
 

 

     

2.2 Kaavoitus ja kaupan kilpailu  

 

Valtiovarainministeriön arvio: 

- Ei välittömiä vaikutuksia kuntien tai valtion rahoitusasemaan. Esitys lisää kuntien lakisääteisiä tehtäviä. 

- Vaikutukset työllisyyteen ja tuottavuuteen voivat jäädä pieniksi tai niitä ei ole. 

- Kokonaisvaikutus julkisen talouden kestävyyteen voi olla nolla tai negatiivinen. 

- Esitys hyödyntää vähäisessä määrin toimenpiteen potentiaalia. 

  
Esitys talouspoliittisen ministerivaliokunnan kannanotoksi: 
 
Toimenpide-esitykset lisäisivät kuntien lakisääteisiä tehtäviä ja samalla hyödyntävät rajallisesti 
toimenpiteen potentiaalia. Tämän takia kunnille ei tule asettaa uutta laintasoista tehtävää maapolitiikan 
hoidosta, vaan ympäristöministeriön tulee yhdessä työ- ja elinkeinoministeriön, liikenne- ja 
viestintäministeriön ja valtiovarainministeriön kanssa selvittää muita keinoja kaupan kaavoituksellisten 
kilpailuesteiden purkamiseksi.    

  
 
Taustamuistio: 

Valtiovarainministeriön arvion perustelut  

Ehdotettu toimenpide 2; laintasoinen vaatimus kuntien maapolitiikan harjoittamiseen toisi kunnille uuden 
lakisääteisen tehtävän. Monipuoliset maapoliittiset keinot, joita toimenpide-ehdotus ei lisää, sisältyvät jo 
maankäyttö- ja rakennuslakiin ja ne ovat siten kuntien käytettävissä. Kunnat harjoittavat jo maapolitiikkaa, 
ja monilla kunnilla on omat maapoliittiset ohjelmansa. Uuden säädöksen säätämisellä ei olisi vaikuttavuutta 
ja samalla lisättäisiin kuntien lakisääteisiä tehtäviä.  

Ehdotetut toimenpiteet (1-3) lisäävät viranomaistoimintaa ja mahdollisesti sitä kautta myös kuntien menoja 
ja velkaantumista. Näiden seikkojen vuoksi vaikutuksia talouskasvuun, kilpailukykyyn ja työllisyyteen ei 
arvioida olevan tai niiden arvioidaan jäävän pieniksi tai jopa negatiivisiksi.  

Kilpailuvirasto (nykyisin Kilpailu- ja kuluttajavirasto) on antanut v. 2010 ja 2011 kriittiset lausunnot 
vähittäiskaupan suuryksiköiden sijaintia koskevan lakiluonnoksen käsittelyn yhteydessä (HE 309/2010) sekä 
käsitteli asiaa perusteellisesti julkaisussaan 2011 (Kilpailukatsaus 2: Viisas sääntely – toimivat markkinat).  
Lausuntojen mukaan MRL:n kaupan suuryksiköitä koskevat tarkat kaupan mitoitusta ja yksityiskohtaiset 
kaupan laatua koskevat määräykset ovat omiaan heikentämään toimialan mahdollisuuksia sopeuttaa 
toimintaansa nopeisiin kysynnän muutoksiin, kun otetaan huomioon kaavoituksen hitaus.     

Ehdotus jatkotoimenpiteiden suunnaksi: 

- Täydentäminen ja tiivistäminen hyvissä sijaintikohteissa lisäävät tutkimusten (mm. 
Maailmanpankki) mukaan tuottavuutta. Tämän takia kaupan kilpailua tulisi edistää tiivistämällä jo 



 

 

 

 

rakennettuja alueita, lisäämällä rakennusten tiheyttä ja korkeutta erityisesti lähellä keskustaa ja 
rakentamalla alueille, joiden sijainti on hyvä. Kauppa haluaa ensisijaisesti juuri sinne, missä 
asukkaita on paljon (Kaupanliiton lausunto 2010).  
 

- Vähittäiskaupalle asetettuja yksityiskohtaisia vaatimuksia tulisi tarkastella uudelleen. Olisi 
selvitettävä, voitaisiinko vähittäiskaupan suuryksikön pinta-alaksi määritellä esimerkiksi 3 500 
kerrosneliömetriä (Kaupanliiton lausunto 2010). Samalla tulisi tutkia mahdollisuutta poistaa 
sääntelyn piiristä auto-, rauta- ja rakennustarvike-, maatalous- ja huonekalukauppa. 
 

- MRL-laista puuttuvat riittävät kannustimet täydennysrakentamiselle sekä lisärakentamisen 
hyötyjen ja haittojen korvaamiselle. Maapolitiikan kehittäminen edellyttää kansalaisten 
hyväksyntää tiiviimmälle rakentamiselle. Tällöin lainsäädäntöä pitäisi kehittää siten, että se tukee 
kiinteistönomistajien ja muiden osapuolten keskinäistä neuvottelua, kaupankäyntiä ja sopimista, 
joista kaikki hyötyisivät (Loikkanen: Kaupunkialueiden maankäyttö ja taloudellinen kehitys).  
 

- Tarvitaan ketterää kaavoitusta, joka reagoi joustavasti yritysten ja asukkaiden tarpeisiin ja 
kansantalouden muutoksiin. Nykyinen kaavoitus on liian jäykkää ja sen paino on liiaksi uusissa 
alueissa. Lisäksi se perustuu ajatukseen, että tulevaisuus on pitkiksi ajoiksi ennakoitavissa. 
Käytännössä sekä yritystoiminnan ja asumisen tilatarpeet muuttuvat ajassa. Tämän vuoksi monissa 
maissa yksityisellä sektorilla on suuremmat mahdollisuudet vaikuttaa kaavoitukseen. Suomessa 
kaavoituksen hierarkkisuus ja yksityiskohtaisuus on suurempaa kuin monissa muissa maissa. Lisäksi 
kaavamääräysten yksityiskohtaisuus vaihtelee lisäksi suuresti kuntien välillä.  


