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Illan esityksen sisältö:

 Maankäyttö- ja rakentamislain mukaisesta kaavajärjestelmästä ja –
viranomaisista

 Eri kaavatasot, kaavojen sisällöt, oikeusvaikutukset ja esimerkkejä 
käytetyistä kaavamerkinnöistä ja -määräyksistä 

 Valtakunnalliset alueidenkäyttötavoitteet

 Maakuntakaava

 Yleiskaava

 Asemakaava

 Maisematyölupa

 Miten kaavat laaditaan: osallistuminen ja vuorovaikutus

 Tulevaisuuden haasteita ja –näkymiä, ja tietoja jokamiehen ladattavissa 
olevista digitaalisista ns. paikkatiedoista

 Hyödyllisiä linkkejä



Kaavajärjestelmä Suomessa



Kaavoituksen yhteen sovittava luonne

 Kaavoituksen keskeisimpänä tarkoituksena on sovittaa yhteen erilaisia, usein 
keskenään ristiriidassa olevia tarpeita. 

 Metsäalueisiin kohdistuvia tarpeita ovat muun muassa 

 metsätalouden harjoittaminen

 virkistyskäytön edistäminen 

 pohjavesien suojelu

 luontoarvojen turvaaminen 

 muinaisjäännösten suojelu 

 maisema-arvojen vaaliminen 

 arvokkaiden kallioalueiden suojelu 

 porotalouden tarpeet 

 tuulivoimatuotanto, voimalinjat 

 maa-ainesten otto, kaivostoiminta ja turvetuotanto.



Kaavoitusviranomaiset
 Valtioneuvosto (VN) 

 päättää valtakunnallisista alueidenkäyttötavoitteista (VAT) 

 Ympäristöministeriö (YM) 

 yleinen kehittäminen ja ohjaus 

 maakuntakaavojen ja kuntien yhteisten yleiskaavojen vahvistaminen 

 Maakunnan liitto 

 maakunnan suunnittelu (keskeisimpänä maakuntakaavojen laatiminen) 

 Alueellinen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus (ELY) 

 kunnan alueiden käytön suunnittelun ja rakennustoimen järjestämisen edistäminen ja ohjaus 

 laillisuusvalvonta + valitusoikeuksia

 lupaviranomainen tietyissä poikkeamisasioissa

 Kunta 

 alueiden käytön suunnittelu ja rakentamisen ohjaus alueellaan (MRL 20 §) 

 tarvittavien yleis- ja asemakaavojen laatiminen ja ajan tasalla pitäminen (MRL 36 §, MRL 51 §) 

 kunnalla tulee olla käytettävissään tehtäviin riittävät voimavarat ja asiantuntemus 

 ELY valvoo, yli 6000 asukkaan kunnissa tulee olla kaavoittaja 



Metsien käytön ohjaukseen käytettävät 

välineet kaavoituksessa

 Aluevaraukset kaikilla kaavatasoilla

 Yleiset (esim. M, S, V) tai 

 Täsmennetyt (esim. MU tai MY)

 Suunnittelumääräykset yleispiirteisissä 

kaavoissa ohjaamaan yleis- tai 

asemakaavoitusta

 Suojelumääräykset kaikilla kaavatasoilla

 Erityisominaisuuksia ilmaisevat merkinnät tai 

määräykset kaikilla kaavatasoilla

 Maisematyölupavelvollisuus



Valtakunnalliset 

alueidenkäyttö-

tavoitteet (VAT)
- esitysmuoto sanallinen 

- tavoitteet parhaillaan 

uusimistyön alla



Valtakunnalliset 

alueidenkäyttötavoitteet, VAT (MRL 24 §)

 Valtakunnalliset alueidenkäyttötavoitteet ovat osa MRL:n

alueidenkäytön ohjausjärjestelmää

 Ohjataan valtakunnallisesti merkittäviä alueidenkäytön asioita 

 Valtioneuvoston päätös 30.11.2000, voimaan 1.6.2001 

 tarkistus: Valtioneuvoston päätös 13.11.2008, voimaan 1.3.2009 

 Uusiminen juuri työn alla, olleet keväällä lausunnoilla 



Tavoitteiden ryhmittelyä 

(ehdotus uudistetuiksi tavoitteiksi)

 Toimivat yhdyskunnat ja kestävä liikkuminen 

 Tehokas liikennejärjestelmä 

 Terveellinen ja turvallinen elinympäristö 

 Elinvoimainen luonto- ja kulttuuriympäristö sekä luonnonvarat 

 Uusiutumiskykyinen energiahuolto



Esimerkki valtakunnallista tavoitteista

 Edistetään elollisen ja elottoman luonnon kannalta 

arvokkaiden ja herkkien alueiden monimuotoisuuden 

säilymistä. Ekologisten yhteyksien säilymistä 

suojelualueiden sekä tarpeen mukaan niiden ja muiden 

arvokkaiden luonnonalueiden välillä edistetään. 

 Alueidenkäytön suunnittelussa on otettava huomioon 

ekologisesti tai virkistyskäytön kannalta merkittävät ja 

yhtenäiset luonnonalueet. Alueidenkäyttöä on ohjattava 

siten, ettei näitä aluekokonaisuuksia tarpeettomasti 

pirstota.



Maakuntakaava
- esitysmuoto kartta

(karttamerkinnät ja –

määräykset) + selostus



Maakuntakaava

 Maakunnan liitto laatii

 Maakunnan liiton ylin päättävä toimielin hyväksyy

 Maakuntakaavassa esitetään alueiden käytön ja 

yhdyskuntarakenteen periaatteet ja osoitetaan 

maakunnan kehittämisen kannalta tarpeellisia alueita. 

 Aluevarauksia osoitetaan vain siltä osin ja sillä 

tarkkuudella kuin alueiden käyttöä koskevien 

valtakunnallisten tai maakunnallisten tavoitteiden 

kannalta taikka useamman kuin yhden kunnan alueiden 

käytön yhteen sovittamiseksi on tarpeen 

 Mahdollista laatia vaiheittain tai osa-alueittain 



Maakuntakaavan sisältövaatimukset (MRL 28 §)

 Valtakunnalliset alueidenkäyttötavoitteet otettava huomioon

 Kiinnitettävä huomiota maakunnan oloista johtuviin erityisiin tarpeisiin

 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

 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 

 Pidettävä silmällä alueiden käytön taloudellisuutta ja ettei maanomistajalle tai muulle 
oikeuden haltijalle aiheudu kohtuutonta haittaa. 

 Kaavaa laadittaessa on selvitettävä, kenen toteutettavaksi kaava ja sen edellyttämät 
toimenpiteet kuuluvat. 

 Sisältövaatimuksia koskevat kysymykset on selvitettävä ja otettava huomioon siinä määrin 
kuin maakuntakaavan tehtävä yleispiirteisenä kaavana edellyttää







Maakuntakaavan oikeusvaikutukset
 Ohjeena laadittaessa/muutettaessa yleiskaavaa ja 

asemakaavaa

 Viranomaisten otettava kaava huomioon ja pyrittävä 
edistämään sen toteutumista ja katsottava, ettei 
toimenpide vaikeuta kaavan toteuttamista

 Vaikuttaa rakentamiseen niillä alueilla, joilla on voimassa 
MRL 33 §:n mukainen rakentamisrajoitus (V,S, L, ET) 

 Suojelumääräysten kautta vaikuttaa muihin rakentamista 
tai alueiden käyttöä koskeviin toimenpiteisiin – (maisema, 
luonnonarvot, rakennettu ympäristö, kulttuurihistorialliset 
arvot tai muu erityiset ympäristöarvot) 

 ”Rahat tai lupa” 

 Oikeusvaikutteinen yleiskaava ja asemakaava syrjäyttävät 



Esimerkkimerkintöjä metsää koskien 1/2



Esimerkkimerkintöjä metsää koskien 2/2



Hyvinkää

Tuusula

Nurmijärvi

Hausjärvi

Riihimäki
Loppi

Vihti

Mäntsälä

Yleiskaava
- esitysmuoto kartta

(karttamerkinnät ja –

määräykset) + selostus



Yleiskaava

 Kunta laatii 

 Kunnanvaltuusto hyväksyy

 Kattaa koko kunnan tai sen osan (osayleiskaava)

 Ohjaa yhdyskuntarakennetta ja maankäyttöä, sovittaa 
yhteen eri toimintoja

 Osoittaa alueet eri tarkoitukseen kuten asumiseen, 
virkistykseen, työpaikoille jne. 

 Esitetään kartalla, kaavamerkinnät ja –määräykset. 
Liitteenä kaavaselostus





Yleiskaavan sisältövaatimukset (MRL 39 §)
 Maakuntakaavan antamien ohjeiden lisäksi 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 

 9) virkistykseen soveltuvien alueiden riittävyys. 

 Kohdat 1-9 selvitettävä ja otettava huomioon siinä määrin kuin laadittavan 
yleiskaavan ohjaustavoite ja tarkkuus sitä edellyttävät

 Maanomistajalle/muulle oikeuden haltijalle ei saa aiheuttaa kohtuutonta haittaa



Sisältövaatimuksia metsätalouden 

kannalta (MRL 39.2 §)

 Yleiskaavan metsätalouteen vaikuttavat rajoitukset johtuvat 
tyypillisesti seuraavien näkökohtien 
huomioonottamismahdollisuudesta/-velvollisuudesta

 Maiseman ja luontoarvojen vaaliminen 

 Virkistykseen soveltuvien alueiden riittävyys 

 Ympäristöhaittojen vähentäminen 

 Merkitys korostuu 

 taajamien läheisyydessä 

 luonnonsuojelun tai maisema-arvojen kannalta arvokkaissa kohteissa 
(mm. ranta-alueet) 

 alueilla, joissa on tarvetta puustoisille suojavyöhykkeille.



Yleiskaavan fokus vs. metsien käyttö
 Yleiskaavan fokus on 

rakennetussa ympäristössä

 Välillisesti rakentamattomat 

alueet (metsät) ovat mukana 

jollain tavoin kaikissa 

yleiskaavoissa: 

 Virkistysalueet 

 Maisema 

 Luonnonarvot 

 Luonnon monimuotoisuus 

 Alueiden riittävä laajuus

 Yhtenäisyys 

 Talousmetsä 

 Rakentamisen reservialueet 

 Taajamametsät 

 Asutuksen lähellä 

 Virkistys- ja ulkoilukäyttö 

 Suojaviheralueet 

 Yhdistelmäkäyttö 

 Virkistys, ulkoilu, opetus 

 Suojelu, ekologiset yhteydet, 
suojaviheralueet 

 Toimintojen osana: ampumarata, 
moottoriurheilukeskus jne. 

 Jälkikäyttö, 
maaainestenottoalueet





Yleiskaavan oikeusvaikutukset

 Ohjeena laadittaessa tai muutettaessa asemakaavaa sekä 

ryhdyttäessä muutoin toimenpiteisiin alueiden käytön 

järjestämiseksi

 Viranomaisten on suunnitellessaan alueiden käyttöä 

koskevia toimenpiteitä ja päättäessään niiden 

toteuttamisesta katsottava, ettei toimenpiteillä 

vaikeuteta yleiskaavan toteuttamista 

 Yleiskaava ei ole voimassa asemakaava-alueella 

 ”Rahat tai lupa”
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Yleiskaavat Hyvinkaa

Puuntuotanto,
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Hyvinkään yleiskaavat









Esimerkki yleiskaavasta

kepein määräyksin 



Asemakaava
- esitysmuoto kartta

(karttamerkinnät ja 

määräykset) + selostus



Asemakaava ja ranta-asemakaava

 Laatijana kunta

 ranta-asemakaavan laadituttaa pääsääntöisesti maanomistaja omistamalleen 

ranta-alueelle

 ”Alueiden käytön yksityiskohtaista järjestämistä, rakentamista ja 

kehittämistä varten laaditaan asemakaava, jonka tarkoituksena on osoittaa 

tarpeelliset alueet eri tarkoituksia varten ja ohjata rakentamista ja muuta 

maankäyttöä paikallisten olosuhteiden, kaupunki- ja maisemakuvan, hyvän 

rakentamistavan, olemassa olevan rakennuskannan käytön edistämisen ja 

kaavan muun ohjaustavoitteen edellyttämällä tavalla." 

 Voidaan laatia kunnan osaa tai vain yhtä tonttia varten. 

 Laadittava ja pidettävä ajan tasalla sitä mukaa kuin kunnan kehitys tai 

maankäytön ohjaustarve edellyttävät. 

 Esitetään kartalla (kaavamerkinnät ja –määräykset). Liitteenä selostus. 

 Kunnanvaltuusto hyväksyy (kunnanhallitus tai lautakunta).





Maisematyölupa (MRL 128 §) 

 Maisemaa muuttavaa maanrakennustyötä, puiden 

kaatamista tai muuta näihin verrattavaa toimenpidettä ei 

saa suorittaa ilman lupaa (toimenpiderajoitus):

 1) asemakaava-alueella 

 2) yleiskaava-alueella, jos yleiskaavassa niin määrätään eikä 

 3) alueella, jolla on voimassa 53 §:ssä tarkoitettu rakennuskielto 

asemakaavan laatimiseksi tai jolle yleiskaavan laatimista tai 

muuttamista varten on niin määrätty. 

 Lupaa ei tarvita yleiskaavan tai asemakaavan 

toteuttamiseksi tarpeellisten taikka myönnetyn rakennus-

tai toimenpideluvan mukaisten töiden suorittamiseen eikä 

vaikutuksiltaan vähäisiin toimenpiteisiin.



Miten kaavat laaditaan
- osallistuminen ja vuorovaikutus





Maankäyttö- ja rakennuslaki (MRL)

 ”…tavoitteena on järjestää alueiden käyttö ja 

rakentaminen niin, että siinä luodaan edellytykset hyvälle 

elinympäristölle sekä edistetään ekologisesti, 

taloudellisesti, sosiaalisesti ja kulttuurisesti kestävää 

kehitystä.” 

 ”Tavoitteena on myös… 

 jokaisen osallistumismahdollisuus asioiden valmisteluun 

 suunnittelun laatu ja vuorovaikutteisuus 

 avoin tiedottaminen käsiteltävinä olevissa asioissa.”



Kaavoituksen kulku

Osallisia ovat suunnittelualueen sekä lähialueiden asukkaat, maanomistajat, 

hallintaoikeuden omistajat, kaupunginosayhdistykset, yhteisöt, yrittäjät ja muut tahot, 

joiden asumiseen, työntekoon tai muihin oloihin kaava saattaa huomattavasti 

vaikuttaa sekä lisäksi viranomaiset.

Viranomaisyhteistyö järjestetään työn kuluessa erikseen sovittavin neuvotteluin.

Hyväksymispäätöksestä on mahdollista valittaa hallinto-oikeuteen ja edelleen 

korkeimpaan hallinto-oikeuteen.



Osallistumis- ja arviointisuunnitelma (OAS)

 mitä kaavoitus koskee 

 mihin sillä pyritään 

 mitä vaikutuksia kaavalla 

 miten vaikutuksia arvioidaan 

 mitä selvityksiä tarvitaan 

 ketkä ovat osallisia 

 miten ja milloin voi osallistua 

 miten kaavoituksen kulusta tiedotetaan 

 kuka kaavaa valmistelee ja mistä saa lisää tietoa



Vuorovaikutus kaavoituksessa tärkeää

 Kunnan laadittava vuosittainen kaavoituskatsaus 

 Osallisten käsite koskee myös viranomaisia ja yhteisöjä, joiden toimialaa 

suunnittelussa käsitellään 

 metsäalan organisaatiot kuten metsänhoitoyhdistys, metsäkeskus, Metsähallitus, 

metsäpalveluyrittäjät ovat osallisia

 Metsälaki velvoittaa metsäkeskuksia kaavoitettavilla ja kaavoitetuilla alueilla 

olemaan riittävässä yhteistyössä kuntien kanssa, kun sovitetaan yhteen 

metsälain ja MRL:n tavoitteita 

 Metsäviranomaisten on pyrittävä edistämään maakuntakaavan toteuttamista 

ja katsottava, ettei viranomainen toimillaan vaikeuta maakunta- ja 

yleiskaavan toteuttamista 

 Metsäammattilaisten ja metsänomistajien tulisi selvittää vallitseva 

kaavoitustilanne



Tulevaisuuden haasteita ja -näkymiä



Lähde: Timo Huhtinen ja Annina Vainio, 

Metsämaa kaavoituksessa, YM:n raportteja 22/2016 



Lähde: Timo Huhtinen ja Annina Vainio, 

Metsämaa kaavoituksessa, YM:n raportteja 22/2016 



Paikkatietoaineistojen avaamisesta

 Ympäristöministeriö on teettänyt Suomen kaikki yleiskaavat kattavan 
rasterimuotoisen paikkatietoaineiston, jota ei ainakaan vielä pääse katsomaan 
julkisen internetin välityksellä.

 Yleiskaava-alueiden ulkorajat löytyvät ympäristöhallinnon paikkatietojärjestelmistä.

 Inspire-direktiivi velvoittaa kuntia tarjoamaan sähköisessä paikkatietomuodossa 
olevat aineistot katseltavaksi ja ladattavaksi. 

 Tällä hetkellä ei ole yhtenäistä paikkatietoympäristöä ja tietovarastoa, johon 
yleiskaavojen vektorimuotoiset paikkatiedot kerätään. 

 Kuntaliiton Kuntatietopalvelun (KTP) kautta kuntien on mahdollista tarjota 
tietoaineistojaan yhdestä paikasta jakoon. Palvelun on ottanut käyttöönsä 101 
kuntaa. 

 Kuntaliitto mallintanut tiedonsiirtoskeeman yleiskaavan tietojen mallintamista ja 
välittämistä varten. 

 Jos voimassa olevat yleiskaavat sekä niiden kaavamerkinnät ja -määräykset 
olisivat saatavilla avoimen rajapinnan kautta paikkatietojärjestelmiin, esimerkiksi 
metsäalan toimijat voisivat hyödyntää niitä hakkuusuunnitelmien laatimisessa ja 
valtakunnalliset ulkoilu- ja luontojärjestöt omassa toiminnassaan.



Hyödyllisiä linkkejä

 Oman paikkakunnan tietojen hakua:

 http://liiteri.ymparisto.fi/

 https://kartta.paikkatietoikkuna.fi/

 Paikkatietoalustahanke tulee yhtenäistämään tietopohjaa:

 http://mmm.fi/artikkeli/-/asset_publisher/julkisen-hallinnon-
digitalisaatiota-tuetaan-paikkatietoalusta-hankkeella

 http://maankaytto.paikkatietoalusta.fi/

 http://maankaytto.paikkatietoalusta.fi/tutustu-hankkeeseen

 Opas kaavamerkinnöistä ja osallistumisesta

 http://www.ym.fi/download/noname/%7B12AFF783-6CA0-4507-BA45-
C47D6F0E6662%7D/32063

 https://helda.helsinki.fi/bitstream/handle/10138/41516/OH1_2007_
Osallistuminen_yleis-_ja_asemakaavoituksessa.pdf?sequence=1

http://liiteri.ymparisto.fi/
https://kartta.paikkatietoikkuna.fi/
http://mmm.fi/artikkeli/-/asset_publisher/julkisen-hallinnon-digitalisaatiota-tuetaan-paikkatietoalusta-hankkeella
http://maankaytto.paikkatietoalusta.fi/
http://maankaytto.paikkatietoalusta.fi/tutustu-hankkeeseen
http://www.ym.fi/download/noname/{12AFF783-6CA0-4507-BA45-C47D6F0E6662}/32063
https://helda.helsinki.fi/bitstream/handle/10138/41516/OH1_2007_Osallistuminen_yleis-_ja_asemakaavoituksessa.pdf?sequence=1


Pari asiantuntijan kommenttia kaava-

aineistojen hakemisesta verkosta

 "Jokamiehelle" kyllä aikamoinen viidakko niin kaavaprosessit 
kun karttapalvelujenkin käyttö, mutta jos tietää mitä hakee ja 
miten sitä haetaan niin kyllä aika hyvin jo löytyy kaikenlaista 
materiaalia. Myös vireillä olevista suunnitelmista löytyy tietoja, 
mutta ei varmaan kaikista kunnista kyllä.

 Kaupunkien omat karttapalvelut hyvä ja kaikille avoin lähde, 
mutta aika hajallaan kaavoituksen tiedot siellä pääsääntöisesti 
toistaiseksi ovat

 Paikkatietoalustahanke tulee yhtenäistämään tietopohjaa 
kansallisellakin tasolla: http://mmm.fi/artikkeli/-
/asset_publisher/julkisen-hallinnon-digitalisaatiota-tuetaan-
paikkatietoalusta-hankkeella

http://mmm.fi/artikkeli/-/asset_publisher/julkisen-hallinnon-digitalisaatiota-tuetaan-paikkatietoalusta-hankkeella


Isoja uudistuksia luvassa

 Tulossa MRL:n kokonaisuudistus (tähtäin 2020-luvun alussa) 

 Maakuntauudistus?

 Digitalisaatio ja ilmastonmuutoksen huomioonottaminen isoja 

kysymyksiä

 Toukokuussa 2017 jo voimaan tulleiden MRL:n osauudistusten 

myötä esim. ELY-keskusten valitusoikeutta jo rajattu

 Myös maakuntakaavojen vahvistamisesta on luovuttu

 Useita hankkeita käynnissä ja tavoitteet korkealentoisia, aika 

näyttää mitä käytännössä tulee tapahtumaan

https://www.slideshare.net/Ymparistoministerio/kaavoituksen-ja-

rakentamisen-lupien-sujuvoittaminen-ministeri-tiilikainen-

25112016

https://www.slideshare.net/Ymparistoministerio/kaavoituksen-ja-rakentamisen-lupien-sujuvoittaminen-ministeri-tiilikainen-25112016


Kiitos!


