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Syventävä liitemuistio 
 
Vähittäiskaupan ohjauksen tarve 
 
Vähittäiskaupan kaavaohjauksen tarve johtuu suurten kaupan yksiköiden sijoittumisen merkittävistä 
vaikutuksista yhdyskuntarakenteen kehittymiseen, keskusta-alueiden palveluihin, liikenteestä johtuviin 
ympäristövaikutuksiin ja infrastruktuurin rakentamistarpeeseen. Kaupan sijoittuminen vaikuttaa myös 
kauppapalvelujen saavutettavuuteen ja saatavuuteen eri väestöryhmien kannalta.   
 
Vuoden 2011 vähittäiskaupan ohjausta koskeneen maankäyttö- ja rakennuslain muutoksen vaikutuksista 
ei vielä voida tehdä luotettavia johtopäätöksiä, koska lain soveltamisesta on vain vähän kokemuksia. 
Ympäristöministeriö julkaisi syksyllä 2013 Vähittäiskaupan suuryksiköiden kaavoitus – oppaan sekä 
siihen liittyvät Kaupan tietopankki – nettisivut. Tavoitteena on yhtenäistää lain soveltamista sekä edistää 
kaupan toimijoiden yhdenmukaista kohtelua. Oppaan mukaan toimivan kilpailun edistämisessä keskeistä 
on alalle tulon mahdollisuuksien turvaaminen osoittamalla riittävästi kilpailukykyisiä liikepaikkoja 
yhdyskuntarakenteen kannalta hyville paikoille. Tämä on myös vuoden 2011 lainmuutoksen tavoite. 
 
Kilpailun toimivuuden edistäminen maankäyttö- ja rakennuslailla 
 
Kunnat voivat käyttää kaavoituksessa itsenäistä harkintavaltaa maankäyttöratkaisujen 
tarkoituksenmukaisuuden osalta edellyttäen, että kaava täyttää maankäyttö- ja rakennuslaissa säädetyt 
sisältövaatimukset. Lain tehtävä kilpailun toimivuuden edistämisessä on luoda edellytyksiä eri 
toimintojen kuten asumisen tai kaupan sijoittumiselle. Maankäyttö- ja rakennuslakiin kaavoille ehdotettu 
kilpailun toimivuuden edistämisen sisältövaatimus kytkeytyisi myös kunnalle ehdotettuun velvoitteeseen 
huolehtia maapolitiikan harjoittamisesta siten, että maanhankinta ja maan luovutus yhdessä luovat 
kaavoituksen kanssa toiminnallisen kokonaisuuden. Niiden yhteisvaikutuksena luodaan edellytyksiä 
asuntotuotannon ja elinkeinoelämän sijoittumiselle esitettyjen tavoitteiden toteuttamiseksi.  
 
Kilpailun toimivuuden edistämisen sisällyttäminen eri kaavatasojen ja vähittäiskauppaa koskevien 
säännösten sisältövaatimuksiin tarkoittaisi käytännössä, että kuntien tulisi tarjota mm. asuntotuotannon 
ja kaupan toimijoille mahdollisuus saada riittävästi tontteja käyttöönsä. Tämä madaltaisi alalle tulon 
kynnystä erityisesti kasvavilla kaupunkiseuduilla sekä lisäisi ja tervehdyttäisi osaltaan kilpailua. Eri 
kaavatasojen sisältövaatimusten täyttyminen on edellytys kaavaratkaisun lainmukaisuudelle.    
 
Kilpailun edistämisen näkökulman huomioon ottamista voidaan harkita myös sopimusperusteisen 
kaupunkiseutupolitiikan osana. Maapolitiikan hoidon ja kilpailun edistämisen velvoitteet lainsäädännössä 
loisivat aiempaa paremmat perusteet sille, että valtio voisi edellyttää osana sopimusta, että kunnat 
turvaavat kaavoituksessaan riittävän tonttitarjonnan ja siihen liittyvän kilpailun edistämisen edellytykset.  

 
Kuntien maapolitiikkaa tehostettava 
 
Kunnan kaavoituksen ja maapolitiikan ratkaisut vaikuttavat merkittävästi kunnan talouteen. 
Kaavoituksella vaikutetaan yhdyskuntarakenteen ja kunnan palvelujen kustannustehokkuuteen. 
Maapolitiikan ratkaisuilla vaikutetaan yhdyskuntarakentamisesta kunnalle aiheutuviin nettokustannuksiin. 
Maapoliittisen keinovalikoiman käyttäminen kuuluu kunnallisen harkintavallan piiriin. Valtiovalta on 2000 
-luvulla eri aikoina hallitusohjelmien mukaisesti rohkaissut kuntia käyttämään täysimääräisesti kaavoitus- 
ja maapolitiikan välineitä riittävän, kohtuuhintaisen ja laadukkaan asuntotuotannon turvaamiseksi. 
 
Kunnan maapolitiikka käsittää kunnan maanhankintaan, maankäyttösopimuksiin ja kaavojen 
toteuttamiseen liittyvät tavoitteet ja toimenpiteet. Maapolitiikan harjoittamista ei maankäyttö- ja 
rakennuslaissa ole nimenomaisesti säädetty kunnan tehtäväksi, toisin kuin on asian laita alueiden käytön 
suunnittelun sekä rakentamisen ohjauksen ja valvonnan suhteen. Jatkossa on syytä selventää 
maapolitiikan lainsäädännöllinen asema siten, että kunnan tulisi huolehtia yhdyskuntien kehittämisen 
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edellyttämistä maapoliittisista toimista. Lakisääteisenä korostuisi maapolitiikan suunnitelmallisuus, 
avoimuus ja läpinäkyvyys. 
 
Joustavasti säänneltynä velvoite jättäisi jatkossakin kuntien harkintaan kuntakohtaiset maapolitiikan 
toimintaperiaatteet. Kysymyksessä ei olisi uuden tehtävän sälyttäminen kunnille ennestään karsittavana 
olevien tehtävien joukkoon. On huomattava, että kunnan maapoliittisilla toimilla ja niiden tehostamisella 
on merkittävä vaikutus kuntatalouteen ja julkisen talouden kestävyysvajeen pienentämiseen sekä 
kilpailun toimivuuteen kaupan toimialalla ja asuntorakentamisessa. 
 
Aktiivisen maanhankinnan avulla kuntien on mahdollista ylläpitää riittävää tonttitarjontaa ja vaikuttaa 
tonttien hintatasoon kunnassa, huolehtia maanomistajien tasapuolisesta kohtelusta, varmistaa 
asemakaavan oikea-aikainen toteutus sekä ohjata asemakaavan aiheuttama maan arvonnousu 
kunnalle. Kunnan omistaman maan kaavoittaminen lisäksi sujuvoittaa kaavoitusprosesseja. 
 
Riittävä tonttitarjonta edistää myös kilpailun toimivuutta asuntorakentamisessa ja kaupan alalla. 
Monipuolinen tonttivalikoima mahdollistaa kaupan alan yrityksille vapaan kilpailun edellyttämän 
sijoittumisen kuntaan. Vastaavasti riittävä tonttitarjonta asuntorakentamista varten lisää kilpailua 
mahdollistaessaan uusien rakentamisen toimijoiden tulon kuntaan. 

 
Keskeisenä syynä Helsingin seudun tonttipulaan ja korkeisiin asumiskustannuksiin on, että Helsingin 
seudun kuntien raakamaan hankinta on 1990 -luvulta alkaen ollut hälyttävän vähäistä. Alueen 14 kuntaa 
ovat hankkineet kaavoittamista varten vuosittain vain noin 350 hehtaaria raakamaata. Tämä riittäisi 
asiantuntija-arvion mukaan kyllä runsaan 300 000 asukaan kaupungin vuotuiseen raakamaan 
tarpeeseen, ei sen sijaan pian 1,5 miljoonan asukkaan alueelle. Helsingin seudun kuntien tulisikin 
tonttipulan helpottamiseksi panostaa erityisesti raakamaan hankintaan varsinkin, kun maan myynti 
kunnille on ensi vuoden loppuun asti säädetty myyjälle verovapaaksi. 
 

 
 
Helsingin seudun 14 kunnan raakamaan hankinta (hehtaaria/vuosi). 
 
Varaumat 
 
MMM on jättänyt varauman toimenpiteestä 2.2. 


