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Maankäyttö- ja rakennuslaki
https://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/1999/19990132

• 9 § Vaikutusten selvittäminen kaavaa laadittaessa
• Kaavan tulee perustua kaavan merkittävät vaikutukset arvioivaan suunnitteluun ja sen 

edellyttämiin tutkimuksiin ja selvityksiin

• 28 § Maakuntakaavan sisältövaatimukset

• 39 § Yleiskaavan sisältövaatimukset

• 54 § Asemakaavan sisältövaatimukset
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 Valtakunnalliset alueidenkäyttötavoitteet
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Kaavahierarkia

Kaavoituksen 
yksityiskohtaisuus ja 
vaadittavien 
selvitysten tarkkuus 
lisääntyy

Muutosten 
mahdollisuudet 
vähenevät – asioita 
linjattu jo ylemmissä

Alemmilla tasoilla 
on noudatettava 
ylempien 
määräyksiä



Valtakunnalliset 
alueidenkäyttötavoitteet

MRL 24 § Tavoitteiden toteuttaminen ja huomioon ottaminen

Valtion viranomaisten tulee toiminnassaan ottaa huomioon valtakunnalliset 
alueidenkäyttötavoitteet, edistää niiden toteuttamista ja arvioida toimenpiteidensä 
vaikutuksia aluerakenteen ja alueiden käytön kannalta.

Maakunnan suunnittelussa ja muussa alueiden käytön suunnittelussa on 
huolehdittava valtakunnallisten alueidenkäyttötavoitteiden huomioon ottamisesta 
siten, että edistetään niiden toteuttamista.



Valtakunnalliset 
alueidenkäyttötavoitteet

 3.1 Toimivat yhdyskunnat ja kestävä liikkuminen

 3.2 Tehokas liikennejärjestelmä

 3.3 Terveellinen ja turvallinen elinympäristö

 3.4 Elinvoimainen luonto- ja kulttuuriympäristö sekä luonnonvarat

 3.5 Uusiutumiskykyinen energiahuolto



Valtakunnalliset 
alueidenkäyttötavoitteet

3.4 Elinvoimainen luonto- ja kulttuuriympäristö sekä luonnonvarat

 Huolehditaan valtakunnallisesti arvokkaiden kulttuuriympäristöjen ja luonnonperinnön 
arvojen turvaamisesta.
 

 Edistetään luonnon monimuotoisuuden kannalta arvokkaiden alueiden ja ekologisten 
yhteyksien säilymistä.

 Huolehditaan virkistyskäyttöön soveltuvien alueiden riittävyydestä sekä 
viheralueverkoston jatkuvuudesta.



Maakuntakaava
Maakuntakaavan sisältövaatimukset MRL 28 § 

Maakuntakaavaa laadittaessa on valtakunnalliset alueidenkäyttötavoitteet otettava huomioon siten kuin siitä edellä säädetään. Kaavaa 
laadittaessa on kiinnitettävä huomiota maakunnan oloista johtuviin erityisiin tarpeisiin. Kaava on mahdollisuuksien mukaan yhteen sovitettava 
maakuntakaava-alueeseen rajoittuvien alueiden maakuntakaavoituksen kanssa.

Luonnonsuojelulain (1096/1996) 7 ja 77 §:ssä tarkoitettujen luonnonsuojeluohjelmien ja -päätösten sekä 32 §:ssä tarkoitettua maisema-aluetta 
koskevien perustamispäätösten tulee olla ohjeena kaavaa laadittaessa.

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.



UUSIMAA 2050



UUSIMAA 2050



Yleiskaava
Yleiskaavan sisältövaatimukset MRL 39 §

Yleiskaavaa laadittaessa on maakuntakaava otettava huomioon siten kuin siitä edellä säädetään.

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.

Edellä 2 momentissa tarkoitetut seikat on selvitettävä ja otettava huomioon siinä määrin kuin laadittavan yleiskaavan ohjaustavoite ja
tarkkuus sitä edellyttävät.

Yleiskaava ei saa aiheuttaa maanomistajalle tai muulle oikeuden haltijalle kohtuutonta haittaa.



Vantaan yleiskaava 2020



Vantaan yleiskaava 2020



Asemakaava
Asemakaavan sisältövaatimukset MRL 54 §

Asemakaavaa laadittaessa on maakuntakaava ja oikeusvaikutteinen yleiskaava otettava huomioon siten kuin siitä edellä säädetään.

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.

Jos asemakaava laaditaan alueelle, jolla ei ole oikeusvaikutteista yleiskaavaa, on asemakaavaa laadittaessa soveltuvin osin otettava 
huomioon myös mitä yleiskaavan sisältövaatimuksista säädetään.



Miilukorpi II -asemakaava



Miilukorpi II -asemakaava



Miilukorpi II -asemakaava



Miilukorpi II -asemakaava



Kaavoituksen kulku
 (kaavoituskatsaus ja -ohjelma)
 Osallistumis- ja arviointisuunnitelma (OAS)

- tavoitteet, selvitykset, vaihtoehdot

 Luonnos
- vielä ehtii nostamaan esiin ongelmakohtia

 Ehdotus
- korkea muutoskynnys, ei haluta viedä uudestaan nähtäville

 Muutoksenhaku eli valitus
- vain laillisuuskysymykset
- voidaan kumota kokonaan tai osittain, ei lisäyksiä tms. muutoksia







Riittävät selvitykset

MRL 9 §

Vaikutusten selvittäminen kaavaa laadittaessa

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

→ usein typistyy ns. lakikohteiden ja muutamien lajien/lajiryhmien kartoittamiseen
- mm. metsien luontoarvojen puutteellinen selvittäminen tyypillistä

(METSO-valintaperusteet, uhanalaiset luontotyypit)



SLL:n tarkistuslista:

1) Riittävät selvitykset
2) Eri kaavatasojen sisältövaatimukset
3) Valtakunnalliset alueidenkäyttötavoitteet
Erillislainsäädännön kohteet

- metsälaki, luonnonsuojelulaki, vesilaki...

Ylemmän kaavan mukaisuus
Vaikutusten arvioinnin tulokset



Kiitos!
Lauri Kajander

erityisasiantuntija

p. 044 114 0088

lauri.kajander@sll.fi

www.sll.fi/uusimaa
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