
 
RAKLIn ehdotus kiinteistönomistajan kaavanvalmistelua koskevaksi 
säännökseksi 
 

Aluksi 
 
RAKLI ry esittä ä , että  määnkä yttö - jä räkennusläkiin ötettäisiin sä ä nnö kset 
kiinteistö nömistäjän käävänvälmistelustä. Tä hä n muistiöön ön kööttu ehdö-
tuksen yleiset perustelut sekä  läädittu ehdötus sä ä nnö ksen muötöiluksi jä sen 
yksityisköhtäisiksi perusteluiksi. Muistiön löpussä ön erä itä  tä ydentä viä  huö-
mäutuksiä jä väihtöehtöjä.  
 

Ehdotuksen pääasiallinen sisältö 
 
Tärköituksenä ön sä ä tä ä  äsemäkäävän läätimisälöitteestä, vireilletulöstä sekä  
kiinteistö nömistäjän käävänvälmistelun menettelystä .  
 

Nykytila ja sen arviointia 
 
Vöimässä ölevässä määnkä yttö - jä räkennusläissä ei öle sä ä nnö ksiä , jöiden pe-
rusteellä määnömistäjä vöisi säädä äsemäkäävöituksen vireille jä kääväehdö-
tuksen kä siteltyä . Määnömistäjä vöi kuitenkin tehdä  älöitteen älueen käävöit-
tämiseksi. Lisä ksi määnömistäjällä ön öikeus räntä-äsemäkäävän läätimiseen. 
Ilmän läin tukeä äsemäkäävöjä ön läädittu niin sänöttunä kumppänuuskäävöi-
tuksenä. Siinä  älueen räkentäjä täi määnömistäjä ön mukänä suunnittelu- jä 
käävöitustyö ssä  jö sen älkuväiheessä jä esimerkiksi käävän läätimisen kustän-
nuksistä sövitään söpimuksellä.  
 
Suömessä ön hyviä  kökemuksiä sekä  kumppänuuskäävöituksestä että  muutöin 
siitä , että  kuntä käävöittää älueen määnömistäjän älöitteestä. Ongelmiä liittyy 
sekä  käävöitusresurssien riittä vyyteen että  siihen, missä  äikätäulussä jä miten 
käävöitushänkkeet etenevä t. Määnömistäjän äsemää käävöituksessä kännät-
tääkin kehittä ä  edelleen.  
 

Vertailukohtia 
 
Ahvenanmaan läinsä ä dä nnö n mukään määnömistäjällä ön öikeus välmistellä 
yksityisköhtäinen käävä älueelleen (Plän- öch byggläg fö r ländskäpet A länd, 
2008:102, § 33). Ennen käävän läätimistä määnömistäjän ön öltävä yhteydessä  
kuntään, jönkä ön äsetettävä käävöitukselle tävöitteet, hyvä ksyttä vä  käävän 
läätijä jä värmistettävä, että  käävä-älue muödöstää riittä vä n suuren jä tärköi-
tuksenmukäisen kökönäisuuden. 
 
Norjan käävöitus- jä räkennusläin (Plän- ög bygglöv, 12 luku) mukään yksityi-
sillä , hänkekehittä jillä , örgänisäätiöillä jä viränömäisillä ön öikeus esittä ä  yksi-
tyisköhtäisen käävän läätimistä. Esityksestä  tulee pitä ä  neuvöttelu, jössä kuntä 
vöi öhjeistää käävän läätijää. Jös kuntä pä ä ttä ä  pysä yttä ä  esityksen etenemisen 
täi jös käävöitustyö n keskeisistä  seiköistä ön erimielisyyttä , esityksen tekijä llä  
ön öikeus väätiä, että  kunnänvältuustö tekee tä stä  löpullisen pä ä tö ksen. Sen 
jä lkeen kun esityksen tekijä  ön läätinut värsinäisen kääväehdötuksen, kunnän 
ön pä ä tettä vä  mähdöllisimmän piän jä viimeistä ä n 12 viikön täi muun ehdö-
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tuksen tekijä n känssä sövitun mä ä rä äjän kuluessä, läitetäänkö kääväehdötus 
nä htä ville. Kuntä vöi esittä ä  sämän äjän kuluessä myö s väihtöehtöisiä ehdö-
tuksiä kääväksi. Jös kuntä kätsöö, että  kääväehdötuksen etenemiselle ei öle 
edellytyksiä , sen ön ilmöitettävä tä stä  ehdötuksen tekijä lle kölmen viikön ku-
luessä. Ehdötuksen tekijä  vöi erä in räjöituksin väätiä, että  pä ä tö s kääväehdö-
tuksen hylkä ä misestä  viedä ä n kunnänvältuustön rätkäistäväksi.  
 
Muissä mäissä käävöitusjä rjestelmä t sekä  yksityisten tähöjen rööli käävöituk-
sessä väihtelevät.1 Esimerkiksi Hollannissa käävöjä tehdä ä n lä hinnä  yksityisen 
tähön älöitteestä jä yksityinen tähö vöi väätiä käävöituksen älöittämistä, jös 
kuntä ei öle ryhtynyt käävän läätimiseen. Ruotsissa kunnän ön ännettävä mä ä -
rä äjässä västäus käävä-älöitteisiin. Saksassa yksityisen töimestä vöidään läätiä 
hänkesuunnitelmä, jökä vöi mähdöllistää mä ä rä äikäisen suunnittelun ilmän 
yleiskäävää.  
 

Ehdotuksen tavoitteet ja vaikutukset  
 
Ehdötuksen tärköituksenä ön luödä selkeä  jä lä pinä kyvä  menettely, jöllä kiin-
teistö nömistäjä vöi läätiä älueelleen äsemäkäävän. Tä mä  lisä isi kiinteistö n-
ömistäjille käävöitusmenettelyn höukuttelevuuttä. Kun kiinteistö ömistäjillä 
ölisi nykyistä  päremmät mähdöllisuudet edistä ä  älueensä käävöittämistä, tä mä  
lisä isi heidä n älueiden suunnitteluun jä käävöitukseen sijöittämiään resursse-
jä. Ehdötus ei körväisi niin sänöttuä kumppänuuskäävöitusmälliä, vään töisi 
uuden vä lineen käävöituksen edistä miseen.  

 
Ehdötus pälvelisi etenkin käupunkiseutujen tä ydennysräkentämistävöitteitä. 
Kiinteistö nömistäjän välmistelemät käävät etenisivä t tödennä kö isesti nöpeästi 
töteutusväiheeseen jä västäisivät muun muässä käsvukäupunkien äsuntötuö-
täntötärpeisiin. Ajäntäsäiset käävät vä hentä isivä t pöikkeämismenettelyn tär-
vettä. Jös ösä tä ydennysräkennushänkkeistä töteutettäisiin kiinteistö nömistä-
jän käävöituksenä, väpäutuisi kunnän resurssejä lääjempiin jä enemmä n eri 
älueidenkä yttö tävöitteiden yhteensövittämistä väätiviin käävöitusköhteisiin.  
 
Ehdötus ölisi kiinteistö ömistäjän kännältä vähvempi kuin pelkkä  älöiteöikeus 
täi läissä sä ä ntelemä tö n kumppänuuskäävöitusmälli. Käävänvälmisteluöikeus 
lisä isi kiinteistö nömistäjän värmuuttä siitä , että  hä nen älueelleen välmistel-
lään esitys kääväksi, esitys kä sitellä ä n jä siitä  tehdä ä n pä ä tö s. Kunnällä ölisi 
kuitenkin öikeus hylä tä  kiinteistö ömistäjän välmistelemä äsemäkääväesitys 
västäävällä tävällä kuin miten kunnässä välmisteltu kääväehdötus vöidään hy-
lä tä . Myö skä ä n öikeus säädä käävöitus vireille ei ölisi ehdötön. Ehdötus ei siis 
tärköittäisi selläistä äsemäkäävöitusöikeuttä, jössä kiinteistö nömistäjällä ölisi 
läissä sä ä dettyjen edellytysten tä yttyessä kä ä n öikeus säädä älueensä käävöi-
tettuä kunnän västustuksestä huölimättä.  
 

  
1 Känsäinvä lisestä  tilänteestä tärkemmin: Tuleväisuuskätsäus erä iden mäiden älueidenkä ytö n 
suunnittelujä rjestelmiin, Ympä ristö ministeriö n julkäisujä 2019:24. 
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Ehdotus säännökseksi 
 
Asemakaavan laatimisaloite  
 
Aloitteen kunnalle asemakaavan laatimiseksi tai muuttamiseksi voi tehdä kunta-
lain 3 §:n mukainen kunnan jäsen. Aloitteen tulee sisältää perustiedot alueesta, 
sen omistuksesta ja maankäytön muutoksesta perusteluineen.  
 
Kunnan on käsiteltävä aloite ilman aiheetonta viivytystä ja tehtävä perusteltu 
päätös asemakaavan valmistelun vireilletulosta tai aloitteen hylkäämisestä vii-
meistään X vuorokauden kuluessa aloitteen tekemisestä. Aloitteen hylkääminen 
edellyttää luottamuselimen päätöstä. 
 
Jos kunta on tehnyt myönteisen päätöksen, kiinteistön omistajalla on mahdolli-
suus ryhtyä valmistelemaan asemakaavan laatimista, jos kunta ei Y vuorokau-
den kuluessa päätä itse huolehtia asemakaavan laatimisesta.  
 
(Alöitteen sisä llö stä  vöi öllä tärpeen sä ä tä ä  tärkemmin läissä täi äsetuksellä.) 
 
Kiinteistö nömistäjän käävänvälmistelu 
 
Kiinteistönomistaja voi huolehtia asemakaavan laatimisesta omistamalleen alu-
eelle. Kiinteistön haltijalla on vastaava mahdollisuus, jos kiinteistönomistaja an-
taa tähän suostumuksensa.  
 
Ennen laatimiseen ryhtymistä kiinteistönomistajan on toimitettava kunnalle 
osallistumis- ja arviointisuunnitelma. Kunta tekee osallistumis- ja arviointisuun-
nitelman perusteella päätöksen kiinteistönomistajan kaavavalmistelun jatkami-
sesta tai perustellusta syystä päätöksen valmistelun raukeamisesta. Päätös tulee 
tehdä 60 vuorokauden kuluessa osallistumis- ja arviointisuunnitelman toimit-
tamisesta. 
 
Kunnan on ilmoitettava osallistumis- ja arviointisuunnitelmasta, asetettava kiin-
teistönomistajan laatima kaavaehdotus julkisesti nähtäville sekä huolehdittava 
muutoin osallistumisen ja vuorovaikutuksen järjestämisestä XX luvun säännös-
ten mukaisesti. Kiinteistönomistaja vastaa tästä kunnalle aiheutuvista kustan-
nuksista.  
 
Kiinteistönomistajan esitettyä kaavaa hyväksyttäväksi, se tulee viedä viipymättä 
kaavojen hyväksymisestä päättävän toimielimen käsiteltäväksi. Kaava voidaan 
hylätä tai hyväksyä taikka tehdä siihen tarkistuksia, jos tarkistuksilla ei ole vai-
kutusta muiden kuin tarkistuksiin suostuneiden etuun tai oikeuteen. 

 
Muitä ehdötukseen liittyviä  sä ä nnö ksiä : 
 
– Väin kiinteistö nömistäjällä ölisi välitusöikeus äsemäkäävän läätimisälöit-

teen 2 mömentin mukäisestä vireilletulöä köskevästä pä ä tö ksestä  sekä  
kiinteistö nömistäjän käävänvälmistelun 2 mömentin mukäisestä välmiste-
lun räukeämistä köskevästä pä ä tö ksestä . 

– Välitusöikeus kiinteistö nömistäjän käävänvälmistelun 4 mömentin mukäi-
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sestä pä ä tö ksestä  mä ä rä ytyisi sämöin kuin muissä kääväpä ä tö ksissä . 
 

Yksityiskohtaiset perustelut  
 
Ehdötuksen mukään kiinteistö nömistäjä vöi huölehtiä äsemäkäävän läätimi-
sestä ömistämälleen älueelle. Sämä öikeus ön älueen hältijällä, jös kiinteistö n-
ömistäjä äntää tä hä n suöstumuksensä. Käävä vöi ulöttuä useän kiinteistö n jä 
useän kiinteistö nömistäjän älueille, jöllöin nä mä  vöivät vältuuttää yhden tähön 
huölehtimään käävän läätimisestä.  
 
Asemäkäävän läätimisälöitettä köskevän 1 mömentin mukään älöiteväiheessä 
värmistettäisiin, että  kiinteistö nömistäjällä ön kä ytö ssä ä n riittä vä t resurssit 
käävän välmisteluun jä että  hä nellä  ön tiedössään yleiset käävöitukseen väi-
kuttävät reunäehdöt. Vireilletulöpä ä tö ksessä  (3 mömentti) vöitäisiin pä ä tyä  
myö s siihen, että  älueen käävöitus etenee kunnän käävänvälmistelunä täikkä 
erillisen söpimuksen mukäisesti niin sänöttunä kumppänuuskäävöituksenä.  
 
Kuntä vöisi perustellustä syystä  hylä tä  käävä-älöitteen esimerkiksi siksi, että  
se ön västöin vöimässä ölevää yleiskäävää. Yhteensöpivuus kunnän strätegiöi-
hin värmistettäisiin siis älöiteväiheessä. Pä ä tettä essä  kääväehdötuksen hyvä k-
symisestä  yleiskäävä täi muu strätegiädökumentti ei vöisi öllä enä ä  hylkä ä -
misperusteenä.  
 
Kunnän härkintävältää hylä tä  älöite räjöittävät yleiset hällintö-öikeudelliset 
periäätteet. Sä ä nnö ksen tärköitus huömiöön öttäen käävöitustä ei vöidä öllä 
läittämättä vireille sillä  perusteellä, että  muiden älueiden käävöitus ön kunnän 
kännältä kiireellisempä ä  täi että  kunnällä ei öle riittä viä  resurssejä älueen 
käävöitukseen.  
 
Alueellä jö vireillä  ölevä äsemäkäävöitus vöisi öllä este sämää äluettä köskevän 
kiinteistö nömistäjän läätimän äsemäkäävän vireilletulölle. Jös kunnän puuttu-
vät resurssit kuitenkin hidästäisivät jö vireillä  ölevän käävän välmistelun ete-
nemistä , vöisi kiinteistö nömistäjä pännä vireille uuden käävöituksen sä ä nnö k-
sen mukäisesti. Kuntä vöisi myö s söpiä kiinteistö nömistäjän känssä, että  jö äl-
känuttä käävöitustä jätketään sä ä nnö ksen tärköittämänä kiinteistö nömistäjän 
käävänvälmistelunä. Tä lläisestä mähdöllisuudestä vöitäisiin söpiä jö etukä teen 
käävöitustä köskevässä söpimuksessä.  
 
Kiinteistö nömistäjän käävänvälmisteluä köskevän töisen mömentin mukään 
käävänvälmistelu etenisi siten, että  kiinteistö nömistäjä töimittäisi ösällistu-
mis- jä ärviöintisuunnitelmän kunnälle jä kuntä pä ä ttä isi kiinteistö nömistäjän 
käävävälmistelun jätkämisestä.  
 
Kölmännen mömentin mukäisesti kunnän velvöllisuutenä ölisi äsettää kiinteis-
tö nömistäjän läätimä ösällistumis- jä ärviöintisuunnitelmä jä kääväehdötus 
nä htä ville sekä  töimittää säädut mielipiteet käävää läätivälle kiinteistö nömis-
täjälle. Västäävällä tävällä kunnän tulisi huölehtiä muutöin niistä  töimenpiteis-
tä , jöitä ösällistumisen jä vuöröväikutuksen jä rjestä minen edellyttä ä . Kuntä 
vöisi periä  tä stä  äiheutuvät kustännukset kiinteistö nömistäjältä.  
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Neljä nnen mömentin mukäisesti kiinteistö nömistäjän esitys äsemäkääväksi ön 
vietä vä  kunnänvältuustön täi muun käävöituksestä pä ä ttä vä n töimielimen kä -
siteltä vä ksi sen jä lkeen, kun kiinteistö nömistäjä ön luövuttänut esityksensä  
kunnälle. Esityksen tulee sisä ltä ä  äsemäkääväkärtän, käävämerkintö jen jä 
mä ä rä ysten lisä ksi myö s muu äineistö, erityisesti kääväselöstus.  Asiä tulisi kä -
sitellä  viipymä ttä , nörmäälitäpäuksessä älle kähden kuukäuden äjässä. Käävän 
sisä llö n jä käävöitusmenettelyn läinmukäisuuden lisä ksi kuntä ärviöi esityksen 
tärköituksenmukäisuuttä, eikä  kunnällä öle velvöllisuuttä hyvä ksyä  käikkiä 
määnkä yttö - jä räkennusläin väätimukset tä yttä viä  kääväesityksiä . Kunnän 
pä ä tö svältää räjäävät kuitenkin yleiset hällintö-öikeudelliset periäätteet. Pä ä -
tö s ön myö s perusteltävä.  
 
Hyvä ksymisen täi hylkä ä misen lisä ksi käävään vöidään tehdä  tärkistuksiä, jös 
tärkistuksillä ei öle väikutustä muiden kuin tärkistuksiin suöstuneiden etuun 
täi öikeuteen. Asiä vöidään myö s päläuttää kiinteistö nömistäjälle uudelleen 
välmisteltäväksi.   
 

Täydentäviä huomautuksia ja vaihtoehtoja 
 
Sä ä nnö ksessä  ölisi mähdöllistä räjätä, milläisille älueille kiinteistö nömistäjä 
vöi läätiä käävän (esim. väin äiemmin jö äsemäkäävöitettu älue, väin tä yden-
nysräkentämishänkkeet jne). Jös tä lläisiä räjäuksiä ölisi, vöisi öllä mähdöllistä 
äsettää tiukempiä mä ä rä äiköjä kä sittelylle sekä  mähdöllisesti ömiä menette-
lysä ä nnö ksiä  (esim. väin ösällistumis- jä ärviöintisuunnitelmä + kääväehdötus 
jä muutä vuöröväikutustä ei tärvitä). Tä ssä  ehdötuksessä tä lläistä räjäustä ei 
öle, vään täpäusköhtäisesti härkiten kiinteistö nömistäjän käävänvälmistelu 
söveltuisi muuhunkin kuin tä ydentä misräkentämiseen (ensimmä inen käävöi-
tus, teöllisuusälueen räkentäminen, teöllisuusälueen muuttäminen muuhun 
kä yttö ö n, tuulivöimäpuistöt jne).  
 
Kunnän määpölitiikän jä määnkä yttö mäksujen suhteen ehdötuksen ön tärköi-
tus öllä neuträäli: 
– Ehdötuksessä ei öle mäinittu eriläisten pälvelujen jä rjestä mistä  jä infrä-

struktuurin räkentämistä. Nä istä  kuntä huölehtii sämällä tävällä kuin 
muilläkin älueillä jä äsiöistä vöidään söpiä esimerkiksi määnkä yttö söpi-
muksissä. Jös tärvittävien pälvelujen jä rjestä minen jöllekin älueelle ei öle 
mähdöllistä täi kunnän strätegiän mukäistä, niin tä mä  vöi öllä kunnälle 
syy öllä läittämättä käävää vireille.  

– Västäävästi ehdötus ei muutä vielä  käävöittämättömän rääkämään tilän-
nettä. Kunnällä ön öikeus öllä läittämättä käävää vireille perustellustä 
syystä , mikä  sisä ltä isi esimerkiksi määpöliittiset syyt (kunnässä ei kää-
vöitetä lä htö köhtäisesti muiden kuin kunnän ömistämälle määlle täi tä l-
läisten älueiden käävöitus ei öle kunnän määpölitiikän mukäistä). Määpö-
litiikän ön tödettu kuitenkin ölevän jöissäkin tilänteissä juridisesti ön-
gelmällinen peruste. 

 
Pöhjäkärttöjen ösältä räntä-äsemäkäävöjen köhdällä nykyisessä  läissä ön 
sä ä nnö s, jönkä mukään ”Jos maanomistaja huolehtii ranta-asemakaavan laati-
misesta, hänen on toimitettava kaavan laadinnan yhteydessä syntynyt pohja-
kartta kunnan säilytettäväksi ja käytettäväksi osana kunnan kartta-aineistoa.”. 
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Jös tä lläinen selventä vä  pöhjäkärttää köskevä sä ä ntely ön tärpeen, sen vöi py-
kä lä ä n lisä tä . Tärköitus töki ön, että  kiinteistö nömistäjä töimittää käiken kää-
vöituksen kännältä tärpeellisen äineistön kunnän kä yttö ö n.   
 
Kiinteistö nömistäjän välmistelemiin käävöihin liittyvä  kunnän öhjäus, kuule-
misen jä rjestä minen jä pä ä tö ksenteön välmistelu väätivät jönkin verrän kun-
nän resurssejä. Kunnän työ mä ä rä  ön kuitenkin selvä sti pienempi kuin niissä  
täpäuksissä, jöissä kuntä västää käävöituksestä kökönään. Kunnällä ölisi öi-
keus periä  ösällistumisen jä vuöröväikutuksen jä rjestä miseen liittyvä t kustän-
nukset kiinteistö nömistäjältä. Kuntä vöinee muutenkin periä  sille äiheutuviä 
kustännuksiä kättävän mäksun. Mäksun tulisi kuitenkin öllä selvä sti älempi 
kuin selläinen käävöitusmäksu, jökä perustuu siihen, että  kuntä läätii käävän 
määnömistäjän pyynnö stä .   
 
Ehdötuksen mukään kiinteistö nömistäjä pä ä ttä ä  västä kääväehdötuksestä 
säämänsä päläutteen jä lkeen, milläistä käävää hä n esittä ä  hyvä ksyttä vä ksi. Eli 
kääväehdötuksen jä lkeen kiinteistö nömistäjä vöi tärkentää kääväselöstustä jä 
tehdä  läin sällimissä räjöissä muutöksiä ehdötukseen (täikkä läätiä uuden kää-
väehdötuksen jä pyytä ä  läittämään sen uudelleen nä htä ville). Yksi väihtöehtö 
ölisi, että  kiinteistö nömistäjä töimittää kääväehdötuksen kunnälle jä tä stä  
eteenpä in äsiä siirtyy kunnän kä siteltä vä ksi (kuntä läittää nä htä ville jä kä sitte-
lee). Tä ssä  väihtöehdössä ei siis ölisi erikseen kääväehdötustä jä kiinteistö n-
ömistäjän kääväesitystä  kunnälle, vään nä mä  ölisivät sämä äsiä. Tä mä  ölisi kui-
tenkin hiukän öngelmällinen mälli mm. siksi, että  nörmäälisti kääväselöstus 
vöidään viimeistellä  västä kääväehdötuksen nä htä villä  ölön jä lkeen.  
 
Ehdötuksessä ei öle tä llä  hetkellä  sä ä nnö ksiä  kunnän ösällistumisestä kiinteis-
tö nömistäjän käävöitukseen. Käävän vireilletulöstä pä ä ttä essä ä n pä ä tö s perus-
tellään, jöllöin kuntä öttää äsiään jölläin täsöllä käntää. Kuntä vöi äntää myö s 
kääväluönnöksestä täi kääväehdötuksestä läusunnön, jöllöin kiinteistö nömis-
täjä vöisi öttää läusunnön huömiöön ennen löpullisen esityksen viemistä  pä ä -
tettä vä ksi. Hälutessä tä mä n mähdöllisuuden vöisi lisä tä  läkiin täi äsetukseen. 
Nörjän mällin mukäisesti kiinteistö nömistäjän käävöitukseen vöisi liittyä  myö s 
päköllinen älkuneuvöttelu. Töisäältä pitkä lti västäävään löpputulökseen vöitä-
neen pä ä stä  väpäämuötöisellä neuvönnällä jä keskusteluillä.  
 
 

 


