipalveluista. Kan-
sallinen hyvinvointipolitiikka on suurelta osin kuntien vastuulla. Kunnilla on laaja yleinen toimiala eli 
mahdollisuus ottaa itse tehtäviä hoidettavikseen. Vastuu hyvinvointipalveluista ja niiden tuottamisesta 
edellyttää suhteellisen suurta kuntakokoa. Pohjoismaista Ruotsissa ja Tanskassa onkin toteutettu mitta-
vammat kuntareformit kuin muissa Euroopan maissa. Kunnallisella tuloverolla on merkittävä asema kunti-
en rahoituksessa.” 
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työmarkkinoista, vuonna 1954 hyväksytty Pohjoismaiden välinen passivapaus sekä 

pohjoismainen sosiaaliturvasopimus vuodelta 1955. Pohjoismaat ovat solmineet 

kymmeniä yhteistyösopimuksia eri aloilla. Viime vuosina on keskitytty erityisesti 

Pohjoismaiden kansalaisten arkea haittaavien ns. rajaesteiden poistamiseen. 

Pohjoismaiden neuvoston ja Pohjoismaiden ministerineuvoston sihteeristöt 

sijaitsevat Kööpenhaminassa. Kunkin Pohjoismaan parlamentissa toimii lisäksi 

Pohjoismaiden neuvoston kansallinen sihteeristö, joka on sidoksissa kyseisen maan 

valtuuskuntaan. Pohjoismaiden ulkoministeriöissä taas toimivat erityiset 

pohjoismaisen yhteistyön sihteeristöt.1200 

Pohjoismaissa käydään vilkasta keskustelua usein rinnakkain ja teemoiltaan 

päällekkäinkin sekä hallinnollisista että lainsäädännöllisistä uudistuksista ja niiden 

tarpeista1201. Pohjoismaat tekevät yhteistyötä myös kaavoitusasioissa. Pohjoismaista 

kaavoitusalan yhteistyötä koordinoidaan vuosittain pidettävissä johtavien 

kaavoitusviranomaisten kokouksissa (Nordiskt Planmyndighetsmöte), joissa 

käsitellään kaavoituksen ajankohtaiskysymyksiä sekä sovitaan yhteistyön muodoista 

ja hankkeista ja ministerikokousten aiheista ja valmistelusta. Nykyisiä 

toimintamuotoja ovat muun muassa kuntakaavoituksen sekä kaavajuridiikan 

yhteistyöverkostot, jotka kokoavat vuosittaisiin teemakokouksiin alan 

asiantuntijavirkamiehiä kaikista Pohjoismaista. Yhteistyö perustuu 

vuosittain vaihtuvaan puheenjohtajuuteen ja siihen liittyvään kokousten 

valmisteluvastuuseen; yhteistyötä varten ei ole sihteeristöä tai erillisrahoitusta. 

Aluesuunnittelusta vastaavat ministerit sopivat Pohjoismaisen 

aluesuunnitteluyhteistyön painotuksista ja toimintaohjelmista kokouksissaan. Viime 

vuosina yhteistyö on painottunut kaupunkien kestävän kehityksen kysymyksiin.  

Yhteistyötä toteutetaan pohjoismaisen kansallisen rahoituksen lisäksi 

Pohjoismaiden ministerineuvoston rahoittamina yhteishankkeina. 

                                                   
1200 http://www.norden.org/fi/tietoa-yhteistyoestae/virallinen-pohjoismainen-yhteistyoe 
1201 Pohjoismaissa seurataan tarkasti naapurimaiden kehitystä. Esimerkiksi Tanskan kuntarakenteen 

uudistaminen on ollut hyvin esillä suomalaisessa keskustelussa. Myös Norjan sairaanhoidon valtiollistamis-
ratkaisu on vaikuttanut muiden Pohjoismaiden keskusteluihin ja ratkaisuihin. 
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Ministerikokousten asioiden valmistelusta ja päätösten toimeenpanosta sovitaan 

johtavien kaavoitusviranomaisten kokouksissa (Nordiskt Planmyndighetsmöte). 

Virkamieskomitea toimii elinkeino-, energia- ja aluepolitiittisen ministerineuvoston 

alaisuudessa vastaten aluepolitiikkaa ja -suunnittelua koskevan yhteistyön 

edistämisestä. Yhteistyön muotoja ovat tiedonvaihto, tutkimus- ja 

kehittämisprojektit sekä rajat ylittävän yhteistyön koordinointi. Toiminnan 

lähtökohtana on ministerineuvoston hyväksymä yhteistyöohjelma. Vuosille 2009-

2012 laaditussa ohjelmassa painottuvat erityisesti globalisaation ja 

ilmastonmuutoksen haasteet sekä alueiden kehittämisen ja suunnittelun 

vuoropuhelun kehittäminen. Ministerineuvoston alaisella aluetutkimuskeskus 

Nordregiolla on keskeinen rooli yhteistyöohjelman käytännön toteuttamisesta.1202 

Mikäli tarkastellaan erityisesti kaavoitusta vertailumaissa, niin pieniä 

yhteiskunnallisia eroavaisuuksia on havaittaessa esim. väestötiheyden suhteen. Noin 

5,5 miljoonan asukkaan Tanska on Pohjolan tiheimmin asutettu. Tanskassa 

väestötiheys on 129 asukasta neliökilometrillä1203. Ruotsissa väestötiheys on 22 

asukasta neliökilometrillä1204. Suomessa ja Norjassa asuu alle 20 ihmistä 

neliökilometrillä.1205 Hallinnon oikeusjärjestelmän rakenteet ovat kuitenkin riittävän 

samankaltaiset vertailumaissa1206, jotta voidaan mielekkäästi etsiä erilaisuuksia 

                                                   
1202 Ks. tarkemmin: http://www.ymparisto.fi/default.asp?node=10894&lan=fi 
1203 http://www.norden.org/fi/tietoa-pohjoismaista/pohjoismaat-ahvenanmaa-faersaaret-ja-

groenlanti/tietoa-tanskasta 
1204 http://www.norden.org/fi/tietoa-pohjoismaista/pohjoismaat-ahvenanmaa-faersaaret-ja-

groenlanti/tietoa-ruotsista 
1205 http://www.norden.org/fi/tietoa-pohjoismaista/pohjoismaat-ahvenanmaa-faersaaret-ja-

groenlanti/tietoa-suomesta ja http://www.norden.org/fi/tietoa-pohjoismaista/pohjoismaat-ahvenanmaa-
faersaaret-ja-groenlanti/tietoa-norjasta 

1206 Harjula & Prättälä (2007, 86) ovat kiteyttäneet yhteenvedonomaisesti Pohjoismaiden järjestelmän 
erityispiirteet suhteessa muihin järjestelemiin seuraavasti: ”1.)  Kuntakoko Pohjoismaissa on suhteellisen 
suuri. Pohjoismainen kunta julkispalveluineen edellyttää suurehkoa väestöpohjaa. Vaikka Suomen kuntien 
keskimääräinen asukasluku, noin 12 500 asukasta, on pieni Ruotsiin verrattuna, se on eurooppalaisessa 
vertailussa vähintään keskikokoa. 2.) Kunnallishallinnon tasoja Pohjoismaissa on yleensä kaksi: aluehallinto 
ja kunnat. Tämä on yleinen käytäntö myös muualla Euroopassa. Suomessa aluehallinto on parhaillaan 
uudelleen muotoutumassa siten, että kuntien vaikutus aluetasolla lisääntyy. 3.) Pohjoismaisten kuntien 
osuus kansantaloudessa ja julkistaloudessa on suhteellisen korkea. Kunnan järjestämät ja tuottamat hyvin-
vointipalvelut ovat keskeinen osa pohjoismaista hyvinvointivaltion mallia. 4.) Kuntien poliittinen johtami-
nen valtuuston alaisuudessa kuuluu kunnanhallitukselle.” 
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kaavoitusasioiden päätöksentekorakenteeesta eri Pohjoismaissa1207. Lisäksi voidaan 

arvioida niiden syitä.1208 Herala1209 toteaa väitöstutkimuksessaan seuraavasti´: 

”Vertailukohteen tason ja aikaulottuvuuden perusteella voidaan puhua järjestelmien 

välisistä tai sisäisistä poikittais- tai pitkittäistutkimuksista tai horisontaalisista ja 

vertikaalisista tutkimuksista riippuen siitä suuntaudutaanko voimassa olevaan 

oikeuteen vai historialliseen tarkasteluun.” Tässä vertailussa tarkastelen voimassa 

olevaa oikeutta.  Näin ollen kyse on poikittaistutkimuksesta tai horisontaalisesta 

tutkimuksesta. Pohjoismaisten oikeusjärjestysten asema oikeusjärjestyksiä 

ryhmiteltäessä1210 on ollut kiistanalainen. Yleensä pohjoismainen oikeus luokitellaan 

osaksi romaanis-germaanista oikeusryhmää, jossa se muodostaa oman, itsenäisen 

alaryhmänsä1211. Kaikkien vertailumaiden sisäinen oikeudellinen järjestelmä 

muodostaa oman oikeusjärjestyksensä. Herala on todennut väitöstutkimuksessaan: 

”Kun Pohjoismaita tarkastellaan yhtenäisesti samaan oikeusryhmään kuuluvina 

valtioina, on kyse järjestelmän sisäisestä vertailusta, jossa sen osia verrataan 

toisiinsa.” Tässä tutkimuksessa kaikkia vertailussa olevia maita käsitellään kuitenkin 

itsenäisenä kokonaisuutena. Kyse on siis järjestelmien välisestä vertailusta. 

Vertailussa korostetaan vertailumaiden välisiä eroja kuntien itsehallinnollisessa 

asemassa kaavoituksessa sekä tarkastellaan toimivallanjakoa ja oikeudellista ohjausta 

vertailumaiden kaavoituksessa. 

                                                   
1207 Suomalaista ja ulkomaista oikeutta vertailtaessa on aina pidettävä mielessä erilaisista kulttuureista 

aiheutuvat erot. Vaikka oikeustieteen kehittyminen ja yleiseurooppalaisen lainsäädännön lisääntynyt merki-
tys onkin lähentänyt oikeusjärjestelmiä toisiinsa, ovat erot eurooppalaisen ja pohjoismaisen oikeuskulttuu-
rin välillä merkittävät. Tämä perustuu siihen, että niillä on erilaiset lähtökohdat.  

1208 Ks. tarkemmin Herala (1997, 30-33) ja Wilhelmsson 1985, 185. 
1209 Herala 1997, 27 
1210 Hilli (1994, 5) on todennut, että Suomesta tarkastellen eurooppalaiset oikeusjärjestelmät voidaan 

yksinkertaistaen jakaa kolmeen ryhmään: romaanis-germaaniseen oikeuteen (Keski- ja Etelä-Eurooppa), 
common law -oikeuteen (Englanti ja Irlanti) sekä pohjoismaiseen oikeuteen.  Näiden lisäksi luetaan väis-
tymässä oleva sosialistinen oikeus omaksi ryhmäkseen, vaikkakin se perusperiaatteiltaan pohjautuukin 
romaanis-germaaniseen oikeuteen, jota vain on muokattu erilaisista poliittiseen ja talousjärjestelmään 
liittyvistä lähtökohdista käsin. Ks. myös maailman oikeusperheiden luokittelusta 2000-luvulla tarkemmin: 
Husa 2001, 67-82.  

1211Ks. esim. Herala 1997, 27. 
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Newman & Thornley1212 ovat jakaneet eurooppalaiset suunnittelujärjestelmät eri 

perheisiin. Ne ovat: brittiläinen, napoleoninen, germaaninen ja pohjoismainen 

perhe. Suomi, Ruotsi, Norja ja Tanska kuuluvat pohjoismaiseen perheeseen.  Närhi 

& Pakarinen1213 ovat tehneet seuraavan yhteenvedon Newmanin ja Thornleyn 

jaottelusta: 

 

Kuvio 7. Eurooppalaiset suunnittelujärjestelmät1214 

 

Yleisenä kaavoitusta koskevana eurooppalaisena ilmiönä voidaan tuoda esille 

paikallisen ja keskushallinnon välinen suhde, jossa on havaittavissa kaksi 

kehityssuuntaa, toisaalta maankäytön suunnitteluun liittyvän päätösvallan 

desentralisointi ja toisaalta taloudellisten resurssien kontrollin pysyminen valtion 

keskushallinnolla. Maankäyttöä koskevien suunnitelmien joustavuuden lisääminen 

                                                   
1212 Newman & Thornley 1996, 42-69 
1213 Närhi & Pakarinen 2007, 97 
1214 Närhi & Pakarinen 2007, 97 
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on toinen eurooppalainen ilmiö, vaikka toisaalta monien maiden yksityiskohtaiselle 

kaavoitukselle onkin edelleen ominaista varsin pitkälle menevä yksityiskohtaisuus ja 

sitovuus. Eräänä maankäytön suunnittelua koskevana suuntauksena voidaan tuoda 

esille myös kansalaisten osallistumismahdollisuuksien korostaminen ja pyrkimys 

vuorovaikutukseen eri intressitahojen kanssa suunnitelmia laadittaessa.1215 

Suomen, Ruotsin, Norjan ja Tanskan maankäytön ohjauksessa on paljon 

yhteisiä piirteitä. Esimerkiksi valtion ja kuntien työnjako on pitkälti samanlainen ja 

kuntien kaavoista päättävät poliittisin perustein valitut kunnanvaltuustot. Lisäksi 

kaikissa Pohjoismaissa on käytössä hierarkinen kaavoitusjärjestelmä. Seuraavassa 

luvussa tarkastellaan tarkemmin kaavoitusjärjestelmiä vertailumaissa. Ensin 

esitellään Ruotsin, Norjan ja Tanskan kaavoitusjärjestelmiä ja sen jälkeen niitä 

verrataan keskenään Suomen, Ruotsin, Norjan ja Tanskan järjestelmien kanssa. 

2. Kaavoitusjärjestelmän kuvaus vertailumaissa 

2.1 Ruotsi 

Vuoden 2010 maaliskuussa Ruotsin hallitus päätti ehdotuksesta uudeksi 

kaavoitus- ja rakennuslaiksi. Uudistustyön tarkoituksena oli alun perin vain 

osauudistus, mutta mitä pidemmälle työ eteni ja mitä laajemmiksi selvitykset tulivat, 

sitä enemmän sai kannatusta kokonaisuudistus1216. Valtiopäivät hyväksyi uuden lain 

21.6.2010 (äänin 152-146). Ruotsin uusi kaavoitus- ja rakennuslaki, plan- och 

bygglagen (PBL 2010:900), tuli voimaan 2.5.2011. Ruotsin kaavoitus- ja 

rakennuslakia täydentää asetus Plan- och byggförordning (2011:338). Ruotsin 

kaavoitus- ja rakennuslakia uudistettaessa vuosina 2005–2007 arvioitiin, että 

lainsäädäntö tarjoaa riittävät välineet ohjata maankäytön kehitystä. Ongelmien 

                                                   
1215 Ks. tarkemmin: The EU compendium of spatial planning systems and policies, Regional deve-

lopment studies, Regional policy and cohesion, European Union, 1997. 
1216 Ks. esim. Jääskeläinen 2010, 46-49. 
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katsottiin liittyvän ensisijaisesti lainsäädännön soveltamiseen. Puutteita nähtiin 

erityisesti yleiskaavoituksessa, kuntien maankäytön yhteensovittamisessa, 

vaikutusten arvioinnin laajuudessa, asemakaavoituksen käytössä sekä 

kilpailunäkökohtien huomioon ottamisessa. Lain tarkistuksessa kuntia velvoitettiin 

muun muassa parempaan keskinäiseen yhteistyöhön maankäytön 

yhteensovittamiseksi.1217  

Ruotsin uuden kaavoitus- ja rakennuslain tavoitepykälän1218 mukaan lain 

tavoitteena on muun muassa edistää hyvää ja kestävää elinympäristöä nykyisille ja 

tuleville sukupolville. Lakiin otettiin uudistuksen yhteydessä myös määräykset 

ympäristö- ja ilmastonäkökohtien huomioimiseksi kaavoituksessa ja rakentamisessa. 

Kaavoituksessa ja lupa-asioissa tulee PBL 2 luvun 6 §:n mukaan sijoittumisessa 

ottaa huomioon kaupunki- ja maisemakuva, luonto- ja kulttuuriarvot1219 ja hyvä 

kokonaisvaikutus. Lisäksi muita kaavoituksessa huomioon otettavia asioita ovat 

muun muassa terveysolot, väestönsuojelu, hyvät liikenneyhteydet sekä 

liikuntaesteisten huomioiminen. 

Ruotsin ympäristölainsäädännöstä olennainen osa on koottu vuonna 1999 

voimaan tulleeseen ympäristökaareen (Miljöbalk, MB (1998:808)). Ympäristön 

muuttamista koskevat säännökset sisältyvät myös ympäristökaareen1220. 

Ympäristövaikutusten arvioinnista säädetään ympäristökaaren 6 luvussa. MB:n 1 

luvun 1 §:n mukaan ympäristökaaren tavoitteena on kestävä kehitys, joka kattaa 

nykyisten ja tulevien sukupolvien terveellisen ja hyvän ympäristön. Tällainen 

kehitys rakentuu näkemykselle, että luonnolla on suojeluarvo. Ihmisen oikeus 

muuttaa ja käyttää luontoa puolestaan on sidoksissa vastuuseen pitää luonnosta 

huolta. Tämä merkitsee esimerkiksi sitä, että MB:a tulee soveltaa siten, että 

ensinnäkin arvokkaita luonto- ja kulttuuriympäristöjä suojellaan ja hoidetaan. 

                                                   
1217 HE 309/2010 vp. 
1218 PBL 1 luku 1 § 
1219 Muun muassa PBL 8 luvun 9 §:n mukaan tonttia rakennettaessa luonto- ja kulttuuriarvot tulee 

ottaa mahdollisuuksien mukaan huomioon.  
1220 Ympäristökaaressa säädetään muun muassa ympäristölupiin liittyvistä kysymyksistä. Ks. tarkem-

min MB 3 ja 4 luvut. 
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Toiseksi biologinen monimuotoisuus tulee turvata.  Lisäksi maata, vettä ja fyysistä 

ympäristöä tulee käyttää ekologisesti pitkäjänteisesti ja kestävästi. Myös kierrätystä 

tulee edistää. 

Kaavoitus- ja rakennuslain mukaisia maankäytön suunnittelun välineitä 

Ruotsissa ovat seutukaava (regionplan), yleiskaava (översiktsplan) ja yksityiskohtainen 

kaava (detalji)kaava (detaljplan).  Lisäksi alueidenkäyttöä säädellään erityisillä 

aluemääräyksillä (områdesbestämmelser). Näitä määräyksiä on mahdollista käyttää 

sellaisilla harvaan asutuilla alueilla, joilla ei ole voimassa yksityiskohtaista kaavaa. 

Rakentamista koskevan lupajärjestelmän rungon muodostavat rakennuslupa 

(bygglov), purkamislupa (rivningslov) ja toimenpidelupa (marklov).1221  

2.1.1 Kaavoituksen valtakunnalliset maankäyttöintressit 

Valtion intressit (riksintressen) ovat valtion yleisiä vaatimuksia koskien 

luonnonresurssien ja kulttuuriympäristöjen hoitoa. Niitä on ympäristökaaressa1222 

(Miljöbalken MB). Valtion intresseihin kuuluu mm. luonnonhoitoa, 

virkistystoimintaa, kulttuuriympäristöjä, kulttuurimuistomerkkejä, mineraalivaroja ja 

tiestö.1223 

Ruotsissa kansallisen edun (riksintresse) kannalta tärkeillä alueilla on kielletty 

sellaiset toimet, jotka voisivat merkittävästi vahingoittaa tai muuttaa näitä alueita. 

Monet eri viranomaiset eri hallinnonaloilta voivat määrittää Riksintresse-alueita. 

Määrityksillä ei ole juridista sitovuutta. Kuitenkin muun muassa 

tuomioistuinkäytännössä niillä on huomattava merkitys. Tietyn alueen kansallinen 

                                                   
1221 PBL 9 luku 
1222 Merkittävä osa Ruotsin ympäristölainsäädännöstä on koottu vuonna 1999 voimaan tulleeseen 

ympäristökaareen (Miljöbalk, MB (1998:808)).  Ennen ympäristökaarta Ruotsissa oli voimassa luonnon-
resurssilaki (Naturresurslagen NRL) vuodelta 1987. 

1223 Esimerkiksi Haaparannan saaristo on osana Norrbottenin saaristosta määrätty valtion intressiksi 
koskien vapaasti liikkuvaa virkistystoimintaa ja matkailua. Myös koko Tornionjoki ja Kalixjoki on määrätty 
kansallisjoeksi (nationalälvar) ja valtion intressiksi koskien matkailua ja vapaasti liikkuvaa virkistystoimin-
taa. Lain mukaan siihen ei saa rakentaa vesivoimalaa eikä muuta veden säännöstelyä. Katkeamaton tunturi-
alue (obrutet fjällområde) on toinen esimerkki valtion intressialueista, joka koskee suurta osaa Kiirunan 
kuntaa. Lääninhallitus ehdottaa valtion intressien tarkemmat fyysiset rajat. Ne sisällytetään kunnan yleis-
kaavaan ja voidaan tarvittaessa muokata yhteistyössä lääninhallituksen kanssa. 
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merkitys määrittyy siten lopullisesti vasta tapauskohtaisesti. Tiettyjen, 

ominaisuuksiltaan erityisten alueiden maankäytöstä on säädetty myös 

ympäristökaaren yleisissä resurssienhallintasäädöksissä. Nämä säädökset koskevat 

esimerkiksi, maatalousalueita, alueita jotka ovat virkistysarvoiltaan merkittäviä, 

ekologisilta ominaisuuksiltaan herkkiä alueita sekä alueita jotka ovat luonnon- tai 

kulttuuriarvojen kannalta merkittäviä alueita. Tällaisilla alueilla on, siinä määrin kuin 

on mahdollista, on pääsääntöisesti pitäydyttävä sellaisista toimista, jotka voisivat 

merkittävästi heikentää alueiden erityisiä ominaisuuksia.1224 

Ruotsissa ympäristökaaren erityiset resurssienhallintasäädökset (särskilda 

bestämmelser för hushållning med mark och vatten för vissa områden i landet) suojelevat 

sellaisia alueita, joilla on kansallista merkitystä niiden luonnon- tai kulttuuriarvojen 

kannalta. Tällaisilla alueilla on sallittuja vain sellaiset toimet jotka eivät merkittävästi 

vahingoita alueen suojeltuja arvoja. Toisaalta edellytetään myös, etteivät yleisissä 

resurssienhallintasäädöksissä mainitut alueidenkäyttörajoitukset estä toimea. 

Ympäristökaaressa on säädelty yleisesti myös maankäyttöön vaikuttavan toiminnan 

sijoittautumisesta. Toiminnasta vastaavan tulee nimittäin ympäristökaaren mukaan 

valita toiminnalle sellainen sopiva alue, joka aiheuttaa mahdollisimman vähän 

haittaa tai vahinkoa ihmisten terveydelle ja ympäristölle. Eri sijaintipaikkoja tulee 

selvittää kattavasti mutta selvitys ei saa kuitenkaan aiheuttaa kohtuuttomia 

kustannuksia toiminnasta vastaavalle.1225 

Ruotsilla on käytössään myös erityiset ympäristönlaatutavoitteet 

(miljökvalitetsmål) 1226,  jotka ovat laadultaan Suomen valtakunnallisiin 

alueidenkäyttötavoitteisiin jossain määrin verrattavissa olevia strategisia 

päämääriä1227. Huhtikuussa 1999 Ruotsin eduskunta hyväksyi 15 

ympäristönlaatutavoitetta. Tavoitteet kuvailevat millaisessa tilassa luonnon tulisi 

olla, jotta yhteiskunta olisi ekologisesti kestävä. Tavoitteiden saavuttamiseksi on 

                                                   
1224 Miljöbalk 3.luku ja Miljöbalk 4.luku 
1225 Miljöbalk 4.luku 
1226 Miljöbalk 5.luku  
1227 Ekroos & Warsta 2012, 76. 
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asettu vuosi 2020. Ympäristönlaatutavoitteista osa on niin sanottuja osatavoitteita 

sekä osa niin sanottuja etappitavoitteita. Ruotsin ympäristönlaatutavoitteita ovat 

muun muassa puhdas ilma, hyvän laadun pohjavedet, elävät järvet ja vesistöt, elävät 

metsät, hyvä rakennettu ympäristö ja luonnon monimuotoisuus.1228 

Ruotsin kaavoitus- ja rakennuslaissa ei ole suomalaisiin valtakunnallisiin 

alueidenkäyttötavoitteisiin verrattavia säädöksiä, jotka samalla tavalla ohjaisivat 

koko maan alueidenkäyttöä. Ruotsissa valtakunnalliset alueidenkäyttöintressit 

otetaan pääosin huomioon ympäristökaaressa mainituilla resurssienhallintaa sekä 

toiminnan sijoittautumista koskevilla säädöksillä. Ympäristökaaren yleisten 

resurssienhallintasäädösten (grundläggande bestämmelser för hushållning med mark- och 

vattenområden) mukaan alueidenkäytön konfliktitilanteissa on annettava etusijalle 

toiminnalle, joka edistää julkisen edun toteutumista. Lisäksi alueidenkäyttöä tulee 

tarkastella pitkän aikavälin tähtäimellä.1229  

PBL 11 luvussa on säädetty valtakunnallisten tavoitteiden toteutumisen 

valvonnasta (Statlig kontroll beträffande områden av riksintresse m.m.). Ruotsissa 

lääninhallituksella on oikeus arvioida kunnan kaavoitusta koskevia päätöksiä 

ensinnäkin valtakunnallisesta, toiseksi ylikunnallisesta ja kolmanneksi MB:n 5 luvun 

ympäristönlaatunormien sekä terveydellisestä ja onnettomuusriskien 

näkökulmasta1230. Edellä mainittujen intressien vaarantuessa lääninhallitus voi 

kumota kunnan kaavoitusta koskevan päätöksen1231. Seutukaavojen osalta maan 

hallituksella on vastaava oikeus. 

Lääninhallituksen tulee ilmoittaa kunnalle kolmen viikon kuluessa kunnan 

päätöksestä arvioinnin suorittamisesta1232. Hallituksen tulee puolestaan käyttää 

harkintavaltaansa kolmen kuukauden kuluessa1233. Hallitus voi myös määrätä, että 

kunnan on laadittava tai muutettava taikka kumottava kaava tietyssä ajassa 

                                                   
1228 Ks. tarkemmin: http://www.miljomal.nu/ 
1229 Miljöbalk 4.luku 
1230 PBL 11 luku 10 § 
1231 PBL 11 luku 11 § 
1232 PBL 11 luku 10 § 
1233 PBL 11 luku 13 § 
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valtakunnallisten intressien vuoksi. Kaavamuutos voidaan myös laadituttaa kunnan 

kustannuksella. 

2.1.2 Seudullinen suunnittelu 

Ruotsissa alueellista suunnittelua toteutetaan lähinnä vapaaehtoisten 

seutukaavojen (regionplaner) kautta. Näissä kaavoissa voidaan esittää tietyn alueen 

maankäytön suunnittelua koskevia periaatteita sekä muita yleisiä ohjeita ja 

tavoitteita. Ruotsissa seutukaavoituksen (regionplanering) rooli poikkeaa esimerkiksi 

Suomen maakuntakaavoista. Seutukaava (regionplan) voidaan laatia useamman 

kunnan yleiskaavoituksen koordinointia varten sekä yhteisten maa- ja vesialueiden 

käyttöön liittyvien kysymyksien selvittämistä varten, jotka koskevat useita 

kuntia1234. Hallitus määrää aluekaavatoimielimen, esim. olemassa olevan kuntaliiton, 

tai muodostaa erikseen alueellisen kaavaliiton johtamaan työn. Seutukaavan 

hyväksyy aluekaavatoimielinten valtuusto. Kaava ei ole pakollinen, eikä sitä ole 

käytännössä paljoa käytetty. Kaava onkin luonteeltaan ohjeellinen eikä se sido 

viranomaisia yksityiskohtaisempia kaavoja laadittaessa.  Ruotsissa ei ole siten tässä 

suhteessa Suomen maakuntakaavoitukseen verrattavaa linkkiä valtakunnallisen ja 

kunnallisen alueidenkäytön suunnittelun välillä.1235 

Seutukaavoitus Tukholman alueella perustuu erityislakiin (Lag om regionplanering 

för kommunerna i Stockholms län, 1987:1471236. Seutukaavan oikeusvaikutuksista 

tärkein on alemmanasteisen kaavoituksen ohjausvaikutus. Seutukaava on voimassa 

kahdeksan vuotta1237.  

                                                   
1234 PBL 7 luku 1 § 
1235 PBL 7 luku  
1236 PBL 7 luku 4 § 
1237 PBL 7 luku 10 § 
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2.1.3 Kuntien yleispiirteinen suunnittelu kaavoituksessa 

Ruotsissa yleiskaava (översiktsplan), on laadittava joka kuntaan ja sen täytyy kattaa 

koko kunnan alue1238. Yleiskaava ei kuitenkaan ole viranomaisia tai yksityisiä vel-

voittava1239. Esimerkiksi Tukholman yleiskaava on visio, joka toimii strategisena 

työkaluna, mutta sillä on selvät tarkoitukset ja tavoitteet1240. Rajatulle alueelle voi-

daan kuitenkin antaa määräyksiä1241 (områdesbestämmelser), mikäli se on tarpeen yleis-

kaavan tai MB:n tavoitteiden saavuttamiseksi. Näin ollen tietylle rajatulle alueelle, 

jolle ei ole tarpeen laatia detaljikaavaa, voidaan yleispiirteisessä kaavassa asetettujen 

tavoitteiden toteutuminen varmistaa sitovilla aluemääräyksillä (områdebestämmelser). 

Ko. alueita voivat olla turvallisuusvyöhykkeet, liikkumisoikeudeltaan rajoitetut alu-

eet ja virkistysalueet. Yleiskaavassa tulee osoittaa yleiset intressit ja ympäristö- sekä 

riskitekijät, jotka on otettava huomioon päätettäessä maa- tai vesialueen käytöstä. 

Siinä on siis esitettävä perusteet maa- ja vesialueiden käytölle, kunnan näkemys 

rakennetun ympäristön kehityksestä ja säilyttämisestä sekä kunnan näkemys valta-

kunnallisten intressien huomioon ottamisesta.1242 

Joka vaalikausi (4 vuoden välein) tulee kunnan ottaa kantaa yleiskaavan 

ajankohtaisuuteen ja tarvittaessa saattaa se ajan tasalle. Kaavan aikatähtäys on noin 

10 – 15 vuotta eteenpäin. Yleiskaavan hyväksyy kunnanvaltuusto. Yleiskaava antaa 

ohjeita viranomaisille ja yksityisten päätöksiä varten, mutta ei sido niitä. Kartta 

laaditaan kunnan kokoon nähden sopivassa mittakaavassa.1243  

                                                   
1238 PBL 3 luku 1 §. Översiktsplan (yleiskaava) on käsite, jonka kaavoitus- ja rakennuslaki (PBL) otti 

käyttöön 1987. Se korvasi monta vanhempaa kaavamuotoa, joita oli käytetty ennen PBL:n voimaantuloa. 
Esimerkkejä vanhoista käsitteistä, joiden tehtävä on siirtynyt yleiskaavaan ovat kommunöversikt, disposi-
tionsplan, områdesplan, generalplan ja översiktlig markanvändningsplan. Ensimmäisten uudenlaisten 
yleiskaavojen, joiden piti olla hyväksytty ennen 1 heinäkuuta 1990, painopisteenä oli perinteinen maan ja 
veden käytön säätely. Kaavoitus- ja rakennuslain muutosten myötä vuonna 1996 otettiin yleiskaavaan 
mukaan ympäristövaikutukset, ekologiset ja taloudelliset näkökohdat, sekä lisäksi vaatimus kaavan ajanmu-
kaisuudesta. 

1239 PBL 3 luku 3 § 
1240 Helsingin kaupunginsuunnitteluvirasto 2012, 86. 
1241 PBL 4 luku 41 § 
1242 PBL 3. luku 5 § 
1243 PBL 3.luku 
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Kaavan "pääasiakirja" (huvudhandling) sisältää yleiset ja alueelliset suositukset sekä 

kaavoituksen lähtökohdat, valtion intressit (riksintressen) ympäristökaaren MB 3. - 4. 

kappaleiden mukaisesti, kaavoitus- ja rakennuslain PBL 3. kappaleen mukaisesti 

yleiset intressit (allmänna intressen) sekä ympäristö- ja riskitekijät. Yleispiirteisen 

kaavan täytyy osoittaa eri maankäyttö- ja vesienkäyttömuodot, sekä 

kaupunkimainen rakennuskehitys. Yleispiirteinen kaava ohjaa yksityiskohtaisempaa 

kaavoitusta ja rakennuslupaharkintaa, vaikkakaan se ei ole sitova. Detaljikaavalla 

(detaljplan) tai rakennuslupapäätöksellä (bygglov) voidaan siis poiketa yleispiirteisestä 

kaavasta. Yleispiirteisen kaavan sisällöstä ei ole mahdollista valittaa. Syynä tähän 

lienee ehkä se, ettei kaavan sisällöllisiä vaatimuksia ole Ruotsin lainsäädännössä 

määritelty. 

Yleiskaavaa laadittaessa kunnan tulee olla yhteydessä lääninhallitukseen 

(länsstyrelse). Tällöin varmistutaan siitä, että kaava ottaa kansalliset intressit 

asianmukaisesti huomioon. Yleiskaavaa ohjaa tässä suhteessa erityisesti kansallisen 

edun kannalta tärkeiksi määritellyt alueet. Yleiskaavalla ei ole kuitenkaan sitovaa 

vaikutusta viranomaisiin, vaan se pikemminkin ohjeellinen esitys kunnan 

maankäytön tavoitteista. Kunnalliset viranomaiset voivat näin ollen poiketa 

yleiskaavan sisällöstä suunnitellessaan alueidenkäyttöä yksityiskohtaisemmin.1244 

2.1.4 Kuntien yksityiskohtainen kaavoitus 

Yksityiskohtainen kaava (detaljplan) Ruotsissa vastaa varsin pitkälti Suomen 

MRL:n mukaista asemakaavaa. Yksityiskohtainen detaljikaava on Ruotsissa 

laadittava maankäytön merkittävästi muuttuessa tai kehityksen niin vaatiessa. 

Ruotsissa tunnetaan vain yksi kuntamuoto, eikä siellä myöskään ole jakoa erilaisiin 

detaljikaavoihin. Detaljikaavoja voidaan laatia kahdella eri tavalla, normaalilla ja 

yksinkertaistelulla kaavoitusprosessilla. Jälkimmäistä prosessia voidaan soveltaa, 

kun detaljikaavoitus on yhdenmukainen yleiskaavan kanssa ja tapauksissa, jotka 

ovat vähämerkityksisempiä ja joihin ei sisälly julkisia intressejä. Yleiskaava ei ole 

                                                   
1244 PBL 3. luku 9 § 
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Ruotsissa oikeudellisesti velvoitettava, joten Ruotsissa kunnilla on asemakaavan 

sisällön suhteen suurempi harkintavalta kuin Suomessa. Kunnallisesta yleiskaavasta 

poiketen Ruotsin asemakaava on kuitenkin oikeudellisesti velvoittava, jolloin 

asemakaavan vastaiset toimenpiteet eivät ole sallittuja. Toisaalta asemakaavan 

olemassaolo ei ole myöskään ehdoton tae sen toteutumiselle. Muun muassa muut 

säännökset voivat estää asemakaavan mukaisen rakentamisen. Esimerkiksi 

toiminnalle parhaiten soveltuvan alueen selvittämisvelvollisuus saattaa estää asema 

kaavan toteutumisen, mikäli tuomioistuin katsoo, ettei sijainnin soveltuvuutta ole 

selvitetty riittävässä määrin.1245 

Yksityiskohtaisessa kaavassa Ruotsissa on myös määrättävä kaavan 

toteuttamisaika, jonka tulee olla vähintään viisi vuotta ja se voi olla korkeintaan 15 

vuotta.1246 Jos kaavaan ei ole otettu määräystä toteuttamisajasta, se on lain nojalla 

15 vuotta. Toteuttamisaikaa voidaan pidentää enintään viidellä vuodella kerrallaan. 

Pidentäminen voi koskea myös tiettyä kaava-alueen osaa. Huomattavaa on, että 

kaavaa ei saa laatia suurempaa aluetta koskien kuin on tarpeen kaavan 

toteuttamisen ja käytettävissä olevan toteuttamisajan kannalta. 

Tarvittaessa kaavan valmistelun yhteydessä on laadittava myös selvitys 

ympäristövaikutuksista. PBL 4 luvun 34 §:n mukaan on ympäristövaikutusten 

arviointi suoritettava, jos detaljikaavaa käytetään esimerkiksi teollisuustarkoituksiin. 

Tällöin on noudatettava MB:n 6 luvun 6 §, 7.1 ja 7.2 §:ia. Hallituksella on 

mahdollisuus antaa 7.2 §:ia täydentäviä määräyksiä. Asetuksen maa- ja vesialueiden 

käyttötaloudesta (Förordning (1998:896) om hushållning med mark- och vattenområden 

m.m.) 3 §:n mukaan lääninhallituksen tulee huolehtia siitä, että ympäristövaikutusten 

arvioinnissa, ja kaavoitus- ja päätösprosesseissa otetaan huomioon MB 3 (yleiset 

ainestaloudelliset säännökset) ja 4 (valtakunnanintressialueet) lukujen vaatimukset. 

Kaavoitus- ja rakennuslaki sisältää vastaavan valtakunnan etujen valvontatehtävän 

lääninhallitukselle koskien kunnallista kaavoitusta. 

                                                   
1245 PBL 4 luku 
1246 PBL 4 luku 21 §, 23 § ja 38 § 
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Kaavat ovat tapauksesta riippuen hyvinkin erilaisia. Maankäytön ohjaukseen 

tarvittavien kaavamääräysten määrä ja sisältö vaihtelee laajasti eri detaljikaavojen 

välillä. Kaavat ovat myös ulkoasultaan ja sisällöltään hyvinkin erityyppisiä, riippuen 

ko. alueen luonteesta. PBL:ssa on kuitenkin määritelty tiettyjä asioita, mitkä 

detaljikaavaan on aina sisällytettävä. Ensinnäkin julkiset alueet (tiet, kadut, aukiot ja 

puistot) on oltava määriteltynä. Kunta on lähes aina velvollinen vastaamaan yleisistä 

alueista ja ylläpitämään ne. Poikkeuksen muodostavat virkistysalueet maaseudulla. 

Mikäli kunta ei vastaa yleisten alueiden toteuttamisesta, on kaavaan otettava 

määräys siitä, kuka vastaa alueen infrastruktuuriin rakentamisesta ja ylläpidosta. 

Kaavassa täytyy olla merkittynä myös rakennusmaan eri käyttötarkoitukset. 

Asunnot, toimistot, kaupat, teollisuusrakennukset, pysäköinti ym. täytyy määritellä 

korttelikohtaisesti kaavassa.1247  

Sellaisilla alueilla, joilla ei ole voimassaolevaa asemakaavaa, voidaan joutua 

käyttämään suunnittelutarveratkaisuja muistuttavia aluemääräyksiä 

(områdesbestämmelser) rakentamisen mahdollistamiseksi. Ne laaditaan turvaamaan 

yleiskaavan tavoitteita tai valtion intressejä. Kunnan päätösvallassa on milloin 

detaljikaavoitus toteutetaan. Sekä yksityiskohtaisella (detalji)kaavalla (detaljplan) että 

alueellisilla määräyksillä (områdesbestämmelser) on oikeusvaikutuksia ja ne ovat sitovia. 

Kunta vastaa yksityiskohtaisesta kaavoituksesta. Detaljikaavan hyväksyy 

kunnanvaltuusto.1248 

2.1.5 Kaavojen laatimista koskevat säännökset 

Ruotsissa yksityiskohtaisen kaavan laatimista koskevat menettelylliset 

säännökset ovat kaavoitus- ja rakentamislain luvuissa 5 ja 6. Yleiskaavan laatimista 

koskevat säännökset ovat kaavoitus- ja rakentamislain 3 luvussa ja ne vastaavat 

pitkälti yksityiskohtaisen kaavan laatimista koskevia säännöksiä. Seutukaavan 

laatimisessa taas noudatetaan kaavoitus- ja rakentamislain 7 luvun säännöksiä. 

                                                   
1247 PBL 4. luku 
1248 PBL 4. luku 
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Kaavoitus- ja rakennuslain muutoksen myötä kaavoitusprosessia on 

yksinkertaistettu. Esimerkiksi yleinen vaatimus kaavoitusohjelmasta on poistunut 

ennen detaljikaavoituksen käynnistymistä. Yksi muutos kaavoitus- ja rakennuslaissa 

on myös se, että kunnan on annettava neljässä kuukaudessa perusteltu vastaus1249 

(planbesked), aikooko kunta laatia detaljikaavan tietylle alueelle vai ei1250. Tämä 

vahvistaa yksilön asemaa kaavoituksessa.  

Yksityiskohtaisen kaavan laatimismenettely voidaan jakaa kolmeen vaiheeseen eli 

"valmisteluvaiheeseen", "kuulemisvaiheeseen" ja "hyväksymisvaiheeseen". 

Valmisteluvaiheessa tulee kunnan neuvotella lääninhallituksen ja muiden 

viranomaisten kanssa. Lisäksi asianomistajille (asukkaat ja muut, joita asia koskee) ja 

muille henkilöille, joilla on merkittävää intressiä asiassa, on varattava tilaisuus 

osallistua neuvotteluun. Lääninhallituksen tehtävänä on neuvottelussa erityisesti 

antaa ohjeita kaavan laatimiseksi valtakunnallisten intressien ja valtion intressien 

näkökulmasta sekä kiinnittää huomiota ylikunnallisiin seikkoihin. Neuvottelusta 

laaditaan neuvottelumuistio (samrådsredogörelse), jossa tuodaan esiin neuvottelussa 

esiin tulleet asiat.1251  

Kuulemisvaiheessa yksityiskohtainen kaava on pidettävä nähtävillä vähintään 

kolmen viikon ajan kunnan ilmoitustaululla1252. Kaavan nähtävillä olosta on lisäksi 

ilmoitettava sanomalehdessä sekä kirjeellä tiedossa oleville asianomistajille ja muille, 

joilla on merkittävää intressiä asiassa. Kirjeitse asiasta ei kuitenkaan tarvitse 

ilmoittaa, jos asianosaisia on erittäin paljon, tai jos ilmoittamisesta aiheutuu 

erityisen suuria kustannuksia. Nähtävilläoloajan kuluessa asianosaisilla on 

mahdollisuus tehdä muistutuksia kaavaehdotuksen johdosta. Kunnan on laadittava 

yhteenveto muistutuksista ja tehtävä ehdotukset niiden johdosta. Lisäksi kunnan 

tulee lähettää kirje niille, joiden muistutuksia ei ole voitu ottaa huomioon. Jos 

                                                   
1249 PBL 5. luku, 2-5 § 
1250 PBL 5. luku. Vastauksesta kunta saa periä maksun. 
1251 PBL 5. luku 
1252 PBL 5.luku 18 § 
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nähtävilläolon jälkeen tehdään merkittäviä muutoksia kaavaehdotukseen, on 

ehdotus pantava uudestaan nähtäville.1253 

Yksityiskohtainen kaava voidaan laatia myös ns. yksinkertaistetussa menettelyssä 

(enkelt planförfarande), jolloin voidaan syrjäyttää tiettyjä kaavan laatimista koskevia 

säännöksiä. Edellytyksenä tällaisen menettelyn käytölle on, että kaavalla on 

rajoitettu merkitys, kysymys ei ole yleisestä edusta ja että kaava on yleiskaavan sekä 

lääninhallituksen yleiskaavan johdosta antaman lausunnon mukainen. 

Yksityiskohtaisen kaavan hyväksyy kunnanvaltuusto. Vähäisissä kaava-asioissa 

päätösvaltaa voidaan delegoida kunnanhallitukselle tai rakennuslautakunnalle.1254 

Yleiskaavan laatimiseen liittyy neuvottelu, johon osallistuvat lääninhallitus, 

seutukaavaviranomainen ja muut kunnat, joita asia koskee, sekä muut viranomaiset. 

Lisäksi neuvotteluun voivat osallistua asianosaiset, joilla on merkittävä intressi 

asiassa. Yleiskaavaehdotus on pidettävä nähtävillä vähintään kaksi kuukautta ennen 

sen hyväksymistä. Tänä aikana sitä vastaan voidaan tehdä kirjallisia muistutuksia, 

joiden tekemiseen on oikeus kaikilla tahoilla. Nähtävilläoloaikana on 

lääninhallituksen annettava lausuntonsa (granskningsyttrande) kaava-ehdotuksesta. 

Lausunnossa on kiinnitettävä huomiota erityisesti valtakunnallisiin ja ylikunnallisiin 

sekä terveydellisiin kysymyksiin ja onnettomuusriskeihin. Yleiskaavan hyväksyy 

kunnanvaltuusto. Kunnanvaltuuston on kerran mandaattiaikansa puitteissa 

arvioitava kunnan yleiskaavojen ajanmukaisuus (aktualitet).1255 

2.2 Norja 

Norjassa on tällä hetkellä 430 kuntaa, joiden asukasluku vaihtelee 200 

asukkaasta 575 000 asukkaaseen. Kaikilla kunnilla on koosta riippumatta yhtäläinen 

vastuu paikallisesta suunnittelu- ja kehitystyöstä. Norjan 19 lääniä vastaavat kukin 

oman lääninsä alueellisesta suunnittelusta ja kehityksestä, toisen asteen 

                                                   
1253 PBL 5 luku  
1254 PBL 5 luku 
1255 PBL 3 luku 
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koulutuksesta sekä julkisesta liikenteestä lääninrajojen sisäpuolella. Lisäksi läänit 

antavat kunnille suunnitteluapua. Koska maankäyttöä ei Norjassa kartoiteta 

kansallisella tasolla, päävastuu maankäytöstä ja maisemaan liittyvistä asioista on 

valtion puolesta paikallisilla ja alueellisilla viranomaisilla. Tämä tarkoittaa, että 

keskushallinnon viranomaisten on kansallisten tavoitteiden saavuttamiseksi 

luotettava paitsi omien sektoreidensa toimintapolitiikan välineisiin, myös 

paikalliseen ja alueelliseen suunnitteluun.1256 

Norjan uudistettu kaavoitus- ja rakennuslaki (LOV 2008-06-27 nr 71: Lov om 

planlegging og byggesaksbehandling, plan- og bygningsloven) tuli eri osissa 

voimaan 1.7.2009 ja 1.7.2010. Uusi laki helpottaa suunnitteluprosessiin 

osallistumista kaikilla päätöksenteon tasoilla1257 ja sisältää suunnitteluohjelmia1258 ja 

vaikutusten arviointia koskevia vaatimuksia1259. Laissa annetaan myös uusia 

työkaluja luonnon- ja kulttuurimaisemien suojelemiseen ja turvaamiseen1260. Lisäksi 

uusi laki on yksi tärkeimmistä eurooppalaisen maisemayleissopimuksen 

täytäntöönpanon välineistä Norjassa1261. Jossain määrin laki suojaa myös 

saamelaisten etuja1262.1263 

                                                   
1256 Nordli & Mortensen 2012, 41. 
1257 Pedersen & Sandvik & Skaaraas & Ness & Os 2010, 84. 
1258 Strategiat ovat hyödyllisiä työkaluja, joita alueelliset ja kunnalliset viranomaiset voivat hyödyntää 

suunnittelutarpeidensa arvioinnissa. Vuoden 2008 maankäyttö- ja rakennuslaki toi mukanaan myös mah-
dollisuuden nimittäätiettyjä alueita maankäyttösuunnitelmissa vyöhykkeiksi, joihin sovelletaan tiettyjä 
erityisehtoja. Lisäksi laissa painotetaan sellaista alueiden vyöhykesuunnittelua, joka pystyy tuottamaan 
integroituja ratkaisuja. Lisäksi hyväksytyilläsuunnitelmilla tulee olemaan entistä enemmän vaikutusta ra-
kennuslupiin ja rakennuslupahakemuksiin, joita varten voidaan antaa yksityiskohtaisia ohjeita esimerkiksi 
maanpinnan muotoihin ja rakennusten korkeuteen liittyen.  

1259 Plan- og bygningsloven 4.2 § 
1260 Nordli & Mortensen 2012, 41. 
1261 Nordli & Mortensen 2012, 41 toteavat seuraavasti: “Käytännössä laki on tuonut maisemansuoje-

luun uusia mahdollisuuksia säätämällä seikkaperäisesti, miten maisema on otettava mukaan huomionarvoi-
seksi tekijäksi kaikissa kyseisen lain nojalla tehtävissä suunnitelmissa ja suunnittelutehtävissä.” 

1262 Nordli & Mortensen 2012, 41. 
1263 Tyrén 2010, 41-44. 
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2.2.1 Valtakunnalliset maankäyttöintressit kuntien kaavoituksessa 

Norjassa valtakunnan tasoisesta suunnittelusta on kaavoitus- ja rakennuslakiin 

(plan- og bygningsloven) otettu oma luku (VI luku, Statlige planretningslinjer og 

planvedtak). Valtakunnallisten määräysten (Statlige planretningslinjer) antamisvalta kuuluu 

maan hallitukselle (''kuninkaalle''). Se voi asettaa yleisiä tavoitteita, raameja sekä 

suuntaviivoja kuntien fyysiselle, taloudelliselle ja sosiaaliselle kehitykselle, joilla 

luodaan perusta suunnittelulle. Käytännössä tämä on tapahtunut yhteistyössä 

parlamentin (stortinget1264) kanssa ja aloite voi käytännössä tulla myös 

parlamentista. Määräykset voivat olla myös konkreettisia tiettyä aluetta koskevia. 

Määräyksiä on annettu muun muassa lasten ja nuorten intresseistä kaavoituksessa 

(1992), Oslo-vuonon rantojen valtakunnallisista intresseistä (1993), alue- ja 

liikennesuunnittelusta (1993) ja suojelluista vesistöistä (1994). Määräyksillä voidaan 

myös asettaa kansallisten tai seudullisten intressien vuoksi 10 vuoden kielto1265 

tietynlaiselle kehitykselle määrätyllä alueella ja kieltoa voidaan jatkaa viidellä 

vuodella. Tällöin rakennus- tai muuta toimenpidettä ei saa suorittaa ilman 

ministeriön suostumusta. Tämän tyyppisiä määräyksiä on käytetty ilmeisesti erittäin 

harvoin.1266 

2.2.2 Seudullinen suunnittelu kaavoituksessa 

Alueellisista suunnittelustrategioista on säädetty kaavoitus- ja rakennuslain 7 

§:ssä. Aluesuunnittelustrategia valmistellaan yhteistyössä kuntien, valtion virastojen, 

järjestöjen ja laitosten kesken, jotka vaikuttavat kaavoitukseen. Myös yleisön 

osallistuminen suunnitteluprosessiin on turvattava. Alueellisista 

suunnittelumääräyksistä on säädetty kaavoitus- ja rakennuslain 8.5 §:ssä.1267 

                                                   
1264 Stortinget (suurkäräjät) on ollut Norjan ylin poliittinen elin aina siitä lähtien, kun parlamentarismi 

syntyi vuonna 1884. Stortingetin jäsenet valitaan aina neljän vuoden välein, ja edustajien valtakirjat jaetaan 
suhteellisen edustuksen mukaisesti. Stortinget valitsee hallituksen kuninkaan puolesta. 

1265 Plan- og bygningsloven 6.3 § 
1266 Ks. tarkemmin Tyrén 2010, 116-118; Pedersen & Sandvik & Skaaraas & Ness & Os 2010, 102-

103. 
1267 Pedersen & Sandvik & Skaaraas & Ness & Os 2010, 143-146;  Tyrén 2010,  120-129. 
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 Norjassa seudullinen maankäytön suunnitteluinstrumentti on regional plan (ent. 

fylkesplan) (maakuntakaava), jonka laatiminen kuuluu fylkeskommunille 

(''maakunnan liitolle''). Maakuntakaavassa yhteen sovitetaan valtion, 

fylkeskommunin ja kuntien fyysinen, taloudellinen, sosiaalinen ja kulttuurinen 

toiminta. Maakuntakaavassa, joka on pakollinen, osoitetaan pitkän aikavälin 

tavoitteet ja suuntaviivat, toimintaohjelma sekä suuntaviivat ylikunnalliselle alueiden 

ja luonnonvarojen käytölle. Suunnittelun tulee perustua toteuttamisen taloudellisiin 

ja muihin edellytyksiin. Laissa on myös säännökset yliseudullisesta suunnittelusta, 

josta ministeriö voi antaa määräyksiä. Maakuntakaava muodostaa perustan 

ylikunnallisille toiminnoille sekä ohjaa kunnallista ja valtiollista suunnittelua. 

Maakuntakaava sitoo valtionkin viranomaisia siten, että niiden tulee saattaa 

maakuntakaavassa poikkeamista koskeva asia fylkeskommunessa vireille.1268 

Norjassa kunnilla on myös velvollisuus tehdä yhteistyötä kaavoituksessa. Lain 

mukaan kahden tai useamman kunnan tulisi tehdä yhteistyötä kaavoituksessa, jos se 

on tarpeen. Valtion viranomaiset voivat pyytää kuntia aloittamaan yhteistyön, kun 

sen katsotaan olevan tarpeen ratkaisemaan ongelmia, jotka ylittävät yksittäisen 

kunnan rajan. Lisäksi kun katsotaan tarpeelliseksi ratkaista tärkeitä alueellisia 

kysymyksiä ja tehtäviä, ministeriö voi määrätä kunnat tekemään 

kaavoitusyhteistyötä.1269  

2.2.3 Kuntien kaavasuunnittelu 

Norjassa kunnan yleispiirteinen kaava on kommuneplan (yleiskaava). Kunnilla on 

velvollisuus harjoittaa jatkuvaa yleiskaavoitusta fyysisen, taloudellisen, sosiaalisen ja 

kulttuurisen kehityksen yhteen sovittamiseksi ja jokaisen kunnan on laadittava 

yleiskaava. Yleiskaavan pitkän aikavälin yleisosassa on esitettävä kunnan kehityksen 

tavoitteet ja suuntaviivat ja alueosassa alueiden ja luonnonvarojen käyttö. Lyhyen 

aikavälin suunnitelmassa on toimintaohjelma lähivuosille. Kunnan on vähintään 

                                                   
1268 Plan- og bygningsloven 8 §; Pedersen & Sandvik & Skaaraas & Ness & Os 2010, 146-148; Tyrén 

2010,  123-125. 
1269 Plan- og bygningsloven 9 §; Tyrén 2010,  132-138. 
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kerran vaalikaudessa arvioitava yleiskaavan muutostarpeita. Ylikunnallisesta 

yleiskaavayhteistyöstä voi ministeriö antaa tarkempia määräyksiä. Yleiskaavan 

alueosassa osoitettavista alueiden käyttötarkoituksista on laissa suhteellisen 

yksityiskohtaiset säännökset.1270 

Yleiskaava muodostaa perustan maankäytön suunnittelulle ja rakentamiselle. 

Esimerkiksi Oslon yleiskaava määrittää kaupungin pitkäaikaiset tavoitteet sekä stra-

tegiat niiden saavuttamiseksi. Käytettävät toimenpiteet on määritetty taloussuunni-

telmassa. Kaava koostuu lähinnä politiikoista, eli menettelytavoista, ja strategioista 

niiden toteuttamiseksi. Oslon yleiskaava pyrkii tiivistämään kaupunkirakennetta, 

kaupungistamaan kaupunkia ja nostamaan asumistiheyttä.1271 Tiettyjä yleisen en-

nakkovalvontakontrollin ulkopuolelle jääviä rakennuksia ja toimintoja sekä raken-

nusluvan vaativia rakennuksia ei saa rakentaa tai sijoittaa yleiskaavan vastaisesti. 

Yleiskaava syrjäyttää myös sitä vanhemmat valtakunnan tasoiset alueiden käyttöä 

koskevat määräykset sekä yksityiskohtaiset kaavat siltä osin kuin yleiskaavassa on 

niitä koskevia määräyksiä. Rakentamattoman alueen lunastaminen voi perustua 

myös yleiskaavaan.1272 

Norjan yksityiskohtainen kaavamuoto on reguleringsplan (asemakaava). Samaan 

tapaan kuin Ruotsissa ja Suomessa yksityiskohtainen kaava laaditaan maa- ja 

vesialueiden, rakennusten ja ympäristön käytön ja suojelun ohjaamiseksi kunnan 

tietyllä alueella. Muutoinkin kaava vastaa muiden vertailumaiden yksityiskohtaisia 

kaavamuotoja osoitettavilta alueiden käyttötarkoituksiltaan, joista lakiin on otettu 

varsin kattava luettelo, määräyksiltään, joiden sääntely perustuu yleislausekkeeseen, 

sekä sitovilta oikeusvaikutuksiltaan.1273 

Norjassa julkaistiin kesällä 2011 ensimmäistä kertaa kansallisia odotuksia eli 

hallituksen mukaan tärkeitä alueellisen ja kunnallisen suunnittelun näkökulmia 

linjaava asiakirja. Se tarjoaa selkeitä ohjeita muun muassa maisema-arvojen 

                                                   
1270 Plan- og bygningsloven  11 §; Pedersen & Sandvik & Skaaraas & Ness & Os 2010, 195. 
1271 Helsingin kaupunginsuunnitteluvirasto 2012, 60. 
1272 Plan- og bygningsloven  11 § 
1273 Plan- og bygningsloven  12 § 
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turvaamiseen maankäytön suunnittelussa. Strategiat ovat hyödyllisiä työkaluja. 

Alueelliset ja kunnalliset viranomaiset voivat hyödyntää strategioita 

suunnittelutarpeidensa arvioinnissa. Vuoden 2008 kaavoitus- ja rakennuslaki toi 

mukanaan myös mahdollisuuden nimittää tiettyjä alueita maankäyttösuunnitelmissa 

vyöhykkeiksi, joihin sovelletaan tiettyjä erityisehtoja. Laissa painotetaan lisäksi 

sellaista alueiden vyöhykesuunnittelua, joka pystyy tuottamaan integroituja 

ratkaisuja. Hyväksytyillä suunnitelmilla tulee myös olemaan entistä enemmän 

vaikutusta rakennuslupiin ja rakennuslupahakemuksiin, joita varten voidaan antaa 

yksityiskohtaisia ohjeita esimerkiksi maanpinnan muotoihin ja rakennusten 

korkeuteen liittyen. Maisemaan liittyvät näkökohdat yhdistetään uuden lain myötä 

nyt kunnallisen suunnittelun kaikkiin vaiheisiin suunnittelustrategiasta ja  

ohjelmasta suunnitelman kehitys- ja toteutusvaiheeseen.1274 

Oslon alueella pyritään mahdollisimman tiiviiseen rakentamiseen. Esimerkiksi 

Oslon kaupunkisuunnitelmassa vuodelta 2000 on 15-kohtainen 

maankäyttöstrategia, joista seitsemän keskittyy eksplisiittisesti tiiviiseen 

kaupunkirakenteeseen ja kaksi yhteistyöhön Akershusin kanssa, jotta kasvu 

keskittyy joukkoliikenteen solmukohtiin. Sama suuntaus näkyy myös kahdessa 

uudemmassa kaupunkisuunnitelmassa, selkeimmin viimeisessä, jossa tiivistä 

kaupunkirakennetta perustellaan entistä enemmän kestävään kehitykseen liittyvillä 

argumenteilla, kuten autoilun tarpeen vähenemisellä. Kompakti kaupunkirakenne 

nähdään toimivana myös viheralueiden ja maanviljelyalueiden säilyttämisen sekä 

olemassa olevan infrastruktuurin hyödyntämisen näkökulmasta. Suunnitelma 

nimeää useita alueita etenkin keskusta-alueella, joissa on mahdollisuus tiivistää 

kaupunkirakennetta esimerkiksi ottamalla vanhoja tehdas- ja satamaalueita 

uusiokäyttöön. Akershusin strategiat noudattavat Oslon kanssa samaa linjaa ja 

painottavat asutuksen lisäämistä ja tiivistämistä ennen kaikkea Oslon keskusta-

alueelle, ei niinkään Akershusiin. Sekä kaupunkia että lääniä koskevat suunnitelmat 

                                                   
1274 Plan- og bygningsloven  10 §, Nordli & Mortensen 2012, 41. 
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noudattavat Norjan valtakunnallisia linjauksia, joissa kaupungistuminen pyritään 

suuntaamaan alueille, jotka ovat jo entuudestaan urbaaneja.1275  

2.2.4 Säännökset kaavojen laatimisesta 

Asemakaavan (reguleringsplan) valmistelu kuuluu kaavoitusasioiden lautakunnalle, 

joka laatii ehdotuksen kaavaksi. Kunnanhallituksella on oikeus antaa lautakunnalle 

yleisiä suuntaviivoja kaavan laatimiseksi. Kaava on pidettävä ennen sen 

hyväksymistä kahdesti nähtävillä. Ensimmäiseen nähtävilläpitoon liittyy myös 

maanomistajien informoiminen kirjeitse ja pyrkimys yhteistyöhön heidän kanssaan. 

Toisen nähtävilläpidon minimiaika on pääsääntöisesti 30 päivää. Asemakaavan 

hyväksyy kunnanvaltuusto, jonka tulee tehdä hyväksymispäätöksensä yksimielisesti. 

Asemakaava on fylkeskommunin, naapurikunnan tai valtion erityisviranomaisen 

vastustuksen johdosta saatettava ministeriön vahvistettavaksi. Asemakaavan 

valmistelu voi Norjassa tapahtua myös yksityisen aloitteesta ja tämän toimesta. 

Tällöin kaavoituksesta vastaava lautakunta voi ohjata ja neuvoa kaavoitusta. 

Lautakunnan on myös käsiteltävä viivytyksettä yksityisen laatima kaavaluonnos. 

Muutoin kaavan laatimismenettelyssä noudatetaan soveltuvin osin kunnan 

valmisteleman kaavan laatimista koskevia säännöksiä.1276 

Yleiskaavaa (kommuneplan) laadittaessa on mahdollisimman aikaisessa vaiheessa 

saatettava tärkeimmät asiat julkiseen keskusteluun. Yleiskaavaluonnoksesta on 

pyydettävä fylkeskommunin ja valtion sekä muiden viranomaisten lausunnot, joilla 

on intressiä kaava-asiassa. Luonnos on asetettava nähtäville vähintään 30 päivän 

ajaksi. Yleiskaavan hyväksyminen kuuluu kunnanvaltuustolle. Yleiskaavan alueosa 

on saatettava valtion viranomaisen tai naapurikunnan vaatimuksesta ministeriön 

vahvistettavaksi. Kunnanvaltuuston yleiskaavaa koskevasta kaavan 

hyväksymispäätöksestä ei saa valittaa. Tätä on kritisoitu, koska se heikentää mm. 

yksityisten järjestöjen vaikutusmahdollisuuksia. Valituskelpoisuuden puuttumista 

                                                   
1275 Næss et al. 2009, 6, 30-31, 36. 
1276 Plan- og bygningsloven  12 luku 
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perustellaan sillä, että yleiskaava tulee voimaan koko kunnassa eikä se sido 

rakentamista yhtä tarkasti kuin asemakaava. Vaikka yleiskaava on oikeudellisesti 

sitova, ei tämä sitovuus ole ehdotonta kaavan yleispiirteisyydestä johtuen.1277 

Maakuntakaavan (regional plan) laatimismenettelyä koskeva sääntely vastaa varsin 

pitkälti yleiskaavan laatimismenettelyä koskevia säännöksiä. Senkin osalta 

säännöksissä korostetaan julkista keskustelua ja tiedottamista mahdollisimman 

aikaisessa vaiheessa. Maakuntakaavan hyväksyy fylkestinget ja se on aina alistettava 

hallituksen ("kuninkaan") vahvistettavaksi. Maakuntakaavoilla ei ole varsinaisia 

oikeusvaikutuksia. Maakuntakaavan tehtävänä on ohjata alueiden käyttöä sellaisissa 

kysymyksissä, joilla on merkitystä yli kuntarajojen tai asioissa, joita yksittäinen kunta 

ei voi ratkaista.1278 

Kaikesta kaavoituksesta kaavoitusviranomaisten on aktiivisesti tiedotettava 

kaavoituksen varhaisessa vaiheessa. Niille yksityisille ja ryhmille, joita kaava koskee, 

on annettava mahdollisuus ottaa aktiivisesti osaa kaavoitusprosessiin. Kunnalla on 

erityinen velvollisuus varmistaa, että ns. erityisryhmät kuten lapset ja nuoret 

osallistuisivat kaavoitukseen1279. Kaavan nähtävilläolosta kuulutettaessa on 

ilmoitettava, onko kaavan laadinnassa syntynyt vaihtoehtoisia ehdotuksia ja 

vaihtoehtosuunnitelmat on pidettävä halukkaiden nähtävissä. Ihmisten 

osallistuminen on pyritty sijoittamaan mahdollisimman varhaiseen vaiheeseen, jotta 

prosessissa esitetyillä näkemyksillä voisi olla todellista merkitystä. Kaavaa 

laadittaessa on oltava yhteistyössä niiden julkisten toimielimien kanssa, joiden 

tehtävänä on huolehtia luonnonvarojen käytöstä, suojelusta, rakentamisesta tai 

sosiaalisesta ja kulttuurisesta kehityksestä kunnan alueella. Kaavasta pyydetään 

lausuntoja mm. maakunnalta ja valtion viranomaisilta. Yksityistä kaavaa laadittaessa 

kunnalla on velvollisuus antaa apua ja neuvoja kaavan laadinnassa.1280 Seuraavaan 

                                                   
1277 Plan- og bygningsloven  11 luku; Tyrén 2010, 177-183. 
1278 Plan- og bygningsloven  8 luku 
1279Pedersen & Sandvik & Skaaraas & Ness & Os 2011, 50. 
1280 Plan- og bygningsloven  5 luku ja Plan- og bygningsloven  5.1 § 
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Nordlin & Mortensenin1281 laatimaan kuvioon on vielä tiivistetty norjalainen 

suunnittelujärjestelmä. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kuvio 8. Norjalainen suunnittelujärjestelmä1282 

                                                   
1281 Nordli & Mortensen 2012, 42. 
1282 Nordli & Mortensen 2012, 42. 
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2.3 Tanska 

Tanskassa ympäristölainsäädännön kehittyminen alkoi maankäytön suunnittelun 

ja kaavoituslainsäädännön myötä 1970-luvulla, jolloin havaittiin, että on tarpeen 

kontrolloida kaupunkien ja yhdyskuntarakenteen muuttumista. 

Ympäristöministeriö perustettiin vuonna 1972, ja vuonna 1993 se yhdistettiin 

ympäristö- ja energiaministeriöksi. Kaavoituksesta on tullut laajemmin 

ympäristösuunnittelua ympäristöongelmien lisäännyttyä. Ympäristölainsäädäntö oli 

pitkään voimakkaasti sektoroitunutta. Tämä vaikuttaa yhä Tanskan 

ympäristösääntelyn prosesseihin.1283  

Tanskassa toteutettiin merkittävä kuntauudistus vuonna 20071284. Vuoden 2007 

uudistuksen jälkeen Tanska poikkeaa muista Pohjoismaista selvimmin. Uudistus 

muutti hallinnon tyystin: kuntien määrä laski 290:sta 98:een1285. Merkittävä uudistus 

oli viiden regionin perustaminen vuonna 2007. Samalla lopetettiin 14 

maakuntalääniä. Tavoite oli saavuttaa suurtuotannon etuja paikallistasolla ja 

keventää väliportaan hallintoa. Ministeriöillä on keskeinen asema politiikkalohkojen 

strategisena ohjaajana. Tanskan kuntien välisen yhteistyön perustaksi on otettu 

                                                   
1283 Basse 2000, 42-49; Christensen 2002, 331-335; Boeck 2002, 1-2. Basse (2000, 35-37) on kirjoitta-

nut vuonna 2000, että Tanskan ympäristöoikeus on spesialisoitunutta ja eriytynyttä, ja päätösten integroi-
minen muihin politiikan alueisiin on vaikeaa. Vahvan sektoroitumisen ja eriytymisen vuoksi ympäristöpoli-
tiikka ei ole niin tehokasta, kuin se voisi olla. 1970-luvulta asti yritysmaailma on ollut mukana vaikuttamas-
sa ympäristöoikeuden sisältöön. Tuolloin yritysten edunvalvojat pyrkivät siihen, että tiukkojen vaatimusten 
sijaan ympäristöpolitiikassa keskitytään yleisten suuntaviivojen luomiseen. Lisäksi tavoitteena oli, että 
ympäristökysymyksissä valitusoikeuden omaavien piiri olisi pieni ja että valituselimissä olisi teollisuuden 
edustajia mukana. Ikään kuin vastapalveluksena parlamentti odotti yrityksiltä tehokasta ympäristöpolitiik-
kaa. Bassen mukaan monien ympäristösäännösten aikaansaaminen on ollut riippuvaista yritysten tuesta. 
(Basse 2000, 35-37.) Tanskassa kaavoitus sitoo tiettyyn pisteeseen asti viranomaisia. Alemman tason kaa-
voituksen on myös oltava sopusoinnussa ylemmän tason suuntaviivojen kanssa. Yksi kaavoituksen tavoite 
on lisäksi kansalaisten osallistuminen maankäytön suunnitteluun. (Basse 2000, 60, 191.) 

1284 Ennen vuoden 2007 uudistusta Tanskassa on tehty kolme kattavaa hallintouudistusta. Lääniuu-
distuksessa (tansk. Amtsreformen) 1662 aiemmat läänit (tansk. len) uudistettiin "amt":eiksi. Lääniuudistuk-
sessa 1793 24 aiempaa lääniä uudelleenorganisoitiin 17 lääniksi. Kuntauudistuksessa 1970 erottelu kauppa-
kaupunkien (tansk. købstad) ja maalaiskuntien (tansk. sognekommuner) välillä poistui. Samalla perustettiin 
uusia kuntia seurakuntapiirien (tansk. sogn) mukaan aiemmin jaoteltuja kuntia yhdistämällä, jolloin kuntien 
määrä väheni kolmannekseen sitä edeltäneestä ajasta. 

1285 Kuntien keskimääräinen asukasluku nousi 16 000:sta 54 000:een. Vain 7 kunnassa on enää alle 
20 000 asukasta, jolloin niillä on yhteistyösopimuksia eräillä hallinnonalueilla muiden kuntien kanssa. 
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vähintään 30 000 asukaspohja. Kuntia on kannustettu keskenään pysyvään 

yhteistyöhön muun muassa luonnonsuojelussa ja ympäristöasioissa. 

Organisointimuotoina ovat sopimukset ja tilaaja-tuottaja -mallit sekä yhtymät ja 

yhtiöt. Regioneilla on kolme päätehtäväaluetta. Ne ovat terveydenhuolto, 

alueellinen kehittäminen ja kuntien omistamien sosiaali- ja opetuslaitosten ylläpito. 

Kutakin regionia johtaa regionsråd, jossa on 41 vaaleilla valittua alueen edustajaa. 

Regionien palveluksessa on noin 110 000 työntekijää. Aluekehitystehtävät ovat 

regionien tehtävä. Tehtävä on ensisijaisesti maakunnan strategisen 

kehittämissuunnitelman laatimista ja työllisyysstrategian, ja suunnittelu kattaa laajalti 

julkiset toimet alueella. Aluekehittäminen rahoitetaan valtion ja kuntien 

keskinäisellä rahoituksella.1286 

Tanskassa kaavoitusta ja rakentamista koskeva laki Lov om ændring af lov om 

planlægning (571 24/06/2005) tuli voimaan vuoden 2007 alussa. Laki astui osin jo 

voimaan vuoden 2006 alussa. Kyseisen lain mukaan Tanskan maankäytön 

suunnittelussa ja rakentamisessa on tähdättävä kestävään yhteiskuntakehitykseen 

sekä hyvän elinympäristön kehittämiseen1287. Tanskassa maankäytön suunnittelua 

toteutetaan neljän eri suunnittelutason kautta; valtakunnallinen (landsplanlægning), 

alueellinen (regional udviklingsplanlægning), kunnallinen (kommuneplanlægning) sekä 

paikallinen suunnittelu (lokalplanlægning). Tanskan eri alueet voidaan kaavoituslain 

perusteella jakaa myös kolmeen eri kategoriaan sen perusteella, onko kyseessä 

ensinnäkin lähinnä vapaa-ajan asunnoista koostuva alue, toiseksi kaupunkimainen 

alue vai kolmanneksi maaseutumainen alue. Tämän aluejaon tarkoituksena on 

varmistaa eri kaavamuotojen toteutuminen sekä estää suunnittelematonta 

maankäyttöä. Tanskan maankäytön suunnittelujärjestelmälle muodostavat pohjan 

kaksi periaatetta. Nämä periaatteet ovat ensinnäkin ns. rammestyring-periaate ja 

toiseksi strive for -periaate. Tanskan kaavoituslain perusperiaate eli ns. rammestyring-

periaate tarkoittaa, että ylemmät kaavatasot ohjaavat alempia kaavatasoja. Tanskan 

                                                   
1286 HE 59/2009 
1287 Lov om ændring af lov om planlægning, luku 1 
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viranomaisten on myös maankäyttöä koskevissa toimissaan pyrittävä huomioimaan 

ja toteuttamaan eri kaavamuodot sekä kaavoituksessa annetut ohjeistukset (strive for 

periaate).1288 

Uuden lain myötä ympäristöministeriössä luodaan tavoitteet alueelliseen 

suunnitteluun muun muassa vuoropuhelun keinoin. Yksi tavoitteista on kannustaa 

pääkaupunkiseudun yrityksiä sijoittumaan rataverkoston varteen. Tätä tavoitetta 

toteuttaa ns. ’finger plan’, joka on voimassa Kööpenhaminan alueella. 

Valtakunnantasoiseen maankäytön ohjaukseen liittyen ympäristöministeriö voi 

myös tietyssä tapauksessa päättää ottaa kunnan päätöksenteko-oikeuden (ns. veto-

oikeus). Ympäristöministeriö varmistaa ns. veto-oikeudella, että kuntien suunnittelu 

noudattaa yleisiä kansallisia etuja. Näin on puututtu esimerkiksi keskiaikaiseen 

"gasdepotiin" Bornholmissa, Kastrup'in lentoasemaan, Christianiaan sekä 

omakotitalojen sijoittamiseen ranta-alueelle. Regionit laativat alueellisia maankäytön 

kehittämissuunnitelmia. Tämä on uudentyyppinen suunnittelukeino. Kunnat 

ottavat ympäristöministeriön tavoitteet ja regionien kehittämissuunnitelmat 

huomioon laatiessaan yksityiskohtaisia kaavoja. Tanskalainen maankäytön 

suunnittelujärjestelmä muistuttaa jossain määrin hierarkkisuudeltaan ja 

ohjausvaikutukseltaan Suomen vastaavaa. Seuraavassa Tanskan 

ympäristöministeriön laatimassa kuviossa on kuvattu Tanskan 

kaavoitusjärjestelmää.1289 

 

 

 

 

 

 

 

                                                   
1288 Pettersson 2008, 94-97. 
1289 Basse 2000, 54-55, Tanskan ympäristöministeriö (2007) "Spatial Planning in Denmark”, 7. 
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Kuvio 9. Tanskan kaavoitusjärjestelmä1290. 

2.3.1 Valtakunnallisista maankäyttöintresseistä 

Tanskan alueellinen maankäytön suunnittelu muuttui oleellisesti vuonna 2007. 

Tätä aikaisemmin alueellisesta suunnittelusta vastasivat läänien (amter) valtuustot. 

Niiden tehtävänä oli antaa alueellista maankäytön suunnittelua koskevia 

ohjeistuksia. Ohjeistuksien pääasiallisena tehtävänä oli sovittaa yhteen 

valtakunnallisia ja alueellisia maankäyttötavoitteita kunnallisten tavoitteiden kanssa. 

Kuntien tuli noudattaa näitä ohjeistuksia rammestyring- ja strive forperiaatteiden 

mukaisesti. Vuoden 2007 uudistuksessa nämä alueelliset ohjeistukset korvattiin 

alueellisilla kehityssuunnitelmilla, jotka ovat vapaaehtoisia ja ne ovat luonteeltaan 

yleisempiä kuin edellä mainitut ohjeistukset. Tämä tarkoittaa, että 

kehityssuunnitelmilla ei voida esimerkiksi ohjeistaa kuntia osoittamaan tiettyjä 

alueita tiettyyn tarkoitukseen. Tanskassa aiemmin käytössä olleet alueelliset 

ohjeistukset muistuttavat joiltain osin MRL 4 luvun mukaisia maakunnan 

suunnittelukeinoja. Sekä Suomessa että Tanskassa kunnallisten viranomaisten on 

                                                   
1290Tanskan ympäristöministeriö (2007) "Spatial Planning in Denmark”, 7. 
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tullut pyrkiä edistämään alueellisten maankäyttösuunnitelmien toteutumista, 

kuitenkin siten, että suunnitelmista on voitu myös tietyin edellytyksin poiketa. Ao. 

maiden välillä on toisaalta ollut tässä suhteessa myös eroavaisuuksia. Muun muassa 

Tanskassa on annettu alueellisen suunnittelun tasolla huomattavasti 

yksityiskohtaisempia määräyksiä tuulivoimarakentamisen suhteen, sillä alueellisissa 

ohjeistuksissa on muun muassa saatettu antaa tuulivoimaloiden yksityiskohtaista 

sijoittelua koskevia periaatteita. Edellä mainittu uudistus on kuitenkin johtanut 

siihen, että Tanskan alueellinen maankäytön suunnittelu on nykyiseltä luonteeltaan 

yleisempää kuin Suomen maakuntatasoinen suunnittelu, eikä sillä ole samanlaista 

maankäyttöä ohjaavaa vaikutusta.1291 

2.3.2 Yleispiirteinen suunnittelu kaavoituksessa 

Jokaiseen kuntaan tulee laatia koko kunnan alueen kattava kuntakaava (kom-

muneplan), jossa määritellään kunnan kehittämistavoitteet sekä osoitetaan alueet eri 

toimintoja varten. Lisäksi kuntakaavassa annetaan tarkempia ohjeita, ”kehysmäärä-

yksiä”, yksittäisille alueille detaljikaavojen eli paikalliskaavojen laatimista varten. 

Esimerkiksi Kööpenhaminan kuntakaavan on sisällettävä: 1.) kaavoitusjakson (12 

vuotta) rakentamiselle asetetut poliittiset tavoitteet, 2.) maankäytön linjaukset (esim. 

liikenne- ja pyöräilyverkostot, viheralueet, tekninen infrastruktuuri (voimalat, tuu-

limyllyt) jne., 3.) maankäyttökaava kaikille alueille (yksittäisille rekisteriyksiköille 

tarkat säännöt, joissa määritetään maksimitiheydet, rakennuskorkeudet, pysäköinti-

rajoitukset jne.. Mittakaavaltaan ja kaavamääräyksiltään kuntakaava vastaa Suomen 

yleiskaavan ja osayleiskaavan yhdistelmää. Kuntakaava tarkistetaan lakisääteisesti 

neljän vuoden välein, mikä vastaa valtuuston toimikautta. Kunnan tulee kehityksen 

niin vaatiessa laatia paikalliskaava (lokalplan), jonka tulee perustua kuntakaavaan.1292 

 Kuntakaava ei saa olla ristiriidassa valtakunnallisten määräysten kanssa. 

Kuntakaavassa osoitetaan koko kunnan rakenne ja kunnan osissa kehykset 

                                                   
1291 Pettersson 2008, 103. 
1292 Helsingin kaupunginsuunnitteluvirasto 2012, 31-38. 
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paikalliskaavoitukselle, mutta se voi sisältää myös muita suuntaviivoja alueiden 

käytölle ja rakentamiselle. Kunnanvaltuuston tulee nimenomaisen säännöksen 

mukaisesti edistää kaavan toteutumista ja se voi vastustaa kaavan vastaisia 

toimintoja..1293 

Tanskassa asukkaiden vaikutusmahdollisuudet kaavoituksessa ovat laajat ja 

julkista keskustelua tuetaan monin tavoin. Tanskassa esimerkiksi Anebjergin alueen 

suunnittelu perustuu intensiiviseen yhteistyöhön ja vuoropuheluun asukkaiden, 

maanomistajien ja erilaisten sidosryhmien kanssa. Tavoitteena on ollut saavuttaa 

yhteinen kehittämisvisio – terveellinen ja luonnonkaunis, kestävälle perustalle 

kehitetty kaupunki. 1294 

2.3.3 Yksityiskohtainen kuntien kaavoitus 

Tanskassa yksityiskohtaisen kaavoituksen muoto on paikalliskaava (lokalplan), 

jonka laatimisessa on huolehdittava, ettei se ole ristiriidassa kuntakaavan tai 

valtakunnallisten intressien kanssa. Yksityiskohtainen kaava on laadittava, kun 

tarvitaan kuntakaavan toteutumisen varmistamista. Paikalliskaavan 

                                                   
1293 Lov om ændring af lov om planlægning, luku 4 
1294 Ks. tarkemmin: Elmer & Frederiksen & Haastrup & Møller & Øster, 2008, 9-16; Boeck 2002, 

131-132. Keväällä 2008 GBL Gruppen kehitti yhteistyössä kunnallisten suunnitteluviranomaisten kanssa 
suunnittelupelin, Anebjerg-pelin (Anebjergspillet) Anebjergin alueen asukkaille. Pelin tulokset muotoilevat 
lähtökohdat yleiskaavalle. Pelin tavoitteena on ottaa asukkaat ja muut sidosryhmät mukaan suunnitteluun. 
Pelin osallistujia pyydetään keskustelemaan useista alueen kehittämiseen liittyvistä haasteista ja kommen-
toimaan niitä. Lisäksi osallistujia pyydetään asettamaan aloitteet tärkeysjärjestykseen. Peli etenee huolella 
suunnitellun ohjelman ja sääntöjen mukaan. Mukana on pelinjohtaja, joka huolehtii pelin etenemisestä 
suunnitellusti. Suunnitteluviranomaiset ovat määritelleet etukäteen keskusteltavat ja tutkittavat alueet. 
Osallistujat jaetaan pieniin ryhmiin (esim. yhdeksän henkilöä sekä pelin ohjaaja kunnasta), jotka koostuvat 
erilaisista edustajista ja rooleista (esim. maanomistaja, alueen asukas, lähialueen asukas, organisaatioiden 
edustajia, poliitikkoja jne.). Pelissä on kolme eri asioihin keskittyvää kierrosta. Ensimmäistä kierrosta kut-
sutaan ”roolipeliksi”, jossa muodostetaan yleinen kehittämisnäkökulma. Osallistujien täytyy vaihtaa rooleja, 
esim. maanomistaja ei voi edustaa itseään, vaan näkökulman täytyy olla erilainen. Toinen kierros on nimel-
tään ”skenaariot”. Annettujen kehittämisskenaarioiden pohjalta perehdytään lähemmin tiettyjen alueiden 
kehittämiseen. Skenaariot voivat olla myös negatiivisia. Tällä kertaa osallistujat edustavat itseään ja reaali-
maailman roolejaan. Kolmannen kierroksen aikana aloitteet asetetaan tärkeysjärjestykseen. Tuloksena 
pelilaudalle asetellaan ryhmien konkreettiset ideat ja perustellut aloitteet. Anebjerg –pelitapahtuma toteu-
tettiin marraskuussa 2008. Mukana pelaamassa oli noin 100 innokasta osallistujaa. Kaikki pelissä esitetyt 
ideat koottiin Internet-sivulle (www.ideoffensiv.dk), jolla keskustelu jatkui muutamia viikkoja. Yleiskaavan 
suunnittelu alkoi pelin tulosten perusteella. Ks. tarkemmin InnoUrban vihreä kirja. Esitys hyvistä käytän-
nöistä pohjoismaisessa maankäytön suunnittelussa 2009, 6-7. 
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oikeusvaikutukset ovat tavanomaisia yksityiskohtaisen kaavan oikeusvaikutuksia. 

Lakiin on otettu myös erittäin seikkaperäinen 19-kohtainen luettelo 

kaavamääräyksistä.1295 

Tanskan paikalliskaavat (lokalplaner) ovat Suomen asemakaavoihin verrattavia 

kaavoja. Paikalliskaava tulee laatia Tanskan kaavoituslain mukaan muun muassa 

silloin kun rakentaminen voi aiheuttaa merkittäviä muutoksia ympäristöön. 

Paikalliskaavojen oikeusvaikutukset ovat samantyyppisiä Suomen ja Ruotsin 

asemakaavoihin nähden esimerkiksi oikeudellisen velvoittavuuden suhteen. 

Paikalliskaavoja laadittaessa on otettava huomioon valtakunnallisesta ja alueellisesta 

suunnittelusta johtuvat vaatimukset rammestyring- ja strive for-periaatteiden 

mukaisesti. Myös alueelliset kehittämisohjelmat on huomioitava. Tanskan 

paikalliskaavat eroavat suomalaisista ja ruotsalaisista asemakaavoista siinä, että 

ympäristövaikutusten merkittävyys muodostaa Tanskassa perusteen paikalliskaavan 

laatimiselle.1296  

Tanskan maankäytön suunnitteluhierarkia koki suuria muutoksia vuoden 2007 

uudistuksessa, jonka seurauksena sitovat ja luonteeltaan melko yksityiskohtaiset 

alueelliset ohjeistukset väistyivät yleisluonteisten kehittämissuunnitelmien tieltä. 

Nämä suunnitelmat ohjaavat kunnallista suunnittelua vain melko yleisellä tasolla. 

Tanskan kaavoituslain mukaan kunnallisen suunnittelun tehtävänä on osoittaa 

kuntien kehittämistä ja alueidenkäyttöä koskevat yleiset tavoitteet. Näitä tavoitteita 

silmälläpitäen kuntien tulee laatia kunnallista suunnittelua koskevia ohjeistuksia, 

joissa määrätään tarkemmin kunnan maankäytöstä, esimerkiksi osoittamalla tiettyjä 

alueita tuulivoimatuotantoon. Tanskalaisten kunnallisessa suunnittelussa laadittujen 

ohjeistuksien ja kaavojen tulee olla riittävän yksityiskohtaisia, jotta ne voisivat 

ohjata asianmukaisesti kuntien tarkempaa paikallissuunnittelua. Viranomaisten tulee 

pyrkiä toteuttamaan kunnallista suunnittelua koskevia ohjeistuksia ja kaavoja strive 

for-periaatteen mukaisesti. Nykyisen suunnittelujärjestelmän puitteissa tanskalainen 

                                                   
1295 Lov om ændring af lov om planlægning, luku 5; Boeck 2002, 157. 
1296 Pettersson 2008, 97. 
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kunnallinen suunnittelu on tärkeimmässä asemassa toteutettaessa valtakunnallisia 

alueidenkäytön ohjauskeinoja, kuten esimerkiksi kaavoitusdirektiivejä.1297  

2.3.4 Säännökset kuntien kaavojen laatimisesta 

Kuntakaavaa laadittaessa kaavan laatimisen tai muuttamisen alkuvaiheeseen 

kuuluu niin sanottu ideakuulutus, johon liittyy selvitys kaavoituksesta ja sen 

kehittämisestä. Vähäisissä kuntakaava-asioissa tämä vaihe voidaan kuitenkin 

syrjäyttää. Varsinainen kuntakaavaehdotus on pidettävä nähtävillä vähintään 

kahdeksan viikon ajan. Myös yksityiskohtaista kaavaa koskeva ehdotus on ennen 

sen hyväksymistä pidettävä nähtävillä vähintään kahdeksan viikon ajan. 

Nähtävilläpitoajan kuluessa on kaavaehdotusta vastaan mahdollista tehdä 

muistutuksia.1298 

Kaavaehdotuksen tullessa julkisesti nähtäville se on lähetettävä tiedoksi 

ympäristöministeriölle sekä muille valtion ja kunnan viranomaisille, joiden toimialaa 

kaavaehdotus koskee. Tieto nähtävillä pidosta on yksityiskohtaista kaavaa 

laadittaessa lähetettävä kirjallisesti myös niille kiinteistöjen omistajille, joiden 

omistamaa aluetta kaavaehdotus koskee ja muille kiinteistöjen omistajille, joiden 

etua asia saattaa koskea, sekä paikallisille yhdistyksille ja muille yhteisöille, jotka 

ovat kirjallisesti ilmoittaneet kunnan valtuustolle kiinnostuksensa yksityiskohtaisen 

kaavan laatimiseen.1299 

Kuntakaavan ja yksityiskohtaisen kaavan hyväksyy kunnanvaltuusto. Kaavan 

hyväksymistä koskevasta päätöksestä on tiedotettava myös kiinteistöjen omistajille 

ja kaavasta muistutuksen tehneille. Kaavan laadintaan liittyvistä oikeudellisista 

kysymyksistä on mahdollisuus valittaa ympäristövalituslautakuntaan. Sen sijaan 

kaavan sisältöön liittyvät asiat eivät voi olla valituksen kohteena. 

Ympäristövalituslautakunnan päätöksestä voi puolestaan valittaa alioikeuteen, 

                                                   
1297 Lov om ændring af lov om planlægning, luku 5 
1298 Tanskan ympäristöministeriö (2007) "Spatial Planning in Denmark” 
1299 Tanskan ympäristöministeriö (2007) "Spatial Planning in Denmark” 
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mutta käytännössä tämä on ollut hyvin harvinaista, sillä kanteen nostaminen on 

kallista ja työlästä.1300 

2.4 Yhteenveto kaavoitusjärjestelmistä vertailumaissa 

Kaikissa Pohjoismaissa maankäyttöä ohjataan hierarkkisella 

kaavoitusjärjestelmällä. Suomessa, Ruotsissa ja Norjassa alueellisesti laajin kaava on 

maakuntatason kaava. Tanskassa ei ole enää maakuntatason kaavaa. Suomessa 

maakuntatason kaavoituksesta huolehtii maakunnan liitto (L alueiden 

kehittämisestä 1651/2009). Ruotsissa seutukaavoituksen (regionplanering) rooli 

poikkeaa esimerkiksi Suomen maakuntakaavoista. Seutukaava (regionplan) voidaan 

laatia useamman kunnan yleiskaavoituksen koordinointia varten sekä yhteisten 

maa- ja vesialueiden käyttöön liittyvien kysymyksien selvittämistä varten, jotka 

koskevat useita kuntia1301. Hallitus määrää aluekaavatoimielimen, esim. olemassa 

olevan kuntaliiton, tai muodostaa erikseen alueellisen kaavaliiton johtamaan työn. 

Tällaista orgaania ei kuitenkaan voida perustaa, jos alueen kunnat vastustavat sitä. 

Seutukaavan hyväksyy aluekaavatoimielinten valtuusto. Kaava ei ole pakollinen, 

eikä sitä ole käytännössä paljoa käytetty. Seutukaavoitus Tukholman alueella 

perustuu erityislakiin (Lag om regionplanering för kommunerna i Stockholms län, 

1987:1471302. Norjassa maakunta huolehtii alueellisen tason kaavoituksesta. Muilta 

osin päätöksenteko kuuluu eräin rajoituksin kunnalle. Valmistelu ja pääosin myös 

päätökset kaavoitus- ja rakennusasioissa tehdään kunnassa. Kunnan 

päätöksentekovallan vahvistamista on perusteltu kunnan lisääntyneellä 

asiantuntemuksella, toisaalta myös pyrkimys tehdä päätökset mahdollisimman 

lähellä toiminnan kohdetta puoltaa kuntien päätösvallan lisäämistä. Kuntien 

kaavoista päättävät kaikissa Pohjoismaissa poliittisin perustein valitut 

kunnanvaltuustot. Oikeudellinen ohjaus kaavoitus- ja rakennusasioissa kohdistuu 

                                                   
1300 Tanskan ympäristöministeriö (2007) "Spatial Planning in Denmark”, 32. 
1301 PBL 7 luku 1 § 
1302 PBL 7 luku 4 § 
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juuri kunnanvaltuuston toimivaltaan. Kuntien toimivaltaa alueidensa 

kaavoittamisessa kaventavat kaavapäätösten eritasoiset alistusvelvollisuudet sekä 

ylempien viranomaisten norminantovalta ja viranomaisten ohjausfunktio. 

Ylemmän viranomaisen toimivaltuus puuttua kaavapäätökseen rajoittaa kuntien 

toimivaltaa kaikissa Pohjoismaissa. Lisäksi valtakunnallisesti merkittävinä pidettäviä 

asioita voidaan ohjata ennakolta. Suomessa valtioneuvosto voi valtakunnallisten 

alueidenkäyttötavoitteiden avulla ohjata maankäyttöä. Ruotsissa valtakunnallisista 

intresseistä, jotka rajoittavat kunnan kaavoitusoikeutta säädetään erikseen. Norjassa 

ympäristöministeriö voi määrätä valtakunnalliset tavoitteet ja puitteet fyysiselle 

maankäytön suunnittelulle valtakunnanpoliittisin periaattein (rikspolitiske 

bestemmelser). Tanskassa valtakunnallisista tavoitteista päättää ympäristöministeriö. 

Vaikka Suomen, Ruotsin ja Norjan kaavoitusjärjestelmissä on 

samankaltaisuuksia, niissä on myös suuria eroja erityisesti yleiskaavatasolla. 

Yksityiskohtaiset kaavat noudattavat suuren piirtein samoja malleja ja 

tarkkuustasoja kaikissa kolmessa maassa. Ruotsissa ne ovat nimeltään detaljplan 

(detaljikaava) ja käytetään myös områdesbestämmelser (alueellisia määräyksiä), jolla on 

sama laillinen asema. Norjan yksityiskohtainen kaavamuoto on reguleringsplan 

(asemakaava). Samaan tapaan kuin Ruotsissa ja Suomessa yksityiskohtainen kaava 

laaditaan maa- ja vesialueiden, rakennusten ja ympäristön käytön ja suojelun 

ohjaamiseksi kunnan tietyllä alueella. Muutoinkin kaava vastaa muiden 

vertailumaiden yksityiskohtaisia kaavamuotoja. Suomessa maankäyttö- ja 

rakennuslain myötä on käytössä asemakaava. Yksityiskohtaisilla kaavoilla kaikissa 

kolmessa maassa on oikeusvaikutuksia ja ne ovat sitovia. Tanskassa 

yksityiskohtaisen kaavoituksen muoto on paikalliskaava (lokalplan), jonka 

laatimisessa on huolehdittava, ettei se ole ristiriidassa kuntakaavan tai 

valtakunnallisten intressien kanssa. Yksityiskohtainen kaava on laadittava, kun 

tarvitaan kuntakaavan toteutumisen varmistamista. Paikalliskaavan 

oikeusvaikutukset ovat tavanomaisia yksityiskohtaisen kaavan oikeusvaikutuksia. 
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Lakiin on otettu myös erittäin seikkaperäinen 19-kohtainen luettelo 

kaavamääräyksistä1303. 

Yleiskaavat Ruotsissa ja Norjassa (översiktsplan, kommuneplan) muistuttavat 

toisiaan ollessaan koko kuntaa kattavia ja laki velvoittaa kuntaa tekemään niitä, 

mutta sisällöltään on suuria eroja. Suomen yleiskaava kattaa myös koko kunnan tai 

kaupungin alueen, mutta Suomen osayleiskaavat kattavat rajatun osan kunnan 

aluetta. Suomen yleiskaava tehdään oikeusvaikutteiseksi, mutta kunta voi päättää 

jättää sen oikeusvaikutuksettomaksi. Ruotsin yleiskaava on aina ohjeellinen. Norjan 

kuntakaava on oikeusvaikutteinen ja sitova. 

3. Kunnallinen itsehallinto ja toimivallanjako kuntien 

kaavoituksessa vertailumaissa 

Seuraavassa luvussa tarkastellaan tarkemmin kunnallista itsehallintoa ja 

toimivallanjakoa kuntien kaavoituksessa vertailumaissa. Ensin esitellään kunnallista 

itsehallintoa ja toimivallanjakoa Ruotsin, Norjan ja Tanskan kuntien kaavoituksessa 

ja sen jälkeen suoritetaan vertailua Suomen, Ruotsin, Norjan ja Tanskan 

järjestelmien kanssa kunnallisen itsehallinnon ja toimivallanjaon suhteen kuntien 

kaavoituksessa. 

3.1 Ruotsi 

3.1.1 Kuntien kaavojen hyväksyminen ja muutoksenhaku 

Ruotsi on jaettu 21 lääniin. Kuntia on Ruotsissa 290. Kunnan päättävä elin on 

kunnanvaltuusto ja johtava poliitikko on kunnanhallituksen puheenjohtaja, 

kunnallisneuvos, kommunalråd. Ruotsissa on kuntien ohella myös maakunnallinen 

itsehallinto. Maassa on 18 maakäräjäkuntaa, landsting, joiden lisäksi Västra 

                                                   
1303 Tanskan ympäristöministeriö (2007) "Spatial Planning in Denmark”, 19. 
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Götalandin ja Skånen seudut ovat hallinnollisesti alueita, regioner, jotka hoitavat 

maakäräjätehtäviä ja Gotlannin kunnalla on myös vastuu maakäräjätehtävistä. 

Yhteensä näitä maakunnallisia itsehallintoalueita on siis 21. Maakäräjien tärkein 

tehtävä on terveydenhuolto- ja sairaanhoitopalvelujen järjestäminen. Maakäräjät 

seuraavat läänien rajoja, mutta eivät ole osa valtiohallintoa vaan olemukseltaan 

lähempänä kuntia. Edustajat maakäräjille ja kunnanvaltuustoihin valitaan joka neljäs 

vuosi valtiopäivävaalien yhteydessä.1304 

Ruotsissa valtiopäivät (Riksdag) säätää lait, päättää kansallisesta verotuksesta ja 

laatii tulo- ja menoarvion, budjetin. Valtion suunnitteleva, aloitteita tekevänä ja 

toteuttavana elimenä toimii hallitus (regeringen). Maakunnallisella tasolla valtiota 

edustavat lääneissä lääninhallitukset (länstyrelse). Kunnat ovat useiden muiden 

lakisääteisten tehtävien lisäksi vastuussa teistä, viheralueista, vesi- ja 

viemäriverkoista, ainakin kaupunkimaisissa kunnissa. Kuntien tehtävänä on 

huolehtia maankäytön ohjauksesta. Kunnat tekevät päätöksen siitä, milloin ja miten 

kaava laaditaan, eivätkä maanomistajat voi vaatia kuntaa laatimaan kaavaa. Kun 

kansalliset edut vaativat tai kyseessä on useampia kuntia, voi valtio määrätä kunnan 

laatimaan kaavan tai muuttamaan sitä. Muussa tapauksessa kaavoitus on siis kunnan 

yksinoikeus. Ruotsissa hallitus voi kuitenkin määrätä, että kunnan on laadittava tai 

muutettava taikka kumottava kaava tietyssä ajassa valtakunnallisten intressien 

vuoksi. Kaavamuutos voidaan myös laadituttaa kunnan kustannuksella.1305 

Maakuntakaava on vapaaehtoinen ja sen merkitys on jäänyt vähäiseksi. Kuntien 

tulee laatia yleissuunnitelma (översiktsplan), joka kattaa koko kunnan alueen. 

Yleissuunnitelma ei ole sitova vaan se toimii ohjeena laadittaessa 

yksityiskohtaisempia kaavoja. Sillä ei ole oikeusvaikutuksia eikä sen sisällöstä ole 

mahdollista valittaa. Tähän lienee syynä se, että Ruotsin kaavoitus- ja rakennuslaissa 

ei ole määritelty kaavan sisällöllisiä vaatimuksia. Kunnan on laadittava asemakaava 
                                                   
1304 Ks. tarkemmin: ”Tietoa Ruotsista”. Saatavissa osoitteessa: URL: 

http://www.granstjanst.net/fi/kaupankaynti-markkinat/tietoa-ruotsista. 26.2.2013. 
1305 Ks. tarkemmin: ”Tietoa Ruotsista”. Saatavissa osoitteessa: URL: 

http://www.granstjanst.net/fi/kaupankaynti-markkinat/tietoa-ruotsista. 26.2.2013. ja PBL 4. luku.  
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(detaljplan) maankäytön muuttuessa merkittävästi tai kehityksen niin vaatiessa. 

Asemakaavat voivat poiketa eri alueilla sisällöltään, ulkoasultaan tai 

kaavamääräyksiltään hyvinkin paljon toisistaan. Myös Ruotsissa kunnan toimivalta 

on päätöksentekovaltaa. PBL on vahvistanut kunnanvaltuustojen asemaa 

vähentämällä yksityiskohtaista ohjausta ja valtion viranomaisten puuttumisvaltaa 

kunnan päätöksentekoon. Poliittinen ja professionaalinen päätöksenteko on 

lisääntynyt ja keskitetty juridinen päätöksenteko on vähentynyt. Kunnallislain 

muutos, joka Ruotsissa tuli voimaan vuoden 1992 alusta poisti 

rakennuslautakunnalta sen itsenäisen aseman.1306 

Sekä yksityiskohtaisella (detalji)kaavalla (detaljplan) että alueellisilla määräyksillä 

(områdesbestämmelser) on oikeusvaikutuksia ja ne ovat sitovia. Kunta vastaa 

yksityiskohtaisesta kaavoituksesta. Detaljikaavan hyväksyy kunnanvaltuusto. 

Alueelliset määräykset (områdesbestämmelser) ovat oikeusvaikutuksia sisältäviä 

määräyksiä alueille, joilla ei ole yksityiskohtaista kaavaa. Ne laaditaan turvaamaan 

yleiskaavan tavoitteita tai valtion intressejä. Kunnan päätösvallassa on milloin 

detaljikaavoitus toteutetaan. Kuntakaava on pakollinen kaikissa kunnissa. Se 

ilmaisee kunnan poliittisen kannanoton siitä, miten valtakunnalliset intressit on 

otettava huomioon kunnan alueella.1307 Kuntakaava ei ole sitova 

yksityiskohtaisempaa kaavoitusta laadittaessa, eikä valtion viranomaisilla ole 

oikeutta tehdä muutoksia kaavaan. Kunnan tulee laadittuaan esityksen 

kuntakaavaksi neuvotella lääninhallituksen, mahdollisen aluesuunnitteluorgaanin ja 

muiden kuntien kanssa, joita kaava koskee sekä myös muiden tahojen kanssa, joilla 

on oleellista intressiä asiassa. Kuntakaava ohjaa rakentamista alueella, jolla ei ole 

voimassa detaljikaavaa samoin kuin kaavoituslainsäädännön valtakunnallisia 

intressejä koskevat säännökset1308. Haja-asutusoikeutta rajoittaa kaavoitus- ja 

rakennuslain määräys, jonka mukaan maan tulee olla tarkoitukseen soveltuva 

yleiseltä kannalta, jotta maata voidaan käyttää rakentamiseen. 

                                                   
1306 Fog & Bröchner & Törnqvist & Åström 1992, 142-144. 
1307 Didón & Magnusson & Millgård & Molander 1987, 184. 
1308 Didón & Magnusson & Millgård & Molander´1987, 185. 
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Tarkoituksenmukaisuusarviointi ei koske vain rakennuspaikkaa, vaan myös sen 

ympäristöä1309. Tarkoituksenmukaisuusharkintaa kuntakaavan alueella ohjaavat 

valtakunnalliset intressit1310.  

Ruotsissa seutukaavan hyväksyy joko kuntainliiton tai seutukaavaliiton valtuusto 

riippuen kaavoituksen järjestämisestä. Seutukaavaa ei alisteta valtion viranomaisen 

vahvistettavaksi. Yleiskaavan hyväksyy kunnanvaltuusto, eikä sitä ole alistettava 

valtion viranomaisen vahvistettavaksi. Huomattava on kuitenkin, että 

lääninhallituksen lausunnolla on laatimisen yhteydessä tärkeä merkitys. Seutukaavan 

ja yleiskaavan hyväksymisestä on mahdollista tehdä laillisuusperusteella 

kunnallisvalitus. Kunnallisvalituksen perusteet on Ruotsissa säädetty lähes samoin 

kuin Suomen kuntalaissa, mutta muutoksenhaku ei muutoin ole verrattavissa 

Suomen järjestelmään. Tämä johtuu erityisesti siitä, että yleiskaavoilla ei ole 

Ruotsissa oikeusvaikutuksia. Kaava-asioissa on valitusviranomaisen hyväksyttävä tai 

kumottava päätös kokonaisuudessaan. Kunnan suostumuksella kaavaan on 

mahdollista tehdä muutoksia tai kumota se osittain.  

Ruotsin tuomioistuinjärjestelmä jakautuu Suomen tapaan yleisiin 

tuomioistuimiin ja hallintotuomioistuimiin. Molemmat tuomioistuinlinjat ovat 

Ruotsissa kolmiportaisia. Suomen tapaan Ruotsissa on useita erityistuomioistuimia. 

Lisäksi joitakin asiaryhmiä on keskitetty tiettyjen alioikeuksien käsiteltäväksi. 

Ruotsin tuomioistuimia koskeva sääntely on suurimmaksi osin sijoitettu osaksi 

prosessilainsäädäntöä. Yleisten tuomioistuinten organisaatiosta säädetään osana 

oikeudenkäymiskaarta (rättegångsbalken). Ruotsin hallintotuomioistuimia koskee 

oma lakinsa (lag om almänna förvaltningsdomstolar). Myös erityistuomioistuimien 

organisaatiosta on säädetty erikseen joko osana materiaalista lainsäädäntöä taikka 

omassa erillislaissaan. Yleisenä alioikeutena Ruotsissa toimii käräjäoikeus (tingsrätt), 

josta voi valittaa hovioikeuteen (hovrätt). Käräjäoikeuksia on Ruotsissa 48 ja 

hovioikeuksia kuusi. Ylimpänä oikeusasteena toimii korkein oikeus (högsta 

                                                   
1309 Didón & Magnusson & Millgård & Molander 1987, 109. 
1310 PBL 8:12; Didón & Magnusson & Millgård & Molander 1987, 467. 
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domstolen). Ruotsin käräjäoikeudet käsittelevät riita-, rikos- ja hakemusasioita. Lisäksi 

Ruotsin viiden käräjäoikeuden yhteydessä toimii ympäristöoikeudellisia asioita 

käsittelevät maa- ja ympäristötuomioistuimet (mark- och miljödomstolar), joista on 

valitustie Svean hovioikeuden yhteydessä toimivaan ympäristöylioikeuteen (mark- 

och miljööverdomstolen) ja sieltä korkeimpaan oikeuteen. Näitä tuomioistuimia koskee 

oma lakinsa (lag om mark- och miljödomstolar), mutta organisatorisesti ne ovat osa 

yleistä tuomioistuinta.1311 Hallintotuomioistuinten ulkopuolella käsiteltäviin asioihin 

on hiljattain liitetty myös maankäyttö- ja rakennuslain mukaiset valitusasiat.1312 

Merkittävänä järjestelmäerona hallintolainkäytön puolella on Ruotsin 

hallintotuomioistuinlinjan kolmiportaisuus. Ruotsin hallinto-oikeudet ovat lähinnä 

suomalaisiin käräjäoikeuksiin rinnastettavia ensi asteen tuomioistuimia. Niitä on 12, 

mikä on Ruotsin väestömäärään suhteutettuna vähäinen, kun Suomessa hallinto-

oikeuksia on tällä hetkellä kahdeksan. Suomen hallinto-oikeuksiin ehkä lähinnä 

verrattavissa olevia toisen asteen kamarioikeuksia on Ruotsissa vain neljä eli puolet 

vähemmän kuin Suomessa. Ruotsin ensiasteen hallinto-oikeudet ratkaisevat yli 

130 000 asiaa vuosittain. Näistä vain noin neljäsosa päätyy kamarioikeuden 

ratkaistavaksi. Suomen hallinto-oikeudet käsittelevät joitakin asiaryhmiä 

ensimmäisenä asteena eikä oikaisuvaatimusmenettely tai ensi asteen käsittely 

muutoksenhakulautakunnassa siten edellä kaikkia hallinto-oikeudellisia valituksia. 

Näin ollen hallinto-oikeuksissamme käsitellään todennäköisesti myös sellaisia 

asioita, joita Ruotsin kamarioikeuksiin ei järjestelmäeroista johtuen lainkaan 

päädy.1313  

3.1.2 Kunnallisen itsehallinnon toteutuminen kuntien 

kaavoituksessa 

Ruotsissa paikallishallinto perustuu laajaan kunnalliseen itsehallintoon. Jos 

verrataan esimerkiksi itsehallinnon merkitystä Suomessa ja Ruotsissa, niin ero on 

                                                   
1311 Lag (2010:921) om mark- och miljödomstolar 
1312 HE 153/2012 vp. 
1313 HE 153/2012 vp. 
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merkittävä. Ryynänen1314 on todennut, että kunnallisen itsehallinnon 

periaatteellisesta ja käytännöllisestä tärkeydestä ei Suomessa vallitse erimielisyyttä. 

Sen sijaan siitä, mitä kunnallisen itsehallinnon periaatteella tarkemmin tarkoitetaan 

ja miten sitä vahvistetaan, vallitsee vahvasti erilaisia käsityksiä. Ryynänen on 

vertailun vuoksi lainannut ruotsalaisten suhteellisen selkeää näkemystä kunnallisen 

itsehallinon merkityksestä ja eduista. Ne ovat seuraavat: 1.) Osalllisuuden, 

kiinnittymisen kannalta: kunnallinen itsehallinto luo edellytyksiä kansalaisten 

sitoutumiseen, laajat kontaktipinnat valitsijoiden ja valittujen kesken, valvonnan, 

tietoa, sekä poliittiisia tehtäviä, jotka houkuttavat 2.) Läheisyyden kannalta: 

kunnallinen itsehallinto tarjoaa erilaisiin olosuhteisiin soveltuvan tavan 

asioidenhoitoon, prioriteettien asettamismahdollisuudet, joustavuuden ja 

moninaisuuden kehittämisen; 3.) Kokonaisnäkemyksen kannalta: kunnallinen 

itsehallinto tarjoaa mahdollisuuden päätöksenteon ja talouden asettamien rajojen 

välisen suhteen ymmärtämiseen. Ruotsin kaavajärjestelmälle on Petterssonin1315 

mukaan luonteenomaista vahva kunnallinen vaikutusvalta, sillä esimerkiksi 

ylikunnallisia maankäyttöasioita käsittelevät aluekaavat ovat Ruotsissa 

vapaaehtoisia. Ruotsissa maankäyttöön liittyvät seikat vaikuttavatkin vahvasti 

kunnallisen päätöksentekovallan piirissä, eikä siellä ole yhtä sitovia alueellisia tai 

valtakunnallisia maankäytön ohjausmekanismeja kuin Suomessa ja Tanskassa. 

Ruotsissa lääninhallitus valvoo kaavoitusta ja rakentamista läänissään ja sen tulee 

tehdä yhteistyötä kuntien kanssa niiden kaavoituksessa. PBL antaa 

lääninhallituksille puuttumismahdollisuuksia kunnissa tehtäviin päätöksiin. Paitsi 

valtakunnallisten alueidenkäyttötavoitteiden laiminlyöntitilanteissa, myös 

esimerkiksi silloin kun kunnat eivät valtion mielestä riittävää kuntarajat ylittävää 

yhteistyötä maankäytön suunnittelussa, voi lääninhallitus muuttaa tai kumota 

kunnan päätöksen1316. Myös rantojensuojelun sivuuttaminen on tyypillinen, valtion 

jopa rikossyytteisiin asti ulottuva reaktiotilanne. Ruotsissa myös Boverket 

                                                   
1314 Ryynänen  2008a, 13 
1315 Pettersson 2008, 4 luku. 
1316 Ks. myös Jääskeläinen 2010 
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(~asuntovirasto1317) valvoo kaavoitusta ja rakentamista valtakunnallisesti. Boverket 

on yhdyskuntasuunnittelun, kaupunginkehityksen, rakentamisen ja asumisen 

keskeinen viranomainen. Laitos perustettiin vuonna 1988.1318  

Kaavoituslainsäädännön kehitys on Ruotsissa ollut samansuuntaista kuin 

Suomessa. Mäkisen1319 mukaan valtion valtaa kuntien kaavoitukseen on 

Ruotsissakin vähennetty ja kansalaisten osallistumista on haluttu vahvistaa1320. 

Erojakin kuitenkin on. Mäkinen toteaa, että Ruotsissa lääninhallituksille on jätetty 

vahva asema. Suomessa puolestaan ELY-keskuksilta yleisten intressien 

yhteensovittamistehtävä on käytännössä poistettu. Julkisen vallan haltijan asemassa 

ELY-keskus on vain antaessaan oikaisukehotuksen, osallistuessaan neuvotteluihin 

kunnan kanssa ja valittaessaan kunnan päätöksestä. Näin ollen ELY-keskus voi 

yrittää vaikuttaa päätöksentekoon intressien huomioon ottamiseksi, mutta valtaa 

määrätä yhteensovittamisesta sillä ei ole. Mäkinen kirjoittaa, että tämänkaltaista 

asemaa on luonnehdittu intensiteetiltään heikkona julkisen vallan käyttämisenä. 

Näin radikaalia muutosta Suomessa perusteltiin osallistumismahdollisuuksien 

kasvattamisella. Ajatus oli, että kuntalaiset tulevat valtion viranomaisten sijaan 

”valvojiksi”. Mäkisen mielestä Ruotsissakin osallistumis- ja 

vaikuttamismahdollisuuksia on kyllä lisätty. Ruotsissa muun muassa ”samråd” -

vaihetta korostamalla lisätään kaavoituksen avoimuutta, mutta tämän varaan ei 

kuitenkaan ole jätetty kaikkea, vaan valtion viranomaisia katsotaan edelleen 

tarvittavan nimenomaan yleisten intressien yhteensovittamisessa. Mäkinen toteaa 

lisäksi, että suomalainen ja ruotsalainen ajattelu on myös eri suuntaista siinä 

suhteessa, minkätyyppisten asioiden käsittelyn ylipäänsä katsotaan soveltuvan 

tuomioistuimille ja minkä ei. Molemmissa maissa osallistumisella on tärkeä merkitys 

kaavoituksessa ja menettelyissä pyritään avoimuuteen. Kuitenkin Suomessa valittu 

                                                   
1317 Suomen asumisen rahoitus- ja kehittämiskeskuksen (ARA:n) www-sivuilla käytetään käsitettä 

Ruotsin asuntoviranomainen (Boverket.) Ks. tarkemmin: http://www.ara.fi 
1318 Ks. tarkemmin: http:// www.boverket.se 
1319 Mäkinen 2000, 353-354. 
1320 Ks. myös Boverket 2011a; Boverket 2011b ja Boverket 2012. 
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malli on ankarampi osallistumisvaatimusten osalta, koska toimintaympäristöt ovat 

erilaisia. 

3.2 Norja 

3.2.1 Kunnallisten kaavojen hyväksymisestä ja muutoksenhausta 

Norjassa maakuntakaavan (regional plan) hyväksymistä koskeva päätös tulee aina 

saattaa valtion viranomaisen vahvistettavaksi. Vahvistava viranomainen on 

''kuningas'', mutta käytännössä asiallisesti kaavan vahvistamisesta päättää maan 

hallitus. Kaavaan voidaan tehdä vahvistamisen yhteydessä vähäisiä muutoksia 

valtakunnanpoliittisista syistä. Maakuntakaavapäätöksestä voidaan valittaa 

vahvistavalle viranomaiselle.1321  

Yleiskaavaa (kommuneplan), josta hyväksymispäätöksen tekee kunnanvaltuusto, ei 

pääsääntöisesti tarvitse alistaa valtion viranomaisen vahvistettavaksi. Ministeriöllä 

on myös aina oikeus tehdä valtakunnallisten intressien vuoksi muutoksia 

kuntakaavaan. Menettelyllisesti tämä tapahtuu siten, että kunnan on lähetettävä 

kaavan hyväksymistä koskeva päätös tiedoksi ministeriölle, jonka tulee tehdä kuntaa 

kuultuaan muutokset kolmen kuukauden kuluessa. Yleiskaavan alueosan 

hyväksymis- tai vahvistamispäätös ei ole valituskelpoinen päätös.1322 

Yksityiskohtaisen kaavan (reguleringsplan) hyväksyy kunnanvaltuusto, jonka tulee 

olla päätöksessään yksimielinen. Pääsääntöisesti yksityiskohtaisen kaavan 

hyväksymistä koskevaa päätöstä ei tarvitse alistaa valtion viranomaisen 

vahvistettavaksi. Ministeriö voi vahvistuspäätöksessään tehdä kaavaan vähäisiä 

muutoksia. Lisäksi ministeriöllä on puuttumisoikeus hyväksyttyyn kaavaan myös, 

jos se on vastoin valtakunnallisia intressejä, seutukaavaa tai kuntakaavan alueosaa. 

Kuntaa on kuultava ennen tällaista puuttumista. Menettelyllisesti kunnan on 

lähetettävä kaavapäätös tiedoksi ministeriölle, jonka on tehtävä edellä mainitut 

                                                   
1321 Plan- og bygningsloven luku 8 
1322 Plan- og bygningsloven luku 11 



467 

 

muutokset kolmen kuukauden kuluessa. Kunnanvaltuuston yksityiskohtaisen 

kaavan hyväksymistä koskevasta päätöksestä voidaan valittaa ministeriölle, jonka 

päätösvaltaa on mahdollista delegoida fylkesmaneille. Ministeriön toimivaltaan 

kuuluu kaavan osalta sekä laillisuus- että tarkoituksenmukaisuusharkinta. 

Ministeriön kaavan vahvistamista koskeva tai valitusasiassa antama päätös ei ole 

valituskelpoinen.1323 

Yksityiskohtainen kaava eli asemakaava on oikeudellisesti sitova 

kunnanvaltuuston hyväksymä kaava. Mitään suuria rakennushankkeita ei saa 

toteuttaa ilman asemakaavaa. Asemakaava on laadittava alueille myös silloin, kun 

kuntakaavaan on otettu määräys, jonka mukaan rakentaminen saa tapahtua vain 

asemakaavoitetuille alueille. Tällaisella alueella kunnalla on kaavoitusvelvollisuus. 

Sen voidaan katsoa rikkoneen tätä velvoitetta ellei se esimerkiksi 10 vuodessa ole 

laatinut kaavaa. Muutoin asemakaavoja on laadittava sikäli kuin yleispiirteisten 

kaavojen toteuttaminen sitä edellyttää. Asemakaavat eivät saa olla niin laajoja, ettei 

niitä kyettäisi kohtuullisessa ajassa toteuttamaan. Valtakunnantasolla asetetut 

tavoitteet, maakuntakaava ja kuntakaava ovat suuntaa-antavia asemakaavan 

laadinnalle. Vaikka asemakaavaan hyväksyy kunta, sen laatijana voi toimia myös 

yksityinen.1324 

Sitovien kaavojen valmistelusta huolehtii kunnassa lautakunta. Se pyytää 

lausuntoja ja on yhteydessä osapuoliin ja muihin järjestöihin. Kaavan valmistelun 

alkamisesta kuulutetaan paikkakunnalla leviävässä lehdessä. Kuulutuksessa on 

kerrottava kaavoituksen päämääristä ja sen alueelle aikaansaamista vaikutuksista. 

Maanomistajille ja muille oikeudenhaltijoille on, mikäli mahdollista, tiedotettava 

kirjeillä ja varattava kohtuullinen aika mielipiteen esittämiseen. Asuttua aluetta 

kaavoitettaessa lautakunnan on pyrittävä aktivoimaan alueen asukkaita ja alueen 

elinkeinonharjoittajia osallistumaan kaavan laadintaan. Lautakunnan tulee 

varhaisessa vaiheessa pyrkiä yhteistyöhön myös niiden viranomaisten kanssa, joilla 

                                                   
1323 Plan- og bygningsloven luku 12 
1324 Plan- og bygningsloven luku 12 
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voi olla erityistä intressiä asiassa. Lautakunnan ehdotus asetetaan lopulta julkisesti 

nähtäville. Tästä ilmoitetaan paikkakunnalla leviävässä lehdessä. Maanomistajille ja 

muille oikeudenhaltijoille ilmoitetaan asiasta kirjeitse. Kaikki, joita asia kiinnostaa, 

voivat tällöin sanoa mielipiteensä. Mahdolliset muistutukset käsitellään 

lautakunnassa. Asiassa pyydetään myös maakuntaliiton ja niiden valtion 

viranomaisten lausunnot, joita asia koskee. Tämän jälkeen asia viedään valtuuston 

hyväksyttäväksi.1325   

Asemakaava vaatii valtion viranomaisen vahvistuksen, mikäli maakunta, valtion 

viranomainen tai naapurikunta on vastustanut kaavaa. Mikäli kunta ei anna 

vastalauseille merkitystä, asiassa on suoritettava sovittelu. Sovittelu ei perustu lakiin, 

vaan ympäristöministeriön antamaan ohjeeseen. Sovittelun jälkeen asia lähetetään 

ministeriölle. Ministeriöllä on mahdollisuus oma-aloitteisesti puuttua kaavan 

sisältöön, jos se havaitsee, että kaava on ristiriidassa valtakunnallisten intressien, 

maakuntakaavan tai kuntakaavan maankäyttöosan kanssa. Ministeriö voi kumota 

kaavan tai muuttaa sitä. Mikäli lopullinen kaavan hyväksymispäätös tehdään 

kunnassa, päätöksestä saa valittaa maaherralle. Ministeriö voi ottaa tällaisen 

päätöksen käsittelyynsä ja muuttaa maaherran päätöksen. Ministeriön päätökseen ei 

saa hakea muutosta. Hallintokäytännössä on puututtu menettelyvirheisiin ja 

laillisuuskysymyksiin. Kaavan sisältökysymyksiin puututaan vain, jos siihen on 

selvästi aihetta. Maaherralla katsotaan olevan paljon ohjaus- ja valvontavaltaa, koska 

lakiin perustuva vahvistus- ja valitusviranomaisen asema aiheuttaa sen, että 

etukäteisneuvotteluissa esitetyille kohdille annetaan merkitystä.1326 

Norjassa tuomioistuinlinjoja ei ole erotettu vaan kaikki tuomioistuimet 

käsittelevät riita- ja rikos- sekä hallintoasioita. Järjestelmä on kolmiportainen. 

Alioikeutena Norjassa toimivat käräjäoikeudet (tingrett), joita on 66 kappaletta. 

Niistä voi valittaa kuuteen muutoksenhakuasteena toimivaan lagmannsrett-nimiseen 

tuomioistuimeen. Ylimpänä oikeusasteena Norjassa toimii korkein oikeus 

                                                   
1325 Plan- og bygningsloven luku 12 
1326 Plan- og bygningsloven luku 12 
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(høyesterett). Näistä tuomioistuimista säädetään tuomioistuinlaissa (domstolloven), 

joka sisältää myös prosessuaalista sääntelyä. Norjassa on erityistuomioistuimina 

muun muassa maaoikeudellisia asioita käsitteleviä tuomioistuimia (jordskifterett). 

Maaoikeuksia on 34 kappaletta ja niistä voi valittaa kuuteen ylioikeuteen 

(jordskifteöverrett), joista on edelleen valitusoikeus lagmannsrettiin ja korkeimpaan 

oikeuteen. Joissakin tapauksissa valitustie kulkee alioikeudesta suoraan 

lagmannsrettiin. Näitä tuomioistuimia koskevaa sääntelyä on yleislain lisäksi 

maanjakolaissa (jodrskifteloven). Muissa kuin rikosasioissa käräjäoikeusvaihetta 

edeltää usein sovittelu, joka käydään erityisissä lautakunnissa (forliksråd). Näissä 

käsitellään vuosittain lähes 200 000 asiaa, joista arviolta alle 5 000 päätyy 

käräjäoikeuteen.1327  

3.2.2 Kaavoitus ja kunnallisen itsehallinnon toteutuminen 

Norja on jaettu 19 lääniin ja 430 kuntaan (2009). Valtio on delegoinut läänin- ja 

kunnanhallituksille itsehallintovallan, joka on määritelty lainsäädännössä, ei 

perustuslaissa1328.  Valtion suorina edustajina paikallistasolla toimivat maaherran 

toimistot. Kunnat ovat paikallishallinnon tärkeimmät yksiköt. Ne vastaavat ala-

asteen ja yläasteen koulutuksesta, sosiaalipalveluista, kuntien tienpidosta, vedestä ja 

viemäröinnistä sekä kaavoitusta koskevista määräyksistä. Kunnilla on myös 

hallinnollinen vastuu toisen asteen oppilaitoksista ja monista teknisistä palveluista. 

Kaikki nämä hallinnon tasot saavat osan tuloistaan paikallisveroina, maksuina ja 

paikallistason liikkeenjohdon kautta ja loput määrärahoina keskusviranomaisilta ja 

muilta julkisilta tahoilta. Läänien viranomaiset vastaavat alueen tieverkosta ja 

liikenteestä, mutta kunnalliset tiet ovat kuitenkin kuntien vastuulla. Kunta vastaa 

lisäksi vesi- viemäri- ja jätehuollosta, maankäytöstä, kaavoituksesta ja asumisesta. 

                                                   
1327 HE 153/2012 vp. 
1328 Norjan perinteiselle hallinnolliselle läänijaolle luotiin pohja jo keskiajalla ja viikinkiajalla, jolloin 

paikallisella “fylkestingetillä” (lääninhallitus) oli huomattava valta. Keskiajalta peräisin oleva paikallinen 
itsehallintojärjestelmä vähitellen hajosi, kun Norjasta tuli yksi yhtenäinen alue. Tanskan kanssa solmitun 
unionin jälkeen hallinto keskitettiin kuninkaan alaiseksi. Vuonna 1837 paikallinen kuntien itsehallinto 
otettiin uudelleen käyttöön. 
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Kunta voi myös ottaa vapaaehtoisesti hoitaakseen tehtäviä, vaikka valtio ei olisikaan 

määrännyt niitä kuntien järjestettäväksi. Kuntien ja läänien itsemääräämisoikeus on 

kuitenkin rajallinen. Keskushallinnolla on ensisijainen valta ja oikeus valvoa kahden 

muun tason hallintoa. Valtion ensisijainen tapa muuttaa kuntien ja läänien vastuita 

ja puuttua niiden toimintaan on lainsäädäntö. Toisaalta  myös rahoituksen 

suuntaaminen on yhtälailla tehokas tapa ohjata kuntien toimintaa. Norjassa on 

kuntia suppeamman alueen kattava hallintotaso. Esimerkiksi Oslon kaupungissa on 

15 kaupunginosavaltuustoa, joiden vastuulla on erilaisia vanhusten hyvinvointiin ja 

sosiaalihuoltoon liittyviä tehtäviä.1329  

Kunnanvaltuustolla on päätöksentekovaltaa johtaessaan kunnan kaavoitustointa. 

Kunta voi paikallisten olosuhteiden huomioon ottamiseksi antaa määräyksiä 

kaavoitus- ja rakennuslainsäädännön säännösten soveltamisesta tai niistä 

poikkeamisesta, ellei laissa toisin säädetä. Kunta voi myös myöntää pysyviä tai 

tilapäisiä poikkeuslupia kaavoitus- ja rakennuslainsäädännön määräyksistä. Norjassa 

maakuntakaava on alistettava ympäristöasioista vastaavan ministeriön 

vahvistettavaksi. Vahvistavan viranomaisen toimivaltaa on rajoitettu siten, että se 

voi puuttua vain valtakunnallisiksi katsottuihin intresseihin.. Vaikka 

maakuntakaavassa ei anneta kuntia sitovia määräyksiä, on niillä välillisesti tärkeä 

merkitys kuntien kaavoituksen ohjaajina. Maakuntakaavassa ilmaistu tavoite tulee 

kuntia sitovaksi vasta, jos se sisällytetään kuntakaavaan. Yleiskaava ja, mikäli 

alueella tarvitaan yksityiskohtaista kaavaa, asemakaava on alistettava ministeriön 

vahvistettavaksi, vain jos kaavasta syntyy erimielisyyttä maakunnan, naapurikunnan 

tai asianomaisen valtionviranomaisen kanssa tai jos ministeriö katsoo muutoksia 

tarvittavan valtakunnallisten intressien vuoksi.1330  

                                                   
1329 Tolkki & Airaksinen & Haveri 2011, 31-36. Läänien ja kuntien johdossa ovat vaaleilla valitut hal-

litukset, joiden jäsenet valitaan aina neljän vuoden välein. Edustajien valtakirjat myönnetään suhteellisen 
edustuksen periaatteen mukaisesti ja niiden määrä vaihtelee voi olla 13 (kunnanhallitukset), 25 (lääninhalli-
tukset) tai 85. Hallitusten johdossa on toimeenpanokomitea, joka koostuu pormestarista ja kaikkien kysei-
sen hallituksen puolueryhmien edustajista. Muutamissa poikkeustapauksissa, pääasiassa Oslon ja Bergenin 
osalta, käytössä on parlamentaarinen hallintomuoto ja siten puoluepohjainen paikallishallinto. 

1330 Plan- og bygningsloven luvut 8, 11 ja 12 
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3.3 Tanska 

3.3.1 Kaavojen hyväksyminen ja muutoksenhaku 

Tanskassa kaavan hyväksymistä koskevaa päätöstä ei voida tehdä, jos 

ympäristöministeriö tai muu valtion viranomainen kirjallisesti vastustaa kaavan 

hyväksymistä. Kaavan hyväksymistä koskeva päätös on tehtävissä, kun 

yksimielisyys on saavutettu ja muutokset kaavaan on tehty. Jos yksimielisyyteen ei 

päästä, asia voidaan saattaa ympäristöministeriön ratkaistavaksi. 

Ympäristöministeriöllä on siis Tanskassa lopullinen ratkaisuvalta kaavoitusta 

koskevissa kiistakysymyksissä. Ympäristöministeriöllä on puuttumisoikeus 

valtakunnallisten intressien vuoksi. Yksityiskohtainen kaavaehdotus raukeaa, jollei 

lopullista päätöstä ole tehty kolmen vuoden kuluessa ehdotuksen julkistamisesta. 

Kaavaehdotus raukeaa myös, jollei kaavaa julkisteta kahdeksan viikon kuluessa 

hyväksymisestä.1331 

Norjan tapaan Tanskassa tuomioistuinlinjoja ei ole erotettu vaan kaikki 

tuomioistuimet tutkivat sekä siviili-, rikos- että hallintoasioita. Järjestelmä on 

kolmiportainen. Alioikeutena toimii byret, joita on Tanskassa 24. Ne sijaitsevat 

ympäri maata. Lisäksi Färsaarilla ja Grönlannissa on omat alioikeutensa. 

Alioikeuksien rinnalla toimii kiinteistöasioihin keskittynyt tingslyret-niminen 

viranomainen. Muutoksenhakuasteena Tanskassa toimivat kaksi landsret-nimistä 

tuomioistuinta, jotka sijaitsevat Kööpenhaminassa ja Viborgissa (vestre lansdret ja 

østre landsret). Läntinen tuomioistuin käsittelee asiat, jotka tulevat Jyllandin alueelta 

ja Itäinen muualta mantereelta sekä Färsaarilta ja Grönlannista tulevat asiat. Ylintä 

tuomiovaltaa käyttää korkein oikeus (højesteret). Erityistuomioistuimina Tanskassa 

toimivat muun muassa meri- ja kauppaoikeus (sø - og handelsretten). Tuomioistuimia 

koskevat säännökset on sijoitettu osaksi prosessilainsäädäntöä eli 

oikeudenkäyntilakiin (retsplejeloven).1332  

                                                   
1331 Tanskan ympäristöministeriö (2007) "Spatial Planning in Denmark”, 32. 
1332 HE 153/2012 vp. 
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Muutoksenhakutuomioistuinten päätehtävä on käsitellä alioikeuksien tuomioista 

tehtyjä valituksia, mutta ne ratkaisevat tiettyjä siviilioikeudellisia asioita myös 

ensimmäisenä oikeusasteena. Ne käsittelevät myös hallinto-oikeudelliset valitukset, 

jotka sisältyvät tilastoissa siviilioikeudellisiin asioihin. Hallintoasioiden ensi asteen 

muutoksenhaku on tosin vastaavasti kuin Norjassa järjestetty joko hallinnon sisällä 

tai erillisessä muutoksenhakulautakunnassa. Lisäksi Tanskassa on Norjaa vastaava 

valituslupajärjestelmä, jossa luvan kuitenkin myöntää erityinen lautakunta.1333 

Tanskassa on kaavoitusta koskevaksi muutoksenhakuinstanssiksi perustettu 

luontovalituslautakunta. Sen jäsenet on valittu sekä oikeudellisen asiantuntemuksen 

perusteella että poliittisin perustein. Tanskassa myös yleiset tuomioistuimet 

käsittelevät kaavoista tehtyjä valituksia, jotka ovat tutkineet myös 

kaavoitusviranomaisten toimivaltarajoja. Käytännössä tuomioistuinkontrolliin on 

turvauduttu varsin harvoin, mutta kaavojakin koskevaa oikeuskäytäntöä on 

kuitenkin olemassa. Asia on saatettava kanteella vireille kaavoitusta koskevissa 

asioissa kuuden kuukauden kuluessa päätöksen tekemisestä. Kaikista kaavoista 

voidaan Tanskassa valittaa oikeudellisissa kysymyksissä (for så vidt angår retlige 

sporgsmål). Oikeudellisia kysymyksiä ovat esimerkiksi epätäsmälliset ilmaukset 

"suurehko" tai "nopeasti" (snarest). Oikeudelliset kysymykset ovat 

toimivaltakysymyksiä, menettelyseikkoja tai kaavan sisältöä koskevia. 

Oikeuskäytännössä esimerkiksi yksityiskohtaisen kaavan kuntakaavan mukaisuus on 

katsottu oikeudelliseksi kysymykseksi. Valitusoikeus on aina ympäristöministeriöllä 

ja kaikilla, joilla on oikeudellista intressiä asiassa. Valitusaika on neljä viikkoa.1334 

3.3.2 Kunnallisen itsehallinnon toteutumisesta kaavoituksessa 

Ympäristöministeriöllä on Tanskassa johtava rooli koko maan kattavan 

alueidenkäytön osalta. Ympäristöministeriö julkaisee säännöllisesti kansallisia 

kaavoitusselvityksiä. Niissä käsitellään yleisesti muun muassa maankäyttöön liittyviä 

                                                   
1333 HE 153/2012 vp. 
1334 Tanskan ympäristöministeriö (2007) "Spatial Planning in Denmark”, 32. 
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poliittisia tavoitteita. Lisäksi selvityksissä voidaan tarpeen vaatiessa keskittyä 

tarkemmin esimerkiksi tiettyihin maankäytön osa-alueisiin. Ympäristöministeriö voi 

myös Tanskassa julkaista muiden viranomaisten kannalta sitovia määräyksiä 

kaavoituslain soveltamista koskien. Nämä määräykset julkaistaan kansallisten 

kaavoitusdirektiivien muodossa. Kansalliset kaavoitusdirektiivit voivat sisältää 

esimerkiksi yleisiä kaavoituksellisia ohjeita. Lisäksi kansallisilla 

kaavoitusdirektiiveillä voidaan antaa myös tarkempia kaavoituksellisia määräyksiä, 

joita kaavoitusasioista vastaavien viranomaisten tulee noudattaa ja toteuttaa. 

Poikkeustapauksissa ympäristöministeriö voi lisäksi velvoittaa viranomaisia 

laatimaan tietynsisältöisiä kaavoja. Ympäristöministeriö voi myös viime kädessä 

laatia omatoimisesti kaavoja tiettyä tarkoitusta varten.1335  

Tanskassa ympäristöministeriöllä on myös oikeus estää alueellisen, kunnallisen 

tai paikallisen kaavan voimaantulo, mikäli siinä ei oteta kansallisia intressejä 

riittävällä tavalla huomioon. Ympäristöministeriö voi lisäksi tehdä päätöksen, jonka 

mukaan tietty hanke ei edellytä kaavoituksellisia toimenpiteitä tai rakennuslupaa.1336 

Tanskan ympäristöministeriö on julkaissut vuoteen 2011 mennessä yhteensä neljä 

tuulivoimaa koskevaa kaavoitusdirektiiviä (cirkulære om planlægning for og 

landzonetilladelse til opstilling af vindmøller), joista ensimmäinen julkaistiin 

vuonna 1994. Siinä esimerkiksi velvoitettiin kuntia selvittämään ja kaavoittamaan 

tuulivoimalle sopivat alueet. Näillä direktiiveillä on annettu myös tarkkoja ohjeita 

muun muassa tuulivoimaloiden sijoittamista koskien. Tanskan viimeisin 

tuulivoimakaavoitusdirektiivi on peräisin vuodelta 2009. Tämä direktiivi korvasi 

voimaan tulleessaan aiemmin ilmestyneet tuulivoimadirektiivit.1337  

                                                   
1335 Tanskan ympäristöministeriö (2007) "Spatial Planning in Denmark” 
1336 Tanskan ympäristöministeriö (2007) "Spatial Planning in Denmark” 
1337 Koskelainen (2008, 18) kirjoittaa asiasta seuraavasti: ”Tanskassa valtio on pyrkinyt edistämään 

tuulivoimarakentamista myös kuntien kanssa solmitun sopimuksen avulla. Sopimuksessa Tanskan kuntia 
velvoitettiin kaavoittamaan kuntakohtaisesti vähintään 150 megawatin edestä tuulivoima-alueita vuosien 
2010 ja 2011 aikana. Tanskan ympäristöministeriö on myös kartoittanut vuoden 2011 aikana valtion omis-
tamilta mailta sellaisia alueita, jotka soveltuvat erityisen hyvin tuulivoimarakentamiseen. Tanskassa otettiin 
lisäksi käyttöön vuonna 2008 erityinen tuulivoimaviranomainen (vindmøllesekretariatet), jonka pääasialli-
sena tehtävänä on tarjota tuulivoimarakentamista koskevaa opastusta kunnille. Opastus keskittyy tuulivoi-
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Vuoden 2007 kuntauudistuksen yhteydessä kuntalain säädöksiä 

kunnanosahallinnosta uudistettiin. Tanskan kuntalain 65d-pykälän mukaan 

valtuusto voi perustaa kunnanosatoimikunnan1338 ja delegoida sille päätösvaltaa 

tarkemmin eritellyissä asioissa. Kunnanosatoimikunnille delegoitavat asiat koskevat 

pääasiassa fyysistä lähiympäristöä: maankäytön ja rakentamisen suunnittelua sekä 

tie- ja liikenneasioita. Tämän lisäksi alueellisille toimielimille voidaan delegoida 

päätösvaltaa koskien vapaa-aikatoimintaa sekä koululaisten aamu- ja iltapäivähoitoa. 

Tanskan sisäasiainministeriön vuonna 2009 suorittaman kartoituksen mukaan vain 

neljä kuntaa on perustanut kuntalain 65d-pykälän mukaisen alueellisen 

toimielimen1339. Alueellisilla toimielimillä on pääasiassa neuvoa-antava rooli 

kaavoitusasioissa. Lisäksi ne toimivat alueensa edunvalvojina suhteessa kunnan 

johtoon. Tämän lisäksi noin 20 kunnassa on pysyviä paikallisia neuvostoja 

(lokalråd), joiden mielipiteitä kunta kysyy esimerkiksi kaavoitus- ja 

suunnitteluasioissa.1340 Kartoituksessa kysyttiin myös kuntien kokemuksia 

alueellisista toimielimistä. Kööpenhaminan kaupungin vastauksesta kävi ilmi, että 

kunnanosatoimikuntiin ollaan pääasiassa tyytyväisiä. Kunnanosien ja kunnan 

keskushallinnon välisen vuorovaikutuksen koetaan parantavan 

kaupunginvaltuuston päätösten laatua, koska se tuo päätöksentekoon 

paikallistuntemusta esimerkiksi koulutusasioissa. Kunnilta kysyttiin myös, miksi ne 

eivät ole käyttäneet kuntalain mahdollisuutta perustaa kunnanosatoimikuntia. 

Vastauksista kävi ilmi, että usea kunta oli jossakin vaiheessa harkinnut asiaa, mutta 
                                                                                                                                  

ma-alueiden kartoittamiseen, kaavoitukseen sekä ympäristövaikutusten arviointimenettelyyn liittyviin 
kysymyksiin. Tuulivoimaviranomainen voi esimerkiksi laatia kaavaehdotuksia tiettyjä hankkeita varten. 
Lisäksi tuulivoimaviranomainen toimii tarvittaessa yhteysviranomaisena kuntien ja muun julkishallinnon 
välillä. Tuulivoimarakentamista koskeva valtiollinen ohjaus on siten edellä esitetyn mukaisesti Tanskassa 
huomattavasti Suomea aktiivisempaa ja kattavampaa.”  

1338 Kunnanosatoimikunnan jäsenet valitsee Tanskassa valtuusto. Käytännössä toimikuntien ko-
koonpanot vaihtelevat kuntien välillä. Esimerkiksi Kööpenhaminan kunnanosatoimikuntiin kuuluu 23 
henkilöä. Valtuusto nimittää jäsenistä seitsemän. Loput 16 jäsentä valitaan paikallisissa vaalikokouksissa, 
joissa kunnanosan yhdistykset, käyttäjäneuvostot ja muut organisoidut tahot ovat edustettuina (Køben-
havns kommune 2012). 

1339 Yksi näistä neljästä kunnasta on pääkaupunki Kööpenhamina, jonne perustettiin 12 alueellista 
toimielintä (lokaludvalg) vuosina 2005-2009. Muissa kunnissa alueelliset toimielimet perustettiin vuoden 
2007 kuntauudistuksen yhteydessä. 

1340 Indenrigs- og socialministeriet 2009a 
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ei toteuttanut suunnitelmaa. Yhden kunnan vastauksessa arveltiin, että 

kunnanosatoimikunta tukahduttaisi vapaaehtoistoimintaa. Toinen kunta vastasi, 

että asukkaiden osallistuminen ja osallisuus ovat periaatteita, jotka läpäisevät 

kaikkea kunnan toimintaa.1341 

Tanskassa kunnan toimivalta on päätöksentekovaltaa. Tanskassa 

kunnanvaltuusto päättää omasta aloitteestaan kunnan alueelle laadittavista 

kaavoista. Kuntakaava ei suoraan sido maanomistajaa tai kiinteistön käyttäjää, 

mutta kunnanvaltuustolla on mahdollisuus kieltää kaupunki- ja 

kesäasuntovyöhykkeellä maan lohkominen, rakentaminen ja muu maankäyttö, joka 

on ristiriidassa kaavan ajoitusta koskevien määräysten tai kaavan maankäytölle 

asettamien puitteiden kanssa. Kunnan osa-alueelle tulee laatia maankäyttöä ja 

rakentamista tarkentava detaljikaava, mikäli suunnitellaan laajoja maanjakoja, 

rakennus- tai laitostöitä tai rakennusten purkamista ja muutoinkin kun on 

tarpeellista varmistaa kuntakaavan toteutuminen, ellei asiasta ole tarkempia 

määräyksiä muussa kaavassa. Se on maanomistajia ja kiinteistön käyttäjiä sitova. 

Kunnanvaltuustolla on pakkolunastusoikeus detaljikaavan perusteella, mikäli 

alueella on oleellista merkitystä kaupungin kehitykselle. Kunnalla on velvollisuus 

pakkolunastaa alue, joka detaljikaavassa on määrätty julkista tarkoitusta varten tai 

jos kunta kieltää rakennuksen purkamisen. Detaljikaavaa yksityiskohtaisempaa 

kiinteistökaavaa ei Tanskassa laadita.1342 

3.4 Yhteenveto kunnallisesta itsehallinnosta ja toimivallanjaosta 
kaavoituksessa 

Kaavapäätökset ovat Pohjoismaissa poliittisen järjestelmän, kunnanvaltuuston 

tai kuntien alueellisen yhteenliittymän, tekemiä päätöksiä. Erilaisten intressien 

yhteensovittaminen on keskeisellä sijalla päätöksenteossa. Hallinnon tehtävänä on 

kaavoitusta koskevassa päätöksenteossa asiantuntemuksensa perusteella edustaa 

                                                   
1341 Indenrigs- og socialministeriet 2009a, 12 
1342 Boeck 1994, 123 
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yleistä intressiä sekä sektorikohtaisia intressejä kaavapäätöksissä. Keskushallinnolla 

ja aluehallinnolla on kaavoitusasioissa valtaa ohjata kuntien maankäyttöä. 

Kaavoituksen oikeudellinen ohjaus kaikissa Pohjoismaissa perustuu pääosin 

joustaviin oikeusnormeihin, jotka delegoivat päätöksentekijälle, viime kädessä 

tuomioistuinlaitokselle, normien tulkinnan. Ohjaus perustuu myös 

tavoitenormeihin, jotka delegoivat julkiselle hallinnolle normien soveltamisen. 

Hyvinvointivaltiollinen oikeudellinen ohjaus kohdistuu ensinnäkin 

tuomioistuinlaitoksen ja toiseksi poliittishallinnollisen järjestelmän toimivallan 

määrittelyyn. Poliittis-hallinnollista järjestelmää ohjataan tavoitenormein edistämään 

laissa mainittuja tavoitteita. Tavoitenormit ohjaavat pääasiassa punnintanormien 

soveltamista. Poliittis-hallinnollinen järjestelmä ohjaa toimivaltaansa kuuluvaa 

tarkoituksenmukaisuusharkintaa valtioneuvoston selonteoilla ja poliittisilla 

suunnitelmilla, joita kaavoitus- ja rakennusasioissa ovat useat yleispiirteiset kaavat 

sekä määräyksillä, ohjeilla ja alistus- tai vetopäätöksin.  

Poliittis-hallinnollista järjestelmää ohjataan myös punnintanormein ratkaisemaan 

päätöksentekoon kohdistuvien intressien etusijajärjestys. Viranomaiset voivat 

yleensä edistää vain laissa mainittuja intressejä. Poliittis-hallinnollisen järjestelmän 

harkintavaltaan kuuluu tyypillisesti yleiseen etuun kuuluvien intressien punninta. 

Oikeudellisen järjestelmän laillisuusharkintaan puolestaan kuuluvat yleisen edun ja 

yksityisen edun keskinäinen punninta. Pohjoismaat eroavat siinä toisistaan, miten 

intressien etusijajärjestys on tarkoitettu ratkaistavaksi. Ruotsissa intressien 

etusijajärjestyksestä on pitkälti säädetty ympäristökaarella Suomessa ja Norjassa 

intressinpunninta tehdään pääasiassa maakuntakaavoilla, joilla ohjataan kunnan 

kaavoitusta. Tuomioistuinlaitos valvoo poliittis-hallinnollisen järjestelmän 

päätöksentekoa tulkitsemalla sitä, onko poliittis-hallinnollinen järjestelmä pysynyt 

toimivaltansa puitteissa. Valtionhallinnon ulkopuolisiin kohdistuvan ohjauksen 

tulee laillisuusperiaatteen mukaisesti kaikissa Pohjoismaissa perustua ensinnäkin 

lainsäädäntöön tai toiseksi lainsäädännöllä delegoituun toimivaltaan. 
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Muun muassa Tarasti1343 on kirjoittanut, että Suomessa tuomareille on delegoitu 

harkiten sellaista valtaa, jonka tietyn ideaalin mukaan pitäisi kuulua lainsäätäjälle. 

Voidaankin sanoa, että Suomen osalta toteutuu aiempaan oikeudelliseen 

tutkimukseen perustuva ennakkokäsitys, jonka mukaan Suomi on muita 

Pohjoismaita legalistisempi maa. Erityisesti legalistisuus perustuu siihen, että 

tuomioistuinlaitokselle delegoidaan runsaasti harkintavaltaa.  Ympäristöoikeudessa 

tämän selittävät joustavat normit, jotka ovat ominaisia ko. oikeudenalalle. 

Tuomioistuimet, viime kädessä korkein hallinto-oikeus, määrittävät joustavien 

normien sisällön. Ruotsissa ja erityisesti Tanskassa ohjataan keskeisesti 

lainsäädännön nojalla. Norjassa ministeriöllä on valta ohjata säädöksen sisältöä 

määräyksin, jotka eivät ole oikeudellisesti sitovia. Pohjoismaiset hallintojärjestelmät 

kaavoitusasioissa poikkeavat joiltain osin toisistaan. Pääosa kaikista 

kaavapäätöksistä tehdään kunnissa, poikkeuksena maakuntakaavapäätökset, jotka 

kuuluvat maakuntien toimivaltaan. Kaavoitusasioita hoitaa ympäristöministeriön 

lisäksi maakuntaneuvosto. Keskushallinnon toimivalta kaikissa Pohjoismaissa on 

pääasiassa norminantovaltaa. Valtion viranomaisten ohjausvalta sekä 

muutoksenhaku eroavat kaava-asioissa Pohjoismaissa. 

Eri Pohjoismaissa kaavoitusta ohjaavien tahojen välinen toimivallanjako 

määräytyy eri tavoin. Ruotsissa toimivallanjako on pääsääntöisesti määritelty siten, 

että on säädetty valtakunnallisista intresseistä, jotka kuuluvat keskushallinnon, 

yleensä ympäristöministeriön toimivaltaan. Lisäksi on säädetty kuntarajat ylittävistä 

alueellisista intresseistä, joiden osalta toimivalta kuuluu yleensä 

maakuntahallinnolle. Alueellisten intressien valvonta on osittain säädetty valtion 

aluehallinnon toimivaltaan kuuluvaksi. Ruotsissa, jossa ei juurikaan ole laadittu 

maakuntakaavoja, on lääninhallituksella toimivalta valvoa alueellisia intressejä. 

Kuntien toimivaltaan on säädetty kuuluvaksi paikallisista asioista päättäminen. 

Lisäksi yleensä asioista, joita ei ole säädetty minkään viranomaisen toimivaltaan, ei 

voida kaavoituksella ohjata. Ruotsissa valtakunnallisista intresseistä on säädetty 
                                                   
1343 Tarasti 2002, 580 
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ympäristökaaressa. Hallituksella ei ole valtaa tulkita asiaa valtakunnalliseksi 

intressiksi ilman säännöstä laissa.  

Tanskassa ja Norjassa ministeriön toimivaltaa tulkita sitä mikä kuuluu 

valtakunnallisten intressien piiriin rajoittavat vain laissa muiden viranomaisten 

toimivaltaan määritellyt säädökset. Norjassa ympäristöministeriöllä on erityisen 

vahva rooli normien tulkinnassa. Norjassa ministeriön tehtävänä on ohjata 

kaavoitusta ensinnäkin poliittisesti sekä kaavoja vahvistaessaan tutkia 

valtakunnallisten intressien huomioon ottaminen kaavoituksessa. Lisäksi 

maakuntaneuvostoilla ja kunnanvaltuustoilla on itsenäistä päätösvaltaa siltä osin, 

kun ministeriö ei ole määritellyt asiaa valtakunnalliseksi intressiksi. Tanskassa 

muodollinen toimivalta on desentralisoitu siten, että ylemmät viranomaiset 

puuttuvat alemman viranomaisen päätöksiin vain sellaisissa toimivaltaansa 

kuuluvissa asioissa, jotka on lailla säädetty. Poikkeuksen muodostaa 

ympäristöasioista vastaava ministeriö. Se voi valtakunnansuunnitteludirektiivillä 

määritellä asian valtakunnalliseksi intressiksi ja siten toimivaltaansa kuuluvaksi. 

Lainsäädännöllä toisen viranomaisen toimivaltaan kuuluvaan asiaan ministeriö ei 

voi puuttua. Lisäksi Tanskassa kuntakaavalla voidaan ohjata myös muita kuin 

kaavoituslainsäädännössä mainittuja asioita.  

Tanskassa valtiollisilla viranomaisilla on käytössään monipuolinen valikoima 

keinoja, joilla voidaan tarvittaessa varmistaa valtiollisten alueidenkäyttötavoitteiden 

toteutuminen. Tanskalainen järjestelmä eroaa muun muassa tässä suhteessa 

suomalaisesta järjestelmästä erityisesti siinä, että Tanskassa valtiolliset viranomaiset 

voivat antaa sitovia ja yksityiskohtaisiakin määräyksiä alueidenkäytönsuunnittelua 

koskien. Lisäksi ne voivat viime kädessä osallistua myös itse kaavoitukseen. 

Ruotsissa maankäytön valtiollinen ohjaus on sen sijaan varsin hajanaista, eikä siellä 

ole esimerkiksi täysin Suomen valtakunnallisiin alueidenkäyttötavoitteisiin 

verrattavaa järjestelmää, jolla valtio voisi ohjata alueellista tai kunnallista 

maankäytön suunnittelua. 
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Muutoksenhaku kaavapäätöksistä eroaa Pohjoismaissa toisaalta sen vuoksi, että 

Suomessa ja Ruotsissa on yleisten tuomioistuinten rinnalla hallintotuomioistuimia, 

toisaalta sen vuoksi, että kaavojen luonne poikkeaa jonkin verran eri maissa. 

Ruotsissa ja Norjassa maakuntakaava ja Ruotsissa ja Tanskassa myös kuntakaavat 

ovat poliittisia päätöksiä, eikä niistä voi valittaa kuin niiden laillisuuden osalta. 

Suomessa kaavoista voi valittaa sekä laillisuuden että tarkoituksenmukaisuuden 

osalta, mikäli ne on alistettava vahvistettaviksi. Muista kaavoista voi valittaa vain 

niiden laillisuuden osalta. Korkein hallinto-oikeus käsittelee ylimpänä 

valitusviranomaisena kaikkia kaavoja koskevat valitukset. Tosin 

ympäristöministeriön päätöksestä voidaan valittaa vain laillisuusperustein. Norjassa 

ylin tuomioistuin, korkein oikeus, käsittelee pääsääntöisesti vain kaavoitukseen 

liittyviä korvauskysymyksiä. Tanskassa on kaavoitusta koskevaksi 

muutoksenhakuinstanssiksi perustettu luontovalituslautakunta. Sen jäsenet on 

valittu sekä oikeudellisen asiantuntemuksen perusteella että poliittisin perustein. 

Valittaa saa kuitenkin vain laillisuusperustein, ei tarkoituksenmukaisuusperustein. 

Tanskassa myös yleiset tuomioistuimet käsittelevät kaavoista tehtyjä valituksia, 

jotka ovat tutkineet myös kaavoitusviranomaisten toimivaltarajoja. 

Hallintotuomioistuinten puuttumisen vuoksi Norjassa ja Tanskassa 

oikeusasiamiehellä on merkittävämpi asema hallintopäätösten valvonnassa kuin 

Suomessa ja Ruotsissa. Norjassa ja Tanskassa tuomioistuimet käsittelevät 

hallintoasioita koskevia kanteita melko harvoin. Usein kyse on riita- tai rikosasiaan 

liittyvästä hallintoasiasta. Keskeisempi merkitys on oikeusasiamiehen suorittamalla 

laillisuusvalvonnalla. 

Eri Pohjoismaissa valittajien piiri on toisistaan poikkeava. Kunnallisvalituksen 

perusteella valittamaan oikeutettujen piiriin kuuluvat Suomessa asianosaisten lisäksi 

kaikki kunnan jäsenet. Valitukseen oikeutettujen piiriin kuuluvat asianosaisten 

lisäksi myös eräät viranomaiset ja yhteisöt. Ensinnäkin ELY-keskuksella on viran 

puolesta yleisen edun valvontaa palveleva valitusoikeus. Toiseksi valitusoikeus on 

maakunnan liitolla ja kunnalla, joiden alueella kaavassa osoitetetulla maankäytöllä 
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on vaikutuksia. Lisäksi kaavapäätöksistä voivat valittaa yhteisöt. Vaikutuksiltaan 

vähäisten asemakaavan muutosten osalta valitusoikeus on rajoitettu koskemaan 

niitä, joiden oikeuteen, etuun tai velvollisuuteen kaavanmuutos välittömästi 

vaikuttaa. Lisäksi valitukseen oikeutettuja ovat paitsi maata omistavat tai hallitsevat, 

tämän alueen asukkaat tai siellä toimivat yritykset, jos kaava vaikuttaa heihin. Myös 

viranomaisilla ja paikallisilla ja alueellisilla järjestöillä toimialallaan on valitusoikeus. 

Sellaisesta päätöksestä, jolla hallinto-oikeus on valituksen johdosta kumonnut 

kunnan kaavapäätöksen tai rakennusjärjestyksen, saa valittaa vain MRL 191.4 §:n 

mukaan vain asianomainen kunta. Muilla tahoilla ei ole oikeutta jatkovalitukseen. 

Poikkeuksena on ainoastaan maanomistaja, joka on huolehtinut ranta-asemakaavan 

laatimisesta. Mikäli taas maakuntakaava on jäänyt vahvistamatta, siitä päätöksestä 

saa valittaa vain maakunnan liitto ja kunta. 

Ruotsissa yleispiirteisten kaavojen laillisuudesta voivat valittaa 

kunnallisvalituksen mukaisesti kaikki kuntalaiset. Sen sijaan detaljikaavoista ja 

alueellisista määräyksistä voivat valittaa vain ne asianosaiset, jotka ovat kaavan 

nähtävillä ollessa esittäneet näkökohtia, joita ei ole otettu huomioon. Myös 

päätöksen tehneellä viranomaisella on valitusoikeus. Norjassa valitusoikeus on 

asianosaisilla, muilla joilla on oikeudellinen valitusintressi sekä julkisilla 

viranomaisilla, joiden toimivaltaa asia koskee. Tanskassa valitusoikeus on 

puolestaan ministeriöllä, viranomaisilla, joiden toimivaltaan kuuluvasta asiasta on 

kysymys sekä muilla, joilla on asiassa oikeudellista intressiä, kuten asianosaisilla ja 

paikallisilla yhdistyksillä. 

Suomessa hallituksella on valta ohjata valtakunnallisten 

alueidenkäyttötavoitteiden avulla kaavoja, mutta hallintotuomioistuimella on valta 

viime kädessä tulkita päätösten lainmukaisuutta. Ruotsissa tavoitteet on puolestaan 

konkretisoitu lainsäädännöllä ja hallituksen esityksillä. Norjassa ympäristöministeriö 

voi tulkita poliittisin valtakunnallisin suuntaviivoin ja hallinnollisin määräyksin 

kaavoituslainsäädännön tavoitteita. Poliittisin suuntaviivoin ei voida kuitenkaan 

määritellä paikallisia intressejä. Tanskassa ympäristö- ja energiaministeriö tulkitsee 
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kaavoituslain mukaisia tavoitteita antamalla valtakunnansuunnitteludirektiiveillä lain 

tavoitetta soveltavia määräyksiä maankäytöstä, jotka myöhemmin on voitu 

sisällyttää lainsäädäntöön. Näin on tapahtunut ohjattaessa rantojen suojelua ja 

tuulivoimaloiden sijoittamista. 
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8. JOHTOPÄÄTÖKSET 

Tämän tutkimuksen ensimmäisenä ja ensisijaisena tehtävänä on selvittää, mitä 

kunnallisella itsehallinnolla tarkoitetaan kaavoituksessa ja miten kuntien 

itsehallinnollinen asema kaavoituksessa on muuttunut maankäyttö- ja rakennuslain 

myötä. Johtopäätösten ensimmäisessä luvussa tarkastellaan ensinnäkin, mitä 

kunnallisella itsehallinnolla tarkoitetaan kaavoituksessa. Toiseksi esitetään 

tutkimustuloksia siitä, miten kuntien itsehallinnollinen asema on muuttunut 

maankäyttö- ja rakennuslain myötä ja miten valtio valvoo kuntien kaavoitusta. 

Kolmanneksi esitellään kuntien ja valtion viranomaisten näkemyksiä kunnallisen 

itsehallinnon vahvistumisesta kaavoituksessa. Lopuksi ensimmäisessä luvussa 

pohditaan vielä, tarjoaako maankäyttö- ja rakennuslaki riittävän selkänojan 

kunnalliselle itsehallinnolle kaavoituksessa. 

Tämän tutkimuksen toisena tehtävänä on kuvata ja systematisoida millaisia ovat 

kuntien ja valtion väliset kunnalliseen itsehallintoon ja toimivallanjakoon liittyvät 

konfliktit kaavoituksessa. Johtopäätösten toisessa luvussa ensimmäisenä esitetään 

valtion viranomaisten näkemyksiä siitä, millaisia kuntien ja valtion väliset 

kunnalliseen itsehallintoon ja toimivallanjakoon liittyvät konfliktit ovat kuntien 

kanssa. Toiseksi esitetään tutkimustuloksia siitä, millaisia kuntien ja valtion väliset 

kunnalliseen itsehallintoon ja toimivallanjakoon liittyvät konfliktit kaavoituksessa 

ovat kuntien viranomaisten mielestä. Kolmanneksi tarkastellaan konfliktien 

ratkaisemista. 

Tutkimuksen kolmantena tehtävänä on suorittaa pohjoismainen vertailu 

kunnallisesta itsehallinnosta kaavoituksessa. Tarkoituksena on tuottaa uutta 

vertailutietoa kunnallisen itsehallinnon asemasta eri Pohjoismaiden kaavoituksessa. 
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Johtopäätösten kolmannessa luvussa esitetään keskeiset erot ja yhtäläisyydet siitä, 

miten vertailumaissa kunnallinen itsehallinto näkyy kuntien kaavoituksessa sekä 

miten toimivallanjako kuntien ja valtion viranomaisten välillä toteutuu eri 

Pohjoismaissa.  

1. Onko kunnallinen itsehallinto vahvistunut 
kaavoituksessa? 

1.1 Mitä kunnallisella itsehallinnolla tarkoitetaan kaavoituksessa? 

Kunnat vastaavat maankäytön suunnittelusta alueellaan. Tätä velvollisuutta ja 

oikeutta kutsutaan "kaavoitusmonopoliksi" (MRL 4§,  MRL 20§). Muun muassa 

Hollo on todennut, että kunnalla on katsottu olevan itsehallintoonsa perustuen 

kaavoitusmonopoli, minkä nojalla kunta voi itse päättää suunnittelun tavoitteista ja 

tavoitteiden mitoituksesta. Mikäli kunta haluaa laatia esimerkiksi 

suojelupainotteisen tai vastaavasti teollistumispainotteisen kaavan, se on 

oikeudellisesti täysin mahdollista. Tai samoin kunta voi päättää laatia 

voimakkaaseen väestön- tai liikenteen kasvuun perustuvan kaavan.1344 

Kunnan kaavoitusmonopoli on maapolitiikan kulmakivi. Kunnan on kyettävä 

vaikuttamaan yhdyskuntarakenteen muotoutumiseen. Kaavat on tehtävä 

kaavataloudelliset näkökulmat huomioon ottaen. Käytännössä on kuitenkin 

todettu, että pelkkä kaavoitus ei riitä ohjaamaan yhdyskuntarakentamista riittävässä 

määrin. Kaavoja on toteutettava suunnitelmallisesti. Kunta on viimekädessä 

taloudellisessa vastuussa yhdyskuntarakenteen kustannuksista katujen ja yleisten 

alueiden osalta (MRL 12 luku). Lisäksi yhdyskuntarakenne vaikuttaa kunnan 

velvollisuutena olevien palvelujen järjestämisen kustannuksiin. Tarvitaan 

maapoliittista suunnittelua ja maapoliittisten keinojen käyttämistä. 

                                                   
1344 Hollo 2006, 41. 
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Osa tutkijoista pitää käsitettä ’kaavoitusmonopoli’ harhaanjohtavana. 

Esimerkiksi Turunen1345 näkee kunnan ja valtion välillä vallitsevan toimivallan 

pluralistisen järjestelmän, jossa kaavoitusoikeus on jaettu kunnan ja valtion kesken. 

Hänen on vaikea löytää perusteluja nimitykselle kaavoitusmonopoli. Lisäksi 

Simola1346 pitää puhetta kaavamonopolista harhaan johtavana. Myös Syrjäsen1347 

mukaan nimitys kaavamonopoli on  harhaanjohtava tai ainakin epätäsmällinen. 

Jääskeläinen & Syrjänen kirjoittavat, että nykyisin on perustellumpaa puhua kunnan 

suunnittelumonopolista, jota rajoittavat rakennuslainsäädännön aineelliset, 

harkintaa rajoittavat säännökset, valtakunnalliset alueidenkäyttötavoitteet ja 

maakunnallisten suunnitelmien ohjausvaikutus.1348 Jääskeläisen & Syrjäsen1349 

mukaan suunnittelumonopoliin liittyy kunnan velvollisuus kaavojen laatimiseen sitä 

mukaan kuin kunnan kehitys tai maankäytön ohjaustarve sitä edellyttää (MRL 51 §). 

Toisaalta jos kunta ei täytä velvollisuuttaan rakennusjärjestyksen, tarpeellisten 

yleiskaavojen tai asemakaavan laatimisesta tai pitämisestä ajan tasalla, on 

ympäristöministeriöllä oikeus velvoittaa kunta täyttämään 

päätöksentekovelvollisuutensa (MRL 177 §). 

Maankäyttö- ja rakennuslaissa on asetettu kuntatason kaavojen laatimiselle 

menettely- ja sisältövaatimukset, joita on asiaa valmisteltaessa ja kaavapäätöstä 

tehtäessä noudatettava. Lakia on myös tarkoin noudatettava lainalaisuusperiaatteen 

mukaisesti. Päätöksenteko kaavoituksessa on kuitenkin usein ongelmallista, koska 

kaavoitusta ohjaavat maankäyttö- ja rakennuslain säännökset eivät ole tarkkoja vaan 

ne ovat sisällöltään kovin joustavia. Esimerkiksi kaavan sisältövaatimukset ovat 

varsin joustavia normeja, mutta ne ovat kuitenkin vähimmäisvaatimuksia. Kaavan 

tulee aina ne täyttää, että kaavaa valitustapauksessa voitaisiin pitää hyväksyttävänä. 

                                                   
1345 Turunen 1989, 31. 
1346 Simola 1989, 83. 
1347 Syrjänen 1999, 204 
1348 Jääskeläinen & Syrjänen 2010, 181. Jääskeläinen & Syrjänen (2010, 181) toteavat vielä, että: 

”MRL:n suunnittelujärjestelmässä lähtökohtana on turvautuminen maankäytön ohjauksessa pääsääntöisesti 
kaavoitukseen. Kunnalla on kuitenkin aiempaa suurempi valta harkita myös käytettäviä ohjauskeinoja, 
jolloin suunnittelun taso voidaan asettaa suunnittelutarpeen mukaan.” Ks. myös Syrjänen 2012, 45. 

1349 Syrjänen 2005, 33. 
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Sisältövaatimusten puitteissa kaavan valmistelijalle ja päättävälle lautakunnalle ja 

valtuustolle jää usein paljonkin laillista harkintavaltaa. Tässä tapauksessa 

tukeudutaan ensisijaisesti maankäyttö- ja rakennuslain säännöksiin suoraan. Lisäksi 

päätösharkintaan joudutaan hakemaan tukea yleisistä hallinto-oikeudellisista 

periaatteista ristiriitaisten sisältövaatimusten yhteensovittamiseksi ja joustavien 

säännösten tulkitsemiseksi. Syrjänen1350 on todennut, että kunnan poliittisessa 

prosessissa kaavan sisällölliset ratkaisut ilmentävät kunnan tahtoa, jolloin ne 

kunnassa usein nähdään poliittisina kysymyksinä. Syrjänen jatkaa, että 

oikeudellisessa tarkastelussa poliittiinen, demokraattinen päätösvallan käyttö, kuten 

kaavan sisältöä koskeva ratkaisu on lain soveltamista. Näin ollen ensinnäkin 

poliittisella päätöksenteolla ratkaistaan, mitä tahdotaan tehdä, ja toiseksi 

oikeudellisessa jälkikäteisessä normitarkastelussa katsotaan, oliko tahdolle 

oikeudellista perustaa ja ylitettiinkö tahtomisen oikeudelliset rajat. Syrjäsen mukaan 

vaarana on harkintavallan poliittinen väärinkäyttö, jota joustavien normien vuoksi 

ei voida todeta lainvastaiseksi. Kunnan harkintavaltaa rajoittaa muun muassa 

velvollisuus kohdella maanomistajia tasapuolisesti kaavoituksessa. Maanomistajalla 

ei ole kuitenkaan subjektiivista oikeutta saada alueelleen tietynsisältöistä kaavaa. 

Näin ollen minkä tahansa hankkeen menestymisen välttämätön reunaehto on 

kunnan myötävaikutus.  

Nykyisin kunnalliselle itsehallinnolle annetaan merkitystä myös kunnan 

erityistoimialoilla, kuten kaavoituksessa. Yleisesti ottaen tämä tarkoittaa kuntien 

toimintavapauden painottamista. Toisaalta tämä merkitsee myös lisääntyvää 

vastuuta kunnallisessa toiminnassa.1351 Mäkinen on todennut, että aikaisemmin 

kunnalliselle itsehallinnolle annettiin merkitystä vain yleisen toimialan puolella. Sen 

sijaan kunnallista toimintaa voitiin hyvinkin tarkkaan ohjeistaa erityistoimialan 

alueella. Nykyisin niin lainsäädännössä kuin hallintokäytännössä kunnalliselle 

itsehallinnolle on annettu merkitystä molemmilla alueilla. Tämän takia erottelua 

                                                   
1350 Syrjänen 2012, 45. 
1351 Mäkinen 2007c, 10-12. 
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yleiseen ja erityiseen toimialaan on ryhdytty kyseenalaistamaan1352. Nähtäväksi 

jääkin sijoittuuko kaavoitus jatkossa yleisen toimialan vai erityisen toimialan 

puolelle vai säilyykö yleisen ja erityisen toimialan jaottelu lainkaan.1353 

Tekemieni haastattelujen pohjalta voidaan sanoa, että valtion ja kuntien 

viranomaiset nostavat esille monia ja erilaisia asioita liittyen käsitteeseen 

kunnallinen itsehallinto kaavoituksessa. Ensinnäkin valtion viranomaisten mukaan 

kunnallinen itsehallinto kaavoituksessa merkitsee sitä, että kunta ensisijassa päättää 

itse maankäyttönsä sisällöstä ja suuntaviivoista ja maankäytön suunnittelun 

toteuttamistavoista ja päätösprosessista. Toisaalta valtion viranomaiset 

muistuttavat, että kaavoitusprosessiin liittyvät myös kuntalaiset. Kunnalla on 

mahdollisuus, mutta myös oikeus ja velvollisuus ottaa asianomaiset huomioon. 

Toiseksi valtion viranomaiset nostavat esille sen, että kunnalla on varsin laaja 

itsehallinto kaavoituksessa, mutta sitä on myös  rajoitettu. Valtion viranomaisten 

mukaan perinteisesti ajatellaan, että itsehallinto kaavoituksessa käsittää sen,  mitä 

kaavoitetaan, minne kaavoitetaan ja milloin kaavoitetaan. Jos kuitenkin ajatellaan, 

että mitä kaavoitetaan, niin siihen aiheuttaa rajoituksensa yleispiirteinen kaavoitus, 

koska se ei ole täysin kunnan vastuulla, vaan maakunnan liitolla on myös täydet 

valtuudet sanoa mielipiteensä asiaan. Lisäksi on vielä valtakunnalliset 

alueidenkäyttötavoitteet, jotka määrittävät mitä voidaan kaavoittaa. Jos puolestaan 

ajatellaan asemakaavatasoa, niin asemakaavoihin vaikuttavat sisältövaatimukset eli 

myös sieltä tulee tiettyjä rajoitteita. Kysymykseen ’minne kaavoitetaan’ tulee 

rajoitteita yleispiirteisistä kaavoista, alueen olosuhteista ja esimerkiksi 

muinaismuistolaista johtuvia rajoitteita. Näin ollen kunnan suurin harkintavalta on 

siinä, että se pystyy päättämään milloin se alkaa kaavoitustyön. Toisaalta valtion 

viranomaiset muistuttavat maankäyttö- ja rakennuslain 177 pykälästä, jonka 

mukaan ministeriö voi tiettyjen edellytysten vallitessa määrätä, että jos kaavaa ei 

tehdä, niin siitä seuraa MRL:n tavoitteiden vastainen tilanne. Kolmanneksi valtion 

                                                   
1352 Anttiroiko & Haveri & Karhu & Ryynänen (toim.) 2007, 64-65. 
1353 Mäkinen 2007c, 10-12. 
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viranomaisten mukaan kunnallinen itsehallinto on kaavoituksessa säännelty tarkasti, 

mutta siihen sisältyy myös suhteellisen paljon harkintavaltaa. Lisäksi valtion 

viranomaiset korostavat, että kunnallinen itsehallinto kaavoituksessa on erittäin 

hyvin säännelty.  Hallintotuomioistuimet voivat puuttua kuntien kaavoitukseen vain 

silloin, kun on kysymys päätöksen lainmukaisuudesta eli kuntaa ylempi taho ei voi 

päätökseen tarkoituksenmukaisuusperusteella puuttua. Tämä on valtion 

viranomaisten mukaan kunnan itsehallinnon vahva tunnusmerkki.   

Kuntien viranomaisten mukaan kunnallinen itsehallinto kaavoituksessa kiteytyy  

ensinnäkin kunnan mahdollisuuteen itse harkita, miten se etenee maankäytön 

suunnittelussa.  Toiseksi kaavamonopoli tarkoittaa ennen kaikkea sitä, että kunta 

voi päättää, kaavoitetaanko yleensä, mutta tähän liittyy myös omat rajoituksensa. 

Kunnan viranomaiset uskovat maankäyttö- ja rakennuslain perusperiaatteeseen, 

että kunnan pitää vaalia kestävää kehitystä ja kunnalla on valta ja vastuu 

suunnitellusti ohjata yhdyskuntarakentumista. Kunnallinen itsehallinto merkitsee 

kuntien viranomaisten mukaan myös sitä, että maankäyttö- ja rakennuslain mukaan 

vastuu alueiden käytöstä on kunnalla ja kunta järjestää ja vastaa alueiden käytöstä. 

Lähtökohtaisesti kaavoitus on kunnan asia. 

1.2 Miten kuntien itsehallinnollinen asema on muuttunut 

maankäyttö- ja rakennuslain myötä ja miten valtio valvoo kuntien 

kaavoitusta? 

Kysyttäessä, miten kunnallinen itsehallinto näkyi kaavoituksessa ennen 

maankäyttö- ja rakennuslakia, sekä kuntien että valtion viranomaiset ovat sitä 

mieltä, että se näkyi aika pitkälle samalla tavalla kuin nytkin. Valtion viranomaisten 

mukaan MRL vakiinnutti vallinnutta tilannetta ja tämä oli hyvä uudistus. Kuntien 

viranomaisten mukaan kunnille annettiin maankäyttö- ja rakennuslain myötä lisää 

itsenäistä päätösvaltaa, mutta varsinainen suunnitteluvastuu ei ole muuttunut.  

Kunnilla on kaavoituksessa mahdollisuus käyttää samaa omaa harkintaa kuin 
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ennenkin. Kunnat olivat ennen maankäyttö- ja rakennuslakia ehkä hieman nykyistä 

itsenäisempiä, mutta myös yksinäisempiä. 

Kunta voi järjestää johtosäännöllään kaavoitukseen liittyvät tehtävät ja 

päätöksenteon kunnassa suhteellisen vapaasti. Kuntalain mukaan valtuusto voi 

siirtää johtosäännössä toimivaltaansa kunnan muille toimielimille sekä 

luottamushenkilöille ja viranhaltijoille. Toimivaltaa ei kuitenkaan saa siirtää, jos 

valtuuston on asiasta laissa olevan nimenomaisen säännöksen mukaan päätettävä. 

Maankäyttö- ja rakennuslain mukaan kunnanvaltuuston päätösvaltaan kuuluu 

kaikkien yleiskaavojen ja vaikutukseltaan merkittävien asemakaavojen 

hyväksyminen. Muiden asemakaavojen hyväksyminen voidaan johtosäännöllä 

delegoida kunnanhallitukselle tai asianomaiselle lautakunnalle. Maakuntakaavan ja 

kuntien yhteisen oikeusvaikutteisen yleiskaavan vahvistaa ympäristöministeriö. 

Kunnassa tulee edelleen olla myös rakennusjärjestys. Rakennusjärjestys on 

ympäristön ja rakentamisen ohjausväline, jossa voidaan ottaa huomioon erityisesti 

paikallisista tarpeista nousevia kysymyksiä. Rakennusjärjestyksen hyväksyy 

kunnanvaltuusto. Myös lupa-asiat ovat lähes kokonaan kunnan vastuulla. Lisäksi 

poikkeamispäätöstä haetaan pääsääntöisesti kunnalta. Eräissä  tapauksissa 

poikkeamispäätöstä on kuitenkin haettava elinkeino-, liikenne- ja 

ympäristökeskukselta. Asemakaavojen ajanmukaisuuden arviointi on kuntien 

keskeinen tehtävä. Päätös kaavan ajanmukaisuudesta voidaan tehdä esimerkiksi 

lautakuntatasolla.  

Vaikka kunnalla on kunnallisen itsehallinnon perusteella oikeus määritellä 

maankäyttötavoitteensa, sen tulee ottaa huomioon kaavahierarkiaa ja 

sisältövaatimuksia koskevat säännökset huomioon. Kaavan sisältöä harkitessaan 

kunnan on noudatettava sitä koskevia laissa säädettyjä sisältövaatimuksia, jotka ovat 

kaavalajikohtaisia. Maankäyttö- ja rakennuslain 60 § ja 61 § sisältävät myös kunnalle 

asetetun kaavan laatimisvelvollisuuden ja velvollisuuden muuttaa vanhentunutta 

asemakaavaa. Kunnan kaavoitusvelvollisuutta painottaa ympäristöministeriön 

oikeus velvoittaa kunta täyttämään päätöksentekovelvollisuutensa (MRL 177 §). 
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Lisäksi kunnan tulee noudattaa, mitä kaavan laatimisessa on menettelyn ja 

kansalaisten oikeusturvan kannalta voimassa osallistumisesta ja 

vuorovaikutteisuudesta. Kaavapäätösten alistusvelvollisuuden poistamisen 

vastapainona lisättiin kuntalaisten osallistumismahdollisuuksia. Syrjänen1354 on 

todennut, että tätä voidaan pitää alistusvelvollisuuden poistamista korvaavana 

kuntalaisille annettuna kontrollin keinona. Onkin tärkeää, että 

osallistumismahdollisuuksia kehitetään ja lain säännökset toteutetaan 

täysimääräisesti. Yhteisen ympäristön kehittämisen kannalta on tärkeää, että 

kuntalaiset ovat kiinnostuneita elinympäristöstään ja siinä tapahtuvista muutoksista. 

Aihepiiri on keskeinen, sillä kuntien toiminnan on perustuttava asukkaiden 

omavastuiseen itsehallintoon1355. Osallistumalla kaavojen laadintavaiheen 

yhteistyöhön kuntalainen välittää tietonsa, näkemyksensä ja arvonsa 

kaavaratkaisuihin. Samalla hänellä on mahdollisuus tutustua muiden osapuolten 

kannanottoihin. Tämä helpottaa kokonaisuuden ymmärtämistä. Vastuullinen 

kuntalainen seuraa myös päätöksentekoa ja sitä, että yhteisistä tavoitteista pidetään 

kiinni. 

Kunnan oma asiantuntemus saadaan laajasti käyttöön kunnan sisäisellä 

yhteistyöllä. Esimerkiksi maankäyttö- ja rakennuslain asettamat monipuoliset 

kaavojen sisältövaatimukset edellyttävät laajaa asiantuntijayhteistyötä. Varsinkin 

tämä näkyy yleiskaavatasolla, jossa tarvitaan hallinnon eri sektoreiden 

asiantuntemusta, jotta kokonaisuuksia voidaan käsitellä. Kunnan ja sen 

organisaation koko vaikuttavat olennaisesti kunnan sisäisiin yhteistyökuvioihin. 

Osallistumis- ja arviointisuunnitelmassa ohjelmoidaan kaavakohtainen yhteistyö ja 

esimerkiksi lausuntojen pyytäminen. 

Näkemykseni mukaan kuntien välisellä yhteistyöllä voidaan löytää laajemman 

aluekokonaisuuden näkökulmasta toimivampia kokonaisratkaisuja ja toisaalta myös 

                                                   
1354 Syrjänen 2012, 45. 
1355 Heuru & Mennola & Ryynänen (2001, 37) toteavat, että Euroopan laajuisesti suuntaa näyttävinä 

periaatteina pidetään ennen muuta subsidiariteettia, kansanvaltaisuutta, ihmisoikeuksia, oikeusvaltioperiaa-
tetta ja federalismia. 
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säästää resursseja. Maankäyttö- ja rakennuslaki luo kunnille myös velvoitteita ottaa 

naapurikunnat huomioon ja tehdä yhteistyötä. Maankäyttö- ja rakennuslaki 

edellyttää, että kaavojen vaikutukset on selvitettävä koko siltä alueelta, johon 

kaavalta voidaan arvioida olevan olennaisia vaikutuksia. Kaavasta, jolla on tällaisia 

vaikutuksia, on pyydettävä lausunto myös naapurikunnalta. Tällainen kaava on 

esimerkiksi suuren market-hankkeen mahdollistava asemakaava. Mielestäni on 

myös hyvä muistaa, että kunnilla on aina oppimista toisiltaan. Maankäyttö- ja 

rakennuslaki antaa kunnille yhteistyövälineitä ja toisaalta myös 

vaikuttamismahdollisuuksia, jos yhteistyö ei ole tuottanut tuloksia. Lisäksi kunnat 

voivat myös palkata tarpeellisia kaavoitusresursseja yhdessä. Kuntien yhteinen 

yleiskaava on merkittävin uusi yhteistyöväline, joka antaa mahdollisuuden erityisesti 

kaupunkiseutujen kehittämiseen ja kuntayhteistyön tukemiseen. Esimerkiksi 

maakunnan liitto, tehtävään soveltuva muu kuntayhtymä tai muu kuntien yhteinen 

toimielin voi laatia kuntien yhteisen yleiskaavan. Kaava alistetaan 

ympäristöministeriön vahvistettavaksi. Yhteinen yleiskaava antaa kunnille 

mahdollisuuden perusteltuihin poikkeamisiin maakuntakaavasta. Toisaalta 

poikkeaman tulee kuitenkin sopeutua maakuntakaavan kokonaisuuteen. Kunnat 

voivat myös laatia yhteistyössä sellaisia yleiskaavoja, jotka käsitellään erikseen 

kunkin kunnan päätöksentekoelimissä. 

Kokonaisuutena kunnan asemaa maankäytön suunnittelussa on pidetty vahvana 

– nimenomaan suhteessa valtion orgaanien vaikutusmahdollisuuksiin. Myös 

kansainväliseltä kannalta Suomen kuntia on maankäyttöasioissa pidetty erittäin 

itsenäisinä ja niiden asemaa vahvana ja keskeisenä. Tutkimukseni kuitenkin osoittaa, 

että kuntien itsehallinnollista asemaa kaavoituksessa rajoittaa edelleen moni asia 

maankäyttö- ja rakennuslain lisäksi. Ympäristöasioissa Suomea sitoo 

kansainvälisten sopimusten lisäksi Euroopan unionin ympäristösääntely: asetukset 

ja direktiivit. Euroopan unioni ei ole antanut nimenomaisia maankäytön 

suunnitteluun ja kaavoitukseen liittyviä säännöksiä.  Kuitenkin useat EU:n 

direktiivit ovat vaikuttaneet suomalaiseen lainsäädäntöön ja tulevat otettaviksi 
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huomioon kaavojen sisällöstä päätettäessä. Maankäyttö- ja rakennuslain 

muotoilussa on otettu huomioon eräiden kansainvälisten sopimusten lisäksi EU:n 

perustamissopimus ja eräät EU-direktiivit. Merkittävä osa EU:n lainsäädännöstä ja 

ohjelmista pannaan täytäntöön alue- ja paikallistasolla. Perustuslaki vaikuttaa myös 

kuntien kaavoitukseen. Perustuslain perusoikeusluvun ympäristösäännöstä (PL 20 

§:n 2 mom.) toteutetaan erityisesti maankäyttö- ja rakennuslain 1, 5, 6 ja 7 §:n sekä 

lain 8 luvun kaavoitusmenettelyä ja vuorovaikutusta koskevien säännösten avulla. 

Laissa korostetaan suunnitteluprosessien ja -käytäntöjen muuttamista 

vuorovaikutteisempaan suuntaan. Oikeusperiaatteetkin vaikuttavat kuntien 

kaavoitukseen. Tutkimuksessani olen kiinnittänyt erityistä huomiota 

oikeusvaltioperiaatteeseen, demokratiaperiaatteeseen, hallinnon lainalaisuuden 

periaatteeseen, yleisiin hallinto-oikeudellisiin periaatteisiin ja ympäristönkäytön 

kehittyviin oikeusperiaatteisiin. 

Tutkimukseni osoittaa, että valtion viranomaisille on maankäyttö- ja 

rakennuslaissa jäänyt edelleen monipuolinen puuttumisoikeus kunnan 

kaavoitukseen tarpeen ja etenkin valtakunnallisten intressien niin vaatiessa. Olen 

tarkastellut valtion viranomaisten puuttumiskeinoja tutkimuksen luvussa 5 ja 

jakanut valtion viranomaisten puuttumiskeinot seuraavasti 1.) Yleiset 

valvontasäännökset, 2.) Tietojensaantioikeus, 3. Pakkokeino, 4.) Kaavan 

vahvistaminen, 5.) Kehittämiskeskustelu, 6.) Viranomaisneuvottelu, 7.) Lausunto, 

8.) Kaavamerkinnät ja -määräykset, 9.) Valitusoikeus, 10.) Oikaisukehotus, 11.) 

Tehostunut selvittämisvelvollisuus, 12.) Ohjausjärjestelmät ja 13.) Valtakunnalliset 

alueidenkäyttötavoitteet.  

Valtakunnallisten alueidenkäyttötavoitteiden ensisijaisena tarkoituksena on 

varmistaa valtakunnallisesti merkittävien asioiden huomioon ottaminen maakuntien 

ja kuntien kaavoituksessa sekä valtion viranomaisten toiminnassa. Kaikilla 

kaavatasoilla on huomioitava valtakunnalliset alueidenkäyttötavoitteet siten, että 

edistetään niiden toteutumista. Pääsääntöisesti valtakunnalliset 

aluiedenkäyttötavoitteet välittyvät kuntien kaavoitukseen maakuntakaavan 
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ohjausvaikutuksen välityksellä. VATT-tavoitteet ovat alkaneet näkyä myös KHO:n 

päätösten perusteluissa. Muun muassa keskustelu kauppakeskuksista on tuonut 

valtakunnalliset tavoitteet esille entistä vahvemmin julkisuuteen ja virittänyt 

keskustelua. Tutkimukseni mukaan valtakunnalliset alueidenkäyttötavoitteet 

aiheuttavat jossain määrin epäselvyyttä kuntien ja maakuntien liittojen 

kaavaprosesseihin. Merkittävä syy tähän on sisältövaatimusten ja valtakunnallisten 

alueidenkäyttötavoitteiden paikoin päällekkäinen sisältö. Haastattelemani 

maakunnan liiton  edustajan mukaan VATT:ien soveltaminen on ongelmallista, 

koska ne ovat ristiriitaisia tai niin ”maailmaa syleileviä”, että niitä voi tulkita miten 

vain. Mielestäni valtakunnallisia alueidenkäyttötavoitteita tulisi kehittää siten, että ne 

ohjaavat alkuperäisen tarkoituksensa mukaisesti valtakunnallisesti merkittäviä 

kysymyksiä. Mielestäni huomiota tulisi myös kiinnittää siihen, ettei hierarkkisesti 

ylemmänasteisessa kaavassa rajoiteta tarpeettomasti alueellista ja paikallista 

toimivaltaa. Alueelliset ja paikalliset näkökohdat tulisi ottaa huomioon. 

Maakuntakaavaprosesseja tulisi mielestäni myös kehittää. Maakuntakaavaprosessit 

venyvät monista eri syistä erittäin pitkiksi. Maakuntakaavoituksen hitaus vaikeuttaa 

kaavahierarkian toimivuutta. Kehittämistarpeita on sekä viranomaisyhteistyössä että 

kaavojen vahvistamismenettelyssä. Vahvistamismenettelystä luopumisen 

vaikutukset ja vaihtoehdot tulisi mielestäni selvittää. Myös eri toimijoiden rooleja ja 

tehtäviä viranomaisyhteistyössä tulisi selkeyttää.  

Lisäksi kaavojen laadintaprosessit etenkin yleispiirteisessä kaavoituksessa ovat 

mielestäni kehittyneet liian raskaiksi. Myös Kuntaliiton vuonna 2012 tekemän 

kyselyn johtopäätöksissä todetaan: ”Prosesseja täytyy jatkossa määrätietoisesti 

keventää, jos halutaan parantaa eri kaavatasojen muodostaman 

ohjauskokonaisuuden toimivuutta. Eri kaavatasojen tulee nykyistä paremmin pysyä 

omassa tehtävässään ja kaavojen selvitykset, vaikutusten arviointi ja sisällölliset 

ratkaisut tulee sovittaa sille kaavatasolle, jolla toimitaan. Nykyisten käytäntöjen 
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muuttaminen vastaamaan lain tarkoitusta saattaa edellyttää jatkossa lain muutosta, 

jolla korostetaan selvitysten oikeaa suuntaamista ja rajaamista.”1356  

Viranomaisyhteistyö on näkemykseni mukaan maankäyttö- ja rakennuslain 

toimivuuden ytimessä, koska sen onnistumisella on merkittävä vaikutus kuntien ja 

liittojen kaavoituksen laatuun ja sujumiseen. Ensisijaisesti viranomaisyhteistyötä 

tehdään viranomaisneuvotteluissa, kehittämiskeskusteluissa ja ns. työneuvotteluissa. 

Kaikilla osapuolilla on yhteistyöhön käytettävissään kuitenkin rajallinen määrä 

resursseja. Kaikista toimijoista suuri osa pitää resurssejaan kuitenkin 

riittämättöminä suhteessa tehtäviinsä. Resurssien vähäisyys näkyy muun muassa 

siten, että joillakin alueilla sektoriviranomaisilla on vaikeuksia osallistua kaikkiin 

neuvotteluihin toimivaltaisina. Ympäristöministeriön selvityksessä vuonna 2013 

todetaan seuraavasti: ”ELY-keskusten vahvuudeksi on koettu asiantuntemuksen 

monipuolisuus. Siihen kuuluu alueidenkäytön, rakentamisen ja eri 

ympäristökysymysten asiantuntemuksen lisäksi nyt myös aluekehityksen, liikenteen 

ja elinkeinoelämän asiantuntemusta. Toisaalta kunnissa on koettu, että ELY-

keskuksissa alueidenkäytön ohjaukseen osallistuvan henkilöstön asiantuntemus ei 

aina vastaa tehtävän vaatimuksia. Myös ELY-keskusten välillä nähdään olevan eroja 

asiantuntemuksessa. Myöskään resurssien määrällinen jakaantuminen ELY-

keskusten kesken ei kaikilta osin vastaa tehtävien määrää ja vaativuutta. Resurssien 

väheneminen on vaikuttanut siihen, että ELY-keskuksissa on entistä vaikeampaa 

koota yhteen esimerkiksi viranomaisneuvotteluun valmistautumisessa ja 

lausuntojen valmistelussa kaavoituksen asiantuntemuksen lisäksi tarvittavaa muiden 

alojen, kuten liikenteen, vesiasioiden, luonnonsuojelun ja melukysymysten  

asiantuntemusta.”1357  

Kunnat, maakuntien liitot ja ELY -keskukset tarvitsevat resursseja voidakseen 

hoitaa sekä tehtävänsä että tarpeellisen yhteistyön. Koska kaikkien osapuolten 

resurssit ovat kuitenkin rajalliset eikä niitä näytä olevan tulossa lisää, resurssit 

                                                   
1356 Laine 2012, 24. 
1357 Haapanala 2013, 39. 
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tulisikin suunnata nykyistäkin olennaisempiin kysymyksiin. Nykyresursseilla on 

pystyttävä tekemään mahdollisimman tuloksellista yhteistyötä. Mielestäni 

osaaminen on myös olennainen asia. Osaava toimija pystyy keskittymään 

olennaiseen eikä joudu varmistelemaan turhia asioita. Tällä tarkoitan muun muassa 

sitä, että valtion viranomaisen tulisi pystyä kohdentamaan vaatimuksensa kunnille 

juuri oikeisiin kaavaselvityksiin, eikä suorittaa ns. ”varmuuden vuoksi” selvittämistä 

oman selustansa turvaamiseksi. Kuntaliiton vuonna 2012 suorittaman kyselyn 

mukaan kaavoittajien ja kaavan laatijoiden pätevyysvaatimukset ovat pääosin 

riittäviä. Erityisesti yli 50 000 asukkaan kuntien kaavoituksesta vastaavat lisäisivät 

ELY-keskusten kaavoitusta ohjaavien virkamiesten pätevyysvaatimuksia.1358 

Kaikkien osapuolten tulisi yhdessä tehdä työtä sen eteen, että yhteinen työtaakka 

vähenisi työn laadun siitä kärsimättä. Päällekkäisten prosessien karsiminen, 

viranomaisyhteistyön kehittäminen ja kohdentaminen vain merkittäviin kaavoihin 

sekä kaavoituksen selvitysten rajaaminen sopivaksi kullekin kaavatasolle ovat 

mielestäni olennaisia keinoja, joita tulisi pohtia tarkemmin.  

Ryynänen1359 on tuonut esille sen, että kunnan oikeussuoja hallinnollisen 

valvonnan käytön suhteen on monilta osin Euroopan paikallisen itsehallinnon 

peruskirjan vaatimusta vastaamaton. Ryynäsen mukaan maankäyttö- ja rakennuslain 

säätämisen yhteydessä kyseinen näkökohta laiminlyötiin, vaikka lain julki tuotuna 

tavoitteena oli kunnallisen itsehallinnon vahvistaminen. Lain perusteella 

ympäristökeskuksilla on valitusoikeus. Kunnilla ei valitusoikeutta 

ympäristökeskuksen neuvottelumenettelyssä osoittamista valvontamääräyksistä ole. 

Valtion puuttuminen kunnallisen itsehallinnon harkintavaltaan kuuluvaan 

tarkoituksenmukaisuuskysymysten ratkaisemiseen on periaatteessa valtion ja 

kuntien välisiin suhteisiin soveltumatonta. Ryynänen1360 on todennut, että 

käytännössä rajan yli on mahdollista käydä myös nykyisen lainsäädännön vallitessa 

ja kuntien käytössä olevat oikeussuojakeinot ovat tältä osin riittämättömät. 

                                                   
1358 Laine 2012, 22. 
1359 Ryynänen 2004b, 116. 
1360 Ryynänen 2004b, 28. 
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Ryynäsen mukaan oikeusvaltiossa lähtökohtana tulisi voida pitää kaiken valtiovallan 

käytön kontrollointimahdollisuutta, mikä edellyttäisi 

perustuslakituomioistuinjärjestelmän toteuttamista myös maassamme. Vain näin 

voinee paikallisen itsehallinnon peruskirjankin (11. artiklan) edellyttämä kuntien 

oikeussuoja toteutua riittävällä tavalla Ryynäsen mukaan. Olen Ryynäsen kanssa 

samaa mieltä siitä, että nykyisin kuntien valtionvalvonta voi olla vallankäyttöä ilman 

siihen itseensä kohdistuvaa riittävää oikeudellista kontrollia. Pidänkin kunnan 

oikeussuojan toteutumista maankäyttö- ja rakennuslaissa edelleen keskeisenä 

aiheena jatkotutkimuksen kannalta. 

Nykyinen tapa toimia viranomaisyhteistyössä joutuu entistäkin kriittisempään 

valoon kuntien koon kasvaessa ja asiantuntemuksen lisääntyessä. Sekä lain 

mukainen vastuiden jakaminen että resurssien järkevä käyttö edellyttävät, että 

viranomaisyhteistyö kohdennetaan aiempaa tiukemmin lain tarkoittamalla tavalla. 

Sekä kunnat, maakuntien liitot että ELY -keskukset näkevät viranomaisyhteistyössä 

kehittämisen varaa1361. Kriittistä tarkastelua vaativat erityisesti viranomaisyhteistyön 

määrä ja sen kohdentaminen. On erityisen tärkeää, että yhteistyö kohdennetaan 

laissa osoitettuihin tarkoituksiin ja sitä tehdään vain hyvän tuloksen kannalta 

tarvittava määrä. Viranomaisyhteistyön rajaamista tulee arvioida mielestäni 

ensinnäkin erilaisten kuntien, toiseksi eri kaavatasojen ja kolmanneksi erityyppisten 

neuvottelujen näkökulmasta1362.  

Kunta ei ole päätöksenteossaan jatkossakaan yksin, vaikka sen itsenäisyys on 

huomattavasti kasvanutkin. Kunnan roolia kaavoituksessa voidaan kuvata 

seuraavasti: Vaikka valtio asettaa yleisiä kaavoitusta koskevia tavoitteita ja 

määrittelee kunnalle tehtäviä, kuntien on itse päätettävä oma ympäristöpoliittinen 

suhtautumisensa. Tämä tapahtuu sekä tietoisesti omia ympäristötavoitteita 

                                                   
1361 Laine 2012 
1362 Laineen (2012, 23) mukaan olennaista olisi pohtia muun muassa seuraavanlaisia kysymyksiä: 1. 

Voitaisiinko kehittämiskeskusteluista tehdä tarveharkintaisia?; 2. Voitaisiinko yhteistyön määrää vähentää 
etenkin suurten kaavoitustoimeltaan kehittyneiden kuntien kohdalla?; 3. Mikä on ns. työneuvottelujen 
todellinen tarve ja rooli viranomaisyhteistyön kokonaisuudessa? ja 4. Voitaisiinko oikeusvaikutteisen yleis-
kaavan alueella luopua asemakaavoja koskevista viranomaisneuvotteluista?  



496 

 

asettamalla että päättämällä organisaatiosta, henkilöstöstä ja muista resursseista, 

joiden avulla sekä valtion asettamia että omia tavoitteita toteutetaan. Lisäksi 

toiminnallaan ja lainsäädännön soveltamiseen liittyvillä ratkaisuillaan, kunnat 

vaikuttavat myös monien valtion valitsemien ohjauskeinojen toimeenpanoon.  

1.3 Kuntien ja valtion viranomaisten osittain ristiriitaiset 

näkemykset yhteistyön toimivuudesta ja kunnallisen itsehallinnon 

vahvistumisesta 

Tutkimukseni osoittaa, että valtion ja kuntien viranomaisten välillä vallitsee 

edelleen näkemyseroja kunnallisen itsehallinnon vahvistumisesta kaavoituksessa. 

Tyytymättömyys kuntien itsehallinnollisen aseman vahvistumiseen kaavoituksessa 

on jatkunut osassa kuntia. Viimeisimmässä Kuntaliiton selvityksessä kunnat 

suhtautuvat nyt aiempaa kriittisemmin ympäristökeskusten toimintatapaan. 

Kokonaismuutos vuodesta 2001 vuoteen 2010 on monien väittämien kohdalla 

varsin suuri. Suomen Kuntaliiton kyselyn yhteenvedossa todetaan seuraavasti: 

”Kunnat kokevat aiempaa harvemmin olevansa tasavertaisia 

neuvottelukumppaneita ympäristökeskuksen kanssa. Niiden mielestä 

ympäristökeskus myös ottaa aiempaa enemmän kantaa asioihin, jotka kunnan tulee 

voida hoitaa itse. Tässä asiassa ovat kriittisiä etenkin suuret kunnat. 

Ympäristökeskuksen koetaan niin ikään esittävän aiempaa enemmän vaatimuksia, 

jotka eivät perustu lakiin. Tämä kuvastaa ensisijassa sitä, että ympäristökeskukset 

eivät ole riittävällä tavalla onnistuneet perustelemaan esittämiään vaatimuksia. 

Palautteen ja lisäarvon saaminen on heikentynyt. Avovastaukset kertovat, että 

kunnat pitävät neuvottelujen tuomana lisäarvona erityisesti kaavaprosessien 

etenemisen varmistamista. Jos tätä ei saavuteta, lisäarvo koetaan usein heikoksi. 

Tulokset kuvaavat kuntien näkemyksiä alueellisten ympäristökeskusten 

toimintatavoista keskimäärin. Eri ympäristökeskukset saavat kunnilta hyvin erilaista 
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palautetta. Joihinkin ympäristökeskuksiin ollaan kautta linjan suhteellisen tyytyväisiä 

ja toisiin hyvinkin tyytymättömiä.” 

Näkemyserot kuntakaavoittajien ja valtion ympäristöhallinnon välillä käyvät ilmi 

myös muun muassa Puustisen ja Hirvosen1363 vuonna 2004 toteuttamasta 

valtakunnallisesta kyselytutkimuksesta. Tulosten mukaan valtion 

ympäristöhallinnon mielestä kunnissa ei panosteta riittävästi selvityksiin ja 

vaikutusten arviointiin. Kuntakaavoittajat eivät tätä allekirjoittaneet. Lisäksi 70 % 

vastanneista kaavoittajista oli sitä mieltä, että maankäyttö- ja rakennuslain 

edellyttämät selvitykset, vaikutusten arviointi ja vuorovaikutus vievät liian suuren 

osan suunnittelun voimavaroista. Kuntien tulee kuitenkin ottaa ELY-keskusten 

näkemykset vakavasti huomioon, sillä kuntien etujen mukaista ei ole, että 

kaavaprosessi pitkittyy oikaisukehotusten ja valitusten takia. Kuntien intressi on 

sekä kehittää aluettaan että saada kaavoja valmiiksi1364. Kuntien on oltava valmiita 

kompromisseihin ja tehtävä kaikki ELY-keskusten vaatimat selvitykset huolellisesti. 

Muussa tapauksessa ELY-keskus käyttää laissa säädettyä valitusoikeuttaan ja 

oikaisukehotusmahdollisuuttaan. Valta on siis säilynyt pitkälti valtion 

viranomaistahoilla kaavoitusasioissa.1365 Mielestäni kuntien itsehallinnollisen 

aseman vahvistamisen tavoite kaavoituksessa ei ole näin ollen kaikilta osin täysin 

toteutunut. Vaikka kunnan päätösvalta ja vastuu ovat kaavoituksessa laajentuneet, 

silti kuntien itsehallinnollinen asema ei ole näkemykseni mukaan lisääntynyt ja 

vahvistunut siinä määrin kuin lainsäätäjä on alun perin maankäyttö- ja 

                                                   
1363 Puustinen & Hirvonen 2005, 49-51. 
1364 Myös ympäristöministeriön alueellisille ympäristökeskuksille tehdyn kyselyn (Ympäristöministe-

riö 2005a, 120) perusteella, päädyttiin seuraavaan luonnehdintaan: ”Kaavahankkeisiin liittyvien selvitysten 
ja vaikutusten arviointien tarpeen esille nostajana ympäristökeskukset pitävät omaa rooliaan erittäin mer-
kittävänä. (…) Voidaan arvioida, että alueellisten ympäristökeskusten työssä painottuu usein säilyttävä ja 
suojeleva rooli ympäristön erityisarvoihin nähden. Tämä heijastuu niihin vaatimuksiin, joita edellytetään 
ympäristöä muuttavien hankkeiden tietopohjalta ja näkyy joskus jopa ylivarovaisuutena. Kunnissa tämän 
ohella korostuu enemmän kehittämistarve, muutosten ja erilaisten hankkeiden edistäminen. Tähän liittyy 
usein nopeakin tarve reagoida muutoshaasteisiin. Konfliktit selvitystarpeiden laajuudesta ovat usein seura-
usta tästä asetelmasta.” 

1365 Partanen 2003. 
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rakennuslakia säätäessään tarkoittanut.1366 Valvontaviranomaisten kunnille 

osoittaman neuvonnan (esim. MRL 66 §) oikeudellisten rajojen epämääräisyyden 

sekä kunnallisen itsehallinnon omavastuisuuden välisen ristiriidan mahdollisuuden 

on myös lainsäätäjä nähnyt: ”Valiokunta huomauttaa, että käytännössä alueellisten 

ympäristökeskusten asema voi muodostua sellaiseksi, ettei tavoite kuntien 

päätösvallan lisääntymisestä toteudu ajatellulla tavalla.”1367 

1.4 Tarjoaako maankäyttö- ja rakennuslaki riittävän selkänojan 

kunnalliselle itsehallinnolle kaavoituksessa? 

Ympäristöministeriön edustajan mukaan kunnan valtaa on kaavoituksessa 

vahvistettu. Ympäristöministeriön edustajan mukaan nyt ja jatkossakin on tahoja, 

jotka kannattavat alistamismenettelyä kaavoitusmenettelyssä. Esimerkkinä hän 

mainitsee kansalaisjärjestöt. Kun valtion alistusvalvonta poistuu, kansalaisten pitää 

enemmän ottaa vastuuta. Kansalaisjärjestöt ovat ympäristöministeriön edustajan 

mukaan huolissaan siitä, että pystyvätkö he ottamaan vastuun. Tulevaisuudessa 

ympäristöministeriön edustajan mukaan kuntien kaavoitukseen kuuluvat kuntien 

yhteistoiminnan lisääminen ja yhdyskuntarakenteen parempi huomioon ottaminen. 

Haasteita kunnille tuovat ympäristöministeriön edustajan mukaan se, että kunnat 

tavallaan lupaavat tai antavat ymmärtää, että joku iso hanke voidaan toteuttaa 

hyvinkin nopeasti vaikka mitään kaavallisia edellytyksiä ei ole olemassa. Eli luodaan 

kaavan toteuttajan ja EU:nkin suhteen sellaista mielikuvaa, että ikään kuin asia olisi 

selvä ja että ratkaisu olisi olemassa. Ympäristöministeriön edustajan mukaan hyvä 

puoli on se, että päätöksenteko on lähellä kansalaisia ja päätöksenteko on 

demokraattista ja avointa. 

Kuntaliiton edustajan mukaan kunnallinen päätösvalta kaavoituksessa on nyt 

kohdallaan. Kuntaliiton edustaja toteaa, että lakia voisi ehkä vielä hieman selkeyttää. 

                                                   
1366Ks. myös Tala (2005a, 180-182), joka on pohtinut, miksi lakiuudistus ei synnytä tavoiteltuja vaiku-

tuksia.  
1367 HaVL 21/1998 vp. 
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Kuntaliiton edustajan mukaan kuntien itsensä pitäisi vahvistaa kunnallista 

päätösvaltaa kaavoituksessa. Monet kunnat  ovat Kuntaliiton edustajan mukaan itse 

rakentamissaan ”verkoissa” ja ”liekanaruissa”. Kunnat saattavat kysyä Suomen 

kuntaliiton edustajilta, että miten tulisi menetellä, kun ympäristökeskus sanoi ”näin 

ja näin”. Kuntaliiton edustajan mukaan kunnat eivät aina ymmärrä, että kunnilla 

itsellään on päätösoikeus kaava-asioissa. Kunnallisen itsehallinnon lisäämisessä 

kaavoituksessa on Kuntaliiton edustajan mukaan sellainen hyvä puoli, että 

päätökset tehdään siellä missä ne vaikuttavat. Ikään kuin se lisää vastuuta. 

Yhteiskunnallisesti on järkevää, että asiat tehdään oikeissa paikoissa ja oikeat 

ihmiset tekevät ne. Kuntaliiton edustaja toteaa, että Suomen ympäristö tuskin 

tuhoutuisi, jos viisi suurinta kaupunkia hoitaisi kaavoituksensa ihan itsenäisesti 

ilman mitään neuvottelumenettelyä. Joka tapauksessahan kaupungit joutuisivat 

ottamaan asiantuntijoiden kantoja. ELY-keskusten ei välttämättä tarvitsisi ottaa 

ohjaavaa roolia vaan ns. asiantuntijan rooli. Pääkaupunkiseudun kunnat tekevät jo 

nyt yhteistä yleiskaavaa, ja niiden ei tarvitse kovin paljoa tehdä yhteistyötä ELY-

keskusten kanssa, kun niillä on yhteinen suunnitelma. Kuntaliiton edustajan 

mukaan on hyvin tärkeää muistaa, että kunnat ovat erilaisia. Tämän pitäisi jotenkin 

näkyä maankäyttö- ja rakennuslaissa. Kuntaliiton edustajan mukaan maankäyttö- ja 

rakennuslaki on liian tasapäinen laki. Kuntaliiton edustajan mukaan kansainvälisyys 

näkyy yhä selvemmin tulevaisuudessa kuntien kaavoituksessa. Erityisesti 

kansainväliset sopimukset heijastuvat MRL:n. Myös ilmastonmuutos ja vesiasiat 

vaikuttavat tulevaisuudessa kuntien kaavoitukseen. 

Myös erään haastattelemani kuntakaavoittajan mukaan kunnallinen päätösvalta 

on lisääntynyt kaavoituksessa. Hänen mukaansa päätösvaltaa käytetään nykyisin 

vastuullisemmin. Kuntakaavoittajan mukaan pienissä kunnissa oli selkeästi ennen 

maankäyttö- ja rakennuslakia käsitys, että maankäyttö- ja rakennuslain myötä 

kunnat pääsevät valtion vallan ohjauksesta pois. Osittain  tämä riemu ja vapaus 

olivat haastattelemani kuntakaavoittajan mukaan tietämättömyyttä, mitä vastuu ja 

vapaus on. Tämä herätti niin sekä valtion vallassa että lainsäätäjissäkin epäilyä, että 
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pystyvätkö kaikki vastuutaan käyttämään. Kunnallisen päätösvallan asemaa 

maankäyttö- ja rakennuslaissa ei kuitenkaan pitäisi haastattelemani 

kuntakaavoittajan mukaan muuttaa. Se on kuntakaavoittajan mukaan aika hyvin 

kohdallaan. Ympäristökeskukset toimivat kuntakaavoittajan mukaan suhteellisen 

hyvin, mutta se miten ympäristökeskus ohjaa kaavoitusta ja kuntien rakentamista, 

niin se on ihmisistä kiinni. Kuntakaavoittajan mukaan on sitäkin piirrettä, että lain 

tuomia valtakunnallisia alueidenkäyttötavoitteita ja selvitystarpeita käytetään 

välineinä, joilla yritetään pitkittää valtion viranomaisen ohjausliekaa.  

Kuntakaavoittajan mukaan ympäristöministeri on lähettänyt ympäristökeskuksille 

ohjekirjasen, että kuinka kunta ja ELY- keskus voisivat toimia vuorovaikutuksessa. 

Tällaisia ohjeita pitäisi kuntakaavoittajan mielestä käyttää jatkossakin. Isoin 

ongelma kuntien kaavoituksessa on kuntakaavoittajan mukaan jatkossakin 

resurssipula. 

Maankäyttö- ja rakennuslaki antaa mahdollisuuden hakea muutosta kaavoista. 

Valitus ei ole kuitenkaan vielä riittävä osoitus kaavoituksen tasosta. Kriittisen 

analyysin tarve tulee vasta silloin, kun kaavapäätökset kumoutuvat 

laillisuusperustein arvioitavan kunnallisvalituksen johdosta.1368 Kimmo Malinin1369 

selvityksen ”Muutoksenhaku kaava-asioissa. Hallintotuomioistuimet 2003–2006” 

mukaan kuntien asemakaavapäätöksiin kohdistuneista valituksista hyväksyttiin vain 

noin kymmenesosa, mikä kertoo että valituksen kohteeksi joutuneet kuntien 

asemakaavat olivat hyvin suurelta osin sekä sisällöltään että menettelyiltään 

asianmukaisia. Sama koskee tarkasteltuja rantayleiskaava- ja yleiskaavaratkaisuja, 

tosin näiden päätösten kohdalla hyväksyttyjen valitusten osuus oli hieman 

korkeampi. Toisaalta ko. selvityksen mukaan alueelliset ympäristökeskukset 

käyttivät valitusoikeuttaan yleensä varsin maltillisesti. Valitusoikeuden käyttö 

vaikuttaa myös pääsääntöisesti hyvin perustellulta, sillä ympäristökeskusten 

                                                   
1368 Outila 2012, 82. 
1369 Malin 2008a 
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tekemien valitusten hyväksymisprosentti on ollut korkea suhteessa muihin 

valittajaryhmiin sekä hallinto-oikeuksissa että KHO:ssa.  

2. Kuntien ja valtion väliset kunnalliseen itsehallintoon 

ja toimivallanjakoon liittyvät konfliktit kaavoituksessa 

2.1 Valtion viranomaisten näkemyksiä kunnalliseen itsehallintoon ja 

toimivallanjakoon liittyvistä konflikteista kaavoituksessa 

Museoviraston edustajan mukaan konflikteja kuntien ja valtion välille aiheuttaa 

erityisesti se, että kaikkien osapuolten ammattitaidossa on puutteita. 

Ympäristöasioiden oppiminen pitäisi alkaa jo päiväkodista ja peruskoulusta alkaen. 

Toimivallanjakoon liittyviä konflikteja ratkaistaan Museoviraston edustajan mukaan 

ennen kaikkea koulutuksella. Museoviraston edustajan mukaan toimivallanjakoon 

liittyvät kaavoituksen konfliktit tulevaisuudessa vähentyvät, jos kuntien koko 

kasvaa.  

Ympäristöministeriön edustajan mukaan museovirastoilla ja kunnilla on ollut 

erimielisyyksiä ehkä enemmän kuin muiden tahojen kanssa. Hänestä se johtuu 

museoviraston roolista ja siitä että joudutaan rakennusympäristöarvojen kanssa 

ristiriitaan. Lisäksi ympäristöministeriön edustajan mukaan museoviraston resurssit 

olivat alkuun aika pienet ja heillä ei aina ollut riittävästi mahdollisuuksia osallistua 

viranomaisneuvotteluihin ja siksi heidän kannanottonsa tuli joskus vähän 

myöhäisemmässä vaiheessa ja ehkä vähän yllättäenkin. Tästä syntyi ehkä 

ristiriitojakin.    Ympäristöministeriön edustajan mukaan yhteistyö kuntien ja 

valtion viranomaisten välillä sujuisi paremmin, jos pystyttäisiin puolin ja toisin 

käyttämään enemmän voimavaroja suunnittelutyöhön ja yhteistyöhön.  

Museoviraston edustajan mukaan muinaismuistolaista on tullut erimielisyyttä 

museoviraston ja kuntien välillä. Lisäksi museoviraston edustajaa häiritsee se, että 
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ympäristökeskukset ovat aika ”eriparisia”. Hän toivoisi, että neuvottelut (valtion 

virkamiesten ohjaus) ja kehittämiskeskustelut olisivat tasalaatuisempia kuin, mitä ne 

ehkä tällä hetkellä ovat. Museoviraston edustajan mukaan kunnat ja 

ympäristökeskukset eivät ole luulleet liikoja oman roolinsa suhteen. Museoviraston 

edustaja toteaa, että ehkä enemmän museoviraston roolin suhteen luullaan liikoja. 

Jos kunnalla on voimavaroja, osaamista ja asennetta, silloin kunta ottaa aktiivisesti 

käyttöönsä toimivaltansa ja päätösvaltansa. Jos se ottaa kaikki asiat huomioon, niin 

ristiriitatilanteita ei synny. Enemmän on kyse Museoviraston edustajan mukaan 

kunnan omasta toimintamallista. Luottamusmiehet eivät Museoviraston edustajan 

mukaan ehkä ole riittävän hyvin perillä siitä, miten kaavoitusprosessit toimivat. 

Lisäksi luottamusmiesten käsitys vastuista ja sitoumuksista on Museoviraston 

edustajan mielestä joillekin on epäselvää mitä kunnan toimivalta edellyttää.   

Museoviraston edustaja toteaa, että museoviraston ja kuntien välillä 

kaavoitusasioista keskustellaan ja välillä syntyy vähän jännitteitä, mutta 

Museoviraston edustajan mukaan museovirasto otetaan huomioon. Joskus 

aikataulut tekevät myös tiukkaa. Museoviraston edustajan mukaan suurten kuntien 

kanssa on ehkä helpompi toimia nimenomaan virkamieskulttuurissa. Pienten 

kuntien kanssa on ehkä vähän vaikeampaa, koska museovirasto on fyysisesti 

kaukana. 

Ympäristöministeriön edustajan mukaan konfliktit ovat kaavoituksessa ennen 

kaikkea lupapuolella ei niinkään toimivallanjakoon liittyvissä kysymyksissä. 

Ympäristöministeriön edustajan mukaan, jos toimivaltaa on käytetty kunnissa 

sellaisessa tarkoituksessa, että sisältö on väärä, niin siihen mahdollisesti puututaan, 

mutta ei pelkästään sen takia, että oikean päätöksen on tehnyt väärä viranomainen. 

Ympäristöministeriön edustajan mukaan toimivallanjakoon liittyvät konfliktit ovat 

vähentymässä, kun toimivallanrajat ovat selkiytymässä.  
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2.2 Kuntien viranomaisten näkemyksiä kunnalliseen itsehallintoon 

ja toimivallanjakoon liittyvistä konflikteista kaavoituksessa  

Haastattelemani maakuntien edustajan mukaan tulevaisuudessakin konflikteja 

tulevat aiheuttamaan sellaiset asiat, jotka ovat laajempia eli joko ylikunnallisia, 

seudullisia, maakunnallisia tai valtakunnallisia. Näiden asioiden asioiden kytkeminen 

on vaikeaa kunnalliseen päätöksentekoon. Haastattelemani maakuntien edustaja 

toteaa, että noudattaa työssään sitä, että silloin kun on kyse kunnallisesta asiasta ja 

kunnan päätösvallassa olevasta alueidenkäyttöön liittyvästä asiassa, niin siihen ei 

ainakaan maakunnan liitolla ole kommentoitavaa. Tämä estää ristiriitoja. Kunta saa 

tehdä huonojakin ratkaisuja, jos haluaa. Ongelmia maakuntien edustajan mukaan 

aiheuttaa myös se, että maankäyttö- ja rakennuslaissa on hyvin epäselvästi 

määritelty toimivaltarajat. Lisäksi valtakunnalliset alueidenkäyttötavoitteet 

aiheuttavat jatkossakin maakuntien edustajan mukaan ongelmia. Kaiken kaikkiaan 

VATT:ien soveltaminen on maakuntien edustajan mukaan ongelmallista, koska ne 

ovat ristiriitaisia tai niin ”maailmaa syleileviä”, että niitä voi tulkita miten vain. Kuka 

tulkitsee niitä? Kuka viime kädessä voi tulkita? Ovatko tulkinnat valtakunnallisesti 

yhteneviä? Maakuntakaavoituksessa konflikteja on maakuntien edustajan mukaan 

ratkaistu kaikilla tavoin. Haastattelemani maakuntien edustajan mukaan 

konfliktitilanteet ovat maakuntakaavoituksessa ehdottomasti lisääntymässä.  

Kuntaliiton edustajan mukaan kaavakonfliktit liittyvät yleensä 

sisältökysymyksiin, mutta ne näyttäytyvät joillekin kunnille siten, että ne liittyisivät 

toimivallanjakoon eli siihen kuka päättää? Kuntaliiton edustajan mukaan ristiriita 

tulee siitä, kun museovirasto tai ympäristökeskus sanoo, että tämä rakennus tulee 

suojella ja kunta sanoo, että ei tule suojella, niin osapuolet kokevat, että kumpi tästä 

oikein määrää. Osapuolet voivat myös soittaa Suomen kuntaliittoon ja kysyä, että 

kumpi tästä oikein määrää ja kokevat, että tässä on nyt konflikti, joka liittyy 

vallanjakoon. Kuntaliiton edustajan mukaan prosessi menee siten, että kunta kyllä 

päättää, mutta jos toinen osapuoli on eri mieltä, niin se sitten valittaa. Kummallakin 
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on omat roolinsa. Kuntaliiton edustajan mukaan ympäristökeskuksenkin on 

osattava sanoa kunnalle, että tämähän on teidän päätösvallassa. Ympäristökeskus 

voi esittää asian neuvottelutilanteessa niin, että ei jää tahallisesti väärä käsitys. 

Kuntaliiton edustajan mukaan konfliktitilanteita vältetään jatkossakin kouluttamalla 

ja ohjeistamalla osapuolia.  

Kuntaliiton edustajan mukaan monet tahot ovat jatkossakin hyvin 

kiinnostuneita kaavoista. Moni valtion taho ja intressi vaikuttaa kaavoitukseen. 

Tästä voi aiheutua jatkossakin konflikteja. Kuntaliiton edustajan mukaan 

ilmastonmuutos ehkä johtaa siihen, että ohjausta täytyy kiristää ja siinä tulee 

konfliktinkin paikka. Kuntakenttä on muuttunut paljon ja tulevaisuudessa pienet 

kunnat ovat kovaa vauhtia vähenemässä. Kuntaliitokset merkitsevät Kuntaliiton 

edustajan mukaan sitä, että tulee osaavampia kuntia ja silloin voi tietysti ajatella niin, 

että konfliktit olisivat vähentymässä. Kuntaliiton edustaja toteaa vielä, että 

jatkossakin konfliktitilanteita voivat aiheuttaa se, ympäristökeskukset vaativat 

kunnilta liikaa selvityksiä eli ikään kuin ne turvaavat oman selustansa. On 

äärimmäisen vaikeaa mitata, mikä on liikaa ja mikä ei, mutta ympäristökeskuksen 

asema kaavoituksessa on se, että se laittaa ympäristökeskukset helposti vaatimaan 

liikaa kunnilta. Tämä liittyy siihen, että ympäristökeskukset eivät joudu maksamaan 

niitä. Jos ympäristökeskukset vaativat riittävästi selvityksiä, niin ne varmistavat 

oman selustansa ja eivät joudu itse vastuuseen. Ne eivät ole Kuntaliiton edustajan 

mukaan vastuussa taloudellisesti vaan vastuussa sisällöllisesti. Tämä on 

houkutteleva tilanne vaatia liikaa ja usein ympäristökeskukset vaativat vähän yli. 

Ongelma liittyy vielä siihen, että jotta valtion viranomainen pystyy kohdentamaan 

vaatimuksensa juuri oikeisiin selvityksiin, niin se vaatii todella kovaa ammattitaitoa 

ja sitä ei tällä hetkellä aina löydy. Tämä vaatii todellla kovaa ammattitaitoa. 

Kuntaliiton edustajan mukaan ympäristökeskuksilla on usein sellainen 

”peruspatteri”, jonka ne vaativat kaikilta. Niillä ei ole välttämättä mitään tekemistä 

sen kanssa, millainen ratkaisu kaavasta lopulta syntyy. Tämä on ns. ”varmuuden 
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vuoksi selvittämistä”. Toinen ääripää on se, että on joitakin kuntia, jotka luulevat, 

että ei tarvitse selvittää mitään.  

Haastattelemani kuntakaavoittajan mukaan konflikteja neuvottelumenettelyissä 

aiheuttaa se, jos  jompikumpi osapuoli ei ole neuvottelutilanteessa motivoituneena. 

Tämän jälkeen on helppo heittää lausunto, jossa sitten sanotaankin jotakin muuta 

kuin siellä neuvottelussa. Neuvottelun sitovuusaste pitäisi varmistaa muistiolla tai 

päätöksillä. Kaikkien osapuolien pitää kokea, että neuvottelumenettely on aitoa 

työtä. 

Haastattelemani kuntakaavoittajan mukaan konflikteja kaava-asioista on 

syntynyt sillä tavalla, että ympäristökeskus on tulkinnut, että jotakin asiaa ei ole 

riittävästi selvitetty. Lisäksi on vedottu VATT:eihin ja suuriin kokonaisuuksiin. 

Ympäristökeskus on puuttunut erityisesti suunnittelutarveratkaisuihin ja pieniin 

kaavoihin.  Haastattelemani kuntakaavoittaja toteaa, että konfliktit eivät ole jatkossa 

vähentymässä. Hänen mukaansa jokaisessa ihmisessä on varmasti tietynlainen 

vallanhalu ja jos pääsee tällaiseen konfliktikeskeiseen toimintatapaan sisään, niin 

mielelläänhän sitä jatkaa. 

2.3 Konfliktien ratkaisemisesta 

Turtiainen1370 on todennut, että sovittelumenettely ei sovi kaikkien 

ristiriitatilanteiden ratkaisuun. Yhtenä esimerkkinä hän mainitsee tilanteen, jossa eri 

osapuolten valtasuhteet ovat hyvin epätasaväkiset, eikä epäsuhdetta voida 

menettelyn kuluessa tasoittaa. Turtiaisen mukaan epätasapainoisen valtasuhteen 

tilanteessa ei ylivoimaisella osapuolella ole edes houkutteita ryhtyä neuvotteluun, 

sillä edut ja tavoitteet voidaan saavuttaa muilla keinoin. Mielestäni kaavoitus- ja 

ympäristöasioiden sovittelun kannalta olisi tärkeää saavuttaa tilanne, missä eri 

osapuolten valtasuhteet olisivat tasapuoliset. Toisaalta valta on kuitenkin 

monitahoinen ilmiö. Valtasuhteiden analysointi voi osoittautua hyvin vaikeaksi.  

                                                   
1370 Turtiainen 1996, 15-16 
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Konfliktinratkaisun mahdollisuudet perustuvat joka tapauksessa osapuolten 

näkemyksille konfliktin tarpeellisuudesta tai haitallisuudesta. Peltonen ja 

Villanen1371 toteavat, että ratkaisun edellytykset heikkenevät merkittävästi, mikäli 

yksikin konfliktin osapuolista kokee hyötyvänsä konfliktista. Kun osapuolten välillä 

on yhteensopivia intressejä tai toisistaan riippumattomia, samaan aikaan 

toteutettavissa olevia intressejä, konfliktien ratkaistavuus helpottuu. Peltonen ja 

Villanen kirjoittavat: ”Yksimielisyys intressien taustalla vaikuttavista perusarvoista 

helpottaa neuvotteluja samoin kun kiistakysymysten rajautuneisuus ja mittakaava: 

selvästi rajautuvissa paikallisissa hankkeissa menettelyn sovellettavuus on parempi 

kuin laajalle levittäytyvissä ongelmissa. Yksittäisten suunnitteluhankkeitten sovittelu 

on helpompaa kuin kokonaisten politiikkasektoreiden tai esimerkiksi 

ympäristölainsäädännön uudistusten (ns. policy dialoque -sovellukset).”  Kangas1372 

on kirjoittanut, että olisi aihetta ryhtyä tarkemmin selvittämään, minkä tyyppisissä 

tilanteissa sovittelusta olisi hyötyä ja millaisilla periaatteilla sovittelumenettely 

voitaisiin kytkeä suunnittelu- ja lupaprosesseihin. Olen tästä Kankaan kanssa täysin 

samaa mieltä.  

3. Kunnallinen itsehallinto ja toimivallanjako 

Pohjoismaiden kaavoituksessa 

Valtionhallinnon ulkopuolisiin kohdistuvan ohjauksen tulee laillisuusperiaatteen 

mukaisesti kaikissa Pohjoismaissa perustua ensinnäkin lainsäädäntöön tai toiseksi 

lainsäädännöllä delegoituun toimivaltaan. Hallituksella on Suomessa valta ohjata 

valtakunnallisten alueidenkäyttötavoitteiden avulla kaavoja, mutta 

hallintotuomioistuimella on valta viime kädessä tulkita päätösten lainmukaisuutta. 

Ruotsilla on käytössään erityiset ympäristönlaatutavoitteet (miljökvalitetsmål),  jotka 

ovat laadultaan jossain määrin Suomen valtakunnallisiin alueidenkäyttötavoitteisiin 

                                                   
1371 Peltonen & Villanen 2004, 50. 
1372 Kangas 2010, 187-194. 
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verrattavissa olevia strategisia päämääriä. Norjassa ympäristöministeriö voi tulkita 

ensinnäkin poliittisin valtakunnallisin suuntaviivoin ja toiseksi hallinnollisin 

määräyksin kaavoituslainsäädännön tavoitteita. Paikallisia intressejä ei voida 

kuitenkaan määritellä poliittisin suuntaviivoin. Tanskassa ympäristö- ja 

energiaministeriö tulkitsee kaavoituslain mukaisia tavoitteita antamalla 

valtakunnansuunnitteludirektiiveillä lain tavoitetta soveltavia määräyksiä 

maankäytöstä, jotka myöhemmin on voitu sisällyttää lainsäädäntöön. Näin on 

tapahtunut esimerkiksi ohjattaessa rantojen suojelua ja tuulivoimaloiden 

sijoittamista. 

Tanskassa toteutettiin merkittävä kuntauudistus vuonna 2007. Tanska poikkeaa 

uudistuksen jälkeen muista Pohjoismaista selvemmin. Uudistuksen tavoitteena oli 

saavuttaa suurtuotannon etuja paikallistasolla ja keventää väliportaan hallintoa. 

Politiikkalohkojen strategisena ohjaajana keskeinen asema on ministeriöillä. Kuntia 

on kannustettu keskenään pysyvään yhteistyöhön muun muassa luonnonsuojelussa 

ja ympäristöasioissa. Viiden regionin tehtävänä ovat aluekehitystehtävät. 

Ensisijaisena tehtävänä on  maakunnan strategisen kehittämissuunnitelman ja 

työllisyysstrategian laatiminen. Suunnittelu kattaa laajalti julkiset toimet alueella. 

Aluekehittäminen rahoitetaan valtion ja kuntien keskinäisellä rahoituksella. Tanskan 

uudistus on kiinnostanut koko Pohjolaa. Esimerkiksi suomalaiset kunta- 

aluerakenneuudistajat ovat käyneet tutustumassa malliin paikanpäällä. 

Projektipäällikkö Kenneth Kristensen Tanskan kuntaliitosta muistuttaa, että Tanska 

poikkeaa niin pinta-alaltaan kuin väestöntiheydeltäänkin Suomesta, Ruotsista ja 

Norjasta. Palvelut on helpompi järjestää lähelle kuntalaisia, eikä suurkunnista kasva 

alueeltaan liian isoja. ”Innostukaa, mutta älkää kopioiko”, on Kristensenin viesti 

muille Pohjoismaille.1373 

Pohjoismaissa kaavapäätökset ovat poliittisen järjestelmän, kunnanvaltuuston tai 

kuntien alueellisen yhteenliittymän, tekemiä päätöksiä. Tanskassa ja Norjassa 

                                                   
1373 Ks. tarkemmin 

http://www.ts.fi/teemat/sunnuntai/1074092770/Tanskan+kuntakartta+piirrettiin+uusiksi  
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erityisesti asukkaiden vaikutusmahdollisuudet kaavoituksessa ovat laajat ja julkista 

keskustelua tuetaan monin tavoin. Erilaisten intressien yhteensovittaminen on eri 

Pohjoismaissa keskeisellä sijalla päätöksenteossa. Kaavoitusta koskevassa 

päätöksenteossa hallinnon tehtävänä on asiantuntemuksensa perusteella edustaa 

yleistä intressiä sekä sektorikohtaisia intressejä kaavapäätöksissä. Aluehallinnolla ja 

keskushallinnolla on kaavoitusasioissa valtaa ohjata kuntien maankäyttöä. Kaikissa 

Pohjoismaissa kaavoituksen oikeudellinen ohjaus perustuu pääosin joustaviin 

oikeusnormeihin. Ne delegoivat päätöksentekijälle, viime kädessä 

tuomioistuinlaitokselle, normien tulkinnan. Lisäksi ohjaus perustuu  

tavoitenormeihin, jotka delegoivat julkiselle hallinnolle normien soveltamisen. 

Hyvinvointivaltiollinen oikeudellinen ohjaus kohdistuu sekä tuomioistuinlaitoksen 

ja että poliittishallinnollisen järjestelmän toimivallan määrittelyyn. Poliittis-

hallinnollista järjestelmää ohjataan tavoitenormein edistämään laissa mainittuja 

tavoitteita. Pääasiassa tavoitenormit ohjaavat punnintanormien soveltamista. 

Joustavien normien sisällön määrittävät tuomioistuimet, viime kädessä korkein 

hallinto-oikeus.  

Pohjoismaiset hallintojärjestelmät kaavoitusasioissa poikkeavat jossain määrin 

toisistaan. Pääosa kaikista kaavapäätöksistä tehdään kunnissa. Poikkeuksena ovat 

kuitenkin esimerkiksi maakuntakaavapäätökset, jotka kuuluvat maakuntien 

toimivaltaan. Ympäristöministeriön lisäksi kaavoitusasioita hoitaa 

maakuntaneuvosto. Kaikissa Pohjoismaissa keskushallinnon toimivalta on 

pääasiassa norminantovaltaa. Sekä valtion viranomaisten ohjausvalta että 

muutoksenhaku eroavat kaava-asioissa Pohjoismaissa. 

Tanskassa ja Norjassa ministeriön toimivaltaa tulkita sitä mikä kuuluu 

valtakunnallisten intressien piiriin rajoittavat vain laissa muiden viranomaisten 

toimivaltaan määritellyt säädökset. Erityisesti Norjassa ympäristöministeriöllä on 

vahva rooli normien tulkinnassa. Ministeriön tehtävänä on Norjassa ohjata 

kaavoitusta ensinnäkin poliittisesti sekä kaavoja vahvistaessaan tutkia 

valtakunnallisten intressien huomioon ottaminen kaavoituksessa. Myös 
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maakuntaneuvostoilla ja kunnanvaltuustoilla on itsenäistä päätösvaltaa siltä osin, 

kun ministeriö ei ole määritellyt asiaa valtakunnalliseksi intressiksi. Tanskassa 

muodollinen toimivalta on desentralisoitu siten, että ylemmät viranomaiset 

puuttuvat alemman viranomaisen päätöksiin vain sellaisissa toimivaltaansa 

kuuluvissa asioissa, jotka on lailla säädetty. Poikkeuksen tästä muodostaa 

ympäristöasioista vastaava ministeriö, joka voi valtakunnansuunnitteludirektiivillä 

määritellä asian valtakunnalliseksi intressiksi ja siten toimivaltaansa kuuluvaksi. 

Lainsäädännöllä toisen viranomaisen toimivaltaan kuuluvaan asiaan ministeriö ei 

voi kuitenkaan puuttua. Tanskassa kuntakaavalla voidaan lisäksi ohjata myös muita 

kuin kaavoituslainsäädännössä mainittuja asioita.  

Valtiollisilla viranomaisilla on Tanskassa käytössään monipuolinen valikoima 

keinoja, joilla voidaan tarvittaessa varmistaa valtiollisten alueidenkäyttötavoitteiden 

toteutuminen. Tanskalainen järjestelmä eroaa muun muassa tässä suhteessa 

suomalaisesta järjestelmästä erityisesti siinä, että Tanskassa valtiolliset viranomaiset 

voivat antaa hyvin sitovia ja erittäin yksityiskohtaisiakin määräyksiä 

alueidenkäytönsuunnittelua koskien. Lisäksi ne voivat viime kädessä osallistua myös 

itse kaavoitukseen. Ruotsissa maankäytön valtiollinen ohjaus on sen sijaan varsin 

hajanaisempaa, eikä siellä ole esimerkiksi täysin Suomen valtakunnallisiin 

alueidenkäyttötavoitteisiin verrattavaa järjestelmää, jolla valtio voisi ohjata 

alueellista tai kunnallista maankäytön suunnittelua. 

Kaikissa Pohjoismaissa viranomaisten harkintavaltaa rajoittavat samat 

periaatteet. Herala1374 on todennut, että Pohjoismaissa tuomioistuimet ovat 

erityisesti puuttuneet yhdenvertaisuusperiaatteen noudattamiseen. Heralan mukaan 

Tanskassa on pohdittu myös tarkoitussidonnaisuusperiaatteen merkitystä 

viranomaisten toimivaltaa rajoittavana periaatteena. Tarkoitussidonnaisuuden 

periaatteen kannalta on erityistä merkitystä sillä, mitä tavoitteita viranomaisen tulee 

edistää. Herala toteaa, että Norjassa tarkoitussidonnaisuusperiaatetta on esitetty 

                                                   
1374 Herala 1997, 240. 
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tulkittavaksi siten, että yleisen edun huomioon ottamiseksi viranomaisten tulee 

edistää myös muiden viranomaisten toimivaltaan kuuluvia tavoitteita.  

Muutoksenhaku kaavapäätöksistä eroaa Pohjoismaissa ensinnäkin sen vuoksi, 

että Suomessa ja Ruotsissa on yleisten tuomioistuinten rinnalla 

hallintotuomioistuimia, toiseksi sen vuoksi, että kaavojen luonne poikkeaa jonkin 

verran eri maissa. Ruotsissa ja Norjassa maakuntakaava ja Ruotsissa ja Tanskassa 

myös kuntakaavat ovat poliittisia päätöksiä, eikä niistä voi valittaa kuin niiden 

laillisuuden osalta. Suomessa kaavoista voi valittaa sekä laillisuuden että 

tarkoituksenmukaisuuden osalta, mikäli ne on alistettava vahvistettaviksi. Muista 

kaavoista voi valittaa vain niiden laillisuuden osalta. Korkein hallinto-oikeus 

käsittelee ylimpänä valitusviranomaisena kaikkia kaavoja koskevat valitukset. Tosin 

ympäristöministeriön päätöksestä voidaan valittaa vain laillisuusperustein. Norjassa 

ylin tuomioistuin, korkein oikeus, käsittelee pääsääntöisesti vain kaavoitukseen 

liittyviä korvauskysymyksiä. Kaavoitusta koskevaksi muutoksenhakuinstanssiksi on 

perustettu Tanskassa luontovalituslautakunta, jonka jäsenet on valittu sekä 

oikeudellisen asiantuntemuksen perusteella että poliittisin perustein. Valittaa saa 

kuitenkin vain laillisuusperustein, ei tarkoituksenmukaisuusperustein. Tanskassa 

lisäksi yleiset tuomioistuimet käsittelevät kaavoista tehtyjä valituksia, jotka ovat 

tutkineet myös kaavoitusviranomaisten toimivaltarajoja. Norjassa ja Tanskassa 

hallintotuomioistuinten puuttumisen vuoksi oikeusasiamiehellä on merkittävämpi 

asema hallintopäätösten valvonnassa kuin Suomessa ja Ruotsissa. Tuomioistuimet 

käsittelevät Norjassa ja Tanskassa hallintoasioita koskevia kanteita melko harvoin. 

Kyse on usein riita- tai rikosasiaan liittyvästä hallintoasiasta. Keskeisempi merkitys 

onkin oikeusasiamiehen suorittamalla laillisuusvalvonnalla. 

Valittajien piiri eri Pohjoismaissa on toisistaan poikkeava. Kunnallisvalituksen 

perusteella valittamaan oikeutettujen piiriin kuuluvat Suomessa asianosaisten lisäksi 

kaikki kunnan jäsenet. Valitukseen oikeutettujen piiriin kuuluvat asianosaisten 

lisäksi eräät viranomaiset ja yhteisöt. ELY-keskuksella on viran puolesta yleisen 

edun valvontaa palveleva valitusoikeus. Valitusoikeus on myös maakunnan liitolla 
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ja kunnalla, joiden alueella kaavassa osoitetetulla maankäytöllä on vaikutuksia. 

Lisäksi kaavapäätöksistä voivat valittaa yhteisöt. Vaikutuksiltaan vähäisten 

asemakaavan muutosten osalta valitusoikeus on rajoitettu koskemaan niitä, joiden 

oikeuteen, etuun tai velvollisuuteen kaavanmuutos välittömästi vaikuttaa. 

Valitukseen oikeutettuja ovat paitsi maata omistavat tai hallitsevat, tämän alueen 

asukkaat tai siellä toimivat yritykset, jos kaava vaikuttaa heihin. Lisäksi 

viranomaisilla ja paikallisilla ja alueellisilla järjestöillä toimialallaan on valitusoikeus. 

Sellaisesta päätöksestä, jolla hallinto-oikeus on valituksen johdosta kumonnut 

kunnan kaavapäätöksen tai rakennusjärjestyksen, saa valittaa vain MRL 191.4 §:n 

mukaan vain asianomainen kunta. Muilla tahoilla ei ole oikeutta jatkovalitukseen. 

Ainoana poikkeuksena on maanomistaja, joka on huolehtinut ranta-asemakaavan 

laatimisesta. Mikäli taas maakuntakaava on jäänyt vahvistamatta, siitä päätöksestä 

saa valittaa vain maakunnan liitto ja kunta. 

Ruotsissa yleispiirteisten kaavojen laillisuudesta voivat valittaa 

kunnallisvalituksen mukaisesti kaikki kuntalaiset. Sen sijaan detaljikaavoista ja 

alueellisista määräyksistä voivat kuitenkin valittaa vain ne asianosaiset, jotka ovat 

kaavan nähtävillä ollessa esittäneet näkökohtia, joita ei ole otettu huomioon. Myös 

päätöksen tehneellä viranomaisella on valitusoikeus Ruotsissa. Norjassa 

valitusoikeus on asianosaisilla, muilla joilla on oikeudellinen valitusintressi sekä 

julkisilla viranomaisilla, joiden toimivaltaa asia koskee. Tanskan osalta on 

muistettava, että maassa ei ole hallintotuomioistuimia, mutta hallinnollisen 

päätöksen lainmukaisuus (oikeudelliset kysymykset) on mahdollista saattaa yleisen 

tuomioistuimen tutkittavaksi. Käytännössä tuomioistuinkontrolliin on turvauduttu 

varsin harvoin, mutta kaavojakin koskevaa oikeuskäytäntöä on kuitenkin olemassa. 

Asia on saatettava kanteella vireille kaavoitusta koskevissa asioissa kuuden 

kuukauden kuluessa päätöksen tekemisestä. Kaikista kaavoista voidaan Tanskassa 

valittaa oikeudellisissa kysymyksissä (for så vidt angår retlige sporgsmål). 

Oikeudellisia kysymyksiä ovat esimerkiksi epätäsmälliset ilmaukset "suurehko" tai 

"nopeasti" (snarest). Oikeudelliset kysymykset ovat toimivaltakysymyksiä, 
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menettelyseikkoja tai kaavan sisältöä koskevia. Oikeuskäytännössä esimerkiksi 

yksityiskohtaisen kaavan kuntakaavan mukaisuus on katsottu oikeudelliseksi 

kysymykseksi. Valitusaika on neljä viikkoa. Tanskassa valitusoikeus on ministeriöllä, 

viranomaisilla, joiden toimivaltaan kuuluvasta asiasta on kysymys sekä muilla, joilla 

on asiassa oikeudellista intressiä, kuten asianosaisilla ja paikallisilla yhdistyksillä. 
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TIIVISTELMÄ 

Avainsanat: Kunta, kaavoitus, itsehallinto, kaavoitusmonopoli, konflikti, 

Pohjoismaat 

 

Johdanto 

 

Kaavoitus on kunnallisen itsehallinnon kannalta keskeinen kunnan strategisen 

johtamisen väline. Kaavoituksella on kunnan kannalta merkittävä vaikutus, sillä sen 

avulla itsehallinnollinen kunta vaikuttaa yhteisön kehitykseen ja kunnan jäsenten 

elinympäristön tulevaisuuteen. Tehtävän merkittävyyden takia kaavoitus on ollut 

vahvasti valtion viranomaisten kontrolloimaa. Kunnallisen päätösvallan lisääminen 

maankäytössä on yksi maankäyttö- ja rakennuslain (132/1999, MRL) tavoite 

lainvalmisteluasiakirjojen mukaisesti (HE 101/1998). Tämä näkyy muun muassa 

siinä, että maankäyttö- ja rakennuslailla poistettiin kuntien kaavojen 

alistusmenettely. Toiseksi kuntien toimivaltaa poikkeamisasioissa lisättiin. 

Kolmanneksi maankäyttö- ja rakennuslain myötä kaavavalitukset siirrettiin jo ensi 

asteessa tuomioistuinlinjalle. Lisäksi kaavoituksen vuorovaikutteisuutta korostettiin. 

Valtion ympäristöviranomaisten roolin kehittäminen ennakko-ohjauksen ja 

asiantuntija-avun suuntaan on myös yksi maankäyttö- ja rakennuslain tavoite 

lainvalmisteluasiakirjojen mukaisesti. Elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskusten 

(ELY-keskusten) tehtävät painottuvat valtakunnallisten tavoitteiden turvaamiseen, 

neuvotteluyhteistyöhön sekä neuvonta- ja asiantuntija-avun antamiseen kunnille 

kaavoitusprosessin kuluessa (MRL 18 §). ELY-keskukselle on lisäksi jätetty 
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mahdollisuus puuttua kunnan kaavaratkaisuun oikaisukehotusmenettelyn (MRL 

195 §) ja valituksen (MRL 191 §) kautta. Maankäyttö- ja rakennuslain taustalla on 

entistä selkeämpi roolijaottelu: kunta kaavoittaa – valtio ohjaa ennakollisesti – 

hallinto-oikeus ratkaisee lainmukaisuuden valitusten pohjalta. Vaikka lain roolijako 

on periaatteessa selkeä, osa kunnista on kuitenkin ilmaissut tyytymättömyytensä 

siihen. Osa kunnista on sitä mieltä, että vaikka maankäyttö- ja rakennuslaki 

periaatteessa antaa mahdollisuuden toimia itsenäisesti maankäytön ohjauksessa ja 

rakentamisessa, valtio edelleen puuttuu niiden mielestä siihen liikaa. Keskustelua 

maankäyttö- ja rakennuslain myötä on herättänyt erityisesti se, kuinka pitkälle 

kuntien itsenäistä päätösvaltaa on kunnioitettava kaavoituksessa. 

 

Tutkimustehtävä  

 

Tutkimuskohteena on selvittää kuntien itsehallinnollista asemaa kuntien 

kaavoituksessa. Tutkimuksen lähtökohtana on havainto, jonka mukaan 

maankäyttö- ja rakennuslain tavoitteena oli vahvistaa kuntien itsehallinnollista 

asemaa kaavoituksessa. Tutkimuksessa selvitetään tämän tavoitteen toteutumista. 

Tämän tutkimuksen ensimmäisenä ja ensisijaisena tehtävänä on selvittää, mitä 

kunnallisella itsehallinnolla tarkoitetaan kaavoituksessa ja miten kuntien 

itsehallinnollinen asema kaavoituksessa on muuttunut maankäyttö- ja rakennuslain 

myötä. Tutkimuksen toisena tehtävänä on kuvata ja systematisoida millaisia ovat 

kuntien ja valtion väliset kunnalliseen itsehallintoon ja toimivallanjakoon liittyvät 

konfliktit kaavoituksessa. Tutkimuksen kolmantena tehtävänä on suorittaa 

pohjoismainen vertailu kunnallisesta itsehallinnosta kaavoituksessa. Tarkoituksena 

on tuottaa uutta vertailutietoa kunnallisen itsehallinnon asemasta eri Pohjoismaiden 

kaavoituksessa. Vertailumaat ovat Ruotsi, Norja ja Tanska. Vertailun avulla etsitään 

eroavuuksia ja yhtäläisyyksiä vertailumaiden kuntien itsehallinnon asemasta 

kaavoituksessa.  
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Tutkimusmetodi  

 

Tutkimus on ensisijaisesti lainopillinen, mutta lainopillisen lähestymistavan 

tukena tutkimus käyttää lähestymistapoinaan oikeushistoriaa, oikeussosiologiaa ja 

vertailevaa oikeustiedettä. Tutkimuksessani etsitään oikeusdogmaattisen 

tutkimuksen keinoin kunnallisen itsehallinnon oikeudellisia rajoja ja 

oikeusvaikutuksia kaavoituksessa. Tutkimukseni sijoittuu sekä teoreettisen että 

käytännöllisen lainopin alueille. Mielestäni lainopilla on tärkeä tehtävä tiedon 

tuottamisessa kuntien ja valtion viranomaisten toimivallasta ja sen rajoista 

kaavoituksessa. Viranomaisten toimivallan rajojen tiedostaminen on tärkeää yksilön 

tiedonintressin kannalta, mutta myös viranomaisen tiedonintressin kannalta 

viranomaisen toimiessa virkavastuun uhalla käyttäessään julkista valtaa. 

Oikeudellisen prosessin näkyväksi tekeminen ja oikeudellisen tiedon tuottaminen 

osaksi viranomaisen toimintaa on mielestäni hyvin tärkeää maankäyttö- ja 

rakennuslain ollessa tulkinnanvarainen. Tutkimustehtävää tarkastellaan myös 

oikeushistoriallisesta, oikeussosiologisesta ja oikeusvertailevasta näkökulmasta. Tätä 

voidaan perustella siten, että tässä tutkimuksessa oikeushistoria ja oikeussosiologia 

täydentävät oikeusdogmaattista lähestymistapaa. Tutkimuksessa ei tarkastella 

pelkästään sitä, mitä lainsäädännössä on säädetty kunnallisesta itsehallinnosta 

kaavoituksessa vaan kunnallista itsehallintoa tarkastellaan myös yhteiskunnallisena 

ilmiönä kaavoituksessa sekä oikeushistorian että oikeussosiologian avulla.  

 

Tutkimustulokset  

 

Kunnat vastaavat maankäytön suunnittelusta alueellaan. Tätä velvollisuutta ja 

oikeutta kutsutaan "kaavoitusmonopoliksi". Kaavamonopolin suhteellisuutta 

osoittavat rakennuslainsäädännön aineelliset harkintaa rajoittavat säännökset, 

valtakunnallisten ja maakunnallisten suunnitelmien ohjausvaikutus sekä 

alistusvelvollisuus. Lisäksi maankäyttö- ja rakennuslaissa on asetettu kuntatason 
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kaavojen laatimiselle menettely- ja sisältövaatimukset, joita on asiaa valmisteltaessa 

ja kaavapäätöstä tehtäessä noudatettava. Lainalaisuusperiaatteen mukaisesti lakia on 

tarkoin noudatettava. Päätöksenteko kaavoituksessa on kuitenkin usein 

ongelmallista siksi, että kaavoitusta ohjaavat maankäyttö- ja rakennuslain 

säännökset eivät ole tarkkoja vaan ne ovat sisällöltään kovin joustavia. Esimerkiksi 

lain tarkoin noudattaminen on vaikeata, koska kaavan sisältövaatimukset ovat 

varsin joustavia normeja. Kaavalle laissa asetetut sisältövaatimukset ovat kuitenkin 

vähimmäisvaatimuksia, jotka kaavan tulee aina täyttää, että kaavaa 

valitustapauksessa voitaisiin pitää hyväksyttävänä. Sisältövaatimusten puitteissa jää 

usein kaavan valmistelijalle ja päättävälle lautakunnalle ja valtuustolle paljonkin 

laillista harkintavaltaa. Tällöin tukeudutaan ensisijaisesti maankäyttö- ja 

rakennuslain säännöksiin suoraan. Ristiriitaisten sisältövaatimusten 

yhteensovittamiseksi ja joustavien säännösten tulkitsemiseksi joudutaan hakemaan 

tukea päätösharkintaan yleisistä hallinto-oikeudellisista periaatteista. Kunnan 

harkintavaltaa rajoittaa muun muassa velvollisuus kohdella maanomistajia 

tasapuolisesti kaavoituksessa. Maanomistajalla ei ole kuitenkaan subjektiivista 

oikeutta saada alueelleen tietynsisältöistä kaavaa. Näin ollen minkä tahansa 

hankkeen menestymisen välttämätön reunaehto on kunnan myötävaikutus.  

Tutkimus osoittaa että valtion ja kuntien viranomaiset nostavat esille monia ja 

erilaisia asioita liittyen käsitteeseen kunnallinen itsehallinto kaavoituksessa. 

Ensinnäkin valtion viranomaisten mukaan kunnallinen itsehallinto kaavoituksessa 

merkitsee sitä, että kunta ensisijassa päättää itse maankäyttönsä sisällöstä ja 

suuntaviivoista ja maankäytön suunnittelun toteuttamistavoista ja päätösprosessista. 

Toisaalta valtion viranomaiset muistuttavat, että kaavoitusprosessiin liittyvät myös 

kuntalaiset. Kunnalla on mahdollisuus, mutta myös oikeus ja velvollisuus ottaa 

asianomaiset huomioon. Toiseksi valtion viranomaiset nostavat esille sen, että 

kunnalla on varsin laaja itsehallinto kaavoituksessa, mutta sitä on myös  rajoitettu. 

Kolmanneksi valtion viranomaisten mukaan kunnallinen itsehallinto on 

kaavoituksessa säännelty tarkasti, mutta siihen sisältyy myös suhteellisen paljon 
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harkintavaltaa. Lisäksi valtion viranomaiset korostavat, että kunnallinen itsehallinto 

kaavoituksessa on erittäin hyvin säännelty.  Hallintotuomioistuimet voivat puuttua 

kuntien kaavoitukseen vain silloin, kun on kysymys päätöksen lainmukaisuudesta eli 

kuntaa ylempi taho ei voi päätökseen tarkoituksenmukaisuusperusteella puuttua. 

Tämä on valtion viranomaisten mukaan kunnan itsehallinnon vahva tunnusmerkki.   

Kuntien viranomaisten mukaan kunnallinen itsehallinto kaavoituksessa kiteytyy  

ensinnäkin kunnan mahdollisuuteen itse harkita, miten se etenee maankäytön 

suunnittelussa.  Toiseksi kaavamonopoli tarkoittaa ennen kaikkea sitä, että kunta 

voi päättää, kaavoitetaanko yleensä, mutta tähän liittyy myös omat rajoituksensa. 

Kunnan viranomaiset uskovat maankäyttö- ja rakennuslain perusperiaatteeseen, 

että kunnan pitää vaalia kestävää kehitystä ja kunnalla on valta ja vastuu 

suunnitellusti ohjata yhdyskuntarakentumista. Kaavoitus on ensisijaisesti kunnan 

vastuuta, mutta se on myös valtaa. Sekä kuntien että valtion viranomaiset ovat sitä 

mieltä, että kunnallinen itsehallinto näkyi kaavoituksessa ennen maankäyttö- ja 

rakennuslakia aika pitkälle samalla tavalla kuin nytkin. Valtion viranomaisten 

mukaan MRL vakiinnutti vallinnutta tilannetta ja tämä oli hyvä uudistus. Kuntien 

viranomaisten mukaan kunnille annettiin maankäyttö- ja rakennuslain myötä lisää 

itsenäistä päätösvaltaa, mutta varsinainen suunnitteluvastuu ei ole muuttunut.  

Kunnilla on kaavoituksessa mahdollisuus käyttää samaa omaa harkintaa kuin 

ennenkin.  

Maankäyttö- ja rakennuslain mukaan kunnanvaltuuston päätösvaltaan kuuluu 

kaikkien yleiskaavojen ja vaikutukseltaan merkittävien asemakaavojen 

hyväksyminen. Rakennusjärjestys on ympäristön ja rakentamisen ohjausväline, jossa 

voidaan ottaa huomioon erityisesti paikallisista tarpeista nousevia kysymyksiä. 

Rakennusjärjestyksen hyväksyy kunnanvaltuusto. Myös lupa-asiat ovat lähes 

kokonaan kunnan vastuulla. Lisäksi poikkeamispäätöstä haetaan pääsääntöisesti 

kunnalta. Eräissä  tapauksissa poikkeamispäätöstä on kuitenkin haettava elinkeino-, 

liikenne- ja ympäristökeskukselta. Asemakaavojen ajanmukaisuuden arviointi on 

kuntien keskeinen tehtävä. Päätös kaavan ajanmukaisuudesta voidaan tehdä 
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esimerkiksi lautakuntatasolla. Kunta voi järjestää johtosäännöllään kaavoitukseen 

liittyvät tehtävät ja päätöksenteon kunnassa suhteellisen vapaasti. Vaikka kunnalla 

on kunnallisen itsehallinnon perusteella oikeus määritellä maankäyttötavoitteensa, 

sen tulee ottaa huomioon kaavahierarkiaa ja sisältövaatimuksia koskevat säännökset 

huomioon. Kaavan sisältöä harkitessaan kunnan on noudatettava sitä koskevia 

laissa säädettyjä sisältövaatimuksia, jotka ovat kaavalajikohtaisia. Maankäyttö- ja 

rakennuslain 60 § ja 61 § sisältävät myös kunnalle asetetun kaavan 

laatimisvelvollisuuden ja velvollisuuden muuttaa vanhentunutta asemakaavaa. 

Kunnan kaavoitusvelvollisuutta painottaa ympäristöministeriön oikeus velvoittaa 

kunta täyttämään päätöksentekovelvollisuutensa (MRL 177 §). Lisäksi kunnan tulee 

noudattaa, mitä kaavan laatimisessa on menettelyn ja kansalaisten oikeusturvan 

kannalta voimassa osallistumisesta ja vuorovaikutteisuudesta. Kaavojen 

valmistelussa, laatimisessa ja kaavasta päättämisessä ilmenee kunnan 

itsehallinnollinen asema.  

Kokonaisuutena kunnan asemaa maankäytön suunnittelussa on pidetty vahvana 

– nimenomaan suhteessa valtion orgaanien vaikutusmahdollisuuksiin. Myös 

kansainväliseltä kannalta Suomen kuntia on maankäyttöasioissa pidetty erittäin 

itsenäisinä ja niiden asemaa vahvana ja keskeisenä. Tutkimukseni kuitenkin osoittaa, 

että kuntien itsehallinnollista asemaa kaavoituksessa rajoittaa edelleen moni asia 

maankäyttö- ja rakennuslain lisäksi. Maankäyttö- ja rakennuslain muotoilussa on 

otettu huomioon eräiden kansainvälisten sopimusten lisäksi EU:n 

perustamissopimus ja eräät EU-direktiivit. Perustuslaki (731/1999, PL) vaikuttaa 

myös kuntien kaavoitukseen. Perustuslain perusoikeusluvun ympäristösäännöstä 

(PL 20 §:n 2 mom.) toteutetaan erityisesti maankäyttö- ja rakennuslain 1, 5, 6 ja 7 

§:n sekä lain 8 luvun kaavoitusmenettelyä ja vuorovaikutusta koskevien säännösten 

avulla. Laissa korostetaan suunnitteluprosessien ja -käytäntöjen muuttamista 

vuorovaikutteisempaan suuntaan. Oikeusperiaatteetkin vaikuttavat kuntien 

kaavoitukseen. Tutkimuksessani olen kiinnittänyt erityistä huomiota 

oikeusvaltioperiaatteeseen, demokratiaperiaatteeseen, hallinnon lainalaisuuden 
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periaatteeseen, yleisiin hallinto-oikeudellisiin periaatteisiin ja ympäristönkäytön 

kehittyviin oikeusperiaatteisiin. 

Kunta ei ole päätöksenteossaan jatkossakaan yksin, vaikka sen itsenäisyys on 

huomattavasti kasvanutkin. Tutkimukseni osoittaa, että valtion viranomaisille on 

maankäyttö- ja rakennuslaissa jäänyt edelleen monipuolinen puuttumisoikeus 

kunnan kaavoitukseen tarpeen ja etenkin valtakunnallisten intressien niin vaatiessa. 

Olen tarkastellut valtion viranomaisten puuttumiskeinoja tutkimuksen luvussa 5 ja 

jakanut valtion viranomaisten puuttumiskeinot seuraavasti 1.) Yleiset 

valvontasäännökset, 2.) Tietojensaantioikeus, 3.) Pakkokeino, 4.) Kaavan 

vahvistaminen, 5.) Kehittämiskeskustelu, 6.) Viranomaisneuvottelu, 7.) Lausunto, 

8.) Kaavamerkinnät ja -määräykset, 9.) Valitusoikeus, 10.) Oikaisukehotus, 11.) 

Tehostunut selvittämisvelvollisuus, 12.) Ohjausjärjestelmät ja 13.) Valtakunnalliset 

alueidenkäyttötavoitteet. 

Tutkimukseni osoittaa, että valtion ja kuntien viranomaisten välillä vallitsee 

edelleen näkemyseroja kunnallisen itsehallinnon vahvistumisesta kaavoituksessa. 

Ympäristöministeriön edustajat eivät näe isompia ongelmia kaavayhteistyössä 

kuntien ja valtion välillä. Heidän mukaan sekä kunnat että ELY-keskukset ovat 

omaksuneet varsin hyvin roolinsa. Lisäksi ELY-keskukset ovat käyttäneet 

valitusoikeuttaan kohtuullisesti. Ympäristöministeriön edustajan mukaan kunta-

valtio suhde on toiminut kutakuinkin kuin sen on suunniteltukin toimivan.  

Kuntapuolella yhteistyöstä on eriäviä näkemyksiä. Esimerkiksi haastattelemani 

kuntakaavoittajan mukaan ongelmia esiintyy muun muassa vielä kuntien ja valtion 

välillä roolijaossa, koska tavallaan yritetään toimia vanhan rakennuslain mukaisesti. 

Esimerkiksi lausuntomenettelyä pidetään tahallaan raskaana, (niin kuin vanha laki 

edellytti) eikä käytetä maankäyttö- ja rakennuslain suomia keinoja. Myös 

viimeisimmässä Suomen kuntaliiton selvityksessä kunnat suhtautuvat nyt aiempaa 

kriittisemmin ympäristökeskusten toimintatapaan. 

Kaavoitusta ohjaavien tahojen välinen toimivallanjako määräytyy eri 

Pohjoismaissa eri tavoin. Tanskassa toteutettiin merkittävä kuntauudistus vuonna 
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2007. Vuoden 2007 uudistuksen jälkeen Tanska poikkeaa muista Pohjoismaista 

selvimmin. Tanskassa kuntia on kannustettu pysyvään yhteistyöhön muun muassa 

luonnonsuojelussa ja ympäristöasioissa. Aluekehitystehtävät ovat regionien tehtävä. 

Tanskassa muodollinen toimivalta on desentralisoitu siten, että ylemmät 

viranomaiset puuttuvat alemman viranomaisen päätöksiin vain sellaisissa 

toimivaltaansa kuuluvissa asioissa, jotka on lailla säädetty. Poikkeuksen muodostaa 

ympäristöasioista vastaava ministeriö. Se voi valtakunnansuunnitteludirektiivillä 

määritellä asian valtakunnalliseksi intressiksi ja siten toimivaltaansa kuuluvaksi. 

Lainsäädännöllä toisen viranomaisen toimivaltaan kuuluvaan asiaan ministeriö ei 

voi puuttua. Lisäksi Tanskassa kuntakaavalla voidaan ohjata myös muita kuin 

kaavoituslainsäädännössä mainittuja asioita. Tanskassa valtiollisilla viranomaisilla 

on käytössään monipuolinen valikoima keinoja, joilla voidaan tarvittaessa varmistaa 

valtiollisten alueidenkäyttötavoitteiden toteutuminen.  

Suomessa hallituksella on valta ohjata valtakunnallisten 

alueidenkäyttötavoitteiden avulla kaavoja, mutta hallintotuomioistuimella on valta 

viime kädessä tulkita päätösten lainmukaisuutta. Ruotsissa toimivallanjako on 

pääsääntöisesti määritelty siten, että on säädetty valtakunnallisista intresseistä, jotka 

kuuluvat keskushallinnon, yleensä ympäristöministeriön toimivaltaan. Lisäksi on 

säädetty kuntarajat ylittävistä alueellisista intresseistä, joiden osalta toimivalta 

kuuluu yleensä maakuntahallinnolle. Alueellisten intressien valvonta on osittain 

säädetty valtion aluehallinnon toimivaltaan kuuluvaksi. Ruotsissa, jossa ei juurikaan 

ole laadittu maakuntakaavoja, on lääninhallituksella toimivalta valvoa alueellisia 

intressejä. Kuntien toimivaltaan on säädetty kuuluvaksi paikallisista asioista 

päättäminen. Lisäksi yleensä asioista, joita ei ole säädetty minkään viranomaisen 

toimivaltaan, ei voida kaavoituksella ohjata. Ruotsissa valtakunnallisista intresseistä 

on säädetty ympäristökaaressa (miljöbalk). Hallituksella ei ole valtaa tulkita asiaa 

valtakunnalliseksi intressiksi ilman säännöstä laissa. Norjassa ympäristöministeriöllä 

on erityisen vahva rooli normien tulkinnassa. Norjassa ministeriön tehtävänä on 

ohjata kaavoitusta ensinnäkin poliittisesti sekä kaavoja vahvistaessaan tutkia 
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valtakunnallisten intressien huomioon ottaminen kaavoituksessa. Lisäksi 

maakuntaneuvostoilla ja kunnanvaltuustoilla on itsenäistä päätösvaltaa siltä osin, 

kun ministeriö ei ole määritellyt asiaa valtakunnalliseksi intressiksi. Poliittisin 

suuntaviivoin ei voida kuitenkaan määritellä paikallisia intressejä. Tanskassa 

ympäristö- ja energiaministeriö tulkitsee kaavoituslain mukaisia tavoitteita antamalla 

valtakunnansuunnitteludirektiiveillä lain tavoitetta soveltavia määräyksiä 

maankäytöstä, jotka myöhemmin on voitu sisällyttää lainsäädäntöön. Näin on 

tapahtunut ohjattaessa rantojen suojelua ja tuulivoimaloiden sijoittamista. 

Kaavapäätökset ovat Pohjoismaissa poliittisen järjestelmän, kunnanvaltuuston 

tai kuntien alueellisen yhteenliittymän, tekemiä päätöksiä. Erityisesti Tanskassa ja 

Norjassa asukkaiden vaikutusmahdollisuudet kaavoituksessa ovat laajat ja julkista 

keskustelua tuetaan monin tavoin. Erilaisten intressien yhteensovittaminen on eri 

Pohjoismaissa keskeisellä sijalla päätöksenteossa. Hallinnon tehtävänä on 

kaavoitusta koskevassa päätöksenteossa asiantuntemuksensa perusteella edustaa 

yleistä intressiä sekä sektorikohtaisia intressejä kaavapäätöksissä. Keskushallinnolla 

ja aluehallinnolla on kaavoitusasioissa valtaa ohjata kuntien maankäyttöä. 

Kaavoituksen ohjaus perustuu pääosin joustaviin oikeusnormeihin, jotka delegoivat 

päätöksentekijälle, viime kädessä tuomioistuinlaitokselle, normien tulkinnan.  

Muutoksenhaku kaavapäätöksistä eroaa Pohjoismaissa toisaalta sen vuoksi, että 

Suomessa ja Ruotsissa on yleisten tuomioistuinten rinnalla hallintotuomioistuimia, 

toisaalta sen vuoksi, että kaavojen luonne poikkeaa jonkin verran eri maissa. 

Ruotsissa ja Norjassa maakuntakaava ja Ruotsissa ja Tanskassa myös kuntakaavat 

ovat poliittisia päätöksiä, eikä niistä voi valittaa kuin niiden laillisuuden osalta. 

Suomessa kaavoista voi valittaa sekä laillisuuden että tarkoituksenmukaisuuden 

osalta, mikäli ne on alistettava vahvistettaviksi. Muista kaavoista voi valittaa vain 

niiden laillisuuden osalta. Korkein hallinto-oikeus käsittelee ylimpänä 

valitusviranomaisena kaikkia kaavoja koskevat valitukset. Tosin 

ympäristöministeriön päätöksestä voidaan valittaa vain laillisuusperustein. Norjassa 

ylin tuomioistuin, korkein oikeus, käsittelee pääsääntöisesti vain kaavoitukseen 
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liittyviä korvauskysymyksiä. Tanskassa on kaavoitusta koskevaksi 

muutoksenhakuinstanssiksi perustettu luontovalituslautakunta. Sen jäsenet on 

valittu sekä oikeudellisen asiantuntemuksen perusteella että poliittisin perustein. 

Valittaa saa vain laillisuusperustein, ei tarkoituksenmukaisuusperustein. Tanskassa 

myös yleiset tuomioistuimet käsittelevät kaavoista tehtyjä valituksia. Ne ovat 

tutkineet myös kaavoitusviranomaisten toimivaltarajoja. Norjassa ja Tanskassa 

hallintotuomioistuinten puuttumisen vuoksi oikeusasiamiehellä on merkittävämpi 

asema hallintopäätösten valvonnassa kuin Suomessa ja Ruotsissa. Norjassa ja 

Tanskassa tuomioistuimet käsittelevät hallintoasioita koskevia kanteita melko 

harvoin. Usein kyse on riita- tai rikosasiaan liittyvästä hallintoasiasta. Keskeisempi 

merkitys on oikeusasiamiehen suorittamalla laillisuusvalvonnalla. 
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ABSTRACT 

Keywords: municipality, land use planning, self-governance, planning monopoly, 
conflict, Nordic countries 
 

Municipal Self-Governance in Planning 

 

Introduction 

 

Land use planning is an instrument of strategic management in municipalities 

and it is crucial for municipal self-government. Planning has a significant impact on 

municipalities, because through it a self-governing municipality can influence the 

development of its community and the future of the habitat of its residents. Due to 

the significance of planning, it has traditionally been strongly under government 

control. However, increasing municipal mandate in land use was one of the 

objectives of the Land Use and Building Act (132/1999), as set out in the 

legislative drafting documents (Government Bill 101/1998). The Land Use and 

Building Act 1) decreed that municipal plans were no longer subject to a 

submissions procedure, 2) increased municipal autonomy with regard to the 

handling of exceptions to planning regulations, and 3) transferred planning appeals 

to courts of general justice from first instance onwards. The interactive aspect of 

planning was also emphasised.  

Development of the role of government environmental authorities towards the 

provision of preliminary guidance and expert support was another objective of the 

Land Use and Building Act pursuant to the drafting documents. The tasks of the 
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Centres for Economic Development, Transport and the Environment focus on the 

achievement of national objectives, collaboration through negotiations and the 

provision of help in the form of advice and expertise to municipalities during the 

planning process (Land Use and Building Act, Section 18). The Centres for 

Economic Development, Transport and the Environment were also given an 

opportunity to intervene in municipal planning through a rectification reminder 

(Land Use and Building Act, Section 195) and the right of appeal (Land Use and 

Building Act, Section 191).  

Underlying the Land Use and Building Act is a clearer division of roles: 

municipalities plan land use, government provides preliminary guidance and 

administrative courts process appeals and rule on questions of legality. Although 

the division of roles in the Act is clear in principle, some municipalities have 

nevertheless expressed their discontent with it: they are of the opinion that 

although the Land Use and Building Act does in principle give them an 

opportunity to be independent in land use and building, the government still 

interferes too much. A particular source of debate with respect to the Act has been 

how far the remit of municipalities should be respected in planning. 

 

Research task 

 

The research task of this paper is to examine municipal self-governance in 

planning. The research is based on the observation that the objective of the Land 

Use and Building Act was to strengthen municipal self-governance in planning. 

The research examines whether this objective has been achieved. The primary task 

was to investigate what municipal self-governance means in planning and how 

municipal self-governance in planning has changed since the implementation of the 

Land Use and Building Act. The second task was to describe and systematise the 

conflicts between the municipalities and the state in relation to municipal self-

governance and the division of responsibility in planning issues. The third task was 
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to carry out a Nordic comparison of municipal self-governance in planning. The 

aim is to generate new comparative data on the status of municipal self-governance 

in planning in the Nordic countries. The comparison countries are Sweden, 

Norway and Denmark. The comparison seeks to identify both differences and 

similarities in the status of municipal self-governance in planning. 

 

Research method 

 

The research is primarily jurisprudential, but to support this approach, it also 

utilises legal history, sociology of law and comparative law. The research seeks the 

judicial limits of municipal self-governance and legal effects through legal dogmatic 

research. It takes place in the areas of theoretical and practical jurisprudence. In my 

view, jurisprudence has an important role in the generation of information on the 

responsibility of municipal and government officers and on the limits of this 

responsibility in planning. Awareness of the limits to the remit of officials is 

important not only for individual’s knowledge interest, but also for the public 

official’s knowledge interest when they have official liability for their use of public 

power. Making the legal process visible and generating jurisprudential knowledge 

to complement officials’ actions are, in my opinion, highly relevant, given that the 

Land Use and Building Act is open to different interpretations. The research task is 

reviewed also from the perspectives of legal history, sociology of law and 

comparative law. This is justified because in this study, legal history and sociology 

of law complement the legal dogmatics approach. The research reviews not only 

the legislation applicable to municipal self-governance in planning but also 

municipal self-governance as a societal phenomenon in planning with the help of 

legal history and sociology of law. 
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Research findings 

 

Municipalities are responsible for land use planning in their geographical areas. 

This responsibility and right is called a ‘planning monopoly’ – the exclusive right of 

municipalities to plan land use in their areas. The relativity of the ‘planning 

monopoly’ is indicated by material regulations that restrict this consideration in 

building legislation, steering effects of national and regional plans, and submission 

obligation. The Land Use and Building Act also sets out procedural and content 

requirements for plans made at municipal level: municipalities must comply with 

the requirements during the preparation of plans and when planning decisions are 

made. Pursuant to the principle of the rule of law, legislation must be carefully 

followed.  

Planning decisions are, however, often problematic because the regulations of 

the Land Use and Building Act that apply to planning are not precise but quite 

flexible in their content. For instance, it is difficult to follow the Act precisely 

because the content requirements it imposes on plans are very flexible norms. The 

content requirements set out in the legislation are nevertheless minimum 

requirements, which plans must always fulfil in order to be considered acceptable 

in the event of an appeal. The framework of the content requirements often leaves 

the drafter, the ratifying committee and the council to assess the legal implications 

of plans. In these cases the regulations contained in the Land Use and Building Act 

are relied on directly. To resolve the contradictory content requirements for plans 

and interpret these flexible regulations, it is necessary to refer to general principles 

relating to administrative law. Municipal discretion is limited, among other things, 

by the duty to treat landowners equally in planning matters. Landowners do not, 

however, have a subjective right to get a plan with specific contents in their area. 

Therefore, the municipality’s involvement is a necessary condition for the success 

of any project. 
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The research proves that government and municipal officials raise many and 

varying issues pertaining to the concept of municipal self-governance in planning. 

First, according to government officials, municipal self-governance in planning 

means that the municipality itself decides primarily on the content and direction of 

its planning policy, land use planning implementation and the decision-making 

process. On the other hand, government officials remind the policy makers that 

the residents of the municipality are part of the planning process. The municipality 

has the opportunity, but also the right and the duty, to consider all involved parties. 

Second, government officials highlight that although municipal self-governance in 

planning is extensive, there are restrictions to it. Third, according to government 

officials, municipal self-governance in planning is carefully regulated, although it 

entails relatively wide discretionary powers. Government officials also emphasise 

that municipal self-governance in planning is extremely well regulated. 

Administrative courts can intervene in municipal planning only if there is a 

question as to the legality of a decision. In other words, a body that is higher than 

the municipality cannot intervene in the decision for reasons of expediency. This, 

according to governmental officials, is a strong sign of municipal self-governance. 

According to municipal officials, municipal self-governance in planning 

becomes tangible in the municipal right to decide how to proceed in land use 

planning. Moreover, the planning monopoly means, primarily, that the municipality 

can decide whether it issues any plans at all. But there are certain limitations to this 

power. Municipal officials believe in the basic principle of the Land Use and 

Building Act that the municipality must uphold and foster sustainable development 

and steer municipal engineering. Planning is primarily a responsibility of the 

municipality, but it is also a power.  

Both municipal and government officials think that even before the current 

Land Use and Building Act, municipal self-governance in planning was very much 

the same as it is now. According to government officials, the Land Use and 

Building Act stabilised the prevailing situation and the reform was a good one. 
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According to municipal officials, the Land Use and Building Act gave 

municipalities more autonomy in policy-making, but the actual planning 

responsibilities did not change. Municipalities can still use the same discretion in 

planning as they did before. 

Pursuant to the Land Use and Building Act, the mandate of municipal councils 

includes the approval of all master plans and any regional plans with considerable 

significance. The building ordinance is a steering instrument for environment and 

building policy, which is concerned with issues arising from specifically local needs. 

The building ordinance is ratified by the municipal council. Municipalities are also 

almost always responsible for the issue of all permits. Permission for exceptions to 

the rules and regulations is also mainly awarded by the municipality. In some cases, 

however, permission to make an exception must be applied for to the local Centre 

for Economy, Transport and the Environment.  

A key municipal task is to ensure that town plans are up to date. Decisions on 

the updating of plans can be made for example at committee level. A municipality 

can organise planning-related tasks and decision-making relatively freely under its 

own jurisdiction. Although municipal self-governance allows the municipalities to 

define their own land use objectives, they must consider the hierarchy of the plans 

and the regulations concerning their content requirements. When deliberating on 

the contents of a plan, the municipality must adhere to the content requirements 

set by legislation, which are specific to plan types. Sections 60 and 61 of the Land 

Use and Building Act also impose on municipalities the responsibility to draw up 

plans and the duty to take action to revise outdated town plans. The Ministry of 

the Environment’s right to issue orders to enforce planning responsibilities 

emphasises the municipalities’ planning obligations (Land Use and Building Act, 

Section 177). The municipality must also comply with valid orders and regulations 

on participation and interactivity pertaining to the procedure and citizens’ legal 

rights when drafting a plan. Municipal self-governance is evident in the drafting, 

finalising and ratification of plans. 
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Overall the authority of municipalities in land use planning is considered to be 

strong – especially in relation to the governmental organs’ power to influence the 

process. Also from an international perspective Finnish municipalities can be 

considered highly autonomous and their status strong and central. My research 

indicates, however, that municipal self-governance in planning is still restricted by 

many matters in addition to the Land Use and Building Act. The Act’s formulation 

observes certain international conventions, the treaty establishing the European 

Union and certain EU directives. The Constitution of Finland (731/1999) also 

affects municipal planning. The environmental regulation contained under ‘Basic 

rights and liberties’ in the Constitution (The Constitution of Finland, section 20, 

paragraph 2) is implemented particularly through Sections 1, 5, 6 and 7 of the Land 

Use and Building Act, and the regulations concerning planning procedure and 

interaction are contained in Section 8 of the Act. The Act emphasises the 

amendment of planning processes and practices in a more interactive direction.  

Legal principles affect municipal planning, too. I pay particular attention to the 

principles of the constitutional state, democracy and the rule of law in governance, 

to general principles relating to administrative law, and to the evolving legal 

principles of the use of the environment. 

Municipalities are not alone in their decision-making, even though their 

autonomy has increased. My research indicates that the Land Use and Building Act 

still reserves for government authorities a versatile right of intervention when the 

need for municipal planning and especially nationwide interests so dictate. I review 

the intervention methods of government authorities in chapter 5, dividing them in 

the following manner: 1. General supervisory regulations, 2. Right to access and 

receive information, 3. Coercive means, 4. Ratification of plans, 5. Appraisals, 6. 

Negotiations between authorities, 7. Statements, 8. Plan symbols and regulations, 9. 

Right of appeal, 10. Appeal and rectification issued by an authority, 11. Increased 

duty to provide clarification, 12. Steering systems, and 13. Nationwide land use 

objectives. 
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My research indicates that there are still differences in views between 

government and municipal officials regarding the strengthening of municipal self-

governance in planning. Representatives of the Ministry of the Environment do 

not see major problems in the planning collaboration between municipalities and 

the state. According to them, both municipalities and the Centres of Economy, 

Transport and the Environment have assumed their roles well. The Centres have 

also used their right of intervention moderately. According to a representative of 

the Ministry of the Environment, the relationship between the municipalities and 

the state has worked out pretty much as planned. Views of the collaboration on the 

part of municipalities are, however, different. For example, according to the 

municipal land use planner interviewed, problems still occur in the division of roles 

between the municipalities and the state, because people are still trying to work 

according to the old building act. The statement procedure is kept heavy on 

purpose (as the old act required) and the means made available by the Land Use 

and Building Act are not utilised. Also, in the latest investigation by the Association 

of Finnish Local and Regional Authorities, municipalities now have a more critical 

view than before of the operation of the Environmental Centres. 

The division of authority that dictates and steers planning is defined differently 

in other Nordic countries. A major municipal reform was carried out in Denmark 

in 2007. Since this reform, Denmark has differed the most from the other Nordic 

countries. Municipalities in Denmark have been encouraged to engage in 

permanent collaboration with each other in nature conservation, environmental 

issues, etc. Regional development is the responsibility of the regions themselves. 

Formal power in Denmark have been decentralised so that superior authorities can 

only intervene in the decisions of inferior authorities only in such matters under 

their remit that are regulated by law. An exception to this is the Danish Ministry of 

the Environment, which can define a matter as being in the national interest and 

therefore falling under its own remit on the basis of national planning directives. If 

a matter is under the remit of another official body by law, the ministry cannot 
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intervene. In Denmark, municipal planning can also steer other matters that are not 

covered by planning legislation. Government officials have a wide range of tools 

with which they can, if necessary, ensure compliance with national land use 

objectives. In Finland the government has the power to steer plans with national 

land use objectives, but administrative tribunal holds the ultimate power to 

interpret the legality of decisions.  

In Sweden, the division of mandates is mainly defined by the prescription of 

national interests that fall under the remit of central administration, usually the 

Ministry of the Environment. Additionally, there is regulation on regional interests 

(interests that cross municipal boundaries), which usually fall under the remit of 

provincial administrations. The supervision of regional interests mostly falls under 

the remit of regional administration. Provincial plans are not common in Sweden, 

but provincial governments have the mandate to supervise regional interests. 

Decisions on local matters are ruled to fall under the remit of municipalities. 

Furthermore, land use planning may usually not steer matters that are not regulated 

to fall under the remit of any government body. National interests are regulated by 

the Swedish Environmental Code (miljöbalk). The government has no power to 

determine a matter to be of national interest without a regulation in law.  

In Norway, the Ministry of the Environment has a particularly influential role in 

the interpretation of norms: it is tasked with the steering of planning on a political 

level and, when ratifying plans, ensuring the observation of national interests in 

planning. Provincial and municipal councils are, however,  autonomous whenever 

the ministry has not ruled a matter to be of national interest. Local interests cannot, 

however, be defined with political guidelines.  

In Denmark, the Ministry of the Environment and Energy interprets objectives 

pursuant to Danish planning law. It does so by issuing national planning directives 

that provide rules and regulations on how to apply legislation concerning land use. 

These rules and regulations have later been beenembedded in legislation. This has 

happened with the conservation of shorelines and the siting of wind farms. 
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Planning decisions in the Nordic countries are made by the political system, 

municipal councils or regional-municipal consortiums. In Denmark and Norway 

especially, residents have extensive opportunities to influence planning, and public 

debate is supported in many ways. Matching differing interests is crucial to 

decision-making in the Nordic countries. The administration’s task in policy-

making related to planning issues is to represent general interests based on its 

expertise, and sectoral interests in planning decisions. Central government and 

regional governments have the power to steer municipal land use in planning 

matters. The steering of planning is mainly based on flexible legal norms, which 

delegate the interpretation of the norms to the decision maker, ultimately the 

courts of justice.  

Appeals procedures in planning issues differ between the Nordic countries, on 

the one hand because there are administrative courts in addition to general courts 

only in Finland and Sweden, and on the other hand because the nature of plans 

differs somewhat between the countries. Provincial plans in Sweden and Norway 

and municipal plans in Sweden and Denmark are political decisions, and can be 

appealed against only on the basis of their legality. In Finland, it is possible to lodge 

an appeal against plans that must be submitted for ratification on the basis of their 

legality and appropriateness. Other plans can be appealed against only on the basis 

of their legality. The Supreme Administrative Court is the highest appeal body and 

processes all appeals related to plans, although a decision of the Ministry of the 

Environment can only be appealed against on grounds of legality. In Norway, the 

highest court of law, the Supreme Court, processes mainly questions of 

remuneration that pertain to planning. In Denmark, the Nature Protection Appeal 

Board covers planning-related requests for rectification. Its members are selected 

on the basis of their judicial expertise and on political grounds. Appeals are 

possible only on grounds of legality, not for reasons of expediency. In Denmark, 

general courts also process appeals against plans. They also examine the limits to 

the remit of the planning authorities. In Norway and Denmark, the ombudsman 
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has a more significant role in the supervision of administrative rulings than in 

Finland and Sweden due to the lack of administrative courts. Courts in Norway 

and Denmark rarely process suits on administrative issues. When they do, the issue 

is often related to a civil or criminal case. More significant is the legality control 

conducted by the ombudsman. 
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