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Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi maankäyttö- ja 
rakennuslain sekä maankäyttö- ja rakennuslain muutta-
misesta annetun lain voimaantulosäännöksen muuttami-
sesta 

 
ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ 

 
Esityksessä ehdotetaan maankäyttö- ja ra-

kennuslakia muutettavaksi siten, että kilpai-
lun toimivuuden edistämisen näkökulma si-
sällytetään alueidenkäytön suunnittelun ta-
voitteisiin ja kaavojen vaikutusten arviointiin 
kaikilla kaavatasoilla sekä asemakaavan laa-
timisharkintaa koskevaan säännökseen.  

Maankäyttö- ja rakennuslainsäädännöstä 
puuttuu nimenomainen säännös kunnan maa-
politiikan harjoittamisesta. Erityisesti kaupan 
ja asuntorakentamisen kilpailun edistämisek-
si sekä riittävän tonttitarjonnan turvaamiseksi 
kasvavilla kaupunkiseuduilla maankäyttö- ja 
rakennuslakiin ehdotetaan lisättäväksi sään-
nös, jonka mukaan kunnan on huolehdittava 
yhdyskuntien kehittämisen edellyttämästä 
maapolitiikan harjoittamisesta. Tavoitteena 
on edistää aktiivisen maapolitiikan harjoitta-
mista kunnissa puuttumatta kuntien harkinta-
valtaan maapoliittisen keinovalikoiman käy-
tössä. 

Esityksen tavoitteena on lisäksi täsmentää 
ja selkiyttää kaavan laatimiseen liittyvää sel-
vitysten ja vaikutusten arvioinnin kohdenta-
mista. Selvitykset ehdotetaan kohdennetta-

viksi kaavaratkaisun kannalta olennaisiin 
asioihin välttäen päällekkäisten selvitysten 
tekemistä eri kaavatasoilla. Ehdotus tähtää 
kaavoituksen sujuvoittamiseen, resurssien 
käytön tehostamiseen sekä valitusten vähen-
tämiseen. 

Muutoksenhaussa kunnan rakennusvalvon-
taviranomaisen päätökseen hallintopakkoa 
koskevassa asiassa ehdotetaan otettavaksi 
käyttöön valituslupa korkeimmassa hallinto-
oikeudessa. 

Vähittäiskaupan suuryksiköiden sijoittu-
mista koskevat maankäyttö- ja rakennuslain 
säännökset uudistettiin 15 päivänä huhtikuuta 
2011 voimaan tulleella lain muutoksella. Uu-
distuksella paljon tilaa vaativan erikoistava-
ran kauppa tulisi uudistuksen voimaantulo-
säännöksen mukaan 15 päivänä huhtikuuta 
2015 vähittäiskaupan suuryksiköitä koskevan 
sääntelyn piiriin. Esityksessä ehdotetaan lain 
muutoksen voimaantuloaikaa pidennettäväksi 
kahdella vuodella 15 päivään huhtikuuta 
2017. 

Ehdotetut lait on tarkoitettu tulemaan voi-
maan mahdollisimman pian. 

 
————— 
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YLEISPERUSTELUT 

1  Johdanto  

Pääministeri Jyrki Kataisen hallituksen hal-
litusohjelmassa todettiin, että aidon kilpailun 
aikaansaamiseksi kilpailupolitiikan avulla 
turvataan tasaveroiset kilpailuolosuhteet eri-
kokoisille yrityksille ja kuluttajien etujen 
mukaisesti toimivat markkinat. Kilpailuneut-
raliteetti tulee esille myös muualla hallitus-
ohjelman kirjauksissa. Hallituksen 29 päivä-
nä elokuuta 2013 hyväksymän rakennepoliit-
tisen ohjelman mukaan talouden tuotantopo-
tentiaalia ja voimavarojen uudelleen kohden-
tumista vahvistetaan muun ohella edistämällä 
tervettä kilpailua ja karsimalla elinkeinotoi-
minnan sääntelyä. Koko talouden tuottavuut-
ta sekä uusiutumis‐ ja kilpailukykyä voidaan 
edistää toimilla, jotka kohdistuvat esimerkik-
si markkinoiden ja tuotannon puitteiden sää-
telyyn. Ohjelman mukaan on tärkeää luoda 
rakenteet, jotka edistävät uuden yritystoi-
minnan syntyä ja tukevat kasvua. 

Hallituksen 29 päivänä marraskuuta 2013 
hyväksymän rakennepoliittisen ohjelman 
toimeenpano-ohjelman mukaan kilpailun 
toimivuuden edistämisen näkökulma sisälly-
tetään maankäyttö- ja rakennuslain kaavoi-
tusta koskeviin säännöksiin. Lainmuutokses-
sa otetaan huomioon suunnittelutilanteen 
edellytykset sekä kaavojen ohjaustavoite ja 
tarkkuus. Lainmuutos ei saa vaarantaa eheää 
yhdyskuntarakennetta eikä lisätä kuntatalou-
den kustannuksia. Tonttituotannon sekä ra-
kentamisen ja kaupan kilpailun toimivuuden 
edistämiseksi säädetään maapolitiikan har-
joittaminen kunnan tehtäviin kuuluvaksi. 

Samassa toimeenpano-ohjelmassa hallitus 
myös velvoitti ministeriöt panemaan toimeen 
terveen kilpailun ohjelman, jonka käynnis-
tämisestä hallitus päätti 22 päivänä maalis-
kuuta 2012. Terveen kilpailun ohjelman mu-
kaan kuntien maapolitiikalla, tonttitarjonnalla 
ja kaavoituskäytännöillä vaikutetaan muun 
ohella terveen kilpailun edellytyksiin sellai-
silla palvelumarkkinoilla, joilla sijainti on 
keskeinen kuluttajien valintoja ohjaava teki-
jä, kuten päivittäistavarakaupassa. Ohjelman 
mukaan maankäyttö- ja rakennuslakia uudis-

tetaan niin, että myös kilpailu- ja elinkeino-
poliittiset näkökohdat otetaan huomioon kaa-
voituksessa. Samalla kuitenkin halutaan jat-
kossakin turvata eheä yhdyskuntarakenne, jo-
ten keskusta-alueet säilyvät sijoittelun paino-
pisteenä myös tulevaisuudessa.  

Kunnan harjoittamalla maapolitiikalla on 
merkittävä vaikutus kunnan tonttituotantoon, 
kaavojen toteuttamiseen ja kuntatalouteen. 
Kunnan maapolitiikan lainsäädännöllisen 
aseman selventämiseksi ehdotetaan maan-
käyttö- ja rakennuslakiin sisällytettäväksi 
kunnan maapolitiikkaa koskeva yleiskuvaus 
sekä maapolitiikan yleinen toimivaltasään-
nös. Voimassa oleva lainsäädäntö sisältää 
säännökset kunnan maanhankintaa ja kaavo-
jen toteuttamista koskevasta keinovalikoi-
masta, joten kyse ei ole uuden tehtävän osoit-
tamisesta kunnille. Tavoitteena on muun 
ohella edistää riittävää ja monipuolista tontti-
tuotantoa asukasmäärältään kasvavissa kun-
nissa sekä kustannustehokasta yhdyskuntara-
kentamista asukasmäärältään taantuvissa 
kunnissa. 

Esityksellä korostetaan kaavan vaikutusten 
selvitysvelvollisuuden kohdistumista kaavan 
merkittäviin vaikutuksiin ja vaikutusten kaut-
ta esiin nouseviin tutkimus- ja selvitystarpei-
siin. Tavoitteena on välttää liian yksityiskoh-
taisia ja eri kaavatasoilla päällekkäisiä selvi-
tyksiä sekä näin jouduttaa kaavoitusta ja vä-
hentää selvityksen riittämättömyyteen perus-
tuvia valituksia. 

Muutoksenhakua kunnan rakennusvalvon-
taviranomaisen hallintopakkoasiaa koskevas-
sa asiassa ehdotetaan otettavaksi käyttöön 
valituslupa korkeimmassa hallinto-
oikeudessa. 

Vähittäiskaupan suuryksiköiden sijoittu-
mista koskevat maankäyttö- ja rakennuslain 
säännökset uudistettiin 15 päivänä huhtikuuta 
2011 voimaan tulleella lain muutoksella 
(319/2011). Uudistuksella paljon tilaa vaati-
van erikoistavaran kauppa tulisi uudistuksen 
voimaantulosäännöksen mukaan 15 päivänä 
huhtikuuta 2015 vähittäiskaupan suuryksi-
köitä koskevan sääntelyn piiriin. Esityksen 
tarkoituksena on pidentää voimaantuloaikaa 
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kahdella vuodella 15 päivään huhtikuuta 
2017. 

Ehdotetut lait on tarkoitettu tulemaan voi-
maan mahdollisimman pian. 
 
2  Nykyti la  

2.1 Lainsäädäntö ja käytäntö  

Kilpailun huomioon ottaminen maankäyttö- 
ja rakennuslaissa 

Maankäyttö- ja rakennuslain tavoitteena on 
järjestää alueiden käyttö ja rakentaminen 
niin, että siinä luodaan edellytykset hyvälle 
elinympäristölle sekä edistetään ekologisesti, 
taloudellisesti, sosiaalisesti ja kulttuurisesti 
kestävää kehitystä. Lain mukaan alueiden 
käytön suunnittelun tavoitteena on vuorovai-
kutteiseen suunnitteluun ja riittävään vaiku-
tusten arviointiin perustuen edistää muun 
ohella yhdyskuntarakenteen ja alueiden käy-
tön taloudellisuutta, elinkeinoelämän toimin-
taedellytyksiä ja palvelujen saatavuutta sekä 
liikenteen tarkoituksenmukaista järjestämis-
tä.  

Kaavoitusta ohjaavat maankäyttö- ja ra-
kennuslain 5 §:n mukaiset alueiden käytön 
suunnittelun yleiset tavoitteet, valtakunnalli-
set alueidenkäyttötavoitteet (22 - 24 §) sekä 
kaavojen sisältövaatimukset (28 §, 39 § ja 54 
§).  
 
Valtakunnalliset alueidenkäyttötavoitteet  

Valtioneuvosto hyväksyi maankäyttö- ja 
rakennuslakiin perustuvat valtakunnalliset 
alueidenkäyttötavoitteet vuonna 2000. Pää-
töstä tarkistettiin 13 päivänä marraskuuta 
2008 tavoitteiden sisällön osalta. Valtakun-
nalliset alueidenkäyttötavoitteet ovat osa 
maankäyttö- ja rakennuslain mukaista aluei-
denkäytön suunnittelu-järjestelmää ja ne on 
otettava huomioon maakuntakaavaa laaditta-
essa. Kaupan ohjauksen kannalta keskeisiä 
valtakunnallisia alueidenkäyttötavoitteita 
ovat yhdyskuntarakenteen kehittämistä, vä-
hittäiskaupan suuryksiköiden sijaintia ja 
elinkeinoelämän toimintaedellytyksiä koske-
vat tavoitteet. Valtakunnallisten alueiden-
käyttötavoitteiden mukaan uusia huomattavia 
asuin-, työpaikka- tai palveluiden alueita ei 

tule sijoittaa irralleen olemassa olevasta yh-
dyskuntarakenteesta. Vähittäiskaupan suur-
yksiköt sijoitetaan tukemaan yhdyskuntara-
kennetta. Elinkeinoelämän toimintaedelly-
tyksiä tulee edistää tarjoamalla elinkeinotoi-
minnalle riittävästi sijoittumismahdollisuuk-
sia. Samalla on kuitenkin kiinnitettävä huo-
miota toimintojen sijaintiin. Tavoitteiden 
mukaan runsaasti henkilöliikennettä aiheut-
tavat elinkeinoelämän toiminnot suunnataan 
olemassa olevan yhdyskuntarakenteen sisään 
tai muutoin hyvien joukkoliikenneyhteyksien 
äärelle. 
 
Kaavojen sisältövaatimukset 

Maakuntakaava on yleispiirteinen maan-
käytön suunnitelma, jonka oikeusvaikutukset 
kohdistuvat ensisijassa yksityiskohtaisem-
paan suunnitteluun. Maakuntakaavaa laadit-
taessa on otettava huomioon valtakunnalliset 
alueidenkäyttötavoitteet ja konkretisoitava 
tavoitteet periaatteiksi ja aluevarauksiksi 
kaavassa. Maakunnalliset tai seudulliset 
maankäyttökysymykset on ratkaistava lähtö-
kohtaisesti maakuntakaavassa. Maakunta-
kaavassa ratkaistavia maankäyttökysymyk-
siä, joihin usein liittyy alueiden käytön suun-
nitteluun kohdistuvia kilpailuvaikutusten ar-
viointitarpeita, ovat muun ohella seudullisesti 
merkittävät kaupan alueet mukaan lukien vä-
hittäiskaupan suuryksiköt, keskustatoiminto-
jen alueet sekä uudet työpaikka- ja asuinalu-
eet. Kunnissa laadittavien yleiskaavojen tar-
koituksena on kunnan yhdyskuntarakenteen 
ja maankäytön yleispiirteinen ohjaaminen.  

Maakuntakaavan sisältövaatimuksia kos-
kevassa 28 §:ssä on säädetty, että maakunta-
kaavaa laadittaessa on kiinnitettävä erityistä 
huomiota elinkeinoelämän toimintaedelly-
tyksiin, ja yleiskaavaa koskevan 39 §:n mu-
kaisesti yleiskaavaa laadittaessa on otettava 
huomioon elinkeinoelämän toimintaedelly-
tykset.  Yleispiirteisessä suunnittelussa kil-
pailunäkökohdat tulevat huomioon otettavak-
si jo voimassa olevien elinkeinoelämän toi-
mintaedellytyksiä koskevien sisältövaatimus-
ten perusteella. 

Kunnilla on mahdollisuus laatia myös yh-
teinen yleiskaava maankäytön yleispiirtei-
seksi ohjaamiseksi ja toimintojen yhteenso-
vittamiseksi. Maankäyttö- ja rakennuslakia 
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laadittaessa katsottiin yhteisen yleiskaavan 
soveltuvan kuntien yhteistyön välineeksi eri-
tyisesti kaupan sijainnin ohjaamisessa kau-
punkiseuduilla (HE 101/1998 vp). 

Alueidenkäytön yksityiskohtaista järjestä-
mistä, rakentamista ja kehittämistä varten 
laaditaan asemakaava, jonka tarkoituksena 
on osoittaa tarpeelliset alueet eri tarkoituksia 
varten ja ohjata rakentamista sekä muuta 
maankäyttöä muun muassa paikallisten olo-
suhteiden mukaan. Asemakaavan sisältövaa-
timusten mukaan asemakaavalla tulee luoda 
edellytykset palvelujen alueelliselle saata-
vuudelle 54 §:n 2 momentin mukaisesti. Jos 
asemakaava laaditaan alueelle, jolla ei ole 
oikeusvaikutteista yleiskaavaa, on asemakaa-
vaa laadittaessa soveltuvin osin otettava 
huomioon myös mitä yleiskaavan sisältövaa-
timuksista säädetään. Hallituksen esityksen 
(HE 101/1998 vp) yksityiskohtaisten peruste-
lujen mukaan palveluiden saatavuuteen on 
kiinnitettävä huomiota myös asemakaava-
alueen ulkopuolella. Palvelujen alueellisen 
saatavuuden näkökulmasta, esimerkiksi kau-
pan palveluverkon suunnittelun ja vähittäis-
kaupan suuryksiköiden ohjauksen kannalta, 
keskeisiä ovat alue- ja yhdyskuntarakennetta, 
liikennettä, palvelujen saatavuutta sekä elin-
keinoelämän toimintaedellytyksiä koskevat 
kaavojen sisältövaatimukset.  
 
Vaikutusten selvittäminen kaavaa laadittaes-
sa 

Kaavojen tulee MRL 9 §:n mukaan perus-
tua riittäviin tutkimuksiin ja selvityksiin. 
Kaavaa laadittaessa on tarpeellisessa määrin 
selvitettävä suunnitelman ja tarkasteltavien 
vaihtoehtojen toteuttamisen ympäristövaiku-
tukset, mukaan lukien yhdyskuntataloudelli-
set, sosiaaliset, kulttuuriset ja muut vaikutuk-
set. Selvitykset on tehtävä koko siltä alueelta, 
jolla kaavalla voidaan arvioida olevan olen-
naisia vaikutuksia.  

Selvitysten ja vaikutusten arviointien koh-
dentaminen kulloinkin kyseessä olevaan 
suunnittelutehtävään on tärkeää resurssien 
oikean suuntaamisen näkökulmasta. MRL 9 
§:n muotoilu siten, että korostetaan kaavojen 
perustumista hyvään suunnitteluun ja sen 
edellyttämiin selvityksiin ja vaikutusten arvi-
ointeihin, voi tuoda tämän lähtökohdan ko-

rostetusti esille. Kaavojen selvitysten ja vai-
kutusten arviointien kohdentumisen paran-
taminen liittyy myös kaavoituksen toiminta-
tapojen ja viranomaisyhteistyön kehittämi-
seen. 
 
Maapolitiikka kunnan tehtävänä 

Kunnilla on käytettävissään lainsäädännön 
tarjoama valikoima maapoliittisia keinoja. 
Vapaaehtoisen maanhankinnan lisäksi kun-
nilla on vanhastaan ollut mahdollisuus käyt-
tää maanhankintaan laissa kulloinkin sääde-
tyin edellytyksin myös etuosto-oikeutta ja 
maan lunastamista. Kunnan ja maanomistaji-
en välisiä maankäyttösopimuksia käytetään 
asemakaavoitettaessa muuta kuin kunnan 
omistamaa maata. Maankäyttösopimukset 
ovat toimiva menettelytapa sopia kaavoituk-
sesta ja kaavan toteuttamisen kustannusten 
jakamisesta erityisesti kaavamuutostilanteis-
sa ja täydennyskaavoituksessa. Kunnan ni-
meämällä kehittämisalueella voidaan sovel-
taa laissa määriteltyjä erityisjärjestelyjä ja 
periä maanomistajalta tämän kaavasta saa-
maan hyötyyn suhteutettu kehittämismaksu. 
Asemakaavan toteuttamisen edistämiseksi 
kunnalla on mahdollisuus käyttää rakenta-
miskehotusta tai määrätä korotettu kiinteistö-
vero rakentamattomille rakennuspaikoille. 
Kunnan maapolitiikkaa tukevien ja maapo-
liittisten keinojen käyttöä linjaavien maapo-
liittisten ohjelmien laatiminen on viime vuo-
sina yleistynyt kunnissa. 

Kuntien maankäytön olosuhteet ja kehitys-
näkymät vaihtelevat suuresti. Esimerkiksi ta-
louden suhdannevaihtelut, muuttoliike kas-
vukeskuksiin, työvoiman tarjonnan ja kysyn-
nän kohtaamattomuus, väestön ikääntyminen 
ja erityisesti lapsiperheiden tarve väljempään 
asumiseen sekä elinympäristön laatuun liitty-
vät arvostukset asettavat kunnille yhä uusia 
vaatimuksia. Kasvukeskuksissa haasteena on 
riittävän tonttitarjonnan ylläpitäminen ja pal-
velujen järjestäminen asukkaille. Väestömää-
rältään taantuvissa kunnissa sen sijaan on-
gelmana on asumisolojen ja palvelujen yllä-
pitäminen. Sopivat maapolitiikan toimenpi-
teet on valittava paikallisten olosuhteiden 
mukaan.  

Aktiivisella maapolitiikalla ja kaavoituk-
sella kunta voi pitää yllä laadultaan ja mää-
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rältään riittävää asunto- ja työpaikkaraken-
tamisen tonttitarjontaa, vastata yritysten tila-
tarpeisiin sekä turvata maanomistajien yh-
denvertaista kohtelua. Kunta voi maapolitii-
kan toimenpitein varmistaa, että kaavoitetut 
tontit, rakennettu kunnallistekniikka, katu-
verkosto sekä koulut ja päiväkodit tulevat 
ajallaan ja kustannustehokkaasti käyttöön. 
Luovuttamalla tontteja kysyntää vastaavasti 
kunta voi vaikuttaa siihen, että tonttien hin-
nat pysyvät kohtuullisella tasolla. Riittävä ja 
monipuolinen tonttitarjonta edistää myös kil-
pailun toimivuutta asuntorakentamisessa ja 
elinkeinoelämän toimialoilla. 
 
Muutoksenhaku uhkasakon ja teettämisuhkan 
asettamispäätökseen 

Jos kiinteistön omistaja tai haltija lyö lai-
min velvollisuutensa, kunnan rakennusval-
vontaviranomainen voi maankäyttö- ja ra-
kennuslain 182 §:n 1 momentin mukaan pää-
töksellään velvoittaa niskoittelijan määrä-
ajassa oikaisemaan sen, mitä on tehty tai lyö-
ty laimin. Rakennusvalvontaviranomaisen 
antamaa kieltoa tai määräystä voidaan tehos-
taa uhkasakolla tai uhalla, että tekemättä jä-
tetty toimenpide teetetään laiminlyöjän kus-
tannuksella. Hallintopakkoa joudutaan käyt-
tämään esimerkiksi, kun on kyse luvattomas-
ta rakentamisesta. Samoin hallintopakkoa 
joudutaan käyttämään, jos kiinteistön omista-
ja laiminlyö maankäyttö- ja rakennuslain 166 
§:n mukaisen kiinteistön kunnossapitovelvol-
lisuuden. 
 
Paljon tilaa vaativan erikoistavaran kauppa 

Vähittäiskaupan suuryksiköiden sijoittu-
mista koskevat maankäyttö- ja rakennuslain 
säännökset uudistettiin 15 päivänä huhtikuuta 
2011 voimaan tulleella lain muutoksella 
(319/2011). Hallituksen esityksen (HE 
101/1998 vp) yksityiskohtaisten perustelujen 
mukaan paljon tilaa vaativan erikoistavaran 
kaupalla tarkoitetaan kauppaa, jolle on omi-
naista suuret, paljon tilaa vaativat tuotteet ku-
ten autot, huonekalut ja rakennustarvikkeet ja 
joka edellyttää sijaintia hyvien liikenneyhte-
yksien varrella. Ympäristöministeriö on 
vuonna 2000 antanut suosituksen paljon tilaa 
vaativan erikoistavarakaupan tulkinnasta. 

Lain 319/2011 voimaantulosäännöksen mu-
kaan paljon tilaa vaativan erikoistavaran 
kauppa tulisi vähittäiskaupan suuryksiköitä 
koskevan sääntelyn piiriin 15 päivästä huhti-
kuuta 2015 lukien. 
 
2.2 Nykytilan arviointi 

Kilpailun edistäminen kaavoituksessa 

Ympäristöministeriön Kauppa ja kilpailu -
työryhmäraportin (YM 26/2007) mukaan kil-
pailun edistäminen kaavoituksen yhteydessä 
on moniulotteinen ja kaavoitukseen osallis-
tuville vaikeasti hahmottuva kysymys. Elin-
keinoelämän toimintaedellytyksistä huoleh-
timinen sisältyy sekä maankäyttö- ja raken-
nuslain alueiden käytön suunnittelua koske-
viin tavoitteisiin että maakunta- ja yleiskaa-
vojen sisältövaatimuksiin. Kysymys siitä, mi-
ten se kattaa myös kilpailun edistämisen, on 
kuitenkin epäselvä. Kilpailun edellytyksistä 
huolehtiminen on ensisijassa kaavoituksesta 
vastaavien kunnan ja maakuntien liittojen vi-
ranomaisten tehtävä. Kaavoja valmistelevien 
viranomaisten tehtävä on huolehtia myös sii-
tä, että alalla jo toimivien yritysten lisäksi 
kaavoitusprosessissa huomioidaan uusien 
toimijoiden alalle tulon edellytykset. Tällä 
hetkellä puuttuu sellainen alueellinen viran-
omainen, jonka tehtävänä on huolehtia kil-
pailukysymysten esillä olosta kaavojen val-
mistelussa. Koska kaavoitus on lakiin perus-
tuvaa viranomaistoimintaa, ei myöskään kil-
pailu- ja kuluttajaviraston kilpailulain mu-
kainen puuttumistoimivalta ulotu niihin. 

Työryhmä esitti raportissaan suosituksia 
jatkotoimenpiteiksi. Suositukset tähtäävät 
siihen, että kilpailunäkökulma olisi nykyistä 
paremmin mukana kaavojen valmistelussa. 
Raportin mukaan on tarpeellista selvittää, tu-
lisiko maankäyttö- ja rakennuslakiin sisällyt-
tää erikseen myös kilpailun edistämisen ta-
voite. Myös valtakunnallisten alueidenkäyt-
tötavoitteiden (VAT) tarkistuksessa tulisi ra-
portin mukaan selvittää mahdollisuus sisäl-
lyttää kilpailun edellytysten turvaaminen ta-
voitteisiin. 

Suomen päivittäistavarakaupan markkinat 
ovat keskittyneet pääosin kahdelle toimijalle. 
Kahden suurimman toimijan yhteenlaskettu 
markkinaosuus oli vuonna 2012 noin 80 %. 
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Suomen myymälärakenne on kehittynyt 
suuryksikkövaltaiseen suuntaan. Päivittäista-
varakauppaa koskevien vuoden 2013 tilasto-
jen mukaan suurimmat myymälät eli noin 30 
% myymälöistä myy 79 % koko päivittäista-
varamyynnistä. Lukumääräisesti puolet 
maamme noin 3 200 myymälästä myy vain 9 
% koko myynnistä, mutta näillä pienillä 
myymälöillä on volyymiaan suurempi palve-
lumerkitys lähipalvelujen tarjoajana. 

Kilpailun toimivuuden edistämisen kannal-
ta on olennaista, että kaavoituksella luodaan 
mahdollisuudet uusien liikeideoiden kehittä-
miseen ja edellytykset uusien toimijoiden 
alalle tulolle. Kilpailun kannalta toivottavia 
ovat kaavaratkaisut, jotka ovat joustavia ja 
jättävät vaihtoehtoja toteutukseen. Jo uusien 
toimijoiden alalle tulon mahdollisuus on 
omiaan luomaan kilpailupainetta.  

Maankäyttö- ja rakennuslaissa on koko sen 
voimassaoloajan ollut erityisiä säännöksiä 
koskien vähittäiskaupan suuryksiköitä. Mer-
kitykseltään seudullinen vähittäiskaupan 
suuryksikkö voidaan yleis- tai asemakaavas-
sa osoittaa maakuntakaavan keskustatoimin-
tojen alueiden ulkopuolelle vain, jos sitä 
koskeva varaus sisältyy maakuntakaavaan. 
Vähittäiskauppaa koskee myös lain 57 §:n 1 
momentin yleinen kirjaus, jonka mukaan 
asemakaavassa voidaan antaa määräyksiä, 
joita kaavan tarkoitus ja sen sisällölle asetet-
tavat vaatimukset huomioon ottaen tarvitaan 
asemakaava-aluetta rakennettaessa tai muu-
toin käytettäessä (asemakaavamääräykset). 
Asemakaavamääräykset voivat muun ohessa 
koskea haitallisten ympäristövaikutusten es-
tämistä tai rajoittamista.  

Vuonna 2011 maankäyttö- ja rakennuslain 
vähittäiskauppaa koskevat erityissäännökset 
koottiin uuteen 9 a -lukuun. Niiden mukaan 
osoitettaessa maakunta- tai yleiskaavassa vä-
hittäiskaupan suuryksiköitä on katsottava, et-
tä suunnitellulla maankäytöllä ei ole merkit-
täviä haitallisia vaikutuksia keskusta-
alueiden kaupallisiin palveluihin ja niiden 
kehittämiseen, että alueelle sijoittuvat palve-
lut ovat mahdollisuuksien mukaan saavutet-
tavissa joukkoliikenteellä ja kevyellä liiken-
teellä, ja että suunniteltu maankäyttö edistää 
sellaisen palveluverkon kehitystä, jossa asi-
ointimatkojen pituudet ovat kohtuulliset ja 
liikenteestä aiheutuvat haitalliset vaikutukset 

mahdollisimman vähäiset. Maakuntakaavas-
sa tulee esittää merkitykseltään seudullisen 
vähittäiskaupan suuryksikön koon alaraja. 
Vähittäiskaupan suuryksiköiden enimmäis-
mitoitus on osoitettava maakuntakaavassa 
riittävällä tarkkuudella. 

Vähittäiskaupan suuryksiköiden ensisijai-
nen sijaintipaikka on keskusta-alue, ellei muu 
sijainti kaupan laatu huomioon ottaen ole pe-
rusteltu. Merkitykseltään seudullisen vähit-
täiskaupan suuryksikön sijoittaminen maa-
kuntakaavan keskustatoiminnoille tarkoitetun 
alueen ulkopuolelle edellyttää, että vähittäis-
kaupan suuryksikön sijoituspaikaksi tarkoi-
tettu alue on maakuntakaavassa erityisesti 
osoitettu tähän tarkoitukseen.  

Asemakaava vaikuttaa sijoitteluun siten, et-
tä vähittäiskaupan suuryksikköä ei saa sijoit-
taa maakunta- tai yleiskaavan keskustatoi-
minnoille tarkoitetun alueen ulkopuolelle, 
ellei alue ole asemakaavassa erityisesti osoi-
tettu tätä tarkoitusta varten. Tämä koskee 
myös olemassa olevan vähittäiskaupan 
myymälän laajentamista tai muuttamista vä-
hittäiskaupan suuryksiköksi, vähittäiskaupan 
suuryksikön laajentamista sekä sellaista 
myymäläkeskittymää, joka vaikutuksiltaan 
on verrattavissa vähittäiskaupan suuryksik-
köön. Sen sijaan asemakaavan oikeusvaiku-
tus ei koske sellaista vähittäiskaupan myy-
mälän, vähittäiskaupan suuryksikön tai 
myymäläkeskittymän laajentamista, joka ei 
ole merkittävä. Asemakaavamääräykset voi-
vat koskea myös vähittäiskaupan laatua ja 
kokoa, jos se kaupan palvelujen saatavuuden 
kannalta on tarpeen. 

Helmikuussa 2014 julkistetun maankäyttö- 
ja rakennuslain toimivuuden kokonaisarvi-
oinnin (Suomen ympäristö 1/2014) päätelmi-
en mukaan vuoden 2011 vähittäiskaupan 
suuryksikköjä koskenut lainmuutos on aihe-
uttanut merkittäviä muutoksia erityisesti 
maakuntakaavojen laadintaan. Lainmuutok-
sen merkittävyydestä sekä sen toistaiseksi 
varsin vähäisestä voimassaoloajasta johtuen 
ei vielä voida tehdä luotettavia johtopäätök-
siä lain toimivuudesta. Säännösten vaikutuk-
sia ja toimivuutta seurataan jatkuvasti ja toi-
menpiteisiin ryhdytään, mikäli ongelmat ko-
rostuvat tai lakimuutoksen tavoitteet eivät to-
teudu käytäntöjen vakiintuessa. Maakuntien 
oloista johtuviin alueiden erityisominaisuuk-
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siin (mm. Venäjän matkailu) kiinnitetään jat-
kossa erityistä huomiota kaavojen laatimises-
sa ja kaavoituksen ohjauksessa.  

Paljon tilaa vaativan erikoistavaran kaup-
paa koskevan voimaantulosäännöksen sovel-
taminen on aiheuttanut ongelmia kyseistä 
kaupan toimialaa koskevien kaavavarausten 
oikeusvaikutusten tulkinnassa siirtymäkau-
den aikana ja sen jälkeen kaikilla kaava-
tasoilla. 

Ympäristöministeriön alueidenkäytön 
suunnittelujärjestelmän toimivuutta koske-
neissa, alueidenkäytön suunnittelun ja ohja-
uksen asiantuntijoille kohdennetuissa kyse-
lyissä (AKSU 2012) on noussut esiin, että 
kaupan palveluverkkoihin liittyvät selvityk-
set koetaan varsin ongelmallisiksi. Erityisesti 
seutu- ja maakuntatasolla kaupan suuryksi-
köiden ohjaamista pidetään haasteellisena. 
Toisaalta kaupan alueiden sijoittuminen lin-
kittyy vahvasti sekä yhdyskuntarakenteen 
hallintaan että muuhun palveluverkkoon ja 
eri liikennemuotojen kehitysmahdollisuuk-
siin, jotka myös koettiin vaikeina kysymyk-
sinä.  

Elinkeinoelämän edustajille kohdistettuun 
kyselyyn osallistuneista enemmistö koki 
kaavoituksen rajoittavan tarpeettomasti kil-
pailua. Osassa vastauksia nousi esiin, että 
kaikille halukkaille ei riitä tavoiteltuja liike-
paikkoja tai ne on varattu joillekin toimijoille 
jo ennen kaavoituksen virallista käynnistä-
mistä.  

Kilpailu- ja kuluttajavirasto julkaisi kesä-
kuussa 2013 selvityksen (2/2013) päivittäis-
tavarakaupan kilpailutilanteesta. Kilpailu- ja 
kuluttajaviraston mukaan kaupan alan kilpai-
lun näkökulmasta monet asiantuntijat ovat 
kiinnittäneet huomiota erityisesti niin kutsut-
tuihin suunnitteluvarauksiin yhtenä ei-
kilpailullisena tontinluovutuksen muotona. 
Suunnitteluvarauksella tarkoitetaan menette-
lyä, jossa kunta tekee omistamalleen maa-
alueelle varauksen yksityiselle yritykselle 
ennen kaavoituksen aloittamista. Viraston to-
teuttaman kuntakyselyn tulosten perusteella 
valtakunnallisesti tarkasteltuna suunnittelu-
varausten osuus kaupan liiketonttien luovu-
tuksessa on varsin vähäinen, vain noin pari 
prosenttia kaikista luovutuksista. Pääkaupun-
kiseudulla suunnitteluvaraukset ovat sitä vas-
toin suhteellisen yleisiä varsinkin suurissa 

kaupan hankkeissa. Niiden riskinä on, että 
suunnitteluvarauksen tekemisen myötä mer-
kitykselliset asiat on jo tosiasiallisesti päätet-
ty ennen kaavoituksen käynnistämistä. Toi-
saalta virasto kuitenkin totesi selvityksessä, 
että suunnitteluvarauksiin mahdollisesti liit-
tyvät ongelmat eivät kuitenkaan tarkoita, että 
varaukset tulisi kokonaan kieltää tai että ton-
tit tulisi aina luovuttaa vain hintakilpailun 
kautta. Kyse on enemmänkin oikean mene-
telmän valinnasta ja tilanteesta, jossa mene-
telmää kulloinkin käytetään. On tärkeää, että 
päätöksenteon menettelytavat ja kriteerit ovat 
selkeitä ja painottuvat kyseisen hankkeen to-
teutuksen kannalta merkityksellisiin seikkoi-
hin. Lisäksi niiden tulee olla osapuolten tie-
dossa ja niitä tulee soveltaa tasapuolisesti, 
johdonmukaisesti, avoimesti ja läpinäkyvästi. 

Maankäyttö- ja rakennuslakiin pohjautu-
vasta sääntelyjärjestelmästä selvityksessä to-
dettiin, ettei se riittävissä määrin ota huomi-
oon markkinoiden toimivuuteen liittyviä yh-
teiskunnallisia tavoitteita ja että tämän joh-
dosta kilpailunäkökulma on jäänyt taka-alalle 
maankäytön suunnittelussa ja toteutuksessa. 
Suunnittelun viranomaisprosessien osalta to-
dettiin tarvetta kiinnittää huomiota nykyistä 
enemmän kilpailuvaikutuksiin ja ennen muu-
ta kuntakaavoituksen tavoitteisiin kilpailun 
näkökulmasta. 
 
Kunnan maapolitiikka 

Maankäyttö- ja rakennuslakiin sekä muu-
hun lainsäädäntöön sisältyvät säännökset 
kunnan maapolitiikan keinovalikoimasta. Sen 
sijaan maapolitiikan harjoittamista ei maan-
käyttö- ja rakennuslaissa ole nimenomaisesti 
säädetty kunnan tehtäväksi ja kunnan toimi-
valtaan kuuluvaksi, toisin kuin on asian laita 
maankäyttö- ja rakennuslain 20 §:n mukaan 
alueiden käytön suunnittelun sekä rakentami-
sen ohjauksen ja valvonnan suhteen. Korkein 
hallinto-oikeus on useissa kuntien lunastus-
lupia koskevissa ratkaisuissaan (esim. KHO 
2009:92) tukeutunut tähän säännökseen kun-
nan maapolitiikan harjoittamisen oikeudelli-
sena perusteena, vaikka siinä ei asiasta ole 
nimenomaisesti säädetty. 

Kuntien maapolitiikasta vastaavien viran-
haltijoiden kokemuksia maapoliittisen lain-
säädännön toimivuudesta selvitettiin kyselyl-
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lä syksyllä 2012 (Suomen Kuntaliiton kysely, 
vastauksia 127 vastausprosentin ollessa 42 % 
kaikista kunnista). Yleisimpinä ongelmina 
tonttitarjonnassa vastaajat pitivät kaavoituk-
sen hitautta ja yksityisessä omistuksessa ole-
vien tonttien saamista rakentamiseen. Mer-
kittävimmiksi esteiksi vastaajat totesivat 
myös raakamaan korkean hinnan sekä kun-
nallistekniikan puuttumisen kaavoitetulta 
alueelta.  

Kuntien raakamaan hankinta tapahtuu käy-
tännössä lähes aina vapaaehtoisin kaupoin. 
Maan lunastamisella kunta saa maata sieltä 
mistä sitä tarvitaan, kun maan hankinnasta 
vapaaehtoisin kaupoin ei ole päästy sopi-
mukseen. Kunnat ovat turvautuneet yhdys-
kuntarakentamista varten tarvittavan raaka-
maan lunastamiseen vain harvoin. Maankäyt-
tö- ja rakennuslain voimassaolon aikana ym-
päristöministeriö on myöntänyt kunnille kah-
desta kuuteen lupaa vuosittain yhdyskuntara-
kentamista varten tarvittavan maan lunasta-
miseen. Lunastamisen kohteena ovat useim-
miten olleet asuntorakentamista varten tarvit-
tavat maa-alueet. Kunnallisessa päätöksente-
ossa on vanhastaan ollut rajoitteita lunasta-
misen käytölle yhdyskuntarakentamiseen 
tarvittavan maan hankinnassa. 

Maankäyttösopimus on saavuttanut vakiin-
tuneen aseman kunnan ja maanomistajien yh-
teistyön perustana. Maanäyttösopimusten 
mukaiset korvaukset eivät ensi kertaa asema-
kaavoitettavilla alueilla yleensä riitä katta-
maan kaavan toteuttamisesta kunnalle aiheu-
tuvia kunnallistekniikan ja lähipalvelujen ra-
kentamiskustannuksia. Asemakaavan muu-
toksesta, jolla alueen käyttötarkoitusta tai ra-
kennusoikeutta muutetaan, kunnalle aiheutu-
vat kustannukset ovat yleensä selvästi alhai-
semmat kuin alueita ensimmäistä kertaa kaa-
voitettaessa. Rakennetun kaavamuutosalueen 
hankkiminen kunnan omistukseen on vain 
harvoin tarkoituksenmukaista (Maapoliittiset 
toimintatavat ja kuntatalous. ympäristöminis-
teriö ja Suomen Kuntaliitto 2009). 

Rakentamiskehotuksen avulla kunta voi 
edistää vajaasti rakennettujen asemakaavojen 
toteuttamista. Rakentamiskehotusta voidaan 
käyttää asemakaavan mukaisten tonttien 
käyttöön saamiseksi. Yleensä kehotuksen 
kohteena olevat tontit saadaan rakentamisen 
piiriin ilman, että kunta joutuu turvautumaan 

rakentamisen laiminlyönnin mahdollistamaan 
tontin lunastamiseen. Rakentamiskehotuksen 
etuna korotettuun kiinteistöveroon verrattuna 
on mahdollisuus kohdistaa menettely rajatuil-
le alueille kunnallisten palvelujen saamiseksi 
täysimääräiseen käyttöön kohdealueilla. Me-
nettelyä käytetään kunnissa harvoin. Kunta-
liiton kyselyyn vastanneista kuntien maapoli-
tiikan toimihenkilöistä katsoi, että rakenta-
miskehotusta ei ole käytetty kunnassa yksi-
tyisessä omistuksessa olevien tonttien saami-
seksi rakentamiseen. Kyselyn perusteella ti-
lanne on samanlainen keskus- ja kehyskun-
nissa. 

Asemakaavoitettujen alueiden pitkän ra-
kentamisajan vuoksi hukataan osa kunnallis-
teknisten verkostojen käyttöiästä ja inves-
toinneista. Lisäksi, kun kaavan mukainen ra-
kentaminen ei toteudu, rakentamispaine siir-
tyy toisaalle kunnan alueella ja kunnallistek-
nisten verkostojen rakentamisesta aiheutuvat 
kustannukset kertautuvat. Julkisen talouden 
kireässä tilanteessa rakentamattomien tontti-
en käyttöön saamista on tämän vuoksi erityi-
sesti syytä edistää. 

Maapoliittisen keinovalikoiman käyttämi-
nen kuuluu kunnallisen harkintavallan piiriin. 
Maankäyttö- ja rakennuslain voimassaolon 
aikana valtiovalta on eräiden hallitusohjelmi-
en mukaisesti rohkaissut kuntia käyttämään 
täysimääräisesti kaavoitus- ja maapolitiikan 
välineitä riittävän, kohtuuhintaisen ja laa-
dukkaan asuntotuotannon turvaamiseksi. 
Kuntien maanhankintaa on valtion toimin 
edistetty luonnollisten henkilöiden ja kuolin-
pesien luovutusvoiton verovapaudella vuosi-
na 2000 ja 2008 sekä parhaillaan rakennepo-
liittisen ohjelman toimeenpanoon liittyen 
ajalla 1.10.2013 - 31.12.2014. 

 
Vaikutusten selvittäminen kaavaa laadittaes-
sa 

Kaavan laatimisen tulee maankäyttö- ja ra-
kennuslain 9 §:n mukaan perustua riittäviin 
tutkimuksiin ja selvityksiin. Lain toimivuutta 
arvioitaessa (Suomen ympäristö 1/2014) to-
dettiin selvitysten ja vaikutusten arviointien 
parantaneen hyvän suunnittelun edellytyksiä 
ja kaavojen laatua. Niiden oikea kohdenta-
minen ja rajaaminen nähtiin kuitenkin edel-
leen ongelmalliseksi. Ohjaavien viranomais-
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ten edellyttämiä selvityksiä ja vaikutusten 
arviointeja pidettiin yleisesti myös liian yksi-
tyiskohtaisina kaavojen tarkoitus huomioon 
ottaen. Selvitysten ja vaikutusten arviointien 
kohdentaminen kulloinkin kyseessä olevaan 
suunnittelutehtävään olisi tärkeää resurssien 
oikean suuntaamisen näkökulmasta. 

 
Ympäristöministeriön muutoksenhakua 

koskevassa selvityksessä (Muutoksenhaku 
maankäyttö- ja rakennuslain mukaisissa asi-
oissa, Itä-Suomen yliopisto 2013) tuli esille, 
että menettelyyn liittyvistä valitusperusteista 
yleisimmin käytettiin selvitysten riittämättö-
myyttä. Yleis- ja asemakaavoja koskevista 
valituksista on hyväksytty viime vuosina 
noin viidesosa. Selvästi suurin osa (77 %) 
menettelyllisistä perusteista, joilla kaavoja 
koskevat valitukset hyväksyttiin, liittyi selvi-
tysten riittävyyteen.  
 
Muutoksenhaku hallintopakkoasiassa 

Kiinteistön omistaja tai haltija voi hakea 
muutosta kunnan rakennusvalvontaviran-
omaisen päätökseen kahdessa vaiheessa, kun 
on kyse laiminlyönnistä tai rikkomuksesta: 
Ensin velvoitteen asettamista koskevaan pää-
tökseen ja sitten laiminlyönnin tapahduttua 
uhkasakon tai teettämisuhan tuomitsemista 
koskevaan päätökseen valittamalla hallinto-
oikeuteen ja edelleen korkeimpaan hallinto-
oikeuteen. Käytännössä esiintyy tapauksia, 
joissa esimerkiksi turvallisuuden vaarantavan 
tai ympäristöä rumentavan alueen omistaja 
käyttää kaikkia lain suomia keinoja viivyt-
tääkseen rakennusvalvontaviranomaisen toi-
mia uhkasakon asettamiseksi. 
 
Paljon tilaa vaativan erikoistavaran kauppa 

Vähittäiskaupan ohjausta koskevien sään-
nösten yhdenmukaistaminen koskemaan 
kaikkia kaupan toimialoja edellytti, että pal-
jon tilaa vaativan erikoistavaran kaupan ny-
kyisestä erityisasemasta kaupan ohjauksessa 
luovuttiin ja että vähittäiskaupan suuryksi-
köitä koskeva suunnitteluvelvoite ulotettiin 
koskemaan myös sitä. 

Paljon tilaa vaativan erikoistavaran kaupan 
palvelujen kehittäminen on edellyttänyt 
muun ohella maakunta- ja asemakaavojen 

uudistamista. Tästä aiheutuvaa kaavoitus-
ruuhkaa on pyritty torjumaan siirtymäajalla, 
joka antaa kunnille ja maakuntien liitoille ai-
kaa uudistaa kaavoja. Voimaantuloajan jat-
kaminen kahdella vuodella on tarpeen, jotta 
maakunnan liitoille ja kunnille jää riittävästi 
aikaa laatia paljon tilaa vaativaa erikoiskaup-
paa koskevia maakunta-, yleis- ja asemakaa-
voja. 
 
3  Esityksen tavoit teet  ja  keskeiset  

ehdotukset   

Hallituksen hyväksymän rakennepoliittisen 
ohjelman toimeenpano-ohjelman mukaisesti 
esityksellä ehdotetaan elinkeinoelämän kil-
pailun toimivuuden edistämisen näkökulma 
sisällytettäväksi maankäyttö- ja rakennuslain 
kaavoitusta koskeviin säännöksiin. Toimeen-
pano-ohjelmassa toteutettavaksi osoitetun 
terveen kilpailun ohjelman linjausten mukai-
sesti ehdotetaan tonttituotannon sekä raken-
tamisen ja kaupan kilpailun toimivuuden 
edistämiseksi myös kunnan maapolitiikan 
harjoittamista koskeva sääntely sisällytettä-
väksi maankäyttö- ja rakennuslakiin. 

Kilpailun toimivuuden edistämisen näkö-
kulma sisällytetään maankäyttö- ja rakennus-
lain mukaisiin alueidenkäytön suunnittelun 
tavoitteisiin ja kaavojen vaikutusten arvioin-
tiin kaikilla kaavatasoilla sekä asemakaavan 
laatimisharkintaa koskeviin säännöksiin. 
Lainmuutoksessa otetaan huomioon suunnit-
telutilanteen edellytykset sekä kaavojen oh-
jaustavoite ja tarkkuus. Kilpailun toteutumi-
sen kannalta keskeistä on riittävä ja kysyntää 
vastaava tonttitarjonta kunnassa. Lainmuutos 
ei kuitenkaan saa vaarantaa eheää yhdyskun-
tarakennetta eikä lisätä kuntatalouden kus-
tannuksia.  

Maankäyttö- ja rakennuslainsäädännöstä 
puuttuu nimenomainen säännös kunnan maa-
politiikan harjoittamisesta. Erityisesti kaupan 
ja asuntorakentamisen kilpailun edistämisek-
si sekä riittävän tonttitarjonnan turvaamiseksi 
kasvavilla kaupunkiseuduilla lisätään maan-
käyttö- ja rakennuslakiin säännös, jonka mu-
kaan kunnan on huolehdittava yhdyskuntien 
kehittämisen edellyttämästä maapolitiikan 
hoidosta.  

Esityksen tarkoituksena on sisällyttää 
maankäyttö- ja rakennuslakiin kunnan har-
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joittaman maapolitiikan yleiskuvaus sekä kir-
jata jo nykyisin kunnan tehtäviin kuuluva 
maapolitiikan harjoittaminen julki lausutusti 
kunnan tehtäviin ja toimivaltaan kuuluvaksi 
kaavoituksen ja rakennusvalvonnan ohella. 
Esitykseen sisältyy oikeuskäytännössä va-
kiintunut kunnan maapolitiikan yleiskuvaus, 
jonka mukaan kunnan maapolitiikka käsittää 
kunnan maanhankintaan ja kaavojen toteut-
tamiseen liittyvät tavoitteet ja toimenpiteet. 
Esityksessä korostetaan maapolitiikan merki-
tystä yhdyskuntien kehittämisen välineenä. 
Tavoitteena on lisätä riittävää ja monipuolis-
ta tonttitarjontaa toimivan kilpailun edistämi-
seksi erityisesti kaupan toimialalla ja asunto-
rakentamisessa.  Esityksellä ei puututa kunti-
en harkintavaltaan maapoliittisen keinovali-
koiman käytössä. Esitys tukee maapolitiikan 
harjoittamista kasvukeskuksissa ja asukas-
määrältään vähenevissä kunnissa. 

Esityksen tavoitteena on täsmentää ja sel-
kiyttää kaavan laatimiseen liittyvien selvitys-
ten ja vaikutusten arvioinnin kohdentamista. 
Selvitykset ehdotetaan kohdennettaviksi kaa-
varatkaisun kannalta olennaisiin asioihin 
välttäen päällekkäisten selvitysten tekemistä 
eri kaavatasoilla. 

Esityksen tavoitteena on lisäksi jouduttaa 
rakennusvalvontaviranomaisen käytössä ole-
vaa hallintopakkomenettelyä ottamalla 
maankäyttö- ja rakennuslain 182 §:n 1 mo-
mentissa tarkoitetun velvoitteen asettamista 
koskevassa asiassa käyttöön valituslupame-
nettely korkeimmassa hallinto-oikeudessa. 
Tavoitteena on jouduttaa hallintopakon täy-
täntöönpanoa esimerkiksi tilanteissa, joissa 
rakennuksen omistaja tai haltija laiminlyö 
maankäyttö- ja rakennuslain 166 §:n mukai-
sen rakennuksen ja sen ympäristön kunnos-
sapidon tai kyse on luvattomasta rakentami-
sesta. 

Paljon tilaa vaativan erikoistavaran kaup-
paa koskevan voimaantulosäännöksen sovel-
taminen on aiheuttanut ongelmia kyseistä 
kaupan toimialaa koskevien kaavavarausten 
oikeusvaikutusten tulkinnassa siirtymäkau-
den aikana ja sen jälkeen kaikilla kaava-
tasoilla. Kunnissa ei kaikilta osin ehditä laa-
tia yleis- ja asemakaavoja siirtymäkauden 
jälkeistä aikaa varten. Kaupan toimijoille ja 
kunnille voi aiheutua tästä ongelmia. Sen 

vuoksi voimaantuloaikaa pidennetään kah-
della vuodella 15 päivään huhtikuuta 2017. 
 
4  Esityksen vaikutukset   

Ehdotettujen muutosten vaikutusten arvi-
ointi painottuu yritysvaikutusten ja erityisesti 
kilpailuvaikutusten arviointiin.  

Kilpailun edistämistä koskevien säännösten 
vaikutukset vaihtelevat eri alueilla. Kilpailua 
koskevien ehdotusten voidaan arvioida lisää-
vän toimeliaisuutta kaupan ja muun rakenta-
misen toimialueilla, minkä arvioidaan välilli-
sesti vahvistavan julkisen talouden kestä-
vyyttä. Asuntotuotannon kilpailutilanteella 
voi olla merkittäviä kansantaloudellisia ja 
työvoiman saantiin liittyviä vaikutuksia eri-
tyisesti metropolialueella. Kaavoituksella ei 
kuitenkaan voida ratkaista yksittäisten toimi-
joiden välisiä oikeussuhteita, joten maan-
käyttö- ja rakennuslain säännöksillä voidaan 
vain rajallisessa määrin edistää tehokasta kil-
pailua. Esityksellä ei ole vaikutuksia yrityk-
siin liittyviin kuulemisvelvoitteisiin kaavoi-
tusprosessissa. 

Kaavojen laatimiseen liittyvien selvitysten 
ja vaikutusten arviointien täsmentämisellä 
voidaan tehostaa kaavoitukseen käytettävien 
resurssien käyttöä, välttää liian yksityiskoh-
taisia ja päällekkäisiä selvityksiä sekä joudut-
taa kaavaprosesseja vähentämällä jatkossa 
selvitysten riittämättömyyteen perustuvien 
valitusten määrää. 

Ehdotuksilla ei ole suoria vaikutuksia val-
tion budjettiin eikä viranomaisten organisaa-
tioihin ja henkilöstöön. Esityksen vaikutukset 
viranomaisten toimintaan rajoittuvat keskei-
sesti kuntien viranomaisiin. Kaavoituksen 
kilpailuvaikutukset ovat selvitettävissä osin 
jo nykyisillä selvityksillä eikä kirjaaminen 
menettelysäännöksiin siten lisää merkittäväs-
ti kaavoja koskevien taustaselvitysten mää-
rää. Lisäksi kilpailuvaikutusten selvittämis-
tarve on sidoksissa kaavalle asetettuihin ta-
voitteisiin ja kaavaprosessin aikana tehtävään 
arvioon siitä, ovatko kilpailuun liittyvät vai-
kutukset kaavassa merkittävässä roolissa. 
Kilpailunäkökulman huomioimisella kaavan 
vaikutusten arvioinnissa voidaan edistää kaa-
varatkaisujen joustavuutta.  

Esityksellä ei ole vaikutusta kuntien ja val-
tion väliseen tehtävänjakoon eikä se lisää 
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kuntien tehtäviä. Maapoliittisten keinojen 
käyttö ovat jatkossakin kuntien harkinnassa. 
Koska niillä on merkittävä vaikutus paitsi 
tonttitarjonnan ja asuntotuotannon turvaami-
sen kannalta, myös tasapainoisen kuntatalou-
den kannalta, esityksessä ehdotetaan kunnan 
maapoliittisten toimien lainsäädännöllistä 
asemaa selvennettäväksi alueidenkäytön 
suunnittelun ja rakennusvalvonnan rinnalla. 
Maapoliittisen keinovalikoiman tehokkaalla 
käytöllä kunnan on mahdollista kattaa kaa-
voituksen aiheuttamalla maan arvonnousulla 
kunnalle kaavan toteuttamisesta aiheutuvia 
kustannuksia. 

Kuntien harjoittaman maapolitiikan ja kil-
pailun huomioimisen korostaminen voi vai-
kuttaa siihen, miten palvelurakenneratkaisuja 
kunnissa tehdään, ja vahvistaa julkisten ja 
avointen kilpailumenettelyjen laajempaa 
omaksumista kaavoitus- ja maapolitiikassa. 
Lisäksi maapolitiikan kirjaaminen kunnan 
tehtäviin ja ehdotetut muut muutokset voivat 
nopeuttaa asuntotuotantoa ja vaikuttaa kulut-
tajahintoihin niitä alentavasti.   

Kuluttajan näkökulmasta kilpailun edistä-
misen vaikutukset voivat ilmetä siten, että 
esimerkiksi kauppa- ja asuntotarjonta ovat 
monipuolisia. Kaupan näkökulmasta näiden 
vaikutusten arvioiminen on kuitenkin varsin 
haastavaa, koska on vaikeaa ennustaa, mikä 
yksittäinen tekijä vaikuttaa kuluttajan valin-
takäyttäytymiseen. Säännösten kuluttajiin 
kohdistuvat vaikutukset myös vaihtelevat eri 
alueiden välillä riippuen esimerkiksi alueen 
työpaikka- ja muusta yhdyskuntarakenteesta.  

Asuntotuotannon kilpailutilanteesta johtu-
vat yhdyskuntarakenteelliset vaikutukset 
voivat olla myös ympäristöön ja rakentami-
seen liittyviä. Muita merkittäviä ympäristö-
vaikutuksia esityksellä ei arvioida olevan. 
Esityksellä ei myöskään arvioida olevan vai-
kutuksia eri perhemuotoihin tai eri sukupuo-
liin. 

Paljon tilaa vaativan erikoistavaran kaupan 
siirtymäkauden jatkaminen mahdollistaa 
kaupan palveluverkon suunnittelun ja kehit-
tämisen lakimuutoksen 319/2011 edellyttä-
mällä tavalla. Suuryksiköiden toteuttaminen 
keskustatoimintojen alueiden ulkopuolella 
edellyttää, että alue on asemakaavassa osoi-
tettu vähittäiskaupan suuryksikölle. Toisaalta 
pidennettävän siirtymäkauden aikana nykyi-

set yritykset saattavat edelleen hyötyä kilpai-
lussa siitä, että uusien paljon tilaa vaativan 
erikoistavaran kaupan suuryksiköiden toteut-
taminen keskustatoimintojen alueiden ulko-
puolelle edellyttää yleensä asemakaavan 
muuttamista. 
 
5  Asian valmiste lu 

Esitys on valmisteltu virkatyönä ympäris-
töministeriössä. Kilpailun edistämistä ja 
maapolitiikkaa koskevia säännösehdotuksia 
on käsitelty laajapohjaisessa sidosryhmätyö-
pajassa 16 päivänä toukokuuta 2014. 

Ehdotuksesta pyydettiin lausunnot yli 80 
taholta. Lausuntopalautteen pohjalta hallituk-
sen esitys viimeisteltiin ympäristöministeri-
össä tarpeen mukaan muita viranomaisia, 
asiantuntijoita ja edunvalvontajärjestöjä 
kuullen. 

Hallituksen esitys on käsitelty kunnallista-
louden ja -hallinnon neuvottelukunnassa 21 
päivänä lokakuuta 2014. 

 
Lausunnot ja niiden huomioon ottaminen 

 
Ehdotuksista maankäyttö- ja rakennuslain 

sekä maankäyttö- ja rakennuslain muuttami-
sesta annetun lain muuttamiseksi annettiin 
yhteensä 61 lausuntoa. 

Lausunnon antoivat oikeusministeriö, val-
tiovarainministeriö, työ- ja elinkeinoministe-
riö, Kilpailu- ja kuluttaja-virasto, Suomen 
ympäristökeskus, Uuden-maan elinkeino-, 
liikenne- ja ympäristökeskus, Etelä-
Pohjanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäris-
tökeskus, Varsinais-Suomen elin-keino-, lii-
kenne- ja ympäristökeskus, Hämeen elinkei-
no-, liikenne- ja ympäristökeskus, Lapin 
elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus, 
Pohjois-Pohjanmaan elinkeino-, liikenne- ja 
ympäristökeskus, Kaakkois-Suomen elinkei-
no-, liikenne- ja ympäristö-keskus, Keski-
Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristö-
keskus, Liedon kunta, Turun kaupunki, Es-
poon kaupunki, Tampereen kaupunki, Lah-
den kaupunki, Tuusulan kunta, Vaasan kau-
punki, Kouvolan kaupunki, Lappeenrannan 
kaupunki, Vantaan kaupunki, Keravan kau-
punki, Tyrnävän kunta, Hollolan kunta, Hä-
meen liitto, Keski-Pohjanmaan liitto, Poh-
jois-Karjalan maakuntaliitto, Pohjois-Savon 
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liitto, Kymenlaakson liitto, Etelä-
Pohjanmaan liitto, Uudenmaan liitto, Varsi-
nais-Suomen liitto, Pohjois-Pohjanmaan liit-
to, Lapin liitto, Kainuun liitto, Pohjanmaan 
liitto, Keski-Suomen liitto, Suomen Kunta-
liitto, Kaupan liitto, Kuluttajaliitto ry, Ra-
kennusteollisuus RT ry, Suomen yrittäjät, 
Suomen kiinteistöliitto, Asunto-, toimitila- ja 
rakennuttajaliitto RAKLI ry, Päivittäistava-
rakauppa ry, Ympäristölakiasiaintoimisto S. 
Eskelinen Oy, Suomen luonnonsuojeluliitto 
ry, Suomen Omakotiliitto ry, Helsingin seu-
dun kauppakamari, Rakennustarkastusyhdis-
tys RTY ry, Suomen Arkkitehtiliitto SAFA 
ry, Suomen kauppakeskusyhdistys ry, Lidl 
Suomi Ky, Kuluttajatutkimuskeskus, Eri-
koiskaupan Liitto ry ja Maa- ja metsätalous-
tuottajain Keskusliitto MTK ry. 

 Lausunnonantajat pitivät yleisesti esitystä 
tarpeellisena ja nykyistä lainsäädäntöä sekä 
sen soveltamista selkeyttävänä. Kilpailu- ja 
kuluttajavirasto sekä eräät kaupan alan 
järjestöt esittivät muutoksia vähittäiskaupan 
suuryksiköiden sijainnin ohjausta koskeviin 
maankäyttö- ja rakennuslain säännöksiin. 
Kuluttajaliitto piti tärkeänä, että muillekin 
kuin kahdelle suurimmalle päivittäis-

tavarakaupan toimijalle riittää sopivia 
liikepaikkoja. Ehdotuksen jatkovalmistelussa 
päädyttiin rakennepoliittisen ohjelman 
mukaisesti kilpailun edistämiseen paitsi 
yleisesti kaupan, myös asuntorakentamisen 
toimialoilla. Lausunnoissa katsottiin 
tarpeelliseksi tuottaa ohjaavaa aineistoa 
kilpailunäkökulman huomioimisesta kaavoi-
tuksessa.  

Maapolitiikan harjoittamista koskevien 
säännösten lisäämistä maankäyttö- ja 
rakennuslakiin pidettiin mm. Suomen 
Kuntaliiton lausunnossa tarpeellisena. 

Paljon tilaa vaativan erikoistavaran kaupan 
voimaantulosäännöksen jatkamista pidettiin 
pääosin hyvänä, mutta siitä esitettiin myös 
varsin vaihtelevia kannanottoja. ELY-
keskusten lausunnoissa vastustettiin paljon 
tilaa vaativan erikoistavaran kaupan 
siirtymäkauden jatkamista ja osassa 
lausunnoista vaadittiin voimaantuloajan 
pidentämistä edelleen esitetystä 2017 
vuodesta. Jatkovalmistelussa harkittiin 
säännöksen siirtymäajan jatkaminen kahdella 
vuodella riittäväksi. 

 

 
 

YKSITYISKOHTAISET PERUSTELUT 

 
 
1  Lakiehdotusten perustelut  

1.1 Maankäyttö- ja rakennuslaki 

5 §. Alueiden käytön suunnittelun tavoit-
teet. Pykälää ehdotetaan muutettavaksi siten, 
että alueiden käytön suunnittelun tavoitteisiin 
kuuluvaa elinkeinoelämän toimintaedellytys-
ten edistämistä täydennetään toimivan kilpai-
lun kehittymisen näkökulmalla. Elinkei-
noelämän toimintaedellytysten ja kansalais-
ten tarvitsemien palvelujen saatavuuden edis-
täminen alueiden käytön suunnittelun keinoin 
ovat edelleen tärkeitä alueiden käytön suun-
nittelun tavoitteita. Elinkeinoelämän toimin-
taedellytyksiin, kuten yritysten sijoittu-
misedellytyksiin ja työvoiman saatavuuteen 
sekä palveluiden saatavuuteen kytkeytyy 
keskeisesti myös elinkeinoelämän taloudelli-

sesti toimiva kilpailuympäristö.  Toimivalla 
kilpailulla voidaan tässä yhteydessä tarkoit-
taa sitä, että alalla on elinkeinonharjoittami-
sen vapaus ja useampia keskenään kilpailevia 
yrityksiä, joilla on tasapuoliset toimintaedel-
lytykset, eikä alalle tulolle, sieltä poistumi-
selle tai siellä toimimiselle ole perusteetto-
mia esteitä. Tasapuoliset toimintaedellytykset 
tarkoittavat muun ohella sitä, että isompia 
toimijoita ei perusteettomasti suosita pie-
nempien toimijoiden kustannuksella. Uudella 
alalle tulijalla voidaan tarkoittaa sekä suoma-
laisia että ulkomaisia yrityksiä, jotka ovat 
päättäneet tulla jollekin markkinalle tai jotka 
harkitsevat markkinalle tuloa. Mahdollisina 
alalle tulijoina voidaan pitää myös sellaisia 
Suomen markkinoilla jo toimivia yrityksiä, 
jotka laajentavat toimialaansa.  
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Kaavojen sisältövaatimuksissa on nykyisel-
lään esitetty ne keskeiset asiat, jotka on tar-
koitettu ratkaistavaksi kullakin kaavatasolla. 
Kaavoituksessa kilpailunäkökohtien huomi-
oon ottaminen on rajallista, sillä kaavalla ei 
ratkaista yksityisten toimijoiden välisiä oike-
ussuhteita eikä taloudellisesti toimivan kil-
pailun turvaaminen näin ollen ole mahdollis-
ta kaavoituksen keinoin. Kaavoituksessa voi-
daan kuitenkin kiinnittää huomiota taloudel-
lisesti toimivaan kilpailuun välillisesti vai-
kuttaviin tekijöihin, jotka liittyvät maankäy-
tön suunnitteluun. Toimivan kilpailun kehit-
tymistä koskevan tavoitteen lisääminen kaik-
kiin kaavatasoihin sovellettavaan säännök-
seen korostaa elinkeinoelämän kilpailuasioi-
den huomioon ottamista yhtenä keskeisistä 
kaavoituksessa edistettävistä asioista. Pykä-
län tavoitteena on, että yrityksille osoitettai-
siin laadultaan ja määrältään riittävästi sijoit-
tautumispaikkoja. Esimerkiksi kaupan alan 
yrityksille tulisi osoittaa riittävästi alueita, 
jotta nykyisten kaupparyhmien mahdollisten 
lisäyksiköiden ja laajentamisen lisäksi myös 
nykyisille pienemmille alan toimijoille ja 
mahdollisille uusille alalle tulijoille olisi riit-
tävästi varteenotettavia sijoittautumispaikko-
ja. Lisäksi tavoitteena on edistää joustavia 
kaavaratkaisuja, jotka jättävät vaihtoehtoja 
toteutukselle.   

5 a §. Kunnan maapolitiikka. Pykälä sisäl-
täisi kunnan harjoittaman maapolitiikan ylei-
sen kuvauksen. Kunnalla on käytettävissään 
lainsäädännön tarjoama valikoima maapoliit-
tisia keinoja. Maanhankinnan keinoja ovat 
raakamaan ostamisen lisäksi kunnan etuosto-
oikeus ja maan lunastaminen yhdyskuntara-
kentamista varten. Kaavoitettaessa muuta 
kuin kunnan omistamaa maata kunta ja 
maanomistaja voivat tehdä kaavoitusta ja 
kaavan toteuttamista koskevan maankäyttö-
sopimuksen. Asemakaavan toteuttamisen 
edistämiseksi kunnalla on mahdollisuus käyt-
tää rakentamiskehotusta tai määrätä rakenta-
mattomalle rakennuspaikalle korotettu kiin-
teistövero. Kunnan nimeämällä kehittämis-
alueella voidaan soveltaa laissa määriteltyjä 
erityisjärjestelyjä ja periä maanomistajan 
kaavasta saamaan hyötyyn suhteutettu kehit-
tämismaksu. Kunnan tontinluovutus kuuluu 
myös kunnan harjoittaman maapolitiikan teh-
täviin. Pykälässä korostettaisiin kuntien 

maapolitiikan merkitystä yhdyskuntien kehit-
tämisen välineenä. 

9 §. Vaikutusten selvittäminen kaavaa laa-
dittaessa. Pykälää ehdotetaan muutettavaksi 
siten, että vaatimusta kaavan perustumisesta 
riittäviin selvityksiin muutetaan. Riittävät 
selvitykset käsitteenä on aiheuttanut tulkinta-
ongelmia ja monissa tilanteissa johtanut te-
kemään varmuuden vuoksi liian yksityiskoh-
taisia selvityksiä kaavalajiin ja kaavan tarkoi-
tukseen nähden. Ehdotetussa muodossa kaa-
van tulee perustua kaavan merkittävät vaiku-
tukset arvioivaan suunnitteluun ja sen edel-
lyttämiin tutkimuksiin ja selvityksiin. Muu-
toksen tavoitteena on selkiyttää vaikutusten 
selvitysvelvollisuuden kohdistumista kaavan 
merkittäviin vaikutuksiin ja vaikutusten kaut-
ta esiin nouseviin tutkimus- ja selvitystarpei-
siin.  

Aiemmin maankäyttö- ja rakennusasetuk-
sen 1 §:ssä ollut säännös kaavan tehtävän ja 
tarkoituksen huomioon ottamisesta vaikutus-
ten selvittämisessä, on ehdotuksessa otettu 
lakiin.  Vaikutusten selvittämistarpeen ja laa-
juuden määrittelyssä on olennaista kaavassa 
tavoiteltu maankäyttöratkaisu sekä kaavalaji. 
Merkittävien vaikutusten arvioinnissa otettai-
siin huomioon nykyistä paremmin kaavan 
tehtävä ja tarkoitus. Ehdotetun muutoksen 
tarkoituksena ei ole muuttaa alueidenkäytön 
ja eri toimintojen sijoittamisen ympäristö- ja 
muiden vaikutusten arviointivelvollisuutta 
sinänsä, sillä kaavojen sisältövaatimukset 
säilyvät ennallaan. Tarkoituksena on kohden-
taa selvitykset tavoitellun kaavaratkaisun 
kannalta olennaisiin asioihin sekä välttää 
päällekkäisten selvitysten tekemistä. Tarken-
tuvan suunnittelun periaatteen mukaisesti on 
ehdotuksen tavoitteena korostaa, että vaiku-
tusten selvittämisessä on riittävää keskittyä 
kulloinkin kyseessä olevassa kaavassa rat-
kaistavien asioiden merkittäviin vaikutuksiin. 

Euroopan parlamentin ja neuvoston direk-
tiivi (2001/42/EY) tiettyjen suunnitelmien ja 
ohjelmien ympäristövaikutusten arvioinnista 
edellyttää, että ympäristöarviointi on tehtävä 
suunnitelmista ja ohjelmista, joilla on toden-
näköisesti merkittäviä ympäristövaikutuksia 
(3 artikla, soveltamisala). Pykälän ehdotettu 
sanamuoto vastaa aiempaa paremmin direk-
tiivin vaatimusta. 
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20 §. Kunnan tehtävät. Pykälän 1 moment-
tia ehdotetaan täydennettäväksi siten, että 
kunnan tehtäviin kuuluisi myös laissa julki 
lausutusti alueiden käytön suunnittelun, ra-
kentamisen ohjauksen ja valvonnan ohella 
maapolitiikan harjoittaminen alueellaan. Ky-
symyksessä ei olisi uuden tehtävän osoitta-
minen kunnille, vaan kunnille vanhastaan 
kuuluneen toimialan lainsäädännöllisen ase-
man selventämisestä. Tavoitteena on samalla 
edistää aktiivisen maapolitiikan harjoittamis-
ta kunnissa. Päätösvalta maapoliittisen kei-
novalikoiman käytöstä säilyy kunnilla.  

51 §. Asemakaavan laatimistarve. Sään-
nökseen ehdotetaan lisättäväksi uusi 2 mo-
mentti. Ehdotuksen mukaan maankäytön oh-
jaustarvetta arvioitaessa olisi erityistä huo-
miota kiinnitettävä asuntotuotannon tarpeen 
lisäksi elinkeinoelämän toimivan kilpailun 
edistämiseen. Elinkeinoelämän toimivan kil-
pailun edistämisen huomioiminen asemakaa-
van laatimistarpeen arvioinnissa konkretisoi 
5 §:n alueidenkäytön suunnittelun tavoitteita. 
Ehdotetulla muutoksella ei muutettaisi jous-
tavan normin luonnetta voimassa olevasta 
laista. Yksittäisellä maanomistajalla tai toi-
minnanharjoittajalla ei näin ollen olisi oike-
utta asemakaavaan toimivan kilpailun edis-
tämiseen liittyvillä perusteilla, vaan päätän-
tävalta asemakaavoitukseen ryhtymisestä säi-
lyisi kunnalla. Maankäytön ohjaustarpeen ar-
vioiminen myös kilpailunäkökohdat huomi-
oon ottaen siten velvoittaisi kunnan laati-
maan asemakaavan, kun elinkeinoelämän 
terveen kilpailun edistäminen sitä edellyttää. 
Kilpailunäkökulman korostamisen tavoittee-
na on edistää riittävää ja monipuolista tontti-
tarjontaa kunnassa sekä tulevan tonttitarpeen 
ennakointia ja suunnittelua. Tavoitteen to-
teuttamisen kannalta on tärkeää että asema-
kaavoitukseen ryhtymistä ei ymmärretä vain 
uuden alueen kaavoittamisena, vaan myös 
olemassa olevan asemakaavoitetun alueen 
kehittämisenä. Tällöin arvioitavaksi tulisi 
myös olemassa olevan rakennuskannan hyö-
dyntämismahdollisuudesta  

190 §. Muutoksenhaku muusta viranomai-
sen päätöksestä. Maankäyttö- ja rakennuslain 
182 §:n 1 momentissa tarkoitetun velvoitteen 
ja siihen liittyvän uhkasakon asettamista ja 
maksettavaksi tuomitsemista sekä teettä-
misuhan asettamista ja täytäntöön pantavaksi 

määräämistä koskevassa asiassa ehdotetaan 
otettavaksi käyttöön valituslupa korkeim-
massa hallinto-oikeudessa. Tavoitteena on 
jouduttaa rakennusvalvontaviranomaisten 
pakkotoimien täytäntöönpanoa esimerkiksi 
tilanteissa, joissa rakennuksen omistaja tai 
haltija laiminlyö maankäyttö- ja rakennuslain 
166 §:n mukaisen rakennuksen ja sen ympä-
ristön kunnossapidon tai kyse on luvattomas-
ta rakentamisesta. 
 
1.2 Laki maankäyttö- ja rakennuslain 

muuttamisesta 

Voimaantulosäännös. Paljon tilaa vaativan 
erikoistavaran kaupan tuloa maankäyttö- ja 
rakennuslain vähittäiskaupan suuryksikköjä 
koskevan sääntelyn piiriin koskisi ehdotetun 
voimaantulosäännöksen mukaan kuuden 
vuoden siirtymäkausi. Ennen lain voimaantu-
loa hyväksytyt kaavat olisivat siten voimassa 
aikaisemman sääntelyn mukaisin oikeusvai-
kutuksin vähittäiskaupan suuryksikön määri-
telmän osalta 15 päivään huhtikuuta 2017. 
Siirtymäkauden pidentäminen antaisi kunnil-
le ja maakuntien liitoille mahdollisuuden uu-
distaa maakunta- ja asemakaavoja nykyisillä 
paljon tilaa vaativan erikoistavaran kaupan 
alueilla. 
 
2  Tarkemmat säännökset  ja  mää-

räykset  

Esityksen toimeenpanemiseksi on laaditta-
van kaavan vaikutusten arviointia koskevaa 
maankäyttö- ja rakennusasetuksen 1 §:ä 
muutettava (liite).  
 
3  Voimaantulo  

Muutokset ehdotetaan tulemaan voimaan 
mahdollisimman pian niiden hyväksymisen 
jälkeen. 
 
4  Suhde perustus laki in  ja  säätä-

misjärjestys   

Ehdotettuun maankäyttö- ja rakennuslain 
muutokseen liittyvät keskeiset perusoikeudet 
ovat vastuuta ympäristöstä koskeva perustus-
lain 20 §:n 1 momentti, oikeusturvaa koskeva 
21 §:n 1 momentti, 15 §:ssä säädetty omai-
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suuden suoja ja 121 §:n säännös kunnallises-
ta itsehallinnosta. Esityksellä on liittymäkoh-
tia myös perustuslain 18 §:ssä säädettyyn 
elinkeinonvapauteen ja yhdenvertaisuutta 
koskevaan 6 §:än. Muita ehdotukseen perus-
tuslain kannalta sisältyviä kysymyksiä on pe-
rustuslain 80 §:n laillisuusperiaatteen huomi-
oon ottaminen lain perussäännöksissä ja ase-
tuksenantovaltuuksissa. 

Esitys ei vaikuta kuntien harkintavaltaan 
kaavoituksessa ja maapolitiikassa, joten se ei 
rajoita kunnallista itsehallintoa. Kuntien 
maapolitiikan vahvistamisen arvioidaan edis-
tävän toimijoiden yhdenvertaista kohtelua 
kunnissa. Kilpailunäkökohtien lisäämisen ar-
vioidaan edistävän elinkeinonvapauden to-
teutumista. Keskittyminen merkittävien vai-
kutusten arviointiin kaavojen vaikutusten 
selvittämisessä edistää ympäristöperusoikeu-
den toteutumista. Valituslupajärjestelmä kos-
kisi muutoksenhakua korkeimpaan hallinto-
oikeuteen eikä sillä näin ollen puututtaisi pe-
rustuslain 21 §:n 1 momentin mukaiseen oi-
keuteen saada oikeuksiaan ja velvollisuuksi-
aan koskeva päätös tuomioistuimen tai muun 
riippumattoman lainkäyttöelimen tutkittavak-
si. Valitusoikeutta hallinto-oikeuteen ei rajat-

taisi ja valitukseen oikeutetuilla olisi myös 
oikeus pyytää valituslupaa. Esitys ei sisällä 
omaisuudensuojaan liittyviä rajoituksia.  

Perustuslain 80 §:n mukaan valtioneuvosto 
voi antaa asetuksia laissa säädetyn valtuuden 
nojalla. Lailla on kuitenkin säädettävä yksi-
lön oikeuksien ja velvollisuuksien perusteis-
ta. Perustuslakivaliokunnan käytännön mu-
kaan asetuksen antamiseen ja lainsäädäntö-
vallan delegoimiseen liittyvien valtuutusten 
tulee olla riittävän täsmällisiä ja tarkkarajai-
sia. Laista tulee käydä selvästi ilmi, mistä on 
tarkoitus säätää asetuksella. Tällöinkin edel-
lytyksenä on, että oikeuksien ja velvollisuuk-
sien perusteista säädetään lailla.  

Voimassa olevan maankäyttö- ja rakennus-
lain 206 §:n mukaan tarkempia säännöksiä 
tämän lain täytäntöönpanosta annetaan ase-
tuksella. Vaatimukset valtuutuksen täsmälli-
syydestä ja tarkkarajaisuudesta kuitenkin 
puoltavat tätä yleissäännöstä tarkemman ase-
tuksenantovaltuuden lisäämistä lain 9 §:än. 

 
Edellä esitetyn perusteella annetaan Edus-

kunnan hyväksyttäväksi seuraavat lakiehdo-
tukset: 
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Lakiehdotukset 
 

1. 

Laki 
Laki maankäyttö- ja rakennuslain muuttamisesta 

Eduskunnan päätöksen mukaisesti 
muutetaan maankäyttö- ja rakennuslain (132/1999) 5 §;n 1 momentin 9 kohta, 9 §, 20 §:n 1 

momentti ja 51 § sekä 190 §:n 3 momentti, sellaisina kuin niistä ovat 9 § laissa 202/2005, 51 § 
laissa 1441/2006 ja 190 §:n 3 momentti laissa 1129/2008 sekä; 

lisätään lakiin uusi 5 a § seuraavasti: 
 

5 § 

Alueiden käytön suunnittelun tavoitteet 

Alueiden käytön suunnittelun tavoitteena 
on vuorovaikutteiseen suunnitteluun ja riittä-
vään vaikutusten arviointiin perustuen edis-
tää 
 
— — — — — — — — — — — — — —  

9) elinkeinoelämän toimintaedellytyksiä ja 
toimivan kilpailun kehittymistä; 
— — — — — — — — — — — — — — 
 

5 a § 

Kunnan maapolitiikka 

Kunnan maapolitiikka käsittää kunnan 
maanhankintaan ja kaavojen toteuttamiseen 
liittyvät tavoitteet ja toimenpiteet, joilla luo-
daan edellytykset yhdyskuntien kehittämisel-
le. 
 

9 § 

Vaikutusten selvittäminen kaavaa laadittaes-
sa 

Kaavan tulee perustua kaavan merkittävät 
vaikutukset arvioivaan suunnitteluun ja sen 
edellyttämiin tutkimuksiin ja selvityksiin. 
Kaavan vaikutuksia selvitettäessä otetaan 
huomioon kaavan tehtävä ja tarkoitus.  

Kaavaa laadittaessa on tarpeellisessa mää-
rin selvitettävä suunnitelman ja tarkasteltavi-
en vaihtoehtojen toteuttamisen ympäristövai-

kutukset, mukaan lukien yhdyskuntataloudel-
liset, sosiaaliset, kulttuuriset ja muut vaiku-
tukset. Selvitykset on tehtävä koko siltä alu-
eelta, jolla kaavalla voidaan arvioida olevan 
olennaisia vaikutuksia. 

Tarkempia säännöksiä kaavan vaikutusten 
selvittämisestä voidaan antaa valtioneuvos-
ton asetuksella. 
 

20 § 

Kunnan tehtävät 

Kunnan on huolehdittava alueiden käytön 
suunnittelusta, rakentamisen ohjauksesta ja 
valvonnasta alueellaan sekä maapolitiikan 
harjoittamisesta. Kunnalla tulee olla käytet-
tävissään tehtäviin riittävät voimavarat ja 
asiantuntemus 
— — — — — — — — — — — — — —  
 

51 § 

Asemakaavan laatimistarve 

Asemakaava on laadittava ja pidettävä ajan 
tasalla sitä mukaa kuin kunnan kehitys taikka 
maankäytön ohjaustarve sitä edellyttää. 

Maankäytön ohjaustarvetta arvioitaessa on 
otettava huomioon erityisesti asuntotuotan-
non tarve ja elinkeinoelämän toimivan kilpai-
lun edistäminen. 
 

190 § 

Muutoksenhaku muusta viranomaisen pää-
töksestä 
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— — — — — — — — — — — — — —  
Kunnan viranomaisen suunnittelutarveasi-

assa tekemää 137 §:n mukaista päätöstä, 
poikkeamispäätöstä, rakennuslupaa, toimen-
pidelupaa, katusuunnitelmaa sekä 182 §:n 1 
momentissa tarkoitetun velvoitteen ja siihen 
liittyvän uhkasakon asettamista ja maksetta-
vaksi tuomitsemista sekä teettämisuhan aset-
tamista ja täytäntöön pantavaksi määräämistä 
koskevassa asiassa hallinto-oikeuden päätök-

seen, jolla valitus on jätetty tutkimatta tai jol-
la ei ole muutettu valituksen kohteena ollutta 
viranomaisen päätöstä, saa hakea muutosta 
valittamalla vain, jos korkein hallinto-oikeus 
myöntää valitusluvan. 
 
— — — — — — — — — — — — — —  

——— 
Tämä laki tulee voimaan      päivänä             
kuuta     20  . 

 
————— 

2. 

Laki 
maankäyttö- ja rakennuslain muuttamisesta annetun lain voimaantulosäännöksen muutta-

misesta 

Eduskunnan päätöksen mukaisesti 
muutetaan maankäyttö- ja rakennuslain muuttamisesta annetun lain (319/2011) voimaantu-

losäännöksen 1 momenttia seuraavasti: 
 
 
Tämä laki tulee voimaan 15 päivänä huhti-

kuuta 2011. Lain 71 a §:ää sovelletaan paljon 
tilaa vaativan erikoistavaran kauppaan kui-
tenkin vasta 15 päivästä huhtikuuta 2017. 
 

——— 
 
Tämä laki tulee voimaan      päivänä             
kuuta     20  . 

 
————— 

 
 
 

Helsingissä 4 päivänä joulukuuta 2014 

 
 
 

Pääministeri 

ALEXANDER STUBB 

 
Ympäristöministeri Sanni Grahn-Laasonen
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Rinnakkaistekstit 
 
 
 

1. 
 
 
 

Laki 
maankäyttö- ja rakennuslain muuttamisesta 

Eduskunnan päätöksen mukaisesti 
muutetaan maankäyttö- ja rakennuslain (132/1999) 5 §;n 1 momentin 9 kohta, 9 §, 20 §:n 1 

momentti ja 51 § sekä 190 §:n 3 momentti, sellaisina kuin niistä ovat 9 § laissa 202/2005, 51 § 
laissa 1441/2006 ja 190 §:n 3 momentti laissa 1129/2008 sekä,  

lisätään lakiin uusi 5 a § seuraavasti: 
 
 
 
 
Voimassa oleva laki Ehdotus 
 

5 § 

Alueiden käytön suunnittelun tavoitteet 

Alueiden käytön suunnittelun tavoitteena 
on vuorovaikutteiseen suunnitteluun ja riittä-
vään vaikutusten arviointiin perustuen edistää 
 
— — — — — — — — — — — — — —  

9) elinkeinoelämän toimintaedellytyksiä; 
 
— — — — — — — — — — — — — —  
 

5 § 

Alueiden käytön suunnittelun tavoitteet 

Alueiden käytön suunnittelun tavoitteena 
on vuorovaikutteiseen suunnitteluun ja riittä-
vään vaikutusten arviointiin perustuen edis-
tää 
— — — — — — — — — — — — — —  

9) elinkeinoelämän toimintaedellytyksiä ja 
toimivan kilpailun kehittymistä; 
— — — — — — — — — — — — — —  

 
 

 
 5 a § 

Kunnan maapolitiikka 

Kunnan maapolitiikka käsittää kunnan 
maanhankintaan ja kaavojen toteuttamiseen 
liittyvät tavoitteet ja toimenpiteet, joilla luo-
daan edellytykset yhdyskuntien kehittämisel-
le. 
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Voimassa oleva laki Ehdotus 
 

9 § 

Vaikutusten selvittäminen kaavaa laadittaes-
sa 

Kaavan tulee perustua riittäviin tutkimuk-
siin ja selvityksiin. Kaavaa laadittaessa on 
tarpeellisessa määrin selvitettävä suunnitel-
man ja tarkasteltavien vaihtoehtojen toteut-
tamisen ympäristövaikutukset, mukaan lukien 
yhdyskuntataloudelliset, sosiaaliset, kulttuuri-
set ja muut vaikutukset. Selvitykset on tehtä-
vä koko siltä alueelta, jolla kaavalla voidaan 
arvioida olevan olennaisia vaikutuksia. 
 

9 § 

Vaikutusten selvittäminen kaavaa laadittaes-
sa 

Kaavan tulee perustua kaavan merkittävät 
vaikutukset arvioivaan suunnitteluun ja sen 
edellyttämiin tutkimuksiin ja selvityksiin. 
Kaavan vaikutuksia selvitettäessä otetaan 
huomioon kaavan tehtävä ja tarkoitus.  

Kaavaa laadittaessa on tarpeellisessa mää-
rin selvitettävä suunnitelman ja tarkasteltavi-
en vaihtoehtojen toteuttamisen ympäristövai-
kutukset, mukaan lukien yhdyskuntataloudel-
liset, sosiaaliset, kulttuuriset ja muut vaiku-
tukset. Selvitykset on tehtävä koko siltä alu-
eelta, jolla kaavalla voidaan arvioida olevan 
olennaisia vaikutuksia. 

Tarkempia säännöksiä kaavan vaikutusten 
selvittämisestä voidaan antaa valtioneuvos-
ton asetuksella. 

 
20 § 

Kunnan tehtävät 

Kunnan on huolehdittava alueiden käytön 
suunnittelusta rakentamisen ohjauksesta ja 
valvonnasta alueellaan. Kunnalla tulee olla 
käytettävissään tehtäviin riittävät voimavarat 
ja asiantuntemus. 
 
— — — — — — — — — — — — — —  
 

20 § 

Kunnan tehtävät 

Kunnan on huolehdittava alueiden käytön 
suunnittelusta, rakentamisen ohjauksesta ja 
valvonnasta sekä maapolitiikan harjoittami-
sesta alueellaan. Kunnalla tulee olla käytet-
tävissään tehtäviin riittävät voimavarat ja asi-
antuntemus. 
— — — — — — — — — — — — — —  
 

 
51 § 

Asemakaavan laatimistarve 

Asemakaava on laadittava ja pidettävä ajan 
tasalla sitä mukaa kuin kunnan kehitys, erityi-
sesti asuntotuotannon tarve, taikka maankäy-
tön ohjaustarve sitä edellyttää. 
 

51 § 

Asemakaavan laatimistarve 

Asemakaava on laadittava ja pidettävä ajan 
tasalla sitä mukaa kuin kunnan kehitys taikka 
maankäytön ohjaustarve sitä edellyttää. 

Maankäytön ohjaustarvetta arvioitaessa on 
otettava huomioon erityisesti asuntotuotan-
non tarve ja elinkeinoelämän toimivan kilpai-
lun edistäminen. 
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190 § 

Muutoksenhaku muusta viranomaisen pää-
töksestä 

— — — — — — — — — — — — — —  
Kunnan viranomaisen suunnittelutarveasi-

assa tekemää 137 §:n mukaista päätöstä, 
poikkeamispäätöstä, rakennuslupaa, toimen-
pidelupaa ja katusuunnitelmaa koskevassa 
asiassa hallinto-oikeuden päätökseen, jolla 
valitus on jätetty tutkimatta tai jolla ei ole 
muutettu valituksen kohteena ollutta viran-
omaisen päätöstä, saa hakea muutosta valit-
tamalla vain, jos korkein hallinto-oikeus 
myöntää valitusluvan 
 
 
 
 
— — — — — — — — — — — — — —  
 
 

190 § 

Muutoksenhaku muusta viranomaisen pää-
töksestä 

— — — — — — — — — — — — — —  
Kunnan viranomaisen suunnittelutarveasi-

assa tekemää 137 §:n mukaista päätöstä, 
poikkeamispäätöstä, rakennuslupaa, toimen-
pidelupaa, katusuunnitelmaa sekä 182 §:n 1 
momentissa tarkoitetun velvoitteen ja siihen 
liittyvän uhkasakon asettamista ja maksetta-
vaksi tuomitsemista sekä teettämisuhan aset-
tamista ja täytäntöön pantavaksi määräämis-
tä koskevassa asiassa hallinto-oikeuden pää-
tökseen, jolla valitus on jätetty tutkimatta tai 
jolla ei ole muutettu valituksen kohteena ol-
lutta viranomaisen päätöstä, saa hakea muu-
tosta valittamalla vain, jos korkein hallinto-
oikeus myöntää valitusluvan. 
— — — — — — — — — — — — — —  

 
——— 

 Tämä laki tulee voimaan      päivänä  
kuuta     20  . 

 

2. 

Laki 
maankäyttö- ja rakennuslain muuttamisesta annetun lain voimaantulosäännöksen muutta-

misesta 

 
Eduskunnan päätöksen mukaisesti 
muutetaan maankäyttö- ja rakennuslain muuttamisesta annetun lain (319/2011) voimaantu-

losäännöksen 1 momenttia seuraavasti: 
————— 

 
Voimassa oleva laki Ehdotus 
 

Tämä laki tulee voimaan 15 päivänä huhti-
kuuta 2011. Lain 71 a §:ää sovelletaan paljon 
tilaa vaativaan erikoistavaran kauppaan kui-
tenkin vasta neljän vuoden kuluttua tämän 
lain voimaantulosta. 
 

Tämä laki tulee voimaan 15 päivänä huhti-
kuuta 2011. Lain 71 a §:ää sovelletaan paljon 
tilaa vaativan erikoistavaran kauppaan kui-
tenkin vasta 15.4.2017. 

——— 
Tämä laki tulee voimaan      päivänä  

kuuta     20  . 
 



<<
  /ASCII85EncodePages false
  /AllowTransparency false
  /AutoPositionEPSFiles true
  /AutoRotatePages /All
  /Binding /Left
  /CalGrayProfile (Dot Gain 20%)
  /CalRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CalCMYKProfile (U.S. Web Coated \050SWOP\051 v2)
  /sRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CannotEmbedFontPolicy /Warning
  /CompatibilityLevel 1.4
  /CompressObjects /Tags
  /CompressPages true
  /ConvertImagesToIndexed true
  /PassThroughJPEGImages true
  /CreateJDFFile false
  /CreateJobTicket false
  /DefaultRenderingIntent /Default
  /DetectBlends true
  /DetectCurves 0.0000
  /ColorConversionStrategy /CMYK
  /DoThumbnails false
  /EmbedAllFonts true
  /EmbedOpenType false
  /ParseICCProfilesInComments true
  /EmbedJobOptions true
  /DSCReportingLevel 0
  /EmitDSCWarnings false
  /EndPage -1
  /ImageMemory 1048576
  /LockDistillerParams false
  /MaxSubsetPct 100
  /Optimize true
  /OPM 1
  /ParseDSCComments true
  /ParseDSCCommentsForDocInfo true
  /PreserveCopyPage true
  /PreserveDICMYKValues true
  /PreserveEPSInfo true
  /PreserveFlatness true
  /PreserveHalftoneInfo false
  /PreserveOPIComments true
  /PreserveOverprintSettings true
  /StartPage 1
  /SubsetFonts true
  /TransferFunctionInfo /Apply
  /UCRandBGInfo /Preserve
  /UsePrologue false
  /ColorSettingsFile ()
  /AlwaysEmbed [ true
  ]
  /NeverEmbed [ true
  ]
  /AntiAliasColorImages false
  /CropColorImages true
  /ColorImageMinResolution 300
  /ColorImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleColorImages true
  /ColorImageDownsampleType /Bicubic
  /ColorImageResolution 300
  /ColorImageDepth -1
  /ColorImageMinDownsampleDepth 1
  /ColorImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeColorImages true
  /ColorImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterColorImages true
  /ColorImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /ColorACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /ColorImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000ColorACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000ColorImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasGrayImages false
  /CropGrayImages true
  /GrayImageMinResolution 300
  /GrayImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleGrayImages true
  /GrayImageDownsampleType /Bicubic
  /GrayImageResolution 300
  /GrayImageDepth -1
  /GrayImageMinDownsampleDepth 2
  /GrayImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeGrayImages true
  /GrayImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterGrayImages true
  /GrayImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /GrayACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /GrayImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000GrayACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000GrayImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasMonoImages false
  /CropMonoImages true
  /MonoImageMinResolution 1200
  /MonoImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleMonoImages true
  /MonoImageDownsampleType /Bicubic
  /MonoImageResolution 1200
  /MonoImageDepth -1
  /MonoImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeMonoImages true
  /MonoImageFilter /CCITTFaxEncode
  /MonoImageDict <<
    /K -1
  >>
  /AllowPSXObjects false
  /CheckCompliance [
    /None
  ]
  /PDFX1aCheck false
  /PDFX3Check false
  /PDFXCompliantPDFOnly false
  /PDFXNoTrimBoxError true
  /PDFXTrimBoxToMediaBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXSetBleedBoxToMediaBox true
  /PDFXBleedBoxToTrimBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXOutputIntentProfile ()
  /PDFXOutputConditionIdentifier ()
  /PDFXOutputCondition ()
  /PDFXRegistryName ()
  /PDFXTrapped /False

  /Description <<
    /CHS <FEFF4f7f75288fd94e9b8bbe5b9a521b5efa7684002000500044004600206587686353ef901a8fc7684c976262535370673a548c002000700072006f006f00660065007200208fdb884c9ad88d2891cf62535370300260a853ef4ee54f7f75280020004100630072006f0062006100740020548c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee553ca66f49ad87248672c676562535f00521b5efa768400200050004400460020658768633002>
    /CHT <FEFF4f7f752890194e9b8a2d7f6e5efa7acb7684002000410064006f006200650020005000440046002065874ef653ef5728684c9762537088686a5f548c002000700072006f006f00660065007200204e0a73725f979ad854c18cea7684521753706548679c300260a853ef4ee54f7f75280020004100630072006f0062006100740020548c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee553ca66f49ad87248672c4f86958b555f5df25efa7acb76840020005000440046002065874ef63002>
    /DAN <FEFF004200720075006700200069006e0064007300740069006c006c0069006e006700650072006e0065002000740069006c0020006100740020006f007000720065007400740065002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e007400650072002000740069006c0020006b00760061006c00690074006500740073007500640073006b007200690076006e0069006e006700200065006c006c006500720020006b006f007200720065006b007400750072006c00e60073006e0069006e0067002e0020004400650020006f007000720065007400740065006400650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e0074006500720020006b0061006e002000e50062006e00650073002000690020004100630072006f00620061007400200065006c006c006500720020004100630072006f006200610074002000520065006100640065007200200035002e00300020006f00670020006e0079006500720065002e>
    /DEU <FEFF00560065007200770065006e00640065006e0020005300690065002000640069006500730065002000450069006e007300740065006c006c0075006e00670065006e0020007a0075006d002000450072007300740065006c006c0065006e00200076006f006e002000410064006f006200650020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e00740065006e002c00200076006f006e002000640065006e0065006e002000530069006500200068006f00630068007700650072007400690067006500200044007200750063006b006500200061007500660020004400650073006b0074006f0070002d0044007200750063006b00650072006e00200075006e0064002000500072006f006f0066002d00470065007200e400740065006e002000650072007a0065007500670065006e0020006d00f60063006800740065006e002e002000450072007300740065006c006c007400650020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e007400650020006b00f6006e006e0065006e0020006d006900740020004100630072006f00620061007400200075006e0064002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020006f0064006500720020006800f600680065007200200067006500f600660066006e00650074002000770065007200640065006e002e>
    /ESP <FEFF005500740069006c0069006300650020006500730074006100200063006f006e0066006900670075007200610063006900f3006e0020007000610072006100200063007200650061007200200064006f00630075006d0065006e0074006f0073002000640065002000410064006f0062006500200050004400460020007000610072006100200063006f006e00730065006700750069007200200069006d0070007200650073006900f3006e002000640065002000630061006c006900640061006400200065006e00200069006d0070007200650073006f0072006100730020006400650020006500730063007200690074006f00720069006f00200079002000680065007200720061006d00690065006e00740061007300200064006500200063006f00720072006500630063006900f3006e002e002000530065002000700075006500640065006e00200061006200720069007200200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000630072006500610064006f007300200063006f006e0020004100630072006f006200610074002c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200079002000760065007200730069006f006e0065007300200070006f00730074006500720069006f007200650073002e>
    /FRA <FEFF005500740069006c006900730065007a00200063006500730020006f007000740069006f006e00730020006100660069006e00200064006500200063007200e900650072002000640065007300200064006f00630075006d0065006e00740073002000410064006f00620065002000500044004600200070006f007500720020006400650073002000e90070007200650075007600650073002000650074002000640065007300200069006d007000720065007300730069006f006e00730020006400650020006800610075007400650020007100750061006c0069007400e90020007300750072002000640065007300200069006d007000720069006d0061006e0074006500730020006400650020006200750072006500610075002e0020004c0065007300200064006f00630075006d0065006e00740073002000500044004600200063007200e900e90073002000700065007500760065006e0074002000ea0074007200650020006f007500760065007200740073002000640061006e00730020004100630072006f006200610074002c002000610069006e00730069002000710075002700410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000650074002000760065007200730069006f006e007300200075006c007400e90072006900650075007200650073002e>
    /ITA <FEFF005500740069006c0069007a007a006100720065002000710075006500730074006500200069006d0070006f007300740061007a0069006f006e00690020007000650072002000630072006500610072006500200064006f00630075006d0065006e00740069002000410064006f006200650020005000440046002000700065007200200075006e00610020007300740061006d007000610020006400690020007100750061006c0069007400e00020007300750020007300740061006d00700061006e0074006900200065002000700072006f006f0066006500720020006400650073006b0074006f0070002e0020004900200064006f00630075006d0065006e007400690020005000440046002000630072006500610074006900200070006f00730073006f006e006f0020006500730073006500720065002000610070006500720074006900200063006f006e0020004100630072006f00620061007400200065002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200065002000760065007200730069006f006e006900200073007500630063006500730073006900760065002e>
    /JPN <FEFF9ad854c18cea51fa529b7528002000410064006f0062006500200050004400460020658766f8306e4f5c6210306b4f7f75283057307e30593002537052376642306e753b8cea3092670059279650306b4fdd306430533068304c3067304d307e3059300230c730b930af30c830c330d730d730ea30f330bf3067306e53705237307e305f306f30d730eb30fc30d57528306b9069305730663044307e305930023053306e8a2d5b9a30674f5c62103055308c305f0020005000440046002030d530a130a430eb306f3001004100630072006f0062006100740020304a30883073002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee5964d3067958b304f30533068304c3067304d307e30593002>
    /KOR <FEFFc7740020c124c815c7440020c0acc6a9d558c5ec0020b370c2a4d06cd0d10020d504b9b0d1300020bc0f0020ad50c815ae30c5d0c11c0020ace0d488c9c8b85c0020c778c1c4d560002000410064006f0062006500200050004400460020bb38c11cb97c0020c791c131d569b2c8b2e4002e0020c774b807ac8c0020c791c131b41c00200050004400460020bb38c11cb2940020004100630072006f0062006100740020bc0f002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020c774c0c1c5d0c11c0020c5f40020c2180020c788c2b5b2c8b2e4002e>
    /NLD (Gebruik deze instellingen om Adobe PDF-documenten te maken voor kwaliteitsafdrukken op desktopprinters en proofers. De gemaakte PDF-documenten kunnen worden geopend met Acrobat en Adobe Reader 5.0 en hoger.)
    /NOR <FEFF004200720075006b00200064006900730073006500200069006e006e007300740069006c006c0069006e00670065006e0065002000740069006c002000e50020006f0070007000720065007400740065002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065007200200066006f00720020007500740073006b00720069006600740020006100760020006800f800790020006b00760061006c00690074006500740020007000e500200062006f007200640073006b0072006900760065007200200065006c006c00650072002000700072006f006f006600650072002e0020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065006e00650020006b0061006e002000e50070006e00650073002000690020004100630072006f00620061007400200065006c006c00650072002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200065006c006c00650072002000730065006e006500720065002e>
    /PTB <FEFF005500740069006c0069007a006500200065007300730061007300200063006f006e00660069006700750072006100e700f50065007300200064006500200066006f0072006d00610020006100200063007200690061007200200064006f00630075006d0065006e0074006f0073002000410064006f0062006500200050004400460020007000610072006100200069006d0070007200650073007300f5006500730020006400650020007100750061006c0069006400610064006500200065006d00200069006d00700072006500730073006f0072006100730020006400650073006b0074006f00700020006500200064006900730070006f00730069007400690076006f0073002000640065002000700072006f00760061002e0020004f007300200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000630072006900610064006f007300200070006f00640065006d0020007300650072002000610062006500720074006f007300200063006f006d0020006f0020004100630072006f006200610074002000650020006f002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000650020007600650072007300f50065007300200070006f00730074006500720069006f007200650073002e>
    /SUO <FEFF004b00e40079007400e40020006e00e40069007400e4002000610073006500740075006b007300690061002c0020006b0075006e0020006c0075006f0074002000410064006f0062006500200050004400460020002d0064006f006b0075006d0065006e007400740065006a00610020006c0061006100640075006b006100730074006100200074007900f6007000f60079007400e400740075006c006f0073007400750073007400610020006a00610020007600650064006f007300740075007300740061002000760061007200740065006e002e00200020004c0075006f0064007500740020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740069007400200076006f0069006400610061006e0020006100760061007400610020004100630072006f0062006100740069006c006c00610020006a0061002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030003a006c006c00610020006a006100200075007500640065006d006d0069006c006c0061002e>
    /SVE <FEFF0041006e007600e4006e00640020006400650020006800e4007200200069006e0073007400e4006c006c006e0069006e006700610072006e00610020006f006d002000640075002000760069006c006c00200073006b006100700061002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740020006600f600720020006b00760061006c00690074006500740073007500740073006b0072006900660074006500720020007000e5002000760061006e006c00690067006100200073006b0072006900760061007200650020006f006300680020006600f600720020006b006f007200720065006b007400750072002e002000200053006b006100700061006400650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740020006b0061006e002000f600700070006e00610073002000690020004100630072006f0062006100740020006f00630068002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020006f00630068002000730065006e006100720065002e>
    /ENU (Use these settings to create Adobe PDF documents for quality printing on desktop printers and proofers.  Created PDF documents can be opened with Acrobat and Adobe Reader 5.0 and later.)
  >>
  /Namespace [
    (Adobe)
    (Common)
    (1.0)
  ]
  /OtherNamespaces [
    <<
      /AsReaderSpreads false
      /CropImagesToFrames true
      /ErrorControl /WarnAndContinue
      /FlattenerIgnoreSpreadOverrides false
      /IncludeGuidesGrids false
      /IncludeNonPrinting false
      /IncludeSlug false
      /Namespace [
        (Adobe)
        (InDesign)
        (4.0)
      ]
      /OmitPlacedBitmaps false
      /OmitPlacedEPS false
      /OmitPlacedPDF false
      /SimulateOverprint /Legacy
    >>
    <<
      /AddBleedMarks false
      /AddColorBars false
      /AddCropMarks false
      /AddPageInfo false
      /AddRegMarks false
      /ConvertColors /NoConversion
      /DestinationProfileName ()
      /DestinationProfileSelector /NA
      /Downsample16BitImages true
      /FlattenerPreset <<
        /PresetSelector /MediumResolution
      >>
      /FormElements false
      /GenerateStructure true
      /IncludeBookmarks false
      /IncludeHyperlinks false
      /IncludeInteractive false
      /IncludeLayers false
      /IncludeProfiles true
      /MultimediaHandling /UseObjectSettings
      /Namespace [
        (Adobe)
        (CreativeSuite)
        (2.0)
      ]
      /PDFXOutputIntentProfileSelector /NA
      /PreserveEditing true
      /UntaggedCMYKHandling /LeaveUntagged
      /UntaggedRGBHandling /LeaveUntagged
      /UseDocumentBleed false
    >>
  ]
>> setdistillerparams
<<
  /HWResolution [2400 2400]
  /PageSize [612.000 792.000]
>> setpagedevice


