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Alueidenkäytön suunnittelu
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Kaavatasot
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Valtakunnalliset 
alueidenkäyttötavoitteet Maakuntakaava Kaupunkiseutusuunnittelma

Yleiskaava Asemakaava



Merkittäviä muutoksia ja tavoitteita

■ Ilmastonmuutoksen hillintä

■ Mahdollisuus laatia yleiskaava ja asemakaava yhtä aikaa samalla päätöksellä

■ Mahdollisuus laatia asemakaavaehdotus yhteistyössä maanomistajan kanssa
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Uudistuksen haasteet

■ Entistä monipolvisempi järjestelmä
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Rakentamisen lupajärjestelmä
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Rakentamisluvitus

Lainsäädäntö

Säännökset ja 
määräykset

Kaavoitus

TurvallisuusTerveys

Viihtyisyys

Rakentamisen 
laatu
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MRL 
kokonaisuudistus



Rakennuslupa ja vaadittavat edellytykset (1)

■ Rakennuspaikkaa koskevat tiedot asemakaavasta

■ Soveltuvuus ympäristöön ja maisemaan – kauneus- ja sopusuhtaisuusvaatimus

■ Tekniset vaatimukset – kuormitus ja käyttötarkoitus huomioitava

■ Rakenteiden lujuus ja vakaus

■ Paloturvallisuus
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Rakennuslupa ja vaadittavat edellytykset (2)

■ Terveellisyys – sisäilma, kosteus-, lämpö- ja valaistusolosuhteet sekä vesihuolto

■ Käyttöturvallisuus ja esteettömyys

■ Meluntorjunta ja ääniolosuhteet

■ Energiatehokkuus
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Rakentamisessa vaadittavat luvat

14.4.2021 10

Rakennuslupa Toimenpidelupa Ilmoitusmenettely

Purkamislupa Maisematyölupa



Lupajärjestelmän jakaminen kahteen osaan

■ Harkintamenettelyn kahtiajako

■ Rakentamisen sijoittumisharkintaan liittyvä rakennuslupa

■ Rakentamisen teknisiin vaatimuksiin liittyvä rakennuslupa
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Sijoittumisharkinnan perusteet

■ Maankäytön ohjauksen mahdolliset muutokset 

■ Kaavoitus- ja rakennusvalvontaviranomaisen tehtävänjaon työnjaollinen 
selkeyttäminen

■ Nykyisin käytössä olevien eri lupamuotojen vähentäminen

■ Rakentamisen suunnitteluprosessin joidenkin vaiheiden suoraviivaistaminen

■ Kaavoitustarpeiden korvaaminen
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Uudistuksen vaikutukset lupajärjestelmään

■ Viranomaisen rooli säilyy
– Julkisen päätöksenteon osuus on hankkeiden onnistumisen ja 

hyväksyttävyyden näkökulmasta tärkeää

■ Mahdollistaa uusia toimintatapoja julkisen valvonnan ja yksityisen 
hankevetoisen toiminnan vastuiden ja velvollisuuksien organisoimisessa

■ Nykyinen lupaprosessin vaiheistus selkeytyy

■ Suunnittelun puolelle liittyvien prosessien ulottaminen rakennuslupaprosessiin 
sujuvoittaa ja nopeuttaa prosessin kokonaiskestoa
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Uudistuksen haasteet

■ Mahdolliset uudet organisaatiorakenteiden vaatimukset ja resurssit erilaisissa 
kunnissa vastata muutoshaasteisiin 

■ Riski resurssien riittämättömyydestä ja prosessin sujuvuudesta

■ Tulisi tunnistaa entistä vahvemmin rakentamisprosessin eri vaiheet ja tukea 
suunnittelua ja hyvän rakentamistavan toteutumista

■ Erityismenettelyn käyttöä tulisi voida hyödyntää rajatusti ja kohdennetusti 
nykyistä monipuolisemmin haastavissa tilanteissa
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Rakennuttajan näkökulma

■ Kaksivaiheisuus voi tuoda haasteita neuvonnan toteutukselle

■ Ei-ammattimaisten rakentajien osalta vaikeuksia rakennusprosessin läpiviennille

■ Moniammatillisen yhteistyön organisoiminen mahdollisesti eri hallintorajojen yli

■ Voi tarjota ammattimaisille rakennuttajille suoraviivaisemman tavan toteuttaa 
hankkeitaan

■ Digitalisaation tuomat toimintamallit potentiaalisina toimintaa tehostavina 
välineinä sekä tekniseen- että sijoittumisharkintaan liittyvine apuvälineineen
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Rakentamisen vastuut
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Käsitteet ja pääasialliset vastuut

■ Päävastuullinen toteuttaja
– Hankkeen toteuttaminen sopimuksen, suunnitelmien, säännösten, 

lupaehtojen ja hyvän rakennustavan mukaisesti
– Takuu 5 vuotta 

■ Rakennushankkeeseen ryhtyvä
– Vastuu aikataulusta

■ Ammattimainen rakennushankkeeseen ryhtyvä voisi sopia vastuista toisin. Näin 
ei olisi ns. kertarakennuttajien kohdalla. 

– Käsitteiden täsmälliset määritelmät ratkaisevat
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Uudistuksen haasteet

■ Käsitteiden määrittely

■ Urakkamallien supistuminen

■ Kertarakennuttajien kyky kantaa vastuuta

■ Pääurakoitsijan asema

■ Vaikutukset kilpailuun

14.4.2021 18



Digitalisaatio
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Digitalisaatio ja rakentaminen

■ Digitaalisen tiedon tasot:
– rakennuskohtainen tieto, joka liittyy erityisesti rakentamisen sekä 

kiinteistönhallinnan tehostamisen mahdollisuuksiin
– rakennuskantaa koskeva mittakaavallisesti laajempi tieto

■ MRL:n uudistuksessa digitalisaation tuomat toimintamallit potentiaalisina 
toimintaa tehostavina välineinä

■ Myös tekniseen- että sijoittumisharkintaan liittyvät apuvälineet

■ Suomessa on pääosin siirrytty rakennuslupien käsittelyssä sähköisiin 
palvelujärjestelmiin
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Digitalisaation tuomat hyödyt

■ Mahdollistaa automatisoidusti taustatiedon tarjoamisen hakijalle 
suunnitteluprosessia varten

■ Vähentää suunnitteluvirheitä ja vapauttaa resursseja itse suunnittelutyöhön

■ Neuvonnan ja ohjauksen järjestäminen automatisoidusti yksinkertaistuu

■ Tietojärjestelmiin voidaan tuottaa tietoa, jolla rakentamista ohjataan 
tietopohjaisesti

■ Valvontaa voidaan toteuttaa reaaliaikaisesti
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Tietomallipohjainen maankäytön suunnittelu ja luvitus

■ Tietomalleja hyödyntävä asiointijärjestelmä

■ Kuvallisten arvojen analysointi ja maankäytönsuunnittelu 

■ Älykkäät tietomallit luvituksen ja valvonnan apuvälineinä

■ Mittatarkat tietomallit mahdollistavat osin teknisen tarkastuksen automatisoinnin

■ Olennaista tietosisältöjen määrittäminen käyttötarpeen mukaan
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Yhtenäinen digitaalinen kaavatieto

■ Paikkatietomuotoinen kaavatieto korvaamaan CAD-muotoisen mallin

■ Aineiston mahdollistamat analyysit ja rajapintojen tuomat hyödyt

■ 3D-kaavoituksen mahdollisuudet, jotka yhdistetään kaupunkimalliajattelun 
kautta osaksi tietomallipohjaista maankäytön kokonaisprosessia

■ Tarve kansalliselle ohjeistukselle ja keskitetylle palvelupisteelle
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Digitoinnin oikeudelliset haasteet

■ Kaavojen yhteismitallistamisen tarpeellisuus kyseenalaistettu
– lainsäädäntö ja laatimisajankohta lähtökohtaisesti osa tietomalliin kytkettyä 

metatietoa
– kaavoja pidettävä kokonaisuuksina, joita ei kannata muokata liikaa
– eri aikakausien koordinaatti- ja korkeusjärjestelmät ja erilaiset taustakartat

■ Määräystekstien digitointi ja sisällyttäminen osaksi tietomallia

■ Digitoitu kaava oikeusvaikutteinen kuten alkuperäinen – vai ei?
– kaavat saisivat jatkossa lainvoiman vain, mikäli ne on viety yhteiseen 

järjestelmään
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Digitaalisten kaavojen hyödyntäminen

■ Kansalaiset ja kansalaisjärjestöt 

■ Kunnat, maakunnat, ja valtion tason viranomaiset (mm. Verohallinto) ja 
tutkimuslaitokset 

■ Maa- ja metsätalous: metsänomistajat, metsänhoitoyhdistykset, 
metsäpalveluyrittäjät, metsäteollisuus, Metsäkeskus, maatalous, maa-ainesten 
käyttäjät 

■ Kiinteistösektori: kiinteistönomistajat ja -välittäjät, maapolitiikan toimijat

■ Rakentaminen: rakennuttajat, rakennusala yleisesti, rakentajat 

■ Yritykset muilla toimialoilla: finanssi, kauppa, energia, liikenne, teollisuus 
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Hierarkkinen digitointimalli (1)

■ Vanhoille asemakaavoille yhtenäinen tietomalli 

■ Sisältää neljä eri kaavan sisällön laajuuden tasoa 

■ Kaavarajaus sisältäisi tiedon mallinnuksen tasosta. Kaavoja voitaisiin digitoida 
hierarkiassa vaiheittain resurssien puitteissa
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Hierarkkinen digitointimalli (2)

■ 1-taso (valtakunnan tasolla pakollinen) - kaavojen ulkorajat, joihin linkitetään 
alkuperäiset kaava-asiakirjat

■ 2-taso (valtakunnan tason suositus) digitoidaan 1-tason lisäksi aluevaraukset -
niiden kuntien osalta, joiden lähtötiedot mahdollistavat suhteellisen kevyesti 
käyttötarkoitusalueiden digitoinnin tai muuntamisen kansalliseen kaavatietomalliin 

■ 3-taso (paikallisesti tavoiteltava taso) - kunnissa, joilla on tietomallimuotoinen 
ajantasa-asemakaava, muunnetaan asemakaavat kansalliseen kaavatietomalliin 
kokonaisuudessaan. Pääosin tämä tarkoittaa suurten kaupunkien ajantasa-
asemakaavoja. Kaavatietomalli ei kuitenkaan ole oikeusvaikutteinen. 

■ 4-taso Oikeusvaikutteinen kansallinen kaavatietomalli - tulevaisuudessa uudet 
kaavat tehdään suoraan tähän. Lain voimaantulon myötä pakollinen. Jo ennen 
kansallisen kaavatietomallin lakimuutosta kaavoja tehtäisiin suoraan tälle tasolle
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