
Ekologisen kestävyyden
tavoitteet maankäyttö- ja
rakennuslaissa

Olli Maijala
Ympäristöministeriö
KEKO-workshop, SYKE 3.4.2012



Alustuksen sisältö ja painotukset
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• 1) Ekologinen kestävyys / läheiset käsitteet: suhde MRL:n
tavoitteisiin ja vaatimuksiin

• 2) Mitä asioita milläkin aluetasolla ratkaistaan: eri tasoilla omia
tarpeita mittarityökalulle

• 3) Mittarien kytkentä kaavaprosessiin & kaavojen vaikutusten
arviointi; kokonaisuus

• 4) Kaava luo edellytyksiä: kysymys mahdollistamisesta /
vaikeuttamisesta; herkkyys muutoksille



Ekologinen kestävyys ja muita käsitteitä

Ekologisesti kestävä kehitys
- luonnon monimuotoisuus
- energian laatu ja kulutus
- luonnonvarojen laatu ja kulutus
- päästöt

Ekotehokkuus

Ilmastonmuutoksen hillintä
- kasvihuonekaasupäästöt
- hiilinielut
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Tuomas Heinonen / YHA Kuvapankki



Ympäristöministeriö / Olli Maijala

Energiatehokkuus
Kaukolämpöpotentiaali

Paikallinen
energiantuotanto

MAHDOLLISTAMINEN!
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Miten kaavoituksella voidaan vaikuttaa ilmastonmuutoksen hillintään:



Lain yleinen tavoite (MRL 1§ 1)

Tämän lain tavoitteena on järjestää alueiden käyttö ja rakentaminen
niin, että siinä:
- luodaan edellytykset hyvälle elinympäristölle sekä
- edistetään ekologisesti, taloudellisesti, sosiaalisesti ja
kulttuurisesti kestävää kehitystä.
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MRL:n yleisiä säännöksiä, 5§

Alueiden käytön suunnittelun tavoitteet

Alueiden käytön suunnittelun tavoitteena on vuorovaikutteiseen suunnitteluun ja riittävään vaikutusten
arviointiin perustuen edistää:

1) turvallisen, terveellisen, viihtyisän, sosiaalisesti toimivan ja eri väestöryhmien, kuten lasten,
vanhusten ja vammaisten, tarpeet tyydyttävän elin- ja toimintaympäristön luomista;

2) yhdyskuntarakenteen ja alueiden käytön taloudellisuutta;
2 a) riittävän asuntotuotannon edellytyksiä;
3) rakennetun ympäristön kauneutta ja kulttuuriarvojen vaalimista;
4) luonnon monimuotoisuuden ja muiden luonnonarvojen säilymistä;
5) ympäristönsuojelua ja ympäristöhaittojen ehkäisemistä;
6) luonnonvarojen säästeliästä käyttöä;
7) yhdyskuntien toimivuutta ja hyvää rakentamista;
8) yhdyskuntarakentamisen taloudellisuutta;
9) elinkeinoelämän toimintaedellytyksiä;
10) palvelujen saatavuutta; sekä
11) liikenteen tarkoituksenmukaista järjestämistä sekä erityisesti joukkoliikenteen ja kevyen

liikenteen toimintaedellytyksiä.

Edellä 1 momentissa säädettyjä tavoitteita toteuttavista kaavojen sisältövaatimuksista säädetään kunkin
kaavamuodon osalta jäljempänä tässä laissa.
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Maakuntakaavan sisältövaatimukset (MRL 28§)

Kaavaa laadittaessa on kiinnitettävä erityisesti huomiota:

1) maakunnan tarkoituksenmukaiseen alue- ja
yhdyskuntarakenteeseen;
2) alueiden käytön ekologiseen kestävyyteen;
3) ympäristön ja talouden kannalta kestäviin liikenteen ja teknisen
huollon järjestelyihin;
4) vesi- ja maa-ainesvarojen kestävään käyttöön;
5) maakunnan elinkeinoelämän toimintaedellytyksiin;
6) maiseman, luonnonarvojen ja kulttuuriperinnön vaalimiseen;
sekä
7) virkistykseen soveltuvien alueiden riittävyyteen.

Maakuntakaava vahvistetaan ympäristöministeriössä (MRL 31 §)
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Yleiskaavan sisältövaatimukset (MRL 39§)

Yleiskaavaa laadittaessa on otettava huomioon:

1) yhdyskuntarakenteen toimivuus, taloudellisuus ja ekologinen kestävyys;
2) olemassa olevan yhdyskuntarakenteen hyväksikäyttö;
3) asumisen tarpeet ja palveluiden saatavuus;
4) mahdollisuudet liikenteen, erityisesti joukkoliikenteen ja kevyen liikenteen,
sekä energia-, vesi- ja jätehuollon tarkoituksenmukaiseen järjestämiseen
ympäristön, luonnonvarojen ja talouden kannalta kestävällä tavalla;
5) mahdollisuudet turvalliseen, terveelliseen ja eri väestöryhmien kannalta
tasapainoiseen elinympäristöön;
6) kunnan elinkeinoelämän toimintaedellytykset;
7) ympäristöhaittojen vähentäminen;
8) rakennetun ympäristön, maiseman ja luonnonarvojen vaaliminen; sekä
9) virkistykseen soveltuvien alueiden riittävyys.
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Asemakaavan sisältövaatimukset MRL 54§

Asemakaava on laadittava siten, että luodaan edellytykset terveelliselle,
turvalliselle ja viihtyisälle elinympäristölle, palvelujen alueelliselle
saatavuudelle ja liikenteen järjestämiselle. Rakennettua ympäristöä ja
luonnonympäristöä tulee vaalia eikä niihin liittyviä erityisiä arvoja saa
hävittää. Kaavoitettavalla alueella tai sen lähiympäristössä on oltava
riittävästi puistoja tai muita lähivirkistykseen soveltuvia alueita.

Asemakaavalla ei saa aiheuttaa kenenkään elinympäristön laadun sellaista
merkityksellistä heikkenemistä, joka ei ole perusteltua asemakaavan tarkoitus
huomioon ottaen.

Asemakaavalla ei myöskään saa asettaa maanomistajalle tai muulle oikeuden
haltijalle sellaista kohtuutonta rajoitusta tai aiheuttaa sellaista kohtuutonta
haittaa, joka kaavalle asetettavia tavoitteita tai vaatimuksia syrjäyttämättä
voidaan välttää.

9Olli Maijala, ympäristöministeriö



Valtakunnalliset alueidenkäyttötavoitteet  (VAT)
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• Voivat koskea asioita, joilla on: …3) valtakunnallisesti merkittävä vaikutus
ekologiseen kestävyyteen, aluerakenteen taloudellisuuteen tai merkittävien
ympäristöhaittojen välttämiseen (MRL 22 § 3)

• Oikeusvaikutukset: ”tulee ottaa huomioon ja edistää”;
voivat olla valitusperusteita



Valtakunnalliset alueidenkäyttötavoitteet  (VAT)
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Otteita:

• Alueidenkäytöllä edistetään yhdyskuntien ja elinympäristöjen ekologista, taloudellista, sosiaalista
ja kulttuurista kestävyyttä. Olemassa olevia yhdyskuntarakenteita hyödynnetään sekä eheytetään
kaupunkiseutuja ja taajamia.

• Yhdyskuntarakennetta kehitetään siten, että palvelut ja työpaikat ovat hyvin eri väestöryhmien
saavutettavissa ja mahdollisuuksien mukaan asuinalueiden läheisyydessä siten, että
henkilöautoliikenteen tarve on mahdollisimman vähäinen.

• Runsaasti henkilöliikennettä aiheuttavat elinkeinoelämän toiminnot suunnataan olemassa olevan
yhdyskuntarakenteen sisään tai muutoin hyvien joukkoliikenneyhteyksien äärelle.

• Maakuntakaavoituksessa ja yleiskaavoituksessa tulee edistää yhdyskuntarakenteen eheyttämistä
ja esittää eheyttämiseen tarvittavat toimenpiteet. Erityisesti kaupunkiseuduilla on varmistettava
henkilöautoliikenteen tarvetta vähentävä sekä joukkoliikennettä, kävelyä ja pyöräilyä edistävä
liikennejärjestelmä. [erityistavoite]

• Alueidenkäytön suunnittelussa on otettava huomioon ekologisesti tai virkistyskäytön kannalta
merkittävät ja yhtenäiset luonnonalueet. Alueidenkäyttöä on ohjattava siten, ettei näitä
aluekokonaisuuksia tarpeettomasti pirstota. [erityistavoite]



Vaikutusten selvittäminen kaavaa laadittaessa
(MRL 9§)

Kaavan tulee perustua riittäviin tutkimuksiin ja selvityksiin. Kaavaa
laadittaessa on tarpeellisessa määrin selvitettävä suunnitelman ja
tarkasteltavien vaihtoehtojen toteuttamisen ympäristövaikutukset,
mukaan lukien yhdyskuntataloudelliset, sosiaaliset, kulttuuriset ja
muut vaikutukset. Selvitykset on tehtävä koko siltä alueelta, jolla
kaavalla voidaan arvioida olevan olennaisia vaikutuksia.
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Vaikutusten selvittäminen kaavaa laadittaessa
(MRA 1§)

Selvitysten on annettava riittävät tiedot, jotta voidaan arvioida
suunnitelman toteuttamisen merkittävät välittömät ja välilliset
vaikutukset:

1) ihmisten elinoloihin ja elinympäristöön;
2) maa- ja kallioperään, veteen, ilmaan ja ilmastoon;
3) kasvi- ja eläinlajeihin, luonnon monimuotoisuuteen ja
luonnonvaroihin;
4) alue- ja yhdyskuntarakenteeseen, yhdyskunta- ja energiatalouteen
sekä liikenteeseen;
5) kaupunkikuvaan, maisemaan, kulttuuriperintöön ja rakennettuun
ympäristöön.

[TULOSSA: OPAS YHDYSKUNTARAKENTEESEEN LIITTYVIEN
VAIKUTUSTEN ARVIOINTIIN; NS. YRAVA-TYÖ]
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Ympäristöministeriö / Matti Laitio  / Vaikutusten

arviointi kaavoituksessa
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Suunnittelu

Kaavaluonnos tai -luonnokset

Kaavaehdotus

Hankitaan
perustie-
toa (mm.
laatimalla
perusselvi-
tyksiä

Laaditaan
erillisiä
vaikutusselvi-
tyksiä tarvit-
taessa

Arvioidaan vaikutuksia

Arvioidaan kootusti vaikutukset

Suunnittelu

Arvioidaan kootusti vaikutukset

Vaikutusten arvioinnin liittyminen kaavaprosessiin

Arvioidaan vaikutuksia
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Vaikutusten arvioinnin riittävyys (1)
Merkittävät vaikutukset

1. Arvioidaanko kaavan ja tarkasteltujen vaihtoehtojen kaikki merkittävät
vaikutukset? Otetaanko vaikutusten merkittävyyteen kantaa
perustellusti ja johdonmukaisesti? KOKONAISARVIOINTI

2. Onko tarkasteltava vaikutusalue tarpeeksi laaja ottaen huomioon
merkittävien vaikutusten alueellinen laajuus?

3. Voidaanko tuotetun aineiston pohjalta arvioida vaikutuksia suhteessa
kaavan sisältövaatimuksiin ja kaavan kannalta keskeisiin
valtakunnallisiin alueidenkäyttötavoitteisiin?

4. Voidaanko tuotetun aineiston pohjalta arvioida vaikutuksia suhteessa
kunnan tai maakunnan liiton kaavalle asettamiin tavoitteisiin?
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Vaikutusten arvioinnin riittävyys (2)
Tiedon laatu ja käyttökelpoisuus

5. Tuotetaanko riittävän yksityiskohtaista tietoa sellaisista merkittävistä
vaikutuksista, joista tietoa on tarpeen ja mahdollista saada?

6. Onko vaikutuksia koskeva tieto laajuudeltaan, laadultaan ja
käytettävyydeltään sellaista, että kaavan tarkoitus, ohjaavuus ja
suunnitteluvaihe otetaan huomioon?
MITÄ ASIOITA MILLÄKIN TASOLLA RATKAISTAAN

7. Tarkastellaanko vaikutuksiin liittyvää epävarmuutta tarpeellisessa
määrin?
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Vaikutusten arvioinnin riittävyys (3)
Arvioinnin toteutus

8. Onko tieto ollut osallisten ja päätöksentekijöiden käytettävissä siinä
vaiheessa, kun vaihtoehtoihin ja ratkaisuihin otetaan kantaa?
OIKEA AJOITUS & YMMÄRRETTÄVYYS

9. Tarjoaako nykytila- ja muu perustieto tarpeeksi hyvän pohjan vaikutusten
arvioinnille?

10. Onko tietolähteitä ja menetelmiä käytetty sillä tavalla, että niiden avulla
on mahdollista tuottaa riittävää vaikutuksia koskevaa tietoa?


