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Maankäyttö- ja rakennuslain valmistelun ongelmat / 
aluesuunnittelujärjestelmä 

 

Luonnostelluissa säännöksissä suunnittelujärjestelmään uhkaa jäädä aukkoja 

maakuntakaavan merkittävän heikentämisen myötä. Säädösluonnoksessa 

maakuntakaavalle asetetaan tavoitteita, joita sen olisi vaikeaa esitetyssä 

muodossaan täyttää.  

Maakuntakaavoituksella ei enää pystyttäisi ohjaamaan ja yhteen sovittamaan 

ennakoivasti aluetalouden, luonnonvarojen kestävän käytön ja uusiutuvan 

energianhuollon kannalta keskeisiä maankäytön ratkaisuja. Kysymys on esi-

merkiksi kaivostoiminnan, maa-ainesten oton, tuulivoiman ja poronhoidon 

kaltaisista toiminnoista, joiden järjestäminen välttämättä vaatii yhteensovit-

tamista muiden maankäyttöintressien kanssa.  

Näihin teemoihin liittyvät merkittävät elinkeinoelämän hankkeet tarvitsevat 

suunnittelullisen selkärangan. Teemojen jääminen aluerakenteen ulkopuo-

lelle ilman maakunnallista tai ylikunnallista tarkastelua aiheuttaa väistä-

mättä ongelmia ja hankkeiden viivästymistä.  

Maakuntakaavoituksen merkitystä kyseisissä asioissa korostaa se, että ko. 

toimintoja sijoittuu erityisesti sellaisille kaupunkiseutujen ja asutuskeskusten 

ulkopuolella oleville alueille, joilla kuntien yleiskaavoitus on vähäistä, tai 

joilla kunnilla ei ole mainittavia resursseja yleiskaavojen laatimiseen näitä 

tarpeita varten. Toisaalta luonnonvarojen käyttö ja uusiutuvan energiantuo-

tannon kysymykset liittyvät läheisesti viherrakenteeseen ja liikennejärjestel-

mään. 
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Monilla harvaan asutuilla alueilla Itä- ja Pohjois-Suomessa kuntakaavat kat-

tavat vain murto-osan maakunnan pinta-alasta, mutta samaan aikaan koko 

maakunnan alue on käytössä ja erilaisten intressiristiriitojen kohteena. 

Pidämme erittäin ongelmallisena tilannetta, jossa mahdollisia ylikunnallisen 

suunnittelun aukkoja jouduttaisiin paikkaamaan valtion toimesta valtakun-

nallisia alueidenkäyttötavoitteita vahvistamalla ja ELY-keskusten roolia kas-

vattamalla sen sijaan, että ne ratkottaisiin kuntien ja kuntayhtymien demo-

kraattisella päätöksenteolla. 

Ongelmien välttämiseksi ja tilanteen ratkaisuksi Suomen 
maakuntien liitot yhdessä Kuntaliiton kanssa esittävät 
seuraavaa 
 

Aluerakenteen määritelmää tulee laajentaa kattamaan energiantuotannon 

alueet, taajamien ulkopuoliset tuotantotoiminnan alueet, luonnonvarojen 

käytön alueet (kaivostoiminta, metsätalous, poronhoito) sekä puolustusvoi-

mien tarpeet niiltä osin kuin näillä on maakunnallista tai valtakunnallista 

merkitystä. 

 

Ratkaisun myötä maakuntakaavojen lentokorkeus nousisi ylikunnalliselta 

maakunnalliselle ja nykyistä strategisemmalle tasolle.  
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