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Ilmastonmuutoksen hillintä on 
keskeisimpiä MRL-uudistuksen 
läpileikkaavia teemoja
• Voimassa oleva MRL ei 1990-luvulla valmisteltuna lakina tunnista ilmastonmuutosta nykyisen 

kaltaisena haasteena, mutta kestävän kehityksen (ml. ilmasto)  kannalta olennaisia asioita on 

mm. kaavojen sisältövaatimuksissa. Esim. ”ympäristön ja talouden kannalta kestävät 

liikenteen järjestelyt”

• Uuteen lakiin ehdotettavassa alueidenkäytön suunnittelujärjestelmässä ilmastonmuutoksen 

hillintä ja siihen sopeutuminen on huomioitu kaavojen sisältöä ja laadullisia vaatimuksia sekä 

vaikutusten arviointia koskevissa säännöksissä

• Lisäksi erityinen ”ilmastopykälä”

• VATit säilyvät ja niissä mahdollista antaa ilmastonmuutoksen hillintää ja siihen sopeutumista 

koskevia tavoitteita

• Myös kaupunkiseutusuunnitelman taustalla ilmastohaasteen ratkaiseminen

• Rakentamista koskevissa säännöksissä ilmasto ja vähähiilisyys vahvasti mukana. 
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Alueidenkäytön suunnittelujärjestelmä

• Alueidenkäytön suunnittelujärjestelmä säilytettäisiin pitkälti ennallaan. 

• Alueidenkäytön suunnittelujärjestelmään kuuluisivat nykyiseen tapaan valtakunnalliset 

alueidenkäyttötavoitteet, maakuntakaava, yleiskaava ja asemakaava. 

• Maakuntakaavan rooli yksityiskohtaisemman suunnittelun ohjauksessa nykyistä rajatumpi 

(oikeusvaikutukset, yleispiirteisyys, keskittyminen valtakunnallisesti ja maakunnallisesti merkittäviin 

kysymyksiin)

• Näiden lisäksi laissa suurimmilla kaupunkiseuduilla olisi laadittava 

kaupunkiseutusuunnitelma. Kaupunkiseutusuunnitelma voitaisiin laatia myös muilla 

kaupunkiseuduilla. 

• Tehtävänä sovittaa yhteen kaupunkiseudun yhdyskuntarakenteen, liikennejärjestelmän ja 

viherrakenteen kehittämisen periaatteet sekä edistää ilmastonmuutoksen hillintää, 

yhdyskuntarakenteen toimivuutta, taloudellisuutta ja kestävyyttä.
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Uutta: Oma § ilmastokysymysten huomioon 
ottamisesta kaavoituksessa ja rakentamisessa

5 § Ilmastonmuutoksen hillintä ja siihen sopeutuminen kaavoituksessa ja rakentamisessa

Kaavoituksessa on edistettävä ilmastonmuutokseen hillintää:

1) vahvistamalla yhdyskuntarakenteen eheyttä erityisesti kaupunkiseuduilla ja niiden lievealueilla sekä 

hyödyntämällä kestävästi olemassa olevaa infrastruktuuria;

2) tukemalla resurssitehokasta yhdyskuntakehitystä sekä luomalla edellytyksiä vähähiiliselle ja kestävälle 

liikennejärjestelmälle; 

3) luomalla edellytyksiä uusiutuvien ja vähähiilisten energiamuotojen hyödyntämiselle.

Kaavoituksessa 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 on 

muutoin varmistettava. 
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Uutta: Kaavojen sisältö ja laadulliset 
vaatimukset erikseen

Voimassa olevaan lakiin (kaavoilla sisältövaatimukset) verrattuna uudessa laissa:

Kaavojen sisältöä koskevat pykälät -> (mitä kaavoissa tulee esittää)

Kaavojen laadulliset vaatimukset -> (minkälaisia asioita ja vaikutuksia kaavaratkaisujen tulisi 

edistää)

Lakiehdotuksen mukaiset uudet kaavojen laadulliset vaatimukset painottaisivat 

ilmastonmuutoksen hillintään ja siihen sopeutumiseen liittyviä näkökohtia:

• Velvoitteet kiinnittää yleiskaavoituksessa erityistä huomiota palvelujen, työpaikkojen ja vapaa-ajan 

alueiden saavutettavuuteen sekä yleis- ja asemakaavoituksessa keskusta-alueiden palveluiden 

kehittämisedellytyksiin vähentäisivät liikkumistarvetta ja edistäisivät liikkumisen kehittymistä 

vähähiiliseksi. 

• Asemakaavan laadullisissa vaatimuksissa velvoitettaisiin nimenomaisesti kiinnittämään erityistä 

huomiota vähähiilisen liikkumisen edellytyksiin.

• Maakuntakaavan ja yleiskaavan uudella viherrakenteen jatkuvuutta koskevalla laadullisella 

vaatimuksella olisi merkitystä myös ilmastonmuutokseen sopeutumisen kannalta. Viherrakenteen 

huomioimisella voidaan edistää myös ilmastonmuutoksen hillintää, sillä kasvulliset alueet toimivat 

hiilinieluina.
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Esimerkki:

29 § Yleiskaavan laadulliset vaatimukset  

Yleiskaavaa laadittaessa on kiinnitettävä erityistä huomiota:  

1) yhdyskuntarakenteen toimivuuteen, taloudellisuuteen ja kestävyyteen sekä palveluiden, työpaikkojen 

ja vapaa-ajan alueiden saavutettavuuteen;  

2) liikennejärjestelmän toimivuuteen ja kestävyyteen, erityisesti joukkoliikenteen, kävelyn ja pyöräilyn 

edellytyksiin;  

3) keskusta-alueiden palveluiden kehittämisedellytyksiin;  

4) viherrakenteen jatkuvuuteen ja virkistykseen soveltuvien alueiden riittävyyteen;  

5) asuntotuotannon riittävyyden ja monipuolisuuden edellytyksiin sekä asuinalueiden välisen haitallisen 

eriytymiskehityksen ehkäisyyn;  

6) elinympäristön terveellisyyteen ja turvallisuuteen;  

7) luonnonvarojen kestävään käyttöön, kiertotalouden edellytyksiin sekä energia-, vesi ja jätehuollon 

tarkoituksenmukaiseen järjestämiseen;  

8) elinkeinoelämän toimintaedellytyksiin;  

9) maisemaan sekä rakennettuun ympäristöön sisältyvien erityisten arvojen turvaamiseen ja vaalimiseen; 

10) luonnonarvojen ja luonnon monimuotoisuuden turvaamiseen ja vaalimiseen. 
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Vaikutusten arviointi kaavoituksessa

• Vaikutusten arviointia kaavoituksessa koskevaan sääntelyyn ei esitetä merkittäviä 

periaatteellisia muutoksia

• Säännöksiä tarkistettu vastaamaan paremmin SOVA-direktiivin vaatimuksia

• Säännöksissä painotetaan edelleen kaavan merkittävien vaikutusten selvittämistä ja sen 

kannalta tarpeellista suunnittelua ja selvityksiä sekä tietopohjaa

• Vaikutusten selvittämisen kohdentumista ja laajuutta koskeva säännös huomioi aiempaa 

voimakkaammin:

• ilmastoon, sekä ilmastonmuutoksen hillintään ja siihen sopeutumiseen liittyvät vaikutukset

• saamelaisten kulttuuriin ja perinteisiin elinkeinoihin kohdistuvat vaikutukset.
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71 § Vaikutusten selvittämisen kohdentuminen ja laajuus

Edellä 70 §:ssä tarkoitettuja kaavan todennäköisesti merkittäviä vaikutuksia 

selvitettäessä on otettava huomioon aikaisemmin tehdyt selvitykset sekä muut 

selvitysten tarpeellisuuteen vaikuttavat seikat. Selvitysten on annettava kaavan 

tehtävän ja tarkoituksen kannalta riittävät tiedot, jotta voidaan arvioida suunnitelman 

toteuttamisen todennäköisesti merkittävät välittömät ja välilliset vaikutukset: 

1) alue- ja yhdyskuntarakenteeseen, yhdyskunta- ja energiatalouteen sekä 

liikenteeseen;

2) ihmisten elinoloihin ja elinympäristöön sekä terveyteen ja viihtyvyyteen; 

3) luonnon monimuotoisuuteen sekä kasvi- ja eläinlajeihin;

4) maa- ja kallioperään, veteen ja ilmaan sekä luonnonvaroihin;

5) ilmastoon, ilmastonmuutoksen hillintään ja ilmastonmuutokseen 

sopeutumiseen;

6) maisemaan, rakennettuun ympäristöön, kaupunkikuvaan ja kulttuuriperintöön;

7) elinkeinoelämän toimintaedellytysten ja toimivan kilpailun kehittymiseen.
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Vaikutusten arvioinnista

• Ehdotettu 71 § määrittelee vaikutus”kategoriat” joita vaikutusten arvioinnissa tulisi käsitellä

• Laadullisilla vaatimuksilla, VATeilla sekä 5§ (+ muut vastaavat) myös tärkeä merkitys 

vaikutusten arvioinnissa:

• Miten kaavassa esitetyt ratkaisut toteuttavat em. tavoitteita tai vaatimuksia?

• Lisäksi tietysti kaavalle sen laatijan toimesta asetetut tavoitteet ja niiden toteutuminen 

• Vaikutusten arvioinnissa otetaan huomioon kaavan tehtävä ja tarkoitus

• Tarkentuu yksityiskohtaisempaan mennessä

• Yleispiirteisellä tasolla tärkeää vaikutusten tunnistaminen ja ”viestin välittäminen” 

yksityiskohtaisempaan suunnitteluun

• Ilmastovaikutusten arviointi edellyttää työkalujen ja menetelmien kehittämistä
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