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Maankäyttö- ja rakennuslain uudistuksen 
aikataulu ja tavoitteet
• MRL-uudistuksen aikataulu, lausuntokierros 2021
• Alueidenkäytön suunnittelujärjestelmän uudistamisen tavoitteet: hallitusohjelman kirjaukset ja 

alueidenkäytön suunnittelujärjestelmän yksinkertaistaminen. 
• Alueidenkäytön suunnittelujärjestelmän uudistamisen tavoitteet - millaiseen maailmaan 

suunnittelulla tulisi vastata?
• Suomen kaavoituslainsäädännön historia. 
• Alueidenkäytön suunnittelujärjestelmää koskevat pykäläluonnokset olivat perusteluineen 

kommenttikierroksella loka-marraskuussa 2019. Kommenttikierroksen tulokset löytyvät 
https://mrluudistus.fi/
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Alueidenkäytön suunnittelujärjestelmän kokonaisuus 
(pykäläluonnokset)

• Valtakunnalliset alueidenkäyttötavoitteet pysyisivät pääosin ennallaan. Muutoksia 
esimerkiksi ilmastonmuutoksen näkökulmasta.

• Maakuntakaavassa korostuisi suunnittelun kohdentuminen vain merkitykseltään 
maakunnallisten asioiden käsittelyyn. Maakuntakaavan rooli muuta suunnittelua ohjaavana 
kaavana olisi nykyistä rajatumpi. 

• Kaupunkiseutusuunnitelma olisi uusi osa suunnittelujärjestelmää. 
• Yleiskaava ja asemakaava säilyisivät pääosin ennallaan. Yleiskaavaa voitaisiin käyttää 

sekä strategisena kaavana että tietyin edellytyksin suoraan rakentamista ohjaavana 
kaavana. Lisäksi tarkastellaan yleiskaavan ohjausvaikutusta asemakaavaan.  
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Ilmastonmuutoksen hillinnän kannalta 
keskeisiä tekijöitä alueidenkäytössä 

• Yhdyskuntarakenne (erityisesti kaupunkiseudut)
• Hiilinielujen säilyttäminen ja maankäytön tehokkuus
• Olemassa olevan infran hyödyntäminen ja sekä resurssitehokkuus
• Kestävä liikenne ja liikkuminen
• Edellytysten luominen uusiutuvan energian hyödyntämiselle
• Elinympäristön laatu ja edellytysten luominen ilmastonmuutoksen 

hillintää tukevalle ja edellyttävälle elämäntavalle
ü Mahdollisuudet ja ratkaisut ovat erilaisia maan eri osissa
ü Kokonaisuuden hallinta

Haja-asutusalueen väestön suhteellinen muutos trendiuran 
mukaan vuosina 2009–2030



Täydennysrakentaminen
Rakennetun ympäristön monimuotoisuus ja jatkuva muutos

• Lähde: KLIKK- hanke. Veli-Pekka Ranta, Oulun Yliopisto



Alueidenkäytön suunnittelu ja hiilinielut
Keskeisiä tekijöitä kaavoituksessa ja rakentamisessa:

• Hiilinielujen säilyttäminen (tiiviimpi rakentaminen säästää kasvullisia alueita)
• Yhdyskuntarakenteen eheys
• Elinympäristön laatu ja viherrakenteen hyödyntäminen 

Hallitusohjelma: ”Metsien raivaamista rakentamiseen pyritään hillitsemään esimerkiksi ottamalla 
käyttöön maankäyttömuutosmaksu”.

Selvitys rakentamisen maankäyttömuutosmaksusta (Risto Timonen)
https://julkaisut.valtioneuvosto.fi/handle/10024/162167

https://julkaisut.valtioneuvosto.fi/handle/10024/162167


Kaavoja koskevat laadulliset vaatimukset
• Laissa säädettäisiin kaavojen laadullisista vaatimuksista, joihin kaavoja laadittaessa olisi 

kiinnitettävä erityistä huomiota ja jotka olisivat perusteena kaavan sisällön laillisuuden 
arvioinnille. 

• Laissa määriteltävät kaavojen laadulliset vaatimukset keskeisessä merkityksessä
- Kaavan laillisuuden arviointi
- Eri kaavatasojen tehtävät ja tarkoitukset
- Kaava eri asioita yhteen sovittavana välineenä
- Eri asioiden painoarvo ja vaatimusten muotoilu

• Kaavan tehtävä tai kaavassa ratkaistava tai osoitettava alueidenkäyttö on eri asia kuin kaavan 
laadullinen vaatimus. Esimerkiksi maakuntakaavan liikenneverkkoa suunniteltaessa ja 
osoitettaessa on kiinnitettävä erityistä huomiota maakuntakaavan laadullisiin vaatimuksiin, 
esimerkiksi maiseman ja kulttuuriperinnön turvaamiseen ja vaalimiseen. 



Ilmastonmuutoksen hillintä ja siihen sopeutuminen 
alueidenkäytön suunnittelussa ja rakentamisessa, luonnos 
pykäläksi
Alueidenkäytön suunnittelussa ja rakentamisessa on edistettävä ilmastonmuutokseen hillintää:
1) vahvistamalla yhdyskuntarakenteen eheyttä ja hyödyntämällä kestävästi olemassa olevaa 

infrastruktuuria;
2) tukemalla resurssitehokasta yhdyskuntakehitystä sekä luomalla edellytyksiä vähähiiliselle ja 

kestävälle liikennejärjestelmälle; 
3) luomalla edellytyksiä uusiutuvien ja vähähiilisten energiamuotojen hyödyntämiselle;
4) rakentaminen (tämä kohta täydentyy myöhemmin)
Alueidenkäytön suunnittelussa ja rakentamisessa on varauduttava lisääntyviin sään ääri-ilmiöihin ja 
muihin ilmastonmuutoksen aiheuttamiin muutoksiin ja riskeihin sekä varmistettava ekologisten yhteyksien 
säilyminen. Uusi rakentaminen on sijoitettava tulvavaara-alueiden ulkopuolelle tai tulvariskien hallinta 
tulee muutoin varmistaa. 
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Pykälän perusteluista
Pykälän 1 momentin 1 kohdan mukaan alueidenkäytön suunnittelussa olisi edistettävä 
ilmastonmuutokseen hillintää vahvistamalla yhdyskuntarakenteen eheyttä ja hyödyntämällä 
kestävästi olemassa olevaa infrastruktuuria. Kaavoituksessa tehtävien ratkaisujen tulisi 
eheyttää yhdyskuntarakennetta sekä hyödyntää olemassa olevaa infrastruktuuria ja rakennetta 
liikennetarpeen ja kasvihuonekaasupäästöjen vähentämiseksi. Maakuntakaavoissa tulisi 
hyödyntää olemassa olevaa infrastruktuuria ja muuta rakennetta. Erityisesti kaupunkiseuduilla 
uudisrakentaminen tulisi ohjata ensisijaisesti olemassa olevien palveluiden ja joukkoliikenteen 
piiriin. Tällöin ratkaisut, jotka poikkeavat pyrkimyksestä päästöjen vähentämiseksi koko 
yhdyskuntarakenteen päästöjen näkökulmasta eivät lähtökohtaisesti olisi mahdollisia.
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Ilmastovaikutusten arviointi mukaan 
kaavassa arvioitaviin vaikutuksiin
Kaavojen ilmastovaikutusten arvioinnin merkitys:

• Suhde kaavan sisällölle asetettaviin lain vaatimuksiin
• Mahdollisuudet - merkitys kaavaratkaisulle
• Kaava-alue ja päästöt yhdyskuntien kokonaisuuden kannalta

Työkalut ja välineet – nyt ja tulevaisuudessa
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Rakennusten hiilijalanjäljen ohjaus 2025 mennessä
(huomioi rakennuspaikan ja rakennustyypit)

11

Valmistus Työmaa Käyttö Elinkaaren 
loppu



MRL-uudistus ja vähähiilinen rakentaminen 

• Vähähiilisyys, elinkaariajattelu ja kiertotalouden teemat työn alla
• Vähähiilisyys nousemassa uudeksi olennaiseksi tekniseksi vaatimukseksi
• Uuden MRL:n pohjalta annetaan erilliset asetukset mm. vähähiilisyyden arvioinnista
• Rakennustyyppikohtaiset vähähiilisyyden raja-arvot voimaan ennen vuotta 2025
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Kiitos!
Antti Irjala 
antti.irjala@ym.fi

LISÄTIETOA
https://mrluudistus.fi/
ym.fi/vahahiilinenrakentaminen
www.elinkaarilaskenta.fi
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