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Esipuhe

Maankäyttö- ja rakennuslaissa on kunkin

kaavatason tehtävää ja asemaa alueiden

käytön suunnittelujärjestelmässä selkeytet-

ty. Maakuntakaavassa esitetään alueiden

käytön ja yhdyskuntarakenteen periaatteet

ja osoitetaan maakunnan kehittämisen kan-

nalta tarpeellisia alueita. Tämän perustehtä-

vänsä ohella maakuntakaavan tulee edistää

valtakunnallisten alueidenkäyttötavoittei-

den toteuttamista ja sovittaa ne yhteen alu-

eiden käyttöä koskevien maakunnallisten ja

paikallisten tavoitteiden kanssa.

Alueiden käytön suunnittelujärjestel-

mässä maakuntakaava korvaa aikaisem-

man rakennuslain mukaisen seutukaavan.

Seutukaavan tavoin myös maakuntakaava

on ohjeena kuntien kaavoitukselle. Maa-

kuntakaavan tehtävä ja asema alueiden

käytön suunnittelujärjestelmässä merkitsee,

että tärkeimpien valtakunnallisten, maakun-

nallisten ja seudullisten alueidenkäyttökysy-

mysten perusratkaisut määritellään oikeu-

dellisesti sitovalla tavalla ensisijaisesti juuri

maakuntakaavassa.

Aikaisempaan seutukaavaan verrattu-

na myös viranomaisten on omassa alueiden

käyttöä koskevassa suunnittelussaan ja pää-

töksenteossaan otettava maakuntakaava

entistä painokkaammin huomioon. Maan-

käyttö- ja rakennuslain mukaisesti viran-

omaisten on pyrittävä edistämään kaavan

toteuttamista. Tämä on omiaan vahvista-

maan maakuntakaavan ohjaavaa vaikutus-

ta.

Maakuntakaavoitus käynnistyy tilan-

teessa, jossa kaikissa maakunnissa ovat voi-

massa aikaisemman rakennuslain mukaiset

seutukaavat. Nämä antavat maakuntakaa-

voitukselle hyvän lähtökohdan. Maankäyt-

tö- ja rakennuslain maakuntakaavalle aset-

tamat tehtävät edellyttävät kuitenkin seutu-

kaavojen kattavaa uudelleen arviointia ja

uudistamista niin, että ne vastaavat maa-

kuntakaavoituksen sisällölle ja esitystavalle

sekä kaavoituksen perusteena oleville selvi-

tyksille asetettuja laadullisia vaatimuksia. Sa-

malla korostuu myös tarve suunnittelun

avoimuuteen ja vuorovaikutteisuuteen.

Tämä maankäyttö- ja rakennuslain so-

veltamista koskeva opas käsittelee maakun-

takaavan sisältöä ja esitystapaa. Opas sisäl-

tää tulkintoja lain maakuntakaavalle asetta-

mista sisältöä ja esitystapaa koskevista vaa-

timuksista sekä näkemyksiä lain tavoittei-

den mukaisesta laadukkaasta ja hyvästä

maakuntakaavasta. Opas on tarkoitettu en-

sisijassa maakuntakaavan laatijoille sekä

muille sellaisille tahoille, jotka ovat kiinteästi

mukana maakuntakaavan laadintaprosessis-

sa.
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Opas on osa maakuntakaavoituksen ohjeis-

tuksen kokonaisuudesta, johon kuuluvat

seuraavat oppaat:

• Maakuntakaavan sisältö ja esitystapa

• Maakuntakaavan oikeusvaikutukset

• Osallistuminen ja vaikutusten arvioin-

ti maakuntakaavoituksessa

• Maakuntakaavamerkinnät ja -määrä-

ykset

Oppaan lähtökohtana on ollut ympäristö-

ministeriön asettaman maakuntakaavoi-

tuksen kehittämistyöryhmän ja sen asetta-

man maakuntakaavoituksen sisältö- ja esi-

tystapakysymyksiä selvittäneen työjaoston

valmistelu.

Oppaan valmistelutyön aikana on jär-

jestetty maakuntien liitoille, alueellisille ym-

päristökeskuksille samoin kuin maakunta-

kaavoituksen sidosryhmille suunnattuja

keskustelutilaisuuksia. Opas on myös ollut

kahdesti laajalla kommentointikierroksella.

Maakuntakaavan sisältö- ja esitystapakysy-

myksiä on lisäksi selvitetty ympäristömi-

nisteriön tuella toteutetuissa maakuntakaa-

voituksen pilottiprojekteissa.

Maakuntakaavoituksen kehittämis-

työryhmän aineiston ja siitä saatujen kom-

menttien pohjalta tapahtuneesta oppaan

valmistelusta on vastannut ympäristöneu-

vos Harri Pitkäranta.

Helsingissä 1.7.2002

Osaston päällikkö

Ylijohtaja Pekka Kangas
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Johdanto

Yhteiskunnan teknologinen ja taloudellinen

kehitys, sen seurauksena muuttuva alue- ja

yhdyskuntarakenne  sekä tarve ympäristö-

kysymysten lisääntyvään huomioon ottami-

seen korostavat maakuntatason suunnitte-

lutarpeita. Asuntojen, työpaikkojen, palve-

lujen ja erilaisten vapaa-ajan alueiden muo-

dostama yhdyskuntarakenne ja myös ihmi-

sen toiminnan vaikutukset ympäristöön

ulottuvat entistä laajemmalle.

Maakuntatasoisen suunnittelun merki-

tys korostuu myös vuoden 2000 alussa voi-

maan astuneessa maankäyttö- ja rakennus-

laissa (132/1999, MRL). Valtion viranomai-

sen vahvistamana kaavana maakuntakaava

on valtakunnallisten, maakunnallisten ja

seudullisten alueidenkäyttökysymysten en-

sisijainen yhteensovittaja. Myös valtakun-

nallisten alueidenkäyttötavoitteiden konk-

retisointi tapahtuu pitkälti maakuntakaavoi-

tuksen välityksellä. Samalla se on tärkeä osa

maakuntien omaehtoista suunnittelua ja ke-

hittämistä.

Maankäyttö- ja rakennuslaki selventää

eri kaavatasojen välistä työnjakoa. Tämän

mukaisesti maakuntakaavan tehtävänä on

ensisijaisesti valtakunnallisten, maakunnal-

listen ja seudullisten alueidenkäyttökysy-

mysten ratkaiseminen. Kuntatason paikalli-

set asiat käsitellään puolestaan yleis- ja ase-

makaavoissa. Jotta eri kaavatasojen välinen

tehtäväjako säilyisi selkeänä ja kuntakaavoi-

tuksella riittävä paikallinen liikkumavara, on

maakuntakaavalta edellytettävä tarkoituk-

seen sopivaa yleispiirteisyyttä.

Maakuntakaava on ohjeena kuntakaa-

voitukselle ja viranomaisten muulle aluei-

den käyttöä koskevalle suunnittelulle. Valta-

kunnallisten  ja maakunnallisten alueiden-

käyttökysymysten perusratkaisut määritel-

lään siten yleensä ensi vaiheessa maakunta-

kaavan avulla. Tämä asettaa maakuntakaa-

van sisällölle korkeat laadulliset vaatimuk-

set.  Maakuntakaavassa tutkitun ratkaisun

on annettava kestävä alueidenkäytöllinen

pohja maakunnan kehittämiselle samoin

kuin kuntien ja muiden viranomaisten aluei-

den käyttöä koskevalle suunnittelulle.

Tässä oppaassa annetaan ohjeita

maankäyttö- ja rakennuslain tulkinnasta

maakuntakaavan sisältövaatimuksia ja esi-

tystapaa koskevien säännösten osalta. Sa-

malla tuodaan esille muita sellaisia näkö-

kohtia, joilla voidaan edistää sisällöltään ja

esitystavaltaan hyvien suunnitteluperiaattei-

den mukaista maakuntakaavoitusta niin,
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että se mahdollisimman hyvin vastaa

maankäyttö- ja rakennuslain maakuntakaa-

valle asettamiin haasteisiin.

Opas jakautuu neljään päälukuun,

joista ensimmäisessä (luku 2) tarkastellaan

maakuntakaavan tehtävää ja asemaa yh-

täältä maakunnan oman suunnittelun ja toi-

saalta maankäyttö- ja rakennuslain mukai-

sen alueiden käytön suunnittelujärjestel-

män osana. Luvussa kuvataan mm. niitä

yleisiä perusteita, joiden mukaisesti maa-

kuntakaavan tehtävät ja työnjako muihin

kaavatasoihin nähden voidaan määritellä.

Oppaan luvussa 3 tarkastellaan yksi-

tyiskohtaisemmin sitä, minkälaisia vaati-

muksia maakuntakaavan asema ja tehtävät

alueiden käytön suunnittelujärjestelmässä

asettavat  maakuntakaavan sisällölle. Kes-

keisenä lähtökohtana ovat MRL 25 §:n ja 28

§:n säännökset maakuntakaavassa esitettä-

vistä asioista ja sisältövaatimuksista.

Luvussa 4 tarkastellaan maakuntakaa-

van erilaisia laatimistapoja ja ajantasallapi-

toa. Luvussa tuodaan esille näkökohtia

mm. siitä, milloin  maakuntakaava on tar-

peellista laatia koko maakunnan ja kaikki

alueidenkäyttökysymykset kattavana ko-

konaismaakuntakaavana ja milloin taas on

perusteltua laatia kaava MRL 27 §:n mukai-

sesti vaiheittain  tai osa-alueittain.

Oppaan luvussa 5 tuodaan esille maa-

kuntakaavan esitystapaa koskevia yleisiä

periaatteita MRL 29 §:n ja 30 §:n säännösten

pohjalta. Luvussa annetaan maakuntakaa-

vakarttaa sekä kaavamerkintöjen ja -mää-

räysten yleisiä käyttöperiaatteita koskevia

ohjeita. Lisäksi tuodaan esille eräitä keskei-

siä näkökohtia, jotka on otettava huomioon

kaavaselostusta laadittaessa.
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Maakuntakaavan tehtävä

2.1
Maakuntakaava osana
maakunnan suunnittelua

2.1.1

Maakuntien liittojen tehtävät

Maakunnan liiton tehtävänä on huolehtia

maankäyttö- ja rakennuslain mukaisesta

maakuntakaavoituksesta ja alueiden kehittä-

misestä annetun lain (1135/1993) mukaisista

aluekehitystehtävistä. Maakuntien liitot toi-

mivat lisäksi alueensa edunvalvojina, antavat

lausuntoja maakuntaa koskevista suunnitel-

mista sekä suorittavat muita, alueen kuntien

liitoille antamia tehtäviä. Maakuntien liittojen

ohella aluetasolla toimii lukuisa määrä val-

tion ja kunnallishallinnon organisaatioita,

kansalaisjärjestöjä sekä elinkeinoelämän toi-

mijoita, jotka ovat merkittäviä yhteistyöta-

hoja maakunnan yhteisiä kehittämistavoittei-

ta määriteltäessä ja toteutettaessa.

Maakunnan liiton maankäyttö- ja ra-

kennuslain mukaisia tehtäviä ovat maakun-

tasuunnitelman ja maakuntakaavan laatimi-

nen ja hyväksyminen. Lisäksi liitto antaa

mm. lausuntoja kuntien kaavoista sekä eräis-

tä lupahakemuksista. Maakunnan liitolla on

myös valitusoikeus sellaisesta kunnan kaa-

van ja rakennusjärjestyksen hyväksymistä

koskevasta päätöksestä, jolla on vaikutuksia

liiton alueella.

Laissa alueiden kehittämisestä maa-

kuntien liittojen tehtäviksi määritellään ylei-

nen aluepoliittinen suunnittelu, aluekehittä-

misohjelmien (maakuntaohjelmien) valmis-

telu, hyväksyminen ja niiden toteutumisen

seuranta sekä aluehallintoviranomaisille

kuuluvien aluekehitystoimenpiteiden yh-

teen sovittaminen. Suunnitelmat ja ohjelmat

valmistellaan yhteistyössä valtion ja kuntien

viranomaisten sekä alueella toimivien yri-

tysten ja järjestöjen kanssa.

2.1.2

Maakuntakaavan suhde muuhun

maakunnan suunnitteluun

Maankäyttö- ja rakennuslain 25 §:n mukai-

sesti maakunnan suunnittelun kokonaisuu-

teen kuuluvat:

• maakuntasuunnitelma;

• maakuntakaava ja

• alueellinen kehittämisohjelma (maa-

kuntaohjelma).

Maakunnan suunnittelun tavoitteena on

maakunnan olojen  monipuolinen kehittä-

minen. Suunnittelulta tämä edellyttää aluei-
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den käytön suunnittelun ja alueellisen kehit-

tämisen sekä siihen liittyvän ohjelmatyön

hyvää yhteen niveltymistä ja tiivistä vuoro-

vaikutusta. Keskeisessä asemassa on tällöin

strategisluonteinen maakuntasuunnitelma,

joka tähtää kokonaisvaltaiseen ja pitkäjän-

teiseen maakunnan kehittämiseen. Maakun-

tasuunnitelma on lähtökohtana niin maa-

kuntakaavan kuin maakuntaohjelman laati-

miselle.

Maakunnan suunnittelu on avainase-

massa kestävän kehityksen edistämisvel-

voitteen toteuttamisessa. Ekologisesti, talou-

dellisesti, sosiaalisesti ja kulttuurisesti kestä-

vän kehityksen edellytykset riippuvat suu-

relta osin sellaisten alue- ja yhdyskuntara-

kenteellisten kysymysten ratkaisemisesta,

joita on tarkoituksenmukaisinta käsitellä en-

sisijaisesti maakunnallisella tasolla.

Maakuntakaavan suhde

maakuntasuunnitelmaan

Maakuntasuunnitelman tehtävät

Maakuntasuunnitelma on maakunnan oma-

ehtoisen kehittämisen väline. Se on maa-

kunnan liiton johdolla valmisteltu pitkän ai-

kavälin strateginen asiakirja, jossa määritel-

lään alueen eri toimijoiden yhteistyönä maa-

kunnan kehityksen tavoitteet ja strategiat

niiden saavuttamiseksi. Maakuntasuunnitel-

maa voidaan siten pitää koko maakunnan

yhteisenä kannanottona alueen tulevasta

kehitysstrategiasta, jonka toteuttamiseen

kaikki maakunnan tahot ovat  yhteisesti si-

toutuneet.

Maankäyttö- ja rakennuslain mukaan

maakuntasuunnitelman tehtävänä on osoit-

taa maakunnan tavoiteltu kehitys. Laki ei

aseta maakuntasuunnitelmalle varsinaisia si-

sältövaatimuksia. MRL 24.2 §:n mukaan

maakunnan suunnittelussa ja siten myös

maakuntasuunnitelmassa on kuitenkin otet-

tava huomioon valtakunnalliset alueiden-

käyttötavoitteet. Myös MRL 1 §:ssä mainitut

lain yleiset tavoitteet samoin kuin MRL 5 §:n

mukaiset alueiden käytön suunnittelun ta-

voitteet ohjaavat maakuntasuunnitelmankin

laatimista silloin, kun siinä käsitellään tämän

lain soveltamisalaan liittyviä kysymyksiä.

Maakuntasuunnitelmalla ei ole oikeus-

vaikutuksia kuten maakuntakaavalla. Maa-

kunnan liittovaltuuston hyväksymänä asia-

kirjana se kuitenkin käytännössä ohjaa maa-

kunnan liiton muuta toimintaa ja on lähtö-

kohtana muulle maakunnan suunnittelulle.

Maakuntasuunnitelman tehtäviä, ase-

maa ja sisältöä on käsitelty yksityiskohtai-

semmin ympäristöministeriön asettaman

maakuntasuunnitelmatyöryhmän mietin-

nössä (Suomen ympäristö 514, Suuntana

menestyvä maakunta, Maakuntasuunnitel-

matyöryhmän ehdotus, Helsinki 2001).

Maakuntasuunnitelma  maakuntakaavan

lähtökohtana

Maakunnan kehitystä laaja-alaisesti ja moni-

puolisesti tarkastelevana strategisena asia-
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takaava ja maakuntaohjelma. Maakuntakaa-

valla luodaan pitkän aikavälin alueidenkäy-

tölliset edellytykset ja suuntaviivat maakun-

nan tavoitetilan toteuttamiseksi. Maakunta-

ohjelmalla suunnataan ja sovitetaan yhteen

maakunnan kehittämisstrategiaa toteuttavia

lähivuosien kehittämistoimia.

Maakuntakaava on maakuntasuunni-

telman alue- ja yhdyskuntarakennetta sekä

ympäristöä koskevien strategioiden toteut-

taja. Myös monelta muulta osin maakunnan

tavoitteiden toteuttaminen voi edellyttää

maakuntakaavatasoista alueiden käytön

suunnittelua. Tällaisia voivat olla esimerkiksi

merkittäviä maakunnallisia tai seudullisia

vaikutuksia omaavat elinkeinoelämän kehit-

tämishankkeet.

kirjana maakuntasuunnitelmassa määritel-

lään mm. tärkeimmät maakunnan ympäris-

töä, alue- ja yhdyskuntarakennetta ja  aluei-

den käyttöä koskevat tavoitteet. Maakunta-

suunnitelma muodostaa siten keskeisen pe-

rustan maakuntakaavan laatimiselle. Se kyt-

kee maakuntakaavan osaksi maakunnan

strategista kehittämistä, osoittaa pitkän aika-

välin kehittämistarpeita ja määrittää maa-

kunnan kehittämisen tavoitteet maakunta-

kaavan lähtökohdaksi.

Maakuntasuunnitelma on joustava ja

uusiin kehittämistarpeisiin tarvittaessa nope-

asti reagoiva suunnitelma.  Se laaditaan tai

tarkistetaan määräajoin, yleensä kerran val-

tuustokaudessa. Tämä mahdollistaa ajan-

kohtaisten suuntaviivojen antamisen maa-

kuntakaavoitukselle maakunnan alueiden

käytön tarpeista ja tavoitteista. Maakunta-

suunnitelma muodostaa siten keskeisen pe-

rustan voimassa olevien seutu- tai maakun-

takaavojen ajantasaisuuden ja tarkistamis-

tarpeiden arvioinnille. Se on myös keskei-

nen koko maakuntaa koskeva tausta-aineis-

to, jonka merkitys korostuu erityisesti sil-

loin, kun maakuntakaava laaditaan vaiheit-

tain tai osa-alueittain.

Maakuntakaava  maakuntasuunnitelman

toteuttajana

Maakuntasuunnitelmaa toteutetaan eri vi-

ranomaisten ja maakunnallisten toimijoiden

yhteistyönä. Maakunnan liiton omista to-

teuttamisvälineistä keskeisiä ovat maakun-

Kuva 1.  Maakuntasuunnitelma, maakuntakaava ja
alueellinen kehittämisohjelma (maakuntaohjelma).

Laaja-alaiseen osallistumiseen ja vuorovai-

kutukseen perustuva laadintaprosessi edis-

tää eri tahojen sitoutumista maakuntakaa-

MAAKUNTA-
KAAVA
• Alueiden-

käytölliset
ratkaisut
Aikatähtäys 10-20 v

MAAKUNTA-
OHJELMA
• Kehittämis-

toimien
suuntaaminen
Aikatähtäys 3-5 v

MAAKUNTA-
SUUNNITELMA
• Maakunnan

tavoiteltu kehitys
• Kehittämislinjaukset

Aikatähtäys 20-30 v
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van tavoitteisiin. Maakuntakaavan  merki-

tystä maakunnan kehittämisstrategian to-

teuttajana vahvistavat maakuntakaavan vi-

ranomaisiin kohdistuvat oikeusvaikutukset,

joiden nojalla viranomaisten on pyrittävä

edistämään kaavan toteuttamista.

Maakuntakaavan suhde

maakuntaohjelmaan

Aluekehityslain mukainen ohjelmaperustei-

nen kehittämispolitiikka tarkoittaa aluepoli-

tiikan toteuttamista valtakunnallisten tavoi-

teohjelmien ja maakuntaohjelmien avulla.

Valtakunnallisen aluepolitiikan periaatteet ja

kehittämisen yleiset linjat sekä valtioneu-

voston toimivaltaan kuuluvat toimenpiteet

on esitetty määräaikaisissa tavoiteohjelmis-

sa.

Maakuntien liittojen johdolla valmis-

teltavilla maakuntaohjelmilla yhteen sovite-

taan ja suunnataan maakunnissa tapahtuvaa

kehittämistyötä yhteisesti omaksuttujen

strategioiden ja tavoitteiden mukaisesti. Oh-

jelmat laaditaan yhteistyössä maakuntien

liittojen, alueen kuntien, valtion aluehallinto-

viranomaisten ja muiden yhteistyötahojen

kanssa. Maakunnan liiton aluekehittämis-

tehtäviin kuuluu myös EU:n tavoiteohjelmi-

en ja eräiden yhteisöaloiteohjelmien valmis-

telu. Tavoitteet määritellään ja ohjelmat laa-

ditaan ohjelmakausiksi.

Maakuntasuunnitelman kehittämispoliittinen tavoite:

1. Maakunnan jokien virkistyskäytön ja luontomatkailun kehittäminen.
2. Kulttuurihistoriallisen arvon turvaavan uusiokäytön kehittäminen alkuperäisestä käytöstä

pois jääville maakunnan merkittäville teollisuus- ja laitosalueille.

Maakuntakaavan alueidenkäyttöperiaate ja aluevaraus:

1. Luontomatkailun ja virkistyskäytön tarpeet huomioon ottavien, jokilaaksokohtaisten alueiden-
käyttöperiaatteiden määrittely tarpeellisine aluevarauksineen ja suunnittelumääräyksineen.

2. Kulttuurihistoriallisen arvon ja käyttötarkoituksen muutostarpeen huomioon ottavien, kult-
tuuriympäristökohtaisten alueidenkäyttöperiaatteiden määrittely tarpeellisine aluevarauksi-
neen ja suojelumääräyksineen.

Maakuntaohjelman hankkeet:

1. Jokilaaksokohtaiset luontomatkailun kehittämishankkeet, matkailukohteiden ja -tukikohtien
kunnostus- ja kehittämissuunnitelmat.

2. Teollisuusympäristö- ja laitosaluekohtaiset, kulttuuriympäristöarvot huomioivat uusiokäytön

hankesuunnitelmat ml. kehittämis-, maankäyttö-, maisemanhoito- ja rakennussuunnitelmat.

Kuva 2.  Esimerkkejä maakuntasuunnitelman, maakuntakaavan ja maakuntaohjelman tehtävä-
jaosta (kehittämispoliittinen tavoite – maakuntakaavan aluevaraus – hanketason ohjelmointi).
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Maakuntasuunnitelman strategioiden to-

teuttajina maakuntakaava ja maakuntaoh-

jelma ovat luonteeltaan erilaisia, toisiaan

täydentäviä suunnitelmia. Maakuntaohjel-

mat ovat  keskipitkän aikavälin toiminta-

suunnitelmia, joita laaditaan ja tarkistetaan

suhteellisen nopealla aikataululla kulloinkin

ajankohtaisten tarpeiden ja mahdollisuuksi-

en mukaisesti. Maakuntakaava sitä vastoin

on lähtökohdiltaan pitkän aikavälin oikeu-

dellisesti velvoittava suunnitelma, jonka laa-

timinen on maakuntaohjelmaan verrattuna

pitkäkestoinen ja perusteellinen prosessi.

Tästä syystä sen mahdollisuudet reagoida

nopeasti yllättäviin olosuhdemuutoksiin

ovat rajalliset. Maakuntakaavoja voidaan

kuitenkin laatia myös vaiheittain, suppea-

alaisina hankekohtaisina kaavoina, jolloin

kaavan laadintaprosessia voidaan huomat-

tavasti nopeuttaa ja tehdä kaavan hyväksi-

käyttö joustavammaksi.

Suunnitelmien välisistä eroista huoli-

matta maakuntakaavalla ja maakuntaohjel-

malla voi myös olla runsaasti yhteistä sisäl-

töä. Maakuntakaavalla voidaan alueiden

käytön periaatteiden ja aluevarausten avulla

luoda alueidenkäytöllisiä edellytyksiä maa-

kuntaohjelmiin sisältyville toiminnallisille

tarpeille ja varmistaa muiden alueidenkäyt-

tötarpeiden ja ympäristönäkökohtien riittä-

vä huomioon otto niiden toteutuksessa.

Vastaavasti maakuntaohjelmilla voidaan

hankkeistaa maakuntakaavaan sisältyviä

alueidenkäyttötavoitteita ja -varauksia.

2.2
Maakuntakaava alueiden käytön
suunnittelujärjestelmässä

2.2.1

Alueiden käytön suunnittelujärjestelmä ja

sen periaatteet

Alueiden käytön suunnittelun yleiset

tavoitteet

Maankäyttö- ja rakennuslain yleisenä ta-

voitteena on lain 1 §:n mukaisesti edellytys-

ten luominen hyvälle elinympäristölle sekä

ekologisesti, taloudellisesti, sosiaalisesti ja

kulttuurisesti kestävän kehityksen edistämi-

nen. Lisäksi lailla pyritään turvaamaan jo-

kaisen osallistumismahdollisuus asioiden

valmisteluun, suunnittelun laatu ja vuoro-

vaikutteisuus, asiantuntemuksen monipuoli-

suus sekä avoin tiedottaminen.

Lain 5 §:ssä määritellyt alueiden käy-

tön suunnittelun tavoitteet  ovat yhteisiä

kaikille kaavamuodoille. Tämän mukaisesti

alueiden käytön suunnittelun tavoitteena on

vuorovaikutteiseen suunnitteluun ja riittä-

vään vaikutusten arviointiin perustuen edis-

tää:

1) turvallisen, terveellisen, viihtyisän, sosi-

aalisesti toimivan ja eri väestöryhmien,

kuten lasten, vanhusten ja vammaisten,

tarpeet tyydyttävän elin- ja toiminta-

ympäristön luomista;

2) yhdyskuntarakenteen ja alueiden käy-

tön taloudellisuutta;
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3) rakennetun ympäristön kauneutta ja

kulttuuriarvojen vaalimista;

4) luonnon monimuotoisuuden ja muiden

luonnonarvojen säilymistä;

5) ympäristönsuojelua ja ympäristöhait-

tojen ehkäisemistä;

6) luonnonvarojen säästeliästä käyttöä;

7) yhdyskuntien toimivuutta ja hyvää ra-

kentamista;

8) yhdyskuntarakentamisen taloudellisuutta;

9) elinkeinoelämän toimintaedellytyksiä;

10) palvelujen saatavuutta; sekä

11) liikenteen tarkoituksenmukaista järjes-

tämistä sekä erityisesti joukkoliiken-

teen ja kevyen liikenteen toimintaedel-

lytyksiä.

Lisäksi maankäyttö- ja rakennuslaissa on

määritelty eri kaavamuotojen sisältövaati-

mukset, joita maakuntakaavoituksen osalta

on tarkasteltu tämän oppaan luvussa 3.

Alueiden käytön suunnittelujärjestelmä

Maankäyttö- ja rakennuslain  4 § määritte-

lee alueiden käytön suunnittelujärjestelmän:

• Kuntien alueiden käytön järjestämi-

seksi ja ohjaamiseksi laaditaan yleis- ja

asemakaavoja. Nämä jäävät kuntien

hyväksyttäviksi. Asemakaava laadi-

taan alueiden käytön yksityiskohtaista

järjestämistä, rakentamista ja kehittä-

mistä varten. Yleiskaavan tarkoitukse-

na on kunnan tai sen osan yhdyskun-

tarakenteen ja maankäytön yleispiir-

teinen ohjaaminen sekä toimintojen

yhteen sovittaminen. Kunnat voivat

myös laatia yhteisen yleiskaavan, joka

saatetaan ympäristöministeriön vah-

vistettavaksi.

• Maakuntakaava sisältää yleispiirteisen

suunnitelman alueiden käytöstä maa-

kunnassa tai sen osa-alueella. Maakun-

takaava vahvistetaan ympäristöminis-

teriössä.

• Lisäksi  valtioneuvosto voi  hyväksyä

alueiden käyttöä ja aluerakennetta

koskevia valtakunnallisia tavoitteita.

Valtioneuvoston 30.11.2000 hyväksy-

mät valtakunnalliset alueidenkäyttöta-

voitteet täsmentävät lain yleistavoitet-

ta, alueiden käytön suunnittelun ta-

voitteita ja kaavojen sisältövaatimuk-

sia valtakunnallisesta näkökulmasta.

Suunnittelujärjestelmän periaatteena on,

että yleispiirteisempi kaava on ohjeena yksi-

tyiskohtaisempia kaavoja laadittaessa ja

muutettaessa. Maankäyttö- ja rakennuslais-

sa korostuvat eri kaavatasojen toisistaan

poikkeava asema ja tehtävät alueiden käy-

tön suunnittelujärjestelmässä. Alueiden

käyttöä koskevat ratkaisut pyritään maan-

käyttö- ja rakennuslain mukaisesti teke-

mään sillä, osallisten kannalta lähimmällä

mahdollisella suunnittelutasolla, jolla ne

ovat ratkaisun sisältö ja vaikutukset huomi-

oon ottaen  parhaiten tehtävissä. Siten maa-

kunnallisesti tai seudullisesti vaikuttavat alu-

eidenkäyttökysymykset  on ratkaistava läh-

tökohtaisesti maakuntakaavassa.

Alueiden käytön suunnittelujärjestel-
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V A L T I O N
V I R A N-

O M A I S E T

mä korostaa kuntien itsenäistä asemaa kaa-

voituksessa. Valtion vahvistamana kaavana

maakuntakaavalla on erityinen merkitys

valtakunnallisten, maakunnallisten ja pai-

kallisten tavoitteiden yhteen sovittajana.

2.2.2

Maakuntakaavan tehtävät alueiden

käytön suunnittelujärjestelmässä

Alueiden käytön suunnittelujärjestelmässä

maakunnan suunnittelu sijoittuu valtakun-

nallisen ja kunnallisen tason väliin. Tämä

asettaa maakunnan suunnittelun erityisase-

maan eri tasoilla asetettujen alueiden käy-

tön tavoitteiden ja -suunnitelmien yhteen-

sovittamisessa.

Maakunnan suunnittelulla on ensisijai-

nen vastuu maakunnallisten ja seudullisten

alueidenkäyttötavoitteiden määrittelystä ja

näiden mukaisten ratkaisujen huomioon ot-

tamisesta ja välittämisestä muuhun suunnit-

teluun  paikallisella, alueellisella ja valtakun-

nallisella tasolla. Osallistumis- ja vuorovaiku-

tusmenettelyjen sekä oikeusvaikutusten

kautta alueiden käytön suunnittelujärjestel-

mä muodostaa merkittävän vaikutuskana-

van maakunnan kehitystä koskevien tavoit-

teiden sekä valtakunnallisten tavoitteiden to-

teuttamisessa yhtäältä kuntakaavoituksessa

ja toisaalta muussa viranomaistoiminnassa.

Alueiden käytön suunnittelutarpeet

maakunnan tasolla

Suunnittelutarpeet aluetasoittain

Maakuntatason alueiden käytön suunnitte-

lun perusteena on tarve ohjata kuntatason

kaavoitusta ja muuta alueiden käyttöä kos-

Kuva 3.  Alueiden käytön suunnittelujärjestelmä.

v

M A A K U N T A K A A V A

A S E M A K A A V A

Y L E I S K A A V Av
v

v

v

v

V A L T A K U N N A L L I S E T   A L U E I D E N K Ä Y T T Ö T A V O I T T E E T
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kevaa suunnittelua silloin kun tehdään laaja-

kantoisia, useamman kunnan alueelle  vai-

kuttavia alueidenkäyttöratkaisuja. Maakun-

nan alueiden käytön suunnittelutarpeet voi-

daan vaikutusten laaja-alaisuuden näkökul-

masta ryhmitellä:

• kansainvälisiin;

• valtakunnallisiin;

• ylimaakunnallisiin;

• maakunnallisiin;

• seudullisiin ja

• ylikunnallisiin suunnittelutarpeisiin.

Kansainväliset  suunnittelutarpeet määräyty-

vät osaltaan Suomea koskevien kansainvä-

listen sopimusten ja sitoumusten perusteel-

la. Välittömästi alueiden käyttöä koskevia

kansainvälisiä sopimuksia ovat mm:

• ilmastonmuutosta koskeva YK:n pui-

tesopimus (SopS 61/1994);

• biologista monimuotoisuutta koskeva

yleissopimus (SopS 78/1994);

• maailman kulttuuri- ja luonnonperin-

nön suojelemista koskeva yleissopi-

mus (SopS 19/1987);

• Euroopan rakennustaiteellisen perin-

nön suojelua koskeva yleissopimus

(SopS 10/1992) sekä

• Eurooppalainen yleissopimus arkeolo-

gisen perinnön suojelusta

(SopS 26/1995).

Edellä lueteltuja vastaava on Euroopan Neu-

voston maisemasopimus, jonka Suomi on

allekirjoittanut 20.10.2000, mutta, jota ei

vuoden 2001 loppuun mennessä ole vielä ra-

tifioitu. Kyseisten sopimusten toimeenpano

edellyttää  niiden huomioimista alueiden

käytön ratkaisuja tehtäessä.

Kansainvälisiä suunnittelutarpeita ai-

heutuu myös eräistä Euroopan unionin alu-

eiden käyttöä sivuavista toimista. Tällaisia

ovat mm. Euroopan yhteisön lintu- ja luon-

todirektiivit (79/409/ETY ja 92/43/ETY)

sekä näitä toteuttava  Natura 2000 -verkos-

to, vesipuitedirektiivi (2000/60/EY), toimet

Euroopan rannikkoalueiden yhdennetyn

käytön ja hoidon toteuttamiseksi (ICZM)

sekä yleiseurooppalaisen liikenneverkoston

(TEN) kehittämisohjelma. Lisäksi Euroopan

unionin jäsenvaltioiden yhteistyönä synty-

nyt Euroopan aluesuunnittelun ja aluekehi-

tyksen suuntaviivat, ESDP-asiakirja antaa

maakuntatasoiselle aluesuunnittelulle lähtö-

kohtia. ESDP ei ole sitova asiakirja, mutta

EU:n jäsenmaana Suomi on sitoutunut po-

liittisesti suuntaviivojen toteuttamiseen. Se

voidaan ottaa huomioon jäsenvaltioiden si-

säisiin asioihin kuuluvassa alueiden käytön

suunnittelussa laaja-alaisia yleiseurooppalai-

sia näkökohtia koskevana EU:n jäsenvaltioi-

den yhteisenä kannan ilmaisuna.

Edellisten  lisäksi Suomen valtio on ol-

lut mukana laatimassa ja hyväksymässä

merkitykseltään eri asteisia alueiden käytön

suunnittelua sivuavia asiakirjoja. Näihin

kuuluu mm. Itämeren suojelukomission

(Helcom) suositus 15/1 Itämeren rannikko-

kaistan suojelusta (8.3.1994). Lisäksi Euroo-

pan neuvoston jäsenmaiden aluesuunnitte-

luministerien konferenssi (CEMAT) on hy-

väksynyt koko Euroopan kestävää alue-
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suunnittelua ja aluekehitystä edistävät peri-

aatteet.

Maakuntien liitot ovat lisäksi harjoitta-

neet monipuolista omaehtoista aluesuunnit-

telun kansainvälistä yhteistyötä, jolla on hei-

jastusvaikutuksia myös maakuntakaavoi-

tukseen. Konkreettisinta kansainvälinen

suunnitteluyhteistyö on valtakunnan raja-

alueilla, joilla kyse on useimmiten rajan mo-

lemmin puolin tapahtuvasta alueiden käy-

tön kehittämisestä ja yhteen sovittamisesta

sekä rannikkoalueilla, joilla kansainväliset

suunnittelutarpeet liittyvät mm. Itämeren

suojeluun ja kansainvälisten meriliikenneyh-

teyksien kehittämiseen.

Valtakunnalliset suunnittelutarpeet  mää-

ritellään ensisijaisesti valtioneuvoston hy-

väksymissä valtakunnallisissa alueidenkäyt-

tötavoitteissa. Niillä on muihin valtakunnal-

lisiin suunnittelutarpeisiin verrattuna erityis-

asema niitä koskevien, maankäyttö- ja ra-

kennuslain mukaisten oikeusvaikutusten ta-

kia. Muita maakunnan alueiden käytön kan-

nalta merkityksellisiä valtakunnallisia suun-

nittelutarpeita on määritelty mm. monissa

valtioneuvoston hyväksymissä tavoite- ja

periaateohjelmissa samoin kuin valtion  sek-

torihallinnon omaa toimialaansa koskevissa

pitkän aikavälin suunnitelmissa. Yksityis-

kohtaisemmin valtakunnallisia alueiden-

käyttötavoitteita on käsitelty luvuissa 2.2.3

ja 3.2.2.

Ylimaakunnalliset suunnittelutarpeet liit-

tyvät mm. maakuntien rajoja ylittävien oh-

jelmien, hankkeiden tai aluekokonaisuuksi-

en suunnitteluun. Näitä ovat tyypillisesti  lii-

kenteen ja teknisen huollon verkostoja, laa-

joja vesistö- tai muita luonnonmaantieteelli-

siä  alueita sekä aluerakenteellisia vyöhyk-

keitä koskeva suunnittelu.  Maakuntien vä-

listä suunnittelua edellyttää myös maakun-

takaavojen yhteen sovittaminen. Maakun-

tien liittojen alueelliset yhteistyöjärjestelyt ja

yhteenliittymät ovat parantaneet ylimaa-

kunnallisen suunnittelun edellytyksiä.

Maakunnalliset suunnittelutarpeet kos-

kevat koko maakuntaa ja ne muodostavat

yhdessä seudullisten suunnittelutarpeiden

kanssa maakunnan alueiden käytön suun-

nittelun keskeisimmän tehtäväalueen. Maa-

kunnan  kehitystä koskeva tavoitteenasette-

lu edellyttää maakunnan ja sen eri osien tar-

kastelua kokonaisuutena niin, että ediste-

tään maakunnan omaehtoista, tasapainoista

ja kestävää kehitystä. Maakunnan tasolla

korostuvat aluerakennetta eli eri suuruisten

keskusten ja haja-asutusalueiden sekä niitä

yhdistävien liikenneväylien ja eri tyyppisten

luonnonalueiden muodostamia verkostoja

koskevat suunnittelutarpeet.

Seudulliset suunnittelutarpeet koskevat

useamman kunnan muodostamia laajahkoja

maakunnan osa-alueita kuten seutukuntia,

kaupunkiseutuja, maisema-alueita, vesistö-

alueita jne. Kuntien väliset yhteistyötarpeet

alueiden käyttöön liittyvissä kysymyksissä

ovat yleensä suurimmat juuri seudullisella

tasolla. Useiden merkittävien alueidenkäyt-

töratkaisujen taloudelliset, ympäristölliset ja

sosiaaliset vaikutukset ovat merkitykseltään
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seudullisia. Tällaisia suunnittelukysymyksiä

ovat mm. useamman kunnan muodostami-

en suurten kaupunkiseutujen yhdyskunta-

rakenteeseen, palvelujen ja muiden elinkei-

nojen kehittämiseen, kuntien yhteisiin tekni-

sen huollon järjestelyihin, luonnon virkistys-

käyttöön sekä ekologisiin verkostoihin ja

luonnon monimuotoisuuteen liittyvät aluei-

denkäyttötarpeet.

Ylikunnallisiin suunnittelutarpeisiin

kuuluu kysymyksiä, joita on tarpeen käsitel-

lä useamman kuin yhden kunnan alueiden

käytön yhteen sovittamiseksi.  Maakunta-

kaavassa tulisi käsitellä  ensisijaisesti vain

sellaisia ylikunnallisia suunnittelukysymyk-

siä, jotka merkittävyydeltään tai laajakantoi-

suudeltaan vastaavat maakuntakaavan

muuta sisältöä. Arvioitaessa alueidenkäyttö-

kysymyksen käsittelytarvetta maakunta-

kaavatasolla, tulisi huomiota kiinnittää kun-

tien yleiskaavalliseen suunnitteluvalmiuteen

sekä alueidenkäyttöratkaisun vaikutusten

laaja-alaisuuteen. Usein myös kuntatason

yhteistyö saattaa olla riittävää tällaisten alu-

eidenkäyttökysymysten yhteen sovittami-

seksi erityisesti, jos kyse on alueiden käytön

paikallistason yhteen sovittamisesta kuntien

raja-alueilla.

Maakunnallisten ja seudullisten

suunnittelutarpeiden tunnuspiirteitä

Maakunnallisten ja seudullisten suunnittelu-

tarpeiden peruspiirteenä on, että ne koske-

vat samanaikaisesti koko maakuntaa tai sen

laajahkoa osa-aluetta eli seutua. Alueiden

käyttö voi olla maakunnallisesti tai seudulli-

sesti merkittävää monesta eri syystä kuten:

Alueiden käytön järjestäminen edellyttää saman-

aikaisia tai keskenään muuten yhteen sovitettuja

ratkaisuja useamman  kunnan alueella.

• Tyypillisiä esimerkkejä ovat useam-

man kunnan alueelle sijoittuvat suuret

tiehankkeet, radat, öljy- ja kaasuput-

ket tai voimalinjat sekä  luonnon mo-

nimuotoisuutta ja ekologisten verkos-

tojen toimivuutta turvaavat alueiden-

käyttöratkaisut. Samaan ryhmään on

myös luettava kaupunkiseutujen use-

amman kunnan alueelle ulottuvan ala-

keskusverkoston tai vähittäiskaupan

suurmyymäläverkoston suunnittelu

sekä alueellisten jätehuoltojärjestelmi-

en edellyttämät alueidenkäyttöratkai-

sut.

Alueidenkäyttöratkaisun vaikutukset tai usean

alueidenkäyttöratkaisun yhteisvaikutukset ulot-

tuvat merkittävissä määrin useamman kunnan

alueelle.

• Tyypillisiä esimerkkejä ovat  suuret

voimalaitokset, satamat, kaupan suur-

yksiköt  yms. hankkeet, joiden ekolo-

giset, terveydelliset, taloudelliset, sosi-

aaliset tai kulttuurivaikutukset ulottu-

vat selvästi myös varsinaisen sijainti-

kunnan ulkopuolelle. Usein tällaisilla

hankkeilla voi myös olla ympäristö-

kuntien alueiden käyttöön  kuten lii-
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kennejärjestelyihin tai voimansiirto-

verkostojen rakentamiseen liittyviä

vaikutuksia.

• Maakunnallista tai seudullista merki-

tystä voi myös olla sellaisilla paikallisil-

la alueidenkäyttöratkaisuilla, jotka yk-

sittäisinä hankkeina eivät ole merki-

tykseltään maakunnallisia tai seudulli-

sia, mutta joilla yhdessä muiden sa-

mankaltaisten ratkaisujen kanssa tar-

kasteltuina on merkittäviä kuntien ra-

jat ylittäviä vaikutuksia. Tyypillisesti

tällaisia ovat suurten, useamman kun-

nan alueelle ulottuvien kaupunkiseutu-

jen yhdyskuntarakenteen kehittymi-

seen vaikuttavat kuntakohtaiset aluei-

denkäyttöratkaisut. Maakuntatasolla

suunnittelutarve ei tämän tyyppisissä

kysymyksissä kohdistu yleensä yksit-

täisiin aluevarauksiin vaan ensisijassa

niihin alueiden käytön periaatteisiin,

joiden mukaisesti yksityiskohtaisia rat-

kaisuja tehdään.

Pyrkimys alueellista omavaraisuutta tukeviin

ratkaisuihin edellyttää useamman kunnan yhtei-

siä alueiden käytön ratkaisuja.

• Tyypillisiä esimerkkejä ovat mm. suur-

ten kaupunkiseutujen materiaali- ja

energiahuoltoon tai niiden asukkaiden

lähivirkistykseen liittyvät tarpeet, jot-

ka saattavat edellyttää  laaja-alaisia

maa-ainesten tai turpeen ottoalueita

sekä virkistysaluevarauksia kaupunki-

keskusten ympäristökunnissa. Tähän

ryhmään kuuluvat myös mm. useam-

man kunnan tarpeita palvelevat suuret

sairaalat, lentokentät, jätehuoltolaitok-

set sekä vedenhankinnan kannalta tär-

keät pohja- tai pintavesialueet.

Alueiden käytöllä turvataan  maakunnallisesti

tai seudullisesti tyypillisiä tai ainutlaatuisia, sekä

kulttuuri- että luonnon ympäristöön liittyviä ar-

voja.

• Useassa tapauksessa tietyn kohteen tai

aluekokonaisuuden arvottaminen joko

ainutlaatuisuuden tai alueellisena vah-

vuutena nähtävän ominaispiirteen nä-

kökulmasta on tarkoituksenmukaista

ja usein mahdollistakin tehdä vain

kuntaa laajempien aluekokonaisuuksi-

en kuten seudun tai maakunnan puit-

teissa.

Alueiden käyttö, johon liittyvän kuntien välisen

kilpailutilanteen ratkaiseminen edellyttää maa-

kunnallisesti tai seudullisesti yhteen sovitettuja

ratkaisuja.

• Tyypillisiä esimerkkejä ovat suuret,

merkittävässä määrin uusia työpaik-

koja tai muuta taloudellista hyötyä

synnyttävät elinkeinoelämän hank-

keet. Näitä koskevan kuntien välisen

kilpailutilanteen ratkaiseminen maa-

kuntakaavassa on perusteltua, jos ky-

seisillä hankkeilla on myös merkittäviä

alueidenkäytöllisiä tai yhdyskuntara-

kenteellisia vaikutuksia. Vastaavaa

suunnittelutarvetta saattaa esiintyä



Maakuntakaavan sisältö ja esitystapa

25

1.

2.

3.

4.

5.

myös tilanteissa, joissa kuntien erilai-

set etunäkökohdat vaikeuttavat jon-

kin tarpeellisen toiminnan kuten esi-

merkiksi jätteenkäsittelyn sijoittamista

alueelle.

2.2.3

Valtakunnallisten

alueidenkäyttötavoitteiden suhde

maakuntakaavaan

Valtakunnallisten alueidenkäyttötavoittei-

den ensisijaisena tehtävänä on valtakunnal-

lisesti merkittävien asioiden huomioon otta-

misen varmistaminen alueiden käytön

suunnittelussa ja valtion viranomaisten toi-

minnassa. Tavoitteet täsmentävät lain ta-

voitteita ja kaavojen sisältövaatimuksia val-

takunnallisesti merkittävissä kysymyksissä.

Niillä edistetään myös kansainvälisten sopi-

musten täytäntöönpanoa Suomessa ja luo-

daan alueidenkäytölliset edellytykset valta-

kunnallisten hankkeiden toteuttamiselle.

Maankäyttö- ja rakennuslain 24 §:n

mukaisesti maakunnan suunnittelussa ja

muussa alueiden käytön suunnittelussa on

huolehdittava valtakunnallisten alueiden-

käyttötavoitteiden huomioon ottamisesta

siten, että edistetään niiden toteuttamista.

Säännös koskee siten kaikkea maakunnan

suunnittelua eli maakuntakaavan ohella

myös maakuntasuunnitelmaa ja maakunta-

ohjelmia. Muulla alueiden käytön suunnitte-

lulla tarkoitetaan kuntien yleis- ja asema-

kaavoitusta.

Alueiden käytön suunnittelujärjestelmässä

maakuntakaavoituksella on keskeinen mer-

kitys valtakunnallisten alueidenkäyttöta-

voitteiden konkretisoinnissa ja välittämises-

sä kuntakaavoitukseen. MRL 25 §:n mukaan

maakunnan suunnittelun ja erityisesti maa-

kuntakaavan tehtävänä on valtakunnallisten

tavoitteiden huomioon ottaminen ja yhteen-

sovittaminen alueiden käyttöön liittyvien

maakunnallisten ja paikallisten tavoitteiden

kanssa

Valtakunnallisten alueidenkäyttöta-

voitteiden merkitystä maakuntakaavan si-

sällön kannalta käsitellään luvussa 3.2.2 sekä

yksityiskohtaisemmin aihepiirikohtaisia si-

sältövaatimuksia käsittelevissä luvuissa 3.2.6

- 3.2.16.

2.2.4

Maakuntakaavan suhde kunnan

kaavoitukseen

Kaavatasojen keskinäiset suhteet

Alueiden käytön suunnittelujärjestelmän pe-

rusperiaatteen mukaisesti yleispiirteisempi

kaava ohjaa yksityiskohtaisempaa kaavoi-

tusta. Kullakin alueella voi samanaikaisesti

olla voimassa vain yksi oikeusvaikutteinen

kaava.

Maakuntakaava on ohjeena yleiskaa-

van laatimiselle ja muuttamiselle. Tämä kos-

kee sekä oikeusvaikutteisina että oikeusvai-

kutuksettomina laadittavia yleiskaavoja.

Kun yleiskaava on hyväksytty oikeusvai-
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kutteisena, ei maakuntakaava ole voimassa

kyseisen yleiskaavan alueella muutoin kuin

sen muuttamista koskevan vaikutuksen

osalta.

Jos asemakaava laaditaan alueelle, jolla

ei ole oikeusvaikutteista yleiskaavaa, on

maakuntakaava ohjeena myös asemakaa-

van laadinnalle. Tällaisessa tilanteessa on

asemakaavan laatimisessa otettava huomi-

oon soveltuvin osin myös, mitä yleiskaavan

sisältövaatimuksista säädetään. Myöskään

hyväksytyn asemakaavan alueella ei maa-

kuntakaava ole voimassa muutoin kuin sen

muuttamista koskevan vaikutuksen osalta.

Niin kauan kuin alueella ei ole vielä

lainvoimaista maakuntakaavaa, on alueella

voimassa MRL 210 §:n mukaisesti rakennus-

lain mukainen seutukaava rakennuslain mu-

kaisin oikeusvaikutuksin. Ne ovat kunnan

kaavoitukseen nähden pääpiirteissään sa-

mat kuin uudistetussakin lainsäädännössä.

Mikäli seutukaavaa ei vuoteen 2010 men-

nessä ole korvattu maakuntakaavalla tai ku-

mottu, se on siitä lähtien voimassa maan-

käyttö- ja rakennuslain mukaisena maakun-

takaavana siihen liittyvine oikeusvaikutuk-

sineen.

Maakuntakaavan keskittyminen valta-

kunnallisiin, maakunnallisiin ja seudullisiin

kysymyksiin samoin kuin sen yleispiirtei-

syys sallivat kaavajärjestelmän sisällä tar-

koituksenmukaisen joustavuuden. Maakun-

takaavassa esitetyt, maakunnallisista ja seu-

dullisista lähtökohdista määritellyt alueiden

käytön periaatteet ja aluevaraukset täsmen-

tyvät kunnan kaavoituksessa. Toisaalta

maakuntakaavan ohjeena oleminen edellyt-

tää sen keskeisten periaatteiden välittymistä

kuntakaavoitukseen. Yksityiskohtaisemmin

maakuntakaavan ohjausvaikutuksia kunnan

kaavoitukseen tarkastellaan “Maakuntakaa-

van oikeusvaikutukset” -oppaassa.

Maakunta- ja yleiskaavoituksen välinen

yhteistyö

Kunnan ja maakunnan liiton yhteistyö yleis-

ja maakuntakaavoja laadittaessa  on hyödyl-

listä ja tärkeää maakunnallisten ja paikallis-

ten näkemysten yhteen sovittamiseksi jo

suunnitelmien valmisteluvaiheessa.  Samalla

eri tahoilla tehtyjä selvityksiä voidaan hyö-

dyntää yhteisiin tarkoituksiin. Maakunnallis-

ten kehittämistavoitteiden toteuttamismah-

dollisuuksia ja -keinoja on usein tarpeen tut-

kia yleiskaavatasoisina ratkaisuina. Selkeim-

min yhteistyön edut saattavat näkyä kau-

punkiseutujen yleiskaavoja ja  kaupunkiseu-

tuja koskevia maakuntakaavoja laadittaessa.

Kuitenkin myös tällöin on laadintaprosessit

ajoitettava ja sovitettava yhteen siten, että

maakuntakaavatasolla sovitut keskeiset pe-

riaatteet ja yleispiirteiset alueidenkäyttörat-

kaisut ovat lähtökohtana kuntatason suun-

nittelulle ja ohjaavat yleiskaavojen laadintaa.

Kuntien yhteinen yleiskaava

Maakuntakaava on ohjeena myös kuntien

yhteiselle yleiskaavalle. MRL 48 §:n mukaan
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yhteinen yleiskaava voidaan kuitenkin pe-

rustellusta syystä laatia sisällöltään maakun-

takaavasta poiketen. Tällöin on otettava so-

veltuvin osin huomioon maakuntakaavan

sisältövaatimukset, jolloin yhteinen yleis-

kaava voi lähestyä sisällöltään ja esitystaval-

taan maakuntakaavatasoista suunnitelmaa.

Tämä voi tarkoittaa mm. sitä, että yhteisen

yleiskaavan laadinnan yhteydessä tehtäviltä

selvityksiltä voidaan edellyttää maakunta-

kaavalta vaadittavaa kattavuutta ja laajuut-

ta.

Vaikka yhteinen yleiskaava MRL 48

§:n mukaisesti poikkeaisikin sisällöllisesti

maakuntakaavasta, on tällöinkin huolehdit-

tava siitä, että se sopeutuu  maakuntakaa-

van  kokonaisuuteen.  Yhteistä yleiskaavaa

ei siten voida laatia maakuntakaavan kes-

keisten periaatteiden vastaisesti. Arvioitaes-

sa yhteisen yleiskaavan sopeutumista maa-

kuntakaavan kokonaisuuteen joudutaan

huomiota kiinnittämään myös maakunta-

kaavan sisältöön yhteisen yleiskaava-alueen

ulkopuolisilla alueilla, jonka kanssa yhteisen

yleiskaavan perusratkaisut eivät saa olla ris-

tiriidassa.
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Maakuntakaavan sisältö

3.1
Maakuntakaavan sisällön
yleisperiaatteet

3.1.1

Sisällön yleispiirteisyys

MRL 4.3 §

Maakuntakaava sisältää yleispiirteisen suunni-

telman alueiden käytöstä maakunnassa tai sen

osa-alueella.

Maakuntakaavan yleispiirteisyys koskee

sekä kaavan sisältöä, esitystapaa että sen

tulkintaa. Esitystavan osalta maakuntakaa-

van yleispiirteisyyttä tarkastellaan luvussa 5.

Maakuntakaavan tulkinnan yleispiirteisyy-

teen liittyviä kysymyksiä tarkastellaan puo-

lestaan “Maakuntakaavan oikeusvaikutuk-

set” -oppaassa.

Maakuntakaavaa koskeva yleispiirtei-

syyden vaatimus tähtää valtakunnallisten,

maakunnallisten ja seudullisten alueiden-

käyttötarpeiden oikeanlaiseen ja tarkoituk-

senmukaiseen välittymiseen kuntakaavoi-

tukseen. Tarkoituksena on, ettei maakunta-

kaavalla tarpeettomasti rajoiteta kuntakaa-

voituksen ratkaisuja sellaisissa asioissa, joi-

hin ei liity valtakunnallisia, maakunnallisia

tai seudullisia tarpeita. Useassa tapauksessa

tämä tarkoittaa sitä, että maakuntakaavassa

alueidenkäyttömuodot ja niiden sijoittumi-

nen määritellään riittävän väljästi. Tällä

mahdollistetaan paikallisten tarpeiden ja nii-

hin liittyvien eri vaihtoehtojen huomioon

otto. Maakuntakaavan sisällön osalta tämä

voi tarkoittaa painottumista alueiden käyt-

töä ja yhdyskuntarakenteen kehittämistä

koskevien kehittämisperiaatteiden määritte-

lyyn varsinaisen aluevaraussuunnittelun rin-

nalla.

Maakuntakaavan yleispiirteisyyden

vaatimusta on sovellettava tapauskohtaises-

ti. Sisällön yleispiirteisyyteen vaikuttavat

mm. maakuntakaavan alueidenkäyttöta-

voitteen luonne ja muut, esimerkiksi maan-

omistajan oikeudellisen aseman turvaami-

seen liittyvät näkökohdat. Esimerkiksi muu-

ten yleispiirteisesti määritellyt  taajamara-

kenteen maakuntakaavalliset kehittämista-

voitteet voidaan tärkeän  maisema-arvon

turvaamiseksi esittää joltakin osaltaan  mui-

ta osia yksityiskohtaisemmin, mikäli tämä

on tarpeen maisemaa ja taajaman laajentu-

misalueita koskevien tarpeiden yhteen so-

vittamiseksi.
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3.1.2

Sisällön kattavuus

MRL 25.4 §

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 kos-

kevien valtakunnallisten tai maakunnallisten

tavoitteiden kannalta taikka useamman kuin

yhden kunnan alueiden käytön yhteen sovitta-

miseksi on tarpeen.

Maakuntakaavan sisällön kattavuutta määri-

teltäessä on otettava huomioon MRL 25 §:n

säännös. Maakuntakaavassa ei siten tule kä-

sitellä asioita, joilla on merkitystä vain kun-

nan sisäisen alueiden käytön kannalta. Tä-

män sijasta maakuntakaavassa korostuvat

valtakunnalliset, maakunnalliset ja seudulli-

set suunnittelutarpeet. Näitä on  kuvattu

edellä luvussa 2.2.2.

Maakuntakaava voidaan MRL 27 §:n

mukaisesti laatia:

a) koko maakuntaa ja kaikkia alueiden-

käyttötarpeita käsittelevänä kokonais-

maakuntakaavana;

b) tiettyjä asiakokonaisuuksia koskevana

vaihekaavana tai

c) maakunnan osa-aluetta koskevana

kaavana.

Kokonaismaakuntakaava

Kokonaismaakuntakaavaa laadittaessa ote-

taan kattavasti huomioon valtakunnalliset

sekä maakunnalliset ja seudulliset alueiden

käyttöä koskevat tavoitteet ja esitetään näi-

den mukaiset alueiden käytön ja yhdyskun-

tarakenteen periaatteet ja tarpeelliset alue-

varaukset. Kokonaismaakuntakaavaa voi-

daan siten pitää maakunnan alueelle sijoittu-

via valtakunnallisia, maakunnallisia tai seu-

dullisia alueidenkäyttötarpeita koskevana

yhteen sovitettuna kokonaisratkaisuna.

Sama koskee myös sisällöltään vastaavia,

osa-alueittain laadittuja kaavoja.

Maakunnallisten ja seudullisten aluei-

denkäyttökysymysten lisäksi maakuntakaa-

vassa voidaan edellä, luvussa 2.2.2 esitetyn

mukaisesti käsitellä myös merkittävyydel-

tään suppeampialaisia, mutta kuitenkin use-

ampaa kuin yhtä kuntaa koskevia alueiden

käytön yhteensovittamistarpeita. Tällaisten

ylikunnallisten kysymysten sisällyttäminen

maakuntakaavaan perustuu tapauskohtai-

seen tarpeeseen, johon vaikuttavat aluei-

denkäyttökysymyksen yleinen merkitys ja

vastaavuus maakuntakaavan muun sisällön

kanssa.

Vaiheittain tai osa-alueittain laadittava

maakuntakaava

Maakuntakaavan laatiminen vaiheittain tai

osa-alueittain on maankäyttö- ja rakennus-

lain mahdollistama tapa sovittaa maakunta-
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kaavan laatimisvelvollisuus joustavasti mm.

kulloisiinkin suunnittelutarpeisiin, käytettä-

vissä oleviin voimavaroihin ja tietoperus-

taan. Vaiheittainen tai osa-alueittainen laati-

minen mahdollistaa myös maakuntakaavan

joustavan ajan tasalla pitämisen. Kuitenkin

myös laadittaessa maakuntakaavaa vaiheit-

tain tai osa-alueittain on päämääränä pidet-

tävä ns. kokonaismaakuntakaavan aikaan-

saamista maakunnan alueelle.

Eri vaihekaavojen sisältö voi kattavuu-

deltaan olla hyvinkin erilainen. Vaiheittain

laadittu maakuntakaava voi koskea äärita-

pauksessa vain yhtä yksittäistä, maakunnan

jollekin osa-alueelle sijoittuvaa alueiden-

käyttöhanketta.

Yksittäisenä kaavana tarkasteltuna vai-

heittain tai osa-alueittain laadittu maakunta-

kaava kattaa vain osan niistä asioista, jotka

lain mukaan on maakuntakaavassa käsitel-

tävä. Vaiheittain laadittu maakuntakaava ei

kuitenkaan saa olla ristiriidassa myöskään

sellaisten maakuntakaavan sisältövaatimus-

ten kanssa, jotka ovat kaavan aihepiirin ul-

kopuolella. Vastaavasti ei myöskään osa-

alueittain laadittu maakuntakaava saa olla

ristiriidassa maakunnan muita osia koske-

van maakuntakaavoituksen kanssa. Onkin

tarpeellista, että vaiheittain tai osa-alueittain

laadittavat maakuntakaavat rajataan sisällöl-

tään ja alueellisesti  selkeiksi, aihepiirin ja

kaavan vaikutusten kannalta merkitykselli-

set alueidenkäyttömuodot tai alueet katta-

viksi kokonaisuuksiksi.

Maakuntakaavan valkoiset alueet

Koska maakuntakaavassa käsitellään vain

niitä alueidenkäyttökysymyksiä, joilla on

vähintään ylikunnallista merkitystä, tulee

maakuntakaava-alueen sisään useimmiten

jäämään myös valkoisia alueita. Maakunta-

kaavan valkoinen alue ohjaa tällöin kunta-

kaavoitusta ja muuta maankäyttöä osoitta-

malla, ettei alueelle kohdistu maakunnallisia

tai seudullisia tarpeita eikä niille siten lähtö-

kohtaisesti tule myöskään kuntakaavoissa

osoittaa maakunnallisesti tai seudullisesti

merkittävää alueiden käyttöä. Tällainen

merkitys on erityisesti kokonaismaakunta-

kaavan ja osa-alueittain laadittavan, kaikki

maakunnalliset ja seudulliset alueidenkäyt-

tökysymykset kattavan maakuntakaavan

valkoisilla alueilla.

Vaihemaakuntakaavojen osalta val-

koisten alueiden tulkinta määräytyy kaavan

sisällön perusteella. Vaihekaavan valkoiset

alueet osoittavat, ettei niille sijoitu sellaista,

merkitykseltään vähintään seudullista aluei-

den käyttöä, joka kuuluu vaihekaavan aihe-

piiriin. Vaihekaavan lisäksi on kuitenkin

otettava huomioon kaava-aluetta ja myös

sen valkoisia alueita mahdollisesti koskevat

muut voimassa olevat maakunta- ja seutu-

kaavat.

On myös huomattava, että vaikka val-

koisille alueille ei maakuntakaavassa koh-

distukaan varsinaisia aluevarauksia, niitä

voivat kuitenkin koskea muut maakunta-

kaavan oikeusvaikutukset.  Nämä voivat
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perustua koko maakuntakaava-aluetta tai

jotakin sen osa-aluetta koskeviin määräyk-

siin, joita käsitellään yksityiskohtaisemmin

tämän oppaan luvussa 5.4.

3.1.3

Maakuntakaavan aikatähtäys

Suunnittelun aikatähtäyksessä on kysymys

yhtäältä siitä, minkä aikavälin puitteissa

suunnitelman ennakoidaan toteutuvan ja

toisaalta siitä, kuinka pitkälle tulevaisuuteen

ulottuvia yhteiskunnan ja ympäristön muu-

tossuuntia ja näistä aiheutuvia tarpeita on

suunnitelmaa laadittaessa otettava huomioon.

Kuntakaavoitusta ja muuta yksityis-

kohtaisempaa suunnittelua ohjaavana suun-

nitelmana maakuntakaavan aikatähtäyksen

tulee olla riittävän pitkä. Keskimääräisenä

suunnittelujänteenä, jonka puitteissa suun-

nitelman toteutumiseen tulee varautua, voi-

daan yleensä pitää 10-20 vuotta. Mikäli mah-

dollista, tulisi maakuntakaavan perustaksi

tehtävissä selvityksissä ottaa huomioon

myös tätä pitemmän aikavälin tarpeet ja

vaikutukset.

Suunnittelun aikatähtäys voi vaihdella

huomattavasti samankin maakuntakaavan

sisällä riippuen käsiteltävän alueidenkäyttö-

tai yhdyskuntarakennekysymyksen luon-

teesta. Aikatähtäyksen pituuteen vaikutta-

via tekijöitä ovat mm. alueiden käytön tai

yhdyskuntarakenteen muutosnopeus ja en-

nakoitavuus sekä yksittäisten hankkeiden

osalta myös niihin mahdollisesti liittyvät eri-

tyiset sijaintivaatimukset ja vaikutukset

muuhun alueiden käyttöön. Aikatähtäystä

harkittaessa on myös kiinnitettävä huomio-

ta suunnitelmasta maanomistajille mahdolli-

sesti aiheutuvaan haittaan.

Tarvetta keskimääräistä pitempään

suunnittelujänteeseen esiintyy erityisesti sel-

laisten hankkeiden yhteydessä, jotka vaati-

vat suuria maa-alueita kuten lentokentät, tai

jotka ovat teknisesti jäykkiä kuten esimer-

kiksi rautatiet tai joiden vaikutusalue on laa-

ja kuten moottoriteiden. Tämä koskee myös

hankkeita, joilla on erityisiä sijaintivaati-

muksia kuten satamat. Riittävän pitkälle tu-

levaisuuteen tähtäävä aluevaraus on perus-

teltua alueiden toteutumisedellytysten tur-

vaamiseksi etenkin nopeasti kasvavan yh-

dyskuntarakenteen läheisyydessä. Tämä

koskee erityisesti sellaista alueiden käyttöä,

joka syystä tai toisesta halutaan jättää tavan-

omaisen yhdyskuntarakentamisen ulkopuo-

lelle. Tällaisia ovat edellä mainittujen lisäksi

mm. maakunnalliset tai seudulliset virkistys-

ja suojelualueet tai luonnon monimuotoi-

suuden kannalta arvokkaat alueet. Myös

yhdyskuntarakenteen keskeisiä kehittämis-

periaatteita kuten suurten kaupunkiseutujen

alakeskusjärjestelmiä on yleensä syytä tar-

kastella pitkällä aikajänteellä.

3.1.4

Sisältöön liittyviä epävarmuustekijöitä

Maakuntakaavan pitkästä aikatähtäyksestä

johtuen sen sisältöön liittyy useita epävar-
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muustekijöitä. Osa niistä  liittyy toteutuk-

seen, osa toteutuksen sijaintiin.

Suunniteltaessa alueita pitkällä aikajän-

teellä on mahdollista, että ajateltuja hank-

keita ei myöhemmässä vaiheessa toteuteta-

kaan. Hankkeen sisällyttämisellä maakunta-

kaavaan voidaan kuitenkin varmistaa, että

se ei jää toteuttamatta sen vuoksi, ettei riit-

täviä aluevarauksia ole varmistettu ajoissa.

Kuitenkin, mitä epävarmempi aluetarve on

tai mitä vähemmän hanke on sidoksissa

maakuntakaavan muuhun alueiden käyt-

töön, sitä perustellumpaa on jättää hanke

merkitsemättä kaavaan. Epävarman tulevai-

suuden hankkeen osoittamisen sijasta voi-

daan kaavassa harkita sellaista maankäyttö-

muotoa, joka sallii alueen käyttämisen jolla-

kin muulla, taloudellisesti tarkoituksenmu-

kaisella tavalla, mutta mistä ei aiheudu koh-

tuuttomia kustannuksia, jos hankkeen to-

teuttamiseen myöhemmin päädytään.

Sijainnin epävarmuus liittyy tilantee-

seen, jossa maakuntakaavaa laadittaessa itse

aluevaraustarve on tunnistettu mutta sen si-

jainti on maakuntakaavan yleispiirteisyys-

kin huomioon ottaen tavanomaista epävar-

mempi. Tällaiseen tilanteeseen voidaan jou-

tua esimerkiksi sen vuoksi, että suunnitellun

alueiden käytön sijoittumisperusteisiin vai-

kuttavia yksityiskohtaisia tietoja ei ole voitu

tai katsottu tarkoituksenmukaiseksi vielä

maakuntakaavavaiheessa selvittää. On

myös mahdollista, että maakuntakaavassa

jätetään tarkoituksellisesti kuntakaavoituk-

sen ratkaistavaksi esimerkiksi tielinjan tar-

kempi sijainti kunnan alueella, jolloin maa-

kuntakaavassa riittää vain ohjeellisen tielin-

jan tai yhteystarpeen osoittaminen.  Tunnis-

tetut mutta sijainniltaan epävarmat aluei-

denkäyttötarpeet voidaan maakuntakaavas-

sa osoittaa myös muilla tavoin kuin varsi-

naisina aluevarauksina. Tiehankkeiden osal-

ta on asiaa tarkasteltu seikkaperäisemmin

luvussa 3.2.8.

3.1.5

Vaihtoehtoiset aluevaraukset

Vaihtoehtojen tutkiminen ja arviointi on

keskeinen osa kaikkea suunnittelua,  myös

maakuntakaavoitusta. Kuitenkin vaihtoeh-

toisten aluevarausten esittämiseen lopulli-

sessa kaavassa tulisi suhtautua pidättyvästi,

koska maakuntakaava on juuri se väline,

jossa yhteen sovittamisen ja vaikutusarvi-

ointien tuloksena on pyrittävä karsimaan eri

suunnitteluvaihtoehdoista pois ympäristö-

vaikutusten kannalta tai muuten huonoim-

mat vaihtoehdot. Toteutusvaihtoehdon

tarkka sijainti voidaan kuitenkin maakunta-

kaavassa tarvittaessa määritellä tavanomais-

ta yleispiirteisemmin ja jättää yksityiskohtai-

nen sijaintiratkaisu vasta kuntakaavoituk-

sessa selvitettäväksi. Vaihtoehtoiset alueva-

raukset, varsinkin jos ne kohdistuvat saman

maanomistajan alueelle, saattavat olla myös

lainvastaisia, jos niiden perusteella ei voida

riittävän selvästi arvioida kaavan kohtuulli-

suutta maanomistajan kannalta.
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Maakuntakaavaa laadittaessa saattaa kuiten-

kin eräiden alueidenkäyttömuotojen, esim.

liikenneväylien osalta nousta esille tarve

osoittaa samanaikaisesti sekä lyhyemmän

että pitemmän aikavälin ratkaisuja ja turva-

ta näin molempien kehittämis- ja toteutu-

mismahdollisuudet. Maakuntakaavasta tulisi

tällöin kuitenkin selvästi käydä ilmi, että

kyse ei ole toisiinsa nähden rinnasteisista

vaihtoehdoista vaan pikemminkin toteutus-

aikataulun suhteen porrastetusta alueiden-

käyttöratkaisusta. Vaihtoehtojen osoittami-

sen edellytyksenä on myös, että niiden suh-

de muuhun alueiden käyttöön on selvitetty

ja että vaihtoehtojen valinnalla ei ole olen-

naista merkitystä maakuntakaavan muun

sisällön kannalta.

3.1.6

Sisältönä yhteen sovitettu kokonaisuus

Maakuntakaavoitus on muun kaavoituksen

tavoin luonteeltaan yhteen sovittavaa suun-

nittelua. Tulevia alueidenkäyttötarpeita en-

nakoimalla voidaan hyvällä suunnittelulla

keskenään ristiriitaisetkin alueiden käyttöön

liittyvät tavoitteet sovittaa yhteen eri osa-

puolia tyydyttävällä tavalla.

Maakuntakaavan yhteen sovittavasta

luonteesta johtuu, ettei kaikkia kaavan sisäl-

lölle asetettuja tavoitteita eikä kaikkia maan-

käyttö- ja rakennuslain sisältövaatimuksia

voida aina välttämättä saavuttaa täysimää-

räisinä. Maakuntakaavan sisältöä onkin tar-

kasteltava kokonaisuutena ja huolehdittava

siitä, että kaava mahdollisimman tasapainoi-

sella tavalla vastaa  lain vaatimuksia.

Eri alueidenkäyttötavoitteita yhteen so-

vitettaessa on otettava huomioon MRL 24

§:n säännös, jonka mukaan maakuntakaaval-

la on edistettävä valtakunnallisten alueiden-

käyttötavoitteiden toteuttamista. Mikäli val-

takunnallinen ja maakunnallinen tai seudulli-

nen alueidenkäyttötavoite ovat keskenään

ristiriidassa, on etusija annettava valtakun-

nalliselle alueidenkäyttötavoitteelle. Käytän-

nössä valtakunnalliset alueidenkäyttötavoit-

teet kuitenkin mahdollistavat maakuntata-

solla yleensä useita eri ratkaisuvaihtoehtoja,

mikä näin lisää mahdollisuuksia ottaa maa-

kunnalliset ja seudulliset tavoitteet riittävässä

määrin huomioon valtakunnallisten tavoit-

teiden rinnalla.

3.1.7

Vaikutusarviointien merkitys

maakuntakaavan sisällölle

Vaikutusten arviointi on keskeinen osa maa-

kuntakaavoitusta. Arvioinnin keskeisenä ta-

voitteena on sellaisen suunnittelun lopputu-

loksen saavuttaminen, joka on eri osapuol-

ten ja näkökohtien kannalta hyväksyttävä ja

esillä olleista vaihtoehdoista kokonaisuutena

paras mahdollinen. Vaikutusarviointien tulee

olla kiinteä osa maakuntakaavan laadintaa

koko laadintaprosessin ajan. Yksityiskohtai-

semmin asiaa on tarkasteltu “Osallistuminen

ja vaikutusten arviointi maakuntakaavoituk-

sessa” -oppaassa.
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Vaikutusarviointien avulla voidaan osaltaan

varmistua siitä, että maakuntakaavan sisältö

vastaa sille asetettuja MRL 28 §:n vaatimuk-

sia. Vaikutusarvioinneilla on myös merki-

tystä maakuntakaavan sisällön rajauksen ja

sopivien esitystapavaihtoehtojen valinnan

kannalta. Vaikutusarviointien avulla saa-

daan tietoa siitä, onko asialla paikallista, yli-

kunnallista tai tätä laajempaa merkitystä. Ne

antavat näin perusteita maakuntakaavan si-

sällön rajaamiselle MRL 25 §:n mukaisella ta-

valla. Kuitenkin on huomattava, että vaiku-

tusten maantieteellisen laajuuden ohella on

olemassa myös muita rinnakkaisia perustei-

ta (kts. luku 2.2.2) maakuntakaavalla ohjat-

tavien kysymysten määrittelemiseksi.

Sisällön ja esitystavan yleispiirteisyy-

destä seuraa, että maakuntakaava useimmi-

ten mahdollistaa monia erilaisia toteutusta-

poja. Vaikutusselvitysten avulla voidaan ar-

vioida, mitkä näistä toteutustavoista ovat

hyväksyttäviä ja mitkä eivät ja millä edelly-

tyksillä tai reunaehdoilla maakuntakaavan

ajateltu ratkaisu on toteuttamiskelpoinen.

Tämä antaa puolestaan perusteita maakun-

takaavan ohjaustarpeen arvioimiselle sekä

tarkoituksenmukaisen sisällön ja esitystavan

yleispiirteisyyden tason määrittelylle.

3.1.8

Periaatteelliset sisältöelementit

Maakuntakaavan sisältöä ja sen ohjaavaa

vaikutusta muuhun alueiden käytön suun-

nitteluun voidaan havainnollistaa kuvaamal-

la maakuntakaavan sisältöä kahdella eri

ulottuvuudella.

Ensimmäistä voidaan kutsua ’muutok-

sen ja säilymisen’ ulottuvuudeksi. Maakunta-

kaavassa osoitetaan yhtäältä alueiden käy-

tön muutosalueita ja toisaalta alueita, joiden

tulisi säilyä nykyisessä käytössä. Molempiin

ryhmiin voi kuulua lähes kaiken tyyppisiä

alueita rakennetuista alueista luonnonsuoje-

lualueisiin saakka. Merkittävää on, että mo-

niin maakuntakaavan sisältökysymyksiin

liittyy samanaikaisesti sekä muuttamisen

että säilyttämisen ohjaustarvetta. Siten esi-

merkiksi uuden yhdyskuntarakentamisen

alueella saattaa olla tarvetta määritellä niitä

luonto- ja kulttuuriarvoja, jotka tulisi uudis-

rakentamisen yhteydessä säilyttää. Vastaa-

vasti rakennussuojelualueella voidaan mää-

ritellä niitä kunnostus- ja lisärakentamis-

muotoja sekä muita alueiden käytön kehit-

tämisperiaatteita, joita alueella on mahdol-

lista toteuttaa suojeluarvoja vaarantamatta.

Toista ulottuvuutta voidaan kutsua ’ak-

tiivisen ja reagoivan ohjauksen’ ulottuvuudeksi.

’Aktiivinen’ maakuntakaava osoittaa kehi-

tyksen haluttavan suunnan, joka voi olla

joko alueiden käyttöä muuttava tai sitä säi-

lyttävä. ’Reagoivassa’ maakuntakaavassa ei

oteta kantaa alueiden käytön suoranaisiin

muuttamis- tai säilyttämistarpeisiin vaan

osoitetaan niitä rajoituksia ja reunaehtoja,

jotka on otettava huomioon kun alueiden

käyttöä ryhdytään muuten järjestämään.

’Reagoiva’ maakuntakaava jättää siten aluei-

den käytön varsinaisen määrittelyn kunta-
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kaavoituksen tai muun yksityiskohtaisem-

man suunnittelun tehtäväksi. ’Reagoivan’

maakuntakaavan rajoitukset ja reunaehdot

voivat olla joko positiivisia tai negatiivisia

sen mukaan osoittavatko ne, mitkä tai min-

kä tyyppiset toiminnat ovat alueella sallittu-

ja tai kiellettyjä. Maakuntakaavassa voi

esiintyä samanaikaisesti sekä ’aktiivisia’ että

’reagoivia’ sisältöelementtejä.

Maakuntakaavan eri tyyppisen sisällön

vaihtoehtoisia esitystapoja käsitellään yksi-

tyiskohtaisemmin tämän oppaan luvussa 5

sekä “Maakuntakaavamerkinnät ja -määrä-

ykset” -oppaassa.

3.1.9

Maakuntakaavan rakentamisrajoitus

MRL 33.1 §

Maakuntakaavassa virkistys- tai suojelualueek-

si taikka liikenteen tai teknisen huollon verkos-

toja tai alueita varten osoitetulla alueella on

voimassa rakentamista koskeva rajoitus. Raken-

tamisrajoituksen aluetta voidaan kaavassa eri-

tyisellä määräyksellä laajentaa tai supistaa.

Maakuntakaavan sisältö jakautuu MRL 33

§:n mukaisesti kahteen, oikeusvaikutuksil-

taan erilaiseen osaan. Alueella, jolla on voi-

massa MRL 33.1 §:n mukainen rakentamis-

rajoitus, ei lupaa rakennuksen rakentami-

seen saa myöntää siten, että vaikeutetaan

maakuntakaavan toteutumista. Rakentamis-

rajoitus on ehdollinen, siten että lupa raken-

tamiseen on kuitenkin myönnettävä, jos

maakuntakaavasta johtuvasta luvan epää-

misestä aiheutuisi hakijalle huomattavaa

haittaa eikä aluetta lunasteta tai suoriteta

haitasta kohtuullista korvausta. Sen sijaan

alueella, jolla tällainen rakentamisrajoitus ei

ole voimassa, ei maakuntakaavalla myös-

kään ole välitöntä vaikutusta rakentami-

seen.

Kaavan vahvistuspäätöksen tullessa

voimaan myös rakentamisrajoitus on voi-

massa maankäyttö- ja rakennuslain 33.1 §:n

tarkoittamilla alueilla automaattisesti, ellei

rakentamisrajoituksen aluetta nimenomai-

sesti ole kaavamääräyksellä supistettu tai

laajennettu. Rakentamisrajoitusalueen laa-

jentamisen  tulee perustua selkeisiin kaavoi-

tuksellisiin perusteisiin, joita voivat olla esi-

merkiksi valtakunnalliset alueidenkäyttöta-

voitteet, ympäristöhaittojen ehkäiseminen

tai maisemalliset arvot. Mikäli esimerkiksi

maisema-alueilla tai vastaavilla on rakenta-

misen ohjaustarvetta, on rakentamisrajoi-

tuksen laajentaminen suositeltavaa. Tämä

koskee nimenomaisesti niitä alueita, joille ei

todennäköisesti laadita yleiskaavaa tai asema-

kaavaa. Näin esimerkiksi hajarakentamisen

ohjaus on pitkälti maakuntakaavan varassa.

Rakentamisrajoitusalueiden supistami-

nen  voidaan suorittaa, mikäli kaavan sisäl-

tövaatimukset voidaan turvata suppeam-

mankin rakentamisrajoituksen kautta.

Rakentamisrajoitusalueiden laajuutta

harkittaessa on otettava huomioon, että se

saattaa olla yksi peruste arvioitaessa aiheu-

tuuko kaavasta maanomistajalle kohtuuton-
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ta haittaa. Tämän arvioiminen edellyttää

yleensä rakentamisrajoituksen kohteena

olevien alueiden maanomistusolojen selvit-

tämistä. Myös maakuntakaavan sisällön ja

esitystavan tulee näillä alueilla olla riittävän

selkeä niin, että rakentamisrajoitusta koske-

vien säännösten asianmukainen soveltami-

nen on mahdollista.

3.2
Maankäyttö- ja rakennuslain
sisältövaatimukset

3.2.1

Sisältöön kohdistuvat vaatimukset ja

rajoitukset

MRL 28 §

Maakuntakaavaa laadittaessa on valtakunnalli-

set alueidenkäyttötavoitteet otettava huomioon

siten kuin siitä edellä säädetään. Kaavaa laadit-

taessa 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 erityi-

sesti 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 käyt-

töön

5) maakunnan elinkeinoelämän toiminta-

edellytyksiin

6) maiseman, luonnonarvojen ja kulttuuri-

perinnön vaalimiseen; sekä

7) virkistykseen soveltuvien alueiden riittä-

vyyteen

Kaavaa laadittaessa on myös pidettävä sil-

mällä alueiden käytön taloudellisuutta ja sitä,

ettei maanomistajalle tai muulle oikeuden halti-

jalle aiheudu kohtuutonta haittaa. Kaavaa laa-

dittaessa on selvitettävä, kenen toteutettavaksi

kaava ja sen edellyttämät toimenpiteet kuulu-

vat.

Edellä tässä pykälässä mainitut seikat on sel-

vitettävä ja otettava huomioon siinä määrin

kuin maakuntakaavan tehtävä yleispiirteisenä

kaavana edellyttää.

Maakuntakaavan sisältö määräytyy MRL 5

§:ssä säädettyjen alueiden käytön suunnitte-

lun tavoitteiden pohjalta. Tavoitteita toteut-

tavista maakuntakaavan sisältövaatimuksis-

ta on säädetty MRL 28 §:ssä.

Maakuntakaavan sisältövaatimukset

ovat oikeudellisesti sitovia ja niiden huomi-

oon ottaminen kaavaa laadittaessa on sen

vahvistamisen edellytys. Sisältövaatimukset

voivat  myös olla perusteena muutoksen-

haulle.

Maankäyttö- ja rakennuslain 28 §:n li-



Maakuntakaavan sisältö ja esitystapa

39

1.

2.

3.

4.

5.

säksi on maakuntakaavaa laadittaessa eri-

tyisesti otettava huomioon saman lain 25 §.

Säännös rajoittaa maakuntakaavan sisältöä

niin, että maakuntakaavassa voidaan osoit-

taa aluevarauksia vain siltä osin ja sillä tark-

kuudella kuin alueiden käyttöä koskevien

valtakunnallisten tai maakunnallisten tavoit-

teiden kannalta taikka useamman kuin yh-

den kunnan alueiden käytön yhteen sovitta-

miseksi on tarpeen.

Maakuntakaavan sisällön määrittelyä

varten voidaan alueidenkäyttökysymykset

tältä pohjalta jakaa neljään ryhmään:

1) Alueidenkäyttökysymykset, joiden si-

sältyminen maakuntakaavaan on MRL

28 §:n mukaan edellytys maakuntakaa-

van lainmukaisuudelle. Näitä voidaan

kutsua maakuntakaavan vähimmäis-

vaatimuksiksi.

2) Alueidenkäyttökysymykset, joiden kä-

sittely maakuntakaavassa on MRL 28

§:n ja myös hyvien suunnitteluperiaat-

teiden mukaista ja joiden siten tulisi

kuulua maakuntakaavan sisältöön,

mutta jotka eivät ole välttämätön edel-

lytys maakuntakaavan lainmukaisuu-

delle.

3) Alueidenkäyttökysymykset, joita voi-

daan käsitellä maakuntakaavassa, mut-

ta jotka eivät ole välttämätön edellytys

maakuntakaavan lainmukaisuudelle.

Näitä ovat lähinnä sellaiset ylikunnalli-

siksi katsottavat alueidenkäyttökysy-

mykset, joihin ei liity merkittäviä maa-

kunnallisia tai seudullisia tarpeita.

4) Alueidenkäyttökysymykset, jotka eivät

MRL 25 §:n mukaisesti kuulu maakun-

takaavan sisältöön ja niitä voidaan si-

ten pitää lainvastaisina.

Maakuntakaavassa käsiteltävien alueiden-

käyttökysymysten lisäksi maankäyttö- ja

rakennuslaki asettaa vaatimuksia myös

maakuntakaavassa esitettävien ratkaisujen

laadullisille ominaisuuksille. Seuraavassa py-

ritään valottamaan maakuntakaavan sisäl-

töä MRL 28 §:n säännösten pohjalta niin,

että sekä sisällön laadulliset vaatimukset ja

myös MRL 25 §:n asettamat reunaehdot tu-

levat huomioon otetuiksi.

3.2.2

Valtakunnallisten alueidenkäyttö-

tavoitteiden huomioon ottaminen

MRL 24.2 §

Maakunnan suunnittelussa ja muussa aluei-

den käytön suunnittelussa on huolehdittava

valtakunnallisten alueidenkäyttötavoitteiden

huomioon ottamisesta siten, että edistetään nii-

den toteuttamista.

Maankäyttö- ja rakennuslain 24 §:n ja 28 §:n

mukaan maakuntakaavaa laadittaessa on

valtakunnalliset alueidenkäyttötavoitteet

otettava huomioon siten, että edistetään nii-

den toteuttamista. Valtakunnallisten aluei-

denkäyttötavoitteiden merkitystä ja asemaa

kaavajärjestelmässä sekä suhdetta maakun-

takaavoitukseen on käsitelty edellä luvussa

2.2.3.
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Valtioneuvosto päätti valtakunnallisista alu-

eidenkäyttötavoitteista 30.11.2000. Päätök-

sessä tavoitteet on jaettu alueiden käyttöä ja

sen suunnittelua ohjaavien vaikutusten pe-

rusteella yleis- ja erityistavoitteisiin. Yleista-

voitteet ovat luonteeltaan alueiden käyttöä

ja alueiden käytön suunnittelua koskevia pe-

riaatteellisia linjauksia. Erityistavoitteet ovat

alueiden käyttöä ja sen suunnittelua koske-

via velvoitteita. Luonteeltaan ne voivat olla

esimerkiksi maakuntakaavoitukselle annet-

tuja toimeksiantoja kuten tuulivoiman hyö-

dyntämiseen parhaiten soveltuvien alueiden

osoittaminen rannikko- ja tunturialueilla. Ne

voivat olla myös alueiden käyttöä koskevia

reunaehtoja. Tällainen on esimerkiksi tavoi-

te, jonka mukaan ei ilman erityisiä perusteita

tule hyviä ja yhtenäisiä peltoalueita ottaa

taajamatoimintojen käyttöön.

Maakuntakaavoituksessa tulevat sovel-

lettavaksi lähtökohtaisesti kaikki tavoitteet

eli sekä yleis- että erityistavoitteet. Osa eri-

tyistavoitteista on kohdennettu koskemaan

maakunnan suunnittelua tai maakuntakaa-

voitusta, jolloin ne välittyvät kuntakaavoi-

tukseen vain maakuntakaavan ohjausvaiku-

tuksen välityksellä. Osa erityistavoitteista on

taas määritelty koskemaan alueiden käytön

suunnittelua tai alueiden käyttöä yleensä,

jolloin ne maakuntakaavan ohella koskevat

suoraan myös kuntakaavoitusta.

Maankäyttö- ja rakennuslain 24.2 §:n

velvoite valtakunnallisten alueidenkäyttöta-

voitteiden toteuttamisen edistämisestä maa-

kunnan suunnittelussa merkitsee sitä, että

niille tulee löytyä maakunnallinen ja siten

useimmiten myös maakuntakaavassa esitet-

ty tulkinta. Maakuntakaavassa tavoitteet

konkretisoidaan siinä määrin kuin maakun-

takaavan tehtävä yleispiirteisenä kaavana

edellyttää. Tämä tarkoittaa valtakunnallisia

alueidenkäyttötavoitteita edistävien ja nii-

den toteutumista tukevien alueidenkäyttö-

periaatteiden, aluevarausten sekä tarvittaes-

sa näihin liittyvien täsmentävien määräys-

ten esittämistä maakuntakaavassa. Tavoit-

teet tulee sovittaa yhteen maakunnallisten ja

paikallisten tavoitteiden kanssa. Jos valta-

kunnalliset, maakunnalliset ja paikalliset ta-

voitteet ovat keskenään ristiriidassa, on

maakuntakaavassa päädyttävä sellaiseen

ratkaisuun, jolla edistetään valtakunnallisen

alueidenkäyttötavoitteen toteutumista.

Valtakunnallisten alueidenkäyttöta-

voitteiden huomioon ottamista on selostettu

myös  jäljempänä aihepiirikohtaisten sisältö-

vaatimusten yhteydessä luvuissa 3.2.6-

3.2.16.

3.2.3

Maakunnan oloista johtuvat

erityiset tarpeet

Maakunnan oloista johtuvat erityiset tarpeet

ovat perusteena maakuntakaavalle asetetta-

ville maakunnallisille ja seudullisille tavoit-

teille. Ne vaikuttavat myös siihen, miten

maankäyttö- ja rakennuslain mukaiset sisäl-

tövaatimukset painottuvat suunnittelun läh-

tökohtina ja yhteen sovitettaessa niiden mu-
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kaisia alueidenkäyttötarpeita toisiinsa. Maa-

kunnan oloista johtuvat erityiset tarpeet ja

niiden huomioon ottaminen tulisi määritellä

kaavaprosessin alkuvaiheessa. Lähtökohta-

na tälle ovat mm. maakuntasuunnitelmassa

esitetyt linjaukset, joita maakuntakaavalla

tulee pyrkiä edistämään.

Erityiset tarpeet voivat liittyä esimer-

kiksi alue- ja elinkeinorakenteeseen, maan-

tieteelliseen sijaintiin, ilmasto-olosuhteisiin,

ympäristön erityispiirteisiin, historialliseen

kehitykseen, väestörakenteeseen tai alueen

taloudelliseen asemaan ja näissä ennakoita-

vissa oleviin muutoksiin. Maakunnan oloista

johtuvat erityiset tarpeet voivat myös liittyä

yleiseen suunnittelutilanteeseen maakunta-

kaavan alueella ja tätä kautta kaavan laati-

misen tarkoitukseen. Tällä voi olla merkitys-

tä mm. maakuntakaavan yleispiirteisyyteen

sekä maakuntakaavan mahdolliseen laatimi-

seen MRL 27 §:n mukaisesti joko vaiheittain

tai osa-alueittain.

3.2.4

Yhteen sovittaminen maakuntakaava-

alueeseen rajoittuvien alueiden

maakuntakaavoituksen kanssa

Yhteen sovittamisen vaatimus naapurimaa-

kuntien suunnittelun kanssa liittyy erityises-

ti ylimaakunnallisiin tai valtakunnallisiin tar-

peisiin. Näiden huomioon ottaminen edel-

lyttää maakuntien liittojen välistä yhteistyö-

tä. Esimerkkejä tällaisista asioista ovat alue-

rakenteen kehittämiskysymykset, ylimaa-

kunnalliset työmarkkina-alueet, laajat vesis-

töalueet, valtakunnallinen tieverkko tai mai-

sema-aluekokonaisuudet. Usein erityisesti

maakuntien raja-alueilla on myös tarvetta

kaavojen teknisluonteiseen yhteen sovitta-

miseen rajan molemmin puolin. Tarpeet voi-

vat liittyä myös maakuntakaava-alueen si-

sälle sijoittuviin hankkeisiin tai hankekoko-

naisuuksiin, mikäli niillä on merkittäviä vai-

kutuksia yli maakuntarajojen.

Voimassa tai vireillä olevat naapuri-

maakuntien maakunta- tai seutukaavat on

otettava huomioon suunnittelun lähtökohti-

na. Mikäli nämä eivät esim. sisällöllisten

puutteiden tai vanhentuneisuuden takia

anna riittävää pohjaa maakuntien alueiden-

käyttötavoitteiden yhteen sovittamiselle on

erityistä huomiota kiinnitettävä suunnitte-

lun aikaiselle vuorovaikutukselle naapuriliit-

tojen välillä.

3.2.5

Luonnonsuojelulain mukaisten luonnon-

suojeluohjelmien ja -päätösten sekä

maisema-aluetta koskevien

perustamispäätösten oleminen ohjeena

Luonnonsuojeluohjelmat ja -päätökset

Luonnonsuojeluohjelmilla tarkoitetaan

luonnonsuojelulain (1096/1996, LSL) 7 §:n

mukaisia valtakunnallisesti merkittävien

luonnonarvojen turvaamiseksi laadittavia

valtioneuvoston hyväksymiä uusia luon-

nonsuojeluohjelmia. Niiden oikeusvaikutuk-
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sista on säädetty LSL 9 §:ssä, jonka mukaan

ohjelmaan kuuluvalla alueella ei saa suorit-

taa sellaista toimenpidettä, joka vaarantaa

suojelun tarkoituksen (toimenpiderajoitus).

Ohjelmilla on myös viranomaisvaikutus,

joka koskee valtion viranomaisia ja laitok-

sia. Näiden on suunnitellessaan toimenpitei-

tään ja päättäessään niiden toteuttamisesta

katsottava, ettei toimenpiteillä vaikeuteta

luonnonsuojeluohjelman toteuttamista.

Maakuntakaavan sisältöön oikeudelli-

sesti vaikuttavia ovat myös ne valtioneu-

voston jo hyväksymät vanhat suojeluohjel-

mat ja -päätökset, jotka on mainittu LSL 77

§:ssä. Näitä ovat:

• kansallis- ja luonnonpuistoverkon ke-

hittämisohjelma (24.2.1979, täydennet-

ty 2.4.1980, 19.12.1985 ja 16.6.1988);

• soidensuojelun perusohjelma

(19.4.1979 ja 26.3.1981);

• lintuvesiensuojeluohjelma (3.6.1982);

• lehtojensuojeluohjelma (13.4.1989);

• Mikkelinsaarten saariryhmän suojelu-

päätös (24.8.1989);

• rantojensuojeluohjelma (20.12.1990)

sekä

• vanhojen metsien suojeluohjelma

(27.6.1996).

Luonnonsuojelulain mukaisten ohjelmien ja

päätösten oleminen ohjeena tarkoittaa nii-

den mukaisten alueiden ja kohteiden esittä-

mistä  maakuntakaavassa  kaavan esitys-

tarkkuuden mukaisella tavalla. Maakunta-

kaavassa tulee myös varmistua siitä, että

valtakunnallisten ohjelmien ja päätösten

mukaisiin alueisiin kohdistuvat kaavan ym-

päristövaikutukset ovat hyväksyttäviä. Suo-

jeluohjelmaan sisältyvän alueen rajaus voi-

daan tarkempien selvitysten perusteella

osoittaa maakuntakaavassa tarkistettuna.

Tämä voi tulla kyseeseen erityisesti, jos alu-

een luonnonarvoissa on ohjelman hyväksy-

misen jälkeen tapahtunut muutoksia tai mi-

käli siihen on muutoin erityisiä syitä. Raja-

uksen tarkistaminen on syytä suorittaa yh-

teistyössä alueen vastuullisen luonnonsuoje-

luviranomaisen eli alueellisen ympäristökes-

kuksen kanssa.

On huomattava, ettei kaikkia edellä

mainittuihin ohjelmiin sisältyviä alueita ole

tarkoitus suojella luonnonsuojelulailla. Esi-

merkiksi suuri osa rantojensuojeluohjel-

maan sisältyvistä alueista toteutetaan ensisi-

jaisesti maankäyttö- ja rakennuslain muka-

isin keinoin. Tämä tulee ottaa huomioon,

kun harkitaan alueiden esittämistapaa maa-

kuntakaavassa.

Valtioneuvoston 3.5.1984 hyväksymä

harjujensuojeluohjelma ei ole edellä tarkoi-

tettu luonnonsuojelulain mukainen suojelu-

ohjelma. Maakuntakaavaa laadittaessa sitä

on pidettävä alueen luonnonarvoihin perus-

tuvana valtakunnallisena inventointina ja

valtioneuvoston kannanilmaisuna, jonka

mukaisia tavoitteita toteutetaan lähinnä

maa-aineslain sekä maankäyttö- ja raken-

nuslain mukaisilla keinoilla.

Huomattavaa on myös, että suuri osa

edellä mainittujen suojeluohjelmien alueista

sisältyy valtioneuvoston hyväksymään eh-
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dotukseen Euroopan yhteisön Natura 2000

-verkostoon kuuluviksi alueiksi. Natura

2000 -verkoston merkitystä maakuntakaa-

van sisällön kannalta on selostettu tarkem-

min tämän oppaan luvussa 3.2.14.

Maisema-alueet

Luonnonsuojelulain 32 §:n mukainen maise-

ma-alue voidaan perustaa alueen luonnon-

tai kulttuurimaiseman kauneuden, historial-

listen ominaispiirteiden tai siihen liittyvien

muiden erityisten arvojen säilyttämiseksi ja

hoitamiseksi. Valtakunnallisesti merkittävän

maisema-alueen perustamisesta ja tarkoi-

tuksesta tekee päätöksen ympäristöministe-

riö ja muusta maisema-alueesta alueellinen

ympäristökeskus maakunnan liiton esityk-

sestä. Maisema-alueen käsittelyä maakunta-

kaavassa koskevat samat periaatteet kuin

luonnonsuojeluohjelmiakin. Lisäksi on syytä

huomata, että luonnonsuojelulain tarkoitta-

mien maisema-alueiden lisäksi on olemassa

myös muita maiseman tai kulttuuriperinnön

vaalimisen kannalta arvokkaita alueita ja

kohteita, jotka on otettava huomioon maa-

kuntakaavaa laadittaessa. Näitä käsitellään

jäljempänä luvussa 3.2.13.

3.2.6

Maakunnan tarkoituksenmukainen

alue- ja yhdyskuntarakenne

Aluerakenteella tarkoitetaan väestön ja asu-

misen, työpaikkojen ja tuotantotoiminnan,

palvelujen ja vapaa-ajan alueiden sekä näitä

toimintoja yhdistävien liikenneväylien ja

teknisen huollon verkostojen yleispiirteistä

sijoittumista maakunnan alueelle ja niiden

keskinäisiä suhteita.

Yhdyskuntarakenteella tarkoitetaan edel-

lä mainittujen toimintojen yleispiirteistä si-

joittumista ja keskinäisiä suhteita yksittäises-

sä yhdyskunnassa tai työssäkäyntialueella,

joka voi sisältää yhden tai useamman pää-

keskuksen ja niihin liittyvät alakeskukset

sekä vastaavat toiminnalliset ja rakenteelli-

set verkostot kuin edellä.

Alue- ja yhdyskuntarakenteen tarkoi-

tuksenmukaisuutta on arvioitava sekä talo-

udelliselta, sosiaaliselta että ekologiselta

kannalta. Sisältövaatimus liittyy siten kiinte-

ästi lähes kaikkiin muihin MRL 28 §:n sisäl-

tövaatimuksiin. Pyrittäessä maakuntakaa-

vassa tarkoituksenmukaiseen alue- ja yh-

dyskuntarakenteeseen on tarpeellista kiin-

nittää huomiota mm. seuraaviin asioihin:

• vastaavuus väestö- ja tuotantoraken-

teessa ennakoitujen kehitysarvioiden

kanssa;

• olemassa olevien rakenteiden tehokas

hyväksikäyttö;

• eri toimintojen kuten työpaikkojen,

palvelujen ja virkistysalueiden hyvä

saatavuus ja saavutettavuus;

• eri toimintojen välisten yhteystarpei-

den tyydyttäminen;

• kaupunki- ja maaseutualueiden tasa-

painoinen kehittäminen ja niiden väli-

nen vuorovaikutus;
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• kävelyn, pyöräilyn ja joukkoliikenteen

edellytysten parantaminen;

• alueellisen työpaikkaomavaraisuuden

lisääminen;

• onnettomuusriskien ja haitallisten ter-

veysvaikutusten minimointi;

• olemassa olevan rakennetun ympäris-

tön tarkoituksenmukainen käyttö ja

muu huomioiminen sekä

• luonnonvarojen kestävän käytön edis-

täminen.

Suunnitteluperiaatteita ja

-tavoitteita

Maakunnan alue- ja yhdyskuntarakenteen

kehittämistä koskevia tavoitteita voi sisältyä

mm. maakuntasuunnitelmaan. Maakunta-

kaavalla tulee pyrkiä edistämään näiden to-

teutumista. Alue- ja yhdyskuntarakennetta

koskevia suunnitteluratkaisuja tehtäessä on

myös otettava huomioon valtakunnalliset

alueidenkäyttötavoitteet MRL 24 §:n mukai-

sella tavalla. Valtioneuvoston hyväksymissä

valtakunnallisissa alueidenkäyttötavoitteissa

kiinnitetään huomiota mm. ylimaakunnalli-

siin kehittämisvyöhykkeisiin, maaseudun

alue- ja yhdyskuntarakenteen kehittämi-

seen, raja-alueiden erityiskysymyksiin, ole-

massa olevien rakenteiden hyväksikäyttöön

ja yhdyskuntarakenteen eheyttämiseen.

Valtakunnallisten alueidenkäyttöta-

voitteiden mukaisesti uusia huomattavia

asuin-, työpaikka- tai palvelutoimintojen

alueita ei tule ilman perusteltua syytä sijoit-

taa irralleen olemassa olevasta yhdyskunta-

rakenteesta. Lisäksi vähittäiskaupan suur-

yksiköt tulisi sijoittaa yhdyskuntarakennetta

tukevalla tavalla. Maaseudun taajamia ja ky-

läverkostoa sekä infrastruktuurin hyväksi-

käyttöä on mahdollisuuksien mukaan tuet-

tava suuntaamalla näihin asutusta sekä mat-

kailu- ja muita vapaa-ajan toimintoja.

Alue- ja yhdyskuntarakenteen kehittä-

mistä koskevat tavoitteet on Euroopan laa-

juisissa puitteissa määritelty Euroopan unio-

nin jäsenvaltioiden yhteistyönä syntyneessä

Euroopan aluesuunnittelun ja aluekehityk-

sen suuntaviivat, ESDP-asiakirjassa. Siinä

korostuu mm. monikeskuksisen alueraken-

teen edistäminen. Lisäksi Euroopan neuvos-

ton jäsenmaiden aluesuunnitteluministerien

konferenssin (CEMAT) hyväksymiin kestä-

vän aluesuunnittelun ja aluekehityksen  pe-

riaatteisiin sisältyy koko Eurooppaa koske-

via alue- ja yhdyskuntarakennetavoitteita.

Suunnittelutarpeita

Alue- ja yhdyskuntarakennetta koskevan

maakuntakaavatasoisen suunnittelun perus-

tehtäviin kuuluvat maakunnan eri yhdys-

kuntien muodostaman aluerakenteellisen

verkoston sekä yhdyskuntarakenteen ja sen

osien keskeisten kehittämis-, mitoitus- ja si-

joittamisperiaatteiden osoittaminen sillä

tarkkuudella, kuin kuntien väliset seudulli-

set yhteensovittamistarpeet sekä maakun-

nalliset ja seudulliset periaatteet sitä edellyt-

tävät.
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Maakuntatasolla suunnittelutarpeet  kohdis-

tuvat ennen muuta alueisiin, joilla esiintyy

voimakkaita alue- ja yhdyskuntarakenteen

muutospaineita. Näitä ovat mm. yhdyskun-

tien laajentumis- ja eheyttämistarpeet kas-

vavilla seuduilla sekä alueiden käytön so-

peuttamistarpeet taantuvilla alueilla.

Kasvu- ja taantumailmiöiden ohella

muita merkittäviä suunnittelutarvetta aihe-

uttavia tekijöitä ovat alue- ja yhdyskuntara-

kenteen toiminnalliset muutokset, verkottu-

minen sekä asumisväljyyden ja muiden asu-

misen laadullisten ominaisuuksien tai elin-

ympäristön muutokset. Maakuntatasolla

tärkeitä  suunnittelukohteita ovat myös  eri-

laiset alueelliset kaupunki- ja maaseutuvyö-

hykkeet.

Yhdyskuntarakenteen maakunnalliset

ja seudulliset suunnittelutarpeet vaihtelevat

yhdyskuntien koon ja ominaisuuksien pe-

rusteella. Maakuntakaavaa laadittaessa on

MRL 25 §:n mukaisesti erotettava toisistaan

vaikutuksiltaan maakunnalliset ja seudulliset

asiat niistä asioista, jotka on syytä ratkaista

kunnan sisäisin päätöksin. Suunnittelutar-

peita ja maakuntakaavassa ratkaistavia ky-

symyksiä voidaan luonnehtia  yhdyskunta-

tyyppien mukaan seuraavasti:

Maaseutualueet:

• perusrakenteen kannalta tärkeät kylä-

verkostot ja niiden yhteydet maakun-

nan liikenneverkkoon.

Pienet yhdyskunnat, jotka sijoittuvat yhden kun-

nan alueelle ja joiden yhdyskuntarakenteelliset

vaikutukset esimerkiksi asunto- ja työmarkkinoi-

den osalta eivät sanottavasti ulotu naapurikunti-

en alueelle:

• merkitykseltään vähintään seudulliset

tiet ja niiden suhde taajamarakentee-

seen sekä

• maakuntakaavassa ratkaistavien suo-

jelu- tai säilyttämistavoitteiden asetta-

mat reunaehdot taajamarakenteen ke-

hittämiselle kuten taajamien läheisyy-

dessä sijaitsevat, vähintään seudullises-

ti merkittävät suojelu-, maisema- tai

pohjavesialueet sekä ulkoilu- ja virkis-

tysverkostot.

Keskisuuret yhdyskunnat, joiden  taajamaraken-

ne sijoittuu pääosin keskuskuntaan, mutta joiden

vaikutukset esimerkiksi väestökehityksen osalta

ulottuvat merkittävässä määrin myös naapuri-

kuntien alueelle:

• edellisten lisäksi:

• keskustatoimintojen alueet ja seudulli-

set vähittäiskaupan suuryksiköt;

• läpikulkuyhteyksien alueidenkäytöllis-

ten edellytysten turvaaminen;

• seudullisen saavutettavuuden kannalta

tärkeiden tai erityisiä ympäristövaati-

muksia  omaavien ylikunnallisten pal-

velutoimintojen kuten sairaaloiden tai

liikenteen terminaalien sijainti;

• kunta-/kasvusuuntakohtaiset yhdys-

kuntarakenteen kehittämisen ja mitoi-

tuksen periaatteet;
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• maakunnalliset ja seudulliset, taajama-

rakennetta jäsentävät virkistysalueet

ja viherkäytävät sekä

• useamman kunnan yhteiset teknisen

huollon ratkaisut.

Suuret yhdyskunnat, jotka rakenteeltaan ulottu-

vat useamman kunnan alueelle:

• edellisten lisäksi:

• kaupunkiseudun alakeskusjärjestelmä;

• kaupunkiseudun liikennejärjestelmän

perusratkaisut ja niiden edellyttämät

alueiden käytön periaatteet sekä

• ylikunnallista liikennettä synnyttävän

alueiden käytön sijoittuminen yhdys-

kuntarakenteessa.

Vähittäiskaupan suuryksiköt

MRL 58.3 §

Vähittäiskaupan suuryksikköä ei saa sijoittaa

maakunta- tai yleiskaavan keskustatoiminnoille

tarkoitetun alueen ulkopuolelle, ellei alue ole

asemakaavassa erityisesti osoitettu tätä tarkoi-

tusta varten. Vähittäiskaupan suuryksikkö

määritellään 114 §:ssä.

MRL 114 §

Vähittäiskaupan suuryksiköllä tarkoitetaan täs-

sä laissa yli 2 000 kerrosneliömetrin suuruista

vähittäiskaupan myymälää.

Mitä 1 momentissa säädetään, ei kuiten-

kaan koske paljon tilaa vaativan erikoistavaran

kauppaa.

MRL 125.4 §

Rakennuksen tai sen osan käyttötarkoituksen

olennaista muuttamista varten tarvitaan ra-

kennuslupa. Luvanvaraisuutta harkittaessa

otetaan huomioon käyttötarkoituksen muutok-

sen vaikutus kaavan toteuttamiseen ja muu-

hun maankäyttöön sekä rakennukselta vaadit-

taviin ominaisuuksiin. …  Vähittäiskaupan

suuryksikön toteuttamisella on katsottava ole-

van edellä tarkoitettua vaikutusta maankäyt-

töön, jollei aluetta ole asemakaavassa erityisesti

osoitettu tähän tarkoitukseen.

Kestävän yhdyskuntakehityksen ja palvelu-

jen saatavuuden turvaamiseksi lakiin on

otettu säännökset vähittäiskaupan suuryksi-

köistä. Maankäyttö- ja rakennuslain mukaan

vähittäiskaupan suuryksikköä ei saa sijoittaa

maakunta- tai yleiskaavan keskustatoimin-

noille tarkoitetun alueen ulkopuolelle, ellei

alue ole asemakaavassa erityisesti osoitettu

tätä tarkoitusta varten.

Kaupan suuryksiköiden sijoittumisella

on merkittäviä yhdyskuntarakenteellisia

vaikutuksia, jotka ovat usein myös ylikun-

nallisia ja seudullisia. Suuryksiköillä on kes-

keinen merkitys maakuntakaavatasolla teh-

tävissä alue- ja yhdyskuntarakenteellisissa

ratkaisuissa. Eri kaavatasojen välisen tehtä-

väjaon mukaisesti maakunnallisesti ja seu-

dullisesti vaikuttavien vähittäiskaupan suur-

yksiköiden sijoittumista ohjataan maakunta-

kaavalla.
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Jos yli 2000 kerrosneliömetrin vähittäiskau-

pan suuryksiköllä ei ole  maakunnallisia tai

seudullisia vaikutuksia, sitä ei tarvitse osoit-

taa maakuntakaavassa. Tällaisten suuryksi-

köiden sijoittumista voidaan ohjata pelkäs-

tään kuntakaavoituksen avulla. Yleensä kui-

tenkin kaikki hypermarket -tyyppiset myy-

mälät ovat vaikutuksiltaan seudullisia, joten

niiden sijoittuminen ratkaistaan useimmiten

maakuntakaavalla.

Suuryksiköiden vaikutusten merkittä-

vyyteen, alueelliseen laajuuteen ja siten

myös niiden maakuntakaavatasoiseen ohja-

ustarpeeseen vaikuttavat ennen muuta se,

missä määrin suuryksikön sijoittuminen vai-

kuttaa alueen muissa kunnissa sijaitsevien

vähittäiskaupan myymälöiden myyntiin ja

missä määrin suuryksikön ennakoidaan saa-

van asiakkaitaan oman sijaintikuntansa ul-

kopuolelta. Tähän vaikuttavat mm:

• yksikön sijainti suhteessa yhdyskunta-

rakenteeseen, kuten keskuksiin ja pal-

veluverkkoon, liikenneverkkoon ja

asutukseen;

• yksikön kokonaiskerrosala, myymälä-

tyyppi sekä toiminnan laatu;

• myyntitavoitteen suhde seudun osto-

voimaan ja sen arvioituun kehitykseen

sekä

• sijainti suhteessa kuntarajoihin.

Sellaisella vähittäiskaupan suuryksiköllä,

jonka asiakaskunnasta merkittävän osan en-

nakoidaan koostuvan muista kuin kyseisen

suuryksikön sijaintikunnassa asuvista asiak-

kaista, voidaan katsoa olevan seudullisia

vaikutuksia. Sama koskee sellaista kaupan

suuryksikköä, jolla ennakoidaan olevan

merkittävä vaikutus muiden kuin kyseisessä

sijaintikunnassa toimivien kauppojen myyn-

tiin.

Vähittäiskaupan suuryksiköiden sijoit-

tumista tulee maakuntakaavalla pyrkiä oh-

jaamaan siten, että ne tukisivat olemassa

olevaa yhdyskuntarakennetta ja yhdyskun-

tarakenteen muita kehittämistavoitteita.

Ensisijaisesti ne tulee pyrkiä sijoittamaan

muiden keskustatoimintojen yhteyteen joko

keskusta-alueille tai kaupunkiseutujen ala-

keskuksiin. Samalla on kiinnitettävä huo-

miota myös mahdollisen sijaintikeskuksen

yleiseen merkitykseen keskuksena ja sen

asemaan yhdyskuntarakenteessa. Koska

maakuntakaavassa on yleensä kyse huo-

mattavan suurista vähittäiskaupan yksiköis-

tä, tulisi myös sijaintikeskuksen asemalle

alue- ja yhdyskuntarakenteessa  asettaa eri-

tyisiä vaatimuksia.

Jos merkitykseltään maakunnallisia tai

seudullisia vähittäiskaupan suuryksiköitä on

tarpeellista sijoittaa keskustojen ulkopuolel-

le, on ne maakuntakaavassa erikseen osoi-

tettava ja esitettävä valtakunnallisten aluei-

denkäyttötavoitteiden mukaisesti ratkaisulle

riittävät perustelut.

Vähittäiskaupan suuryksiköt, joilla

katsotaan olevan vähintään seudullisia vai-

kutuksia, tulee maakuntakaavassa osoittaa

sellaisella tarkkuudella, että suuryksikön yh-

dyskuntarakenteellinen asema ja sen ylikun-

nalliset vaikutukset voidaan arvioida. Koska
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vähittäiskaupan suuryksiköiden toteutusjär-

jestyksellä on usein suuri merkitys kestävän

yhdyskuntakehityksen kannalta, tulisi maa-

kuntakaavassa tarkastella myös niiden to-

teutuksen ajoitusta erityisesti suhteessa yh-

dyskuntarakenteen muuhun kehitykseen.

Samoin tulee ottaa huomioon jo olemassa

olevien, nykyiseltä merkitykseltään paikal-

listen vähittäiskaupan yksiköiden sellaiset

laajennustarpeet, joilla voidaan ennakoida

olevan edellä kuvatun kaltaisia, vähintään

seudullisia vaikutuksia.

Maankäyttö- ja rakennuslain vähittäis-

kaupan suuryksiköitä koskevat säännökset

eivät koske paljon tilaa vaativan erikoistava-

ran kauppaa. Tällä tarkoitetaan esimerkiksi

huonekalu-, rakennustarvike- tai autokaup-

paa. Paljon tilaa vaativan erikoistavaran

kaupan käsitteen tulkinnasta on laadittu

ympäristöministeriön maankäyttö- ja raken-

nuslaki 2000 -julkaisusarjan opas 2/2000.

Myös paljon tilaa vaativan erikoistavaran

kaupan sijainnilla voi olla seudullisia vaiku-

tuksia. Tällaisessa tapauksessa myös sen si-

jaintia tulisi ohjata maakuntakaavalla. Huo-

miota tulisi kiinnittää myös ns. Retail Park -

tyyppisiin kaupan keskittymiin, joihin sijoit-

tuu paljon tilaa vaativan erikoistavaran kau-

pan ohella myös muuta vähittäiskauppaa.

Tällaisten keskittymien yhdyskuntaraken-

teelliset ja liikenteelliset vaikutukset voivat

olla verrannollisia vähittäiskaupan suuryksi-

köiden vaikutusten kanssa.

Alue- ja yhdyskuntarakennetta

koskevia selvitystarpeita

Alue- ja yhdyskuntarakennetta koskevat

maakuntakaavatasoiset ratkaisut edellyttä-

vät perustakseen riittäviä ja ajan tasalla ole-

via selvityksiä mm. alueen väestö- ja työ-

paikkakehityksestä, asumisesta, palveluista,

liikennemääristä ja kulkumuodoista, aluei-

den käytön ekologisista ja teknistaloudelli-

sista reunaehdoista jne. Nämä selvitykset on

tarkoituksenmukaista laatia tiiviissä yhteis-

työssä alueen kuntien ja mm. liikenneviran-

omaisten kanssa.

Valtakunnalliset alueidenkäyttötavoit-

teet sisältävät monia, erityisesti maakunnan

suunnittelua ja maakuntakaavoitusta koske-

via selvitysvelvoitteita. Niiden mukaisesti

maakuntakaavan lähtökohtana on oltava

perusteltu väestönkehitysarvio  alueellista

kehitystä koskevine pitkän aikavälin vaihto-

ehtoineen. Maakuntakaavoituksessa on li-

säksi selvitettävä yhdyskuntarakenteen seu-

dulliset eheyttämismahdollisuudet ja esitet-

tävä eheyttämiseen tarvittavat toimenpiteet.

Maakuntakaavan yhteydessä on myös laa-

dittava liikennejärjestelmiä, keskus- ja pal-

veluverkkoa sekä vähittäiskaupan suuryksi-

köiden sijoittumista koskevat selvitykset sil-

loin, kun näihin liittyvillä kysymyksillä on

vähintään seudullista merkitystä. Tämä kos-

kee erityisesti kaupunkiseutuja. Niinikään,

mikäli maakuntakaavassa sijoitetaan huo-

mattavia uusia asuin-, työpaikka- tai palve-

lualueita irralleen olemassa olevasta yhdys-
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kuntarakenteesta, on tarve- ja vaikutusselvi-

tysten avulla osoitettava, että rakentaminen

on kestävän kehityksen mukaista. Sama

koskee keskustatoimintojen alueiden ulko-

puolelle sijoittuvia vähittäiskaupan suuryk-

siköitä.

3.2.7

Alueiden käytön ekologinen kestävyys

Maakuntakaavan sisällön kannalta ekologi-

sen kestävyyden vaatimus liittyy erityisesti

alue- ja yhdyskuntarakenteen kehittämispe-

riaatteisiin, liikenteen ja energiahuollon jär-

jestelyihin, laajojen ihmistoiminnasta riippu-

mattomien tai sen ulkopuolella olevien

luonnonalueiden säilymiseen sekä näitä täy-

dentävien  pienialaisempien luonnonaluei-

den ja niiden välisten yhteyksien turvaami-

seen. Alueiden käytön ekologisen kestävyy-

den vaatimus koskee myös toimintojen ylei-

siä sijoittumisperiaatteita erityisesti ihmisen

elinympäristön terveellisyyden ja turvalli-

suuden samoin kuin luontoon kohdistuvan

kuormituksen  näkökulmasta. Koska ekolo-

gisen kestävyyden vaatimus liittyy kiinteästi

lähes kaikkiin muihin maakuntakaavan si-

sältövaatimuksiin, on asiaa osaltaan käsitel-

ty myös  näitä koskevissa oppaan luvuissa.

Suomen hallituksen kestävän kehityk-

sen toimintaohjelman (VN 4.6.1998) tavoit-

teet ekologisen kestävyyden edistämiseksi

ohjaavat soveltuvin osin myös toimintojen

ja alueiden suunnittelua maakunnassa. Siten

myös maakuntakaavoituksessa on mahdol-

lisuuksien mukaan kiinnitettävä huomiota:

• ilmastonmuutoksen hidastamiseen liit-

tyvään toimintaan;

• ympäristöä vähän kuormittavien ener-

gialähteiden käyttöönottoon;

• energiantuotannon ja -käytön tehosta-

miseen;

• tuotanto- ja kulutustapojen muutok-

seen;

• uusiutumattomien luonnonvarojen

käytön vähentämiseen;

• biologisen monimuotoisuuden säilyt-

tämiseen ja

• uusiutuvien luonnonvarojen tuottoky-

vyn ylläpitämiseen.

Ekologisen kestävyyden vaatimus  koros-

tuu  alueilla, joihin kohdistuu voimakkaita

luonnonympäristön hyväksikäyttöpaineita,

suurta ympäristökuormitusta tai jotka ovat

ekologisesti herkkiä. Tällaisilla alueilla on

varmistuttava siitä, että alueella sijaitsevat ja

sinne suunnitellut toiminnat eivät johda alu-

een ekologisen kuormituksen kriittisen ta-

son ylittymiseen. Näitä ovat mm. kasvavat

kaupunkiseudut, suurteollisuuden sijainti-

paikat, tehokkaan maanviljelyn alueet, ran-

ta-, saaristo- ja tunturialueet sekä harjut ja

suot.

Maankäyttö- ja rakennuslain 28 §:n si-

sältövaatimus edellyttää ekologisten lähtö-

kohtien riittävää selvittämistä ja kaavan laa-

timisprosessiin kiinteästi liittyvää vaikutus-

ten selvittämistä. Ekologisten kysymysten

tarkastelussa tulisi pääpaino asettaa pitkä-

kestoisiin tai pysyviin muutoksiin, joista
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muodostettavan näkemyksen tulisi ohjata

kaavan laatimisen perusperiaatteita.

3.2.8

Ympäristön ja talouden kannalta kestävät

liikenteen järjestelyt

Maakuntakaavassa käsiteltäviä liikenteen

järjestelyjä ovat:

• tie-, raide- ja vesiliikenteen väylät ja

niiden muodostamat verkostot;

• liikenneterminaalit kuten lentoasemat,

satamat, matkakeskukset ja suuret ta-

varaliikenteen terminaalit sekä

• eri liikennemuotojen, kuten julkisen

liikenteen, yksityisautoilun ja kevyen

liikenteen muodostamat alueelliset lii-

kennejärjestelmät.

Ympäristön ja talouden kannalta kestävät

liikenteen järjestelyt tarkoittavat mm:

• olemassa olevan perusrakenteen ja

maakuntakaavatasolla erityisesti isojen

liikenneinvestointien mahdollisimman

tehokasta hyödyntämistä;

• liikenneverkostosta, liikenteestä ja va-

rastoinnista aiheutuvien haitallisten

ympäristö-, turvallisuus- ja terveysvai-

kutusten ehkäisyä ja vähentämistä;

• edellytysten luomista kävelyn ja pol-

kupyöräilyn sekä julkisen liikenteen

osuuden kasvulle erityisesti kaupunki-

seuduilla ja raideliikenteen mahdolli-

suuksien lisääntyvää hyödyntämistä;

• liikenneverkoston välityskyvyn ylläpi-

tämistä ja tarvittaessa parantamista lii-

kennemäärän kehityksen mukaisesti;

• edellytysten parantamista eri kulku- ja

kuljetusmuotojen yhteiskäytölle;

• liikenneturvallisuuden parantamista

sekä

• liikenneterminaalien kehittämistä lii-

kennemäärien kehityksen ja palvelu-

tasovaatimusten kasvun edellyttämäl-

lä tavalla.

Ympäristön ja talouden kannalta kestäviä lii-

kenteen järjestelyjä koskeva MRL 28 §:n si-

sältövaatimus liittyy läheisesti mm. tarkoi-

tuksenmukaista alue- ja yhdyskuntaraken-

netta, elinkeinoelämän toimintaedellytyksiä

sekä maiseman, luonnonarvojen ja kulttuu-

riperinnön vaalimista koskeviin maakunta-

kaavan sisältövaatimuksiin. Liikenteen jär-

jestelyillä on myös merkitystä mm. alueiden

käytön ekologisen kestävyyden sekä elin-

ympäristön terveellisyyden ja turvallisuu-

den kannalta. Maakuntakaavassa liikenteen

järjestelyjä koskevat ratkaisut on sovitetta-

va yhteen näiden ja maakuntakaavan mui-

den tavoitteiden ja sisältövaatimusten kans-

sa.

Suunnitteluperiaatteita ja

-tavoitteita

Keskeisenä lähtökohtana liikenteen järjeste-

lyjen suunnittelussa ovat alue- ja yhdyskun-

tarakennetta koskevat ratkaisut, jotka suu-

relta osin määrittelevät eri kulku- ja kulje-

tusmuotojen käyttömahdollisuudet ja edulli-

suuden sekä sitä kautta väylätarpeet, liiken-
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nesuoritteet ja liikenteen vaikutukset. Pyrit-

täessä liikennetarpeen vähentämiseen ja

ympäristöystävällisten liikennemuotojen

edistämiseen on liikennettä koskevat ratkai-

sut kytkettävä osaksi alue- ja yhdyskuntara-

kenteen suunnittelua. Erityisen tärkeää

tämä on kaupunkiseuduilla ja muilla tehok-

kaan yhdyskuntarakenteen alueilla.

Liikenneväylillä ja liikenteellä on huo-

mattavia ympäristöön kohdistuvia haitallisia

vaikutuksia, jotka on otettava maakunta-

kaavaa laadittaessa huomioon. Näitä ovat

mm. melu, pakokaasupäästöt, liikenneon-

nettomuuksista aiheutuvat ympäristö- ja

terveysriskit ja vaikutukset maisemaan sekä

kulttuuri- ja luonnonarvoihin. Uusia liiken-

teen alueita ja väyliä suunniteltaessa on py-

rittävä sijaintiratkaisuihin, joilla liikenteen

haitalliset vaikutukset voidaan minimoida ja

kohdentaa ne ihmisen ja luonnon kannalta

toisarvoisille alueille. Tarvittaessa on maa-

kuntakaavaan sisällytettävä yksityiskohtai-

sempaa liikenteen suunnittelua ja hankkei-

den toteuttamistapaa koskevia, haitallisten

ympäristövaikutusten vähentämiseen täh-

tääviä rajoituksia ja reunaehtoja. Samalla on

huolehdittava siitä, että alueiden käyttöä ke-

hitetään jo olemassa olevien liikenneväylien

ja -alueiden vaikutuspiirissä niin, että se on

sopusoinnussa liikenteen tarpeiden ja ympä-

ristövaikutusten kanssa. Niinikään on kiin-

nitettävä huomiota olemassa oleviin liiken-

neväyliin liittyviin historiallisiin ja maisemal-

lisiin arvoihin sekä niiden hyödyntämiseen

mm. matkailun kehittämisessä.

Liikenteen järjestelyjä suunniteltaessa  on

myös otettava huomioon tätä koskevat val-

takunnalliset alueidenkäyttötavoitteet. Niis-

sä korostetaan mm. liikenne- ja kuljetustar-

peen vähentämistä, liikenneturvallisuutta

sekä ympäristöystävällisyyttä. Liikenneyh-

teyksiä tulisi tavoitteiden mukaisesti kehit-

tää ensisijaisesti olemassa oleviin pääliiken-

neyhteyksiin ja -verkostoihin tukeutuen

mm. turvaamalla niiden jatkuvuus ja kehit-

tämismahdollisuudet.  Alueiden käytössä on

myös edistettävä eri liikennemuotojen yh-

teistyötä ja joukkoliikennettä. Myös toimi-

vaa aluerakennetta, eheytyvää yhdyskunta-

rakennetta ja elinympäristön laatua koske-

vat valtakunnalliset alueidenkäyttötavoit-

teet liittyvät läheisesti maakuntakaavan lii-

kenteen järjestelyjä koskevaan sisältövaati-

mukseen. Lisäksi Helsingin seudun erityis-

kysymyksiä ja Vuoksen vesistöaluetta kos-

keviin valtakunnallisiin alueidenkäyttöta-

voitteisiin sisältyy liikenteen järjestelyjen

kannalta merkityksellisiä tavoitteita.

Muita valtakunnallisia liikennettä kos-

kevia tavoitteita sisältyy mm. liikenne ja

viestintäministeriön, Tielaitoksen ja Ratahal-

lintokeskuksen omiin, pitkän aikavälin linja-

uksia koskeviin suunnitelmiin. Niinikään tu-

lee ottaa huomioon tieliikenteen turvallisuu-

den parantamista koskevaan valtioneuvos-

ton periaatepäätökseen sisältyvät toimenpi-

delinjaukset. Liikenneväyliä ja liikenteen jär-

jestelyjä koskevia kansainvälisen tason ta-

voitteita sisältyy mm. yleiseurooppalaisen

liikenneverkoston (TEN) kehittämisohjel-
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maan sekä Euroopan aluesuunnittelun ja

aluekehityksen suuntaviivat, ESDP-asiakir-

jaan.

Suunnittelu- ja selvitystarpeita

Liikenteen järjestelyjä koskeva sisältövaati-

mus edellyttää, että maakuntakaavassa

osoitetaan valtakunnalliset, maakunnalliset

ja seudulliset liikenteen väylät sekä niiden

kehittämistarpeet keskipitkällä tai pitkällä

aikavälillä. Kyseeseen voivat tulla sekä yk-

sittäiset kehittämishankkeet kuten uusi tie-

linja tai tarvittaessa myös näitä yleispiirtei-

semmät yhteyksien kehittämisperiaatteet.

Erityisesti suurimmilla, useamman

kunnan kaupunkiseuduilla voidaan maa-

kuntakaavalla ohjata myös mm. eri liiken-

nemuotojen yhteiskäyttömahdollisuuksia

parantavien matkakeskusten ja muiden lii-

kenneterminaalien sijoittumista, osoittaa

merkittäviä joukkoliikenteen ja myös kevy-

en liikenteen seudullisia väyliä sekä antaa

yksityiskohtaisempaa suunnittelua koskevia

ohjeita seudullisen liikennejärjestelmän alu-

eidenkäytöllisistä kehittämisperiaatteista.

Esitettäessä liikennejärjestelyjen kehit-

tämiseen tähtääviä hankkeita tai kehittämis-

periaatteita, tulee näiden perustua riittäviin

tarve- ja vaikutusselvityksiin niin, että voi-

daan arvioida suunnitelman soveltuvuutta

maakuntakaavan sisältövaatimusten kan-

nalta. Nämä on usein mahdollista laatia yh-

teistyössä ao. erityisviranomaisten kanssa.

Lisäksi on ainakin suurimpien, useamman

kunnan alueelle sijoittuvien kaupunkiseutu-

jen osalta selvitettävä liikennejärjestelmien

kehittämistarpeet maakuntakaavan yhdys-

kuntarakenne- ja liikenneratkaisujen perus-

taksi.

Eri liikennemuotojen käsittely

maakuntakaavassa

Tieliikenne

Tieliikenteen osalta maakuntakaavassa esite-

tään valta-, kanta- ja seututieluokkaan kuu-

luvat tiet sekä vastaavan tasoinen katuverk-

ko siinä laajuudessa ja sillä tarkkuudella

kuin se on yhdyskuntarakenteen, palvelujen

saavutettavuuden ja liikenneyhteyksien seu-

dullisten tavoitteiden kannalta tarpeen. Li-

säksi maakuntakaavassa voidaan osoittaa

yhdysteitä, mikäli niillä on ylikunnallista

merkitystä tai merkitystä maakuntakaavas-

sa osoitetun alue- ja yhdyskuntarakenteen

kuten maaseudun kyläverkoston toimivuu-

den kannalta.  Maakuntakaavassa tulee

myös esittää merkittävät maaliikenteen ta-

varaterminaalit, mikäli niillä on vähintään

seudullisia, esim. liikenteeseen tai yhdys-

kuntarakenteeseen kohdistuvia vaikutuksia.

Tieliikenteen suunnittelun tulee tapahtua lä-

heisessä yhteistyössä valtion tieviranomais-

ten ja kuntien liikennesuunnittelusta vastaa-

vien tahojen kanssa.

Maankäyttö- ja rakennuslain ohella

tien suunnittelua säädellään lailla yleisistä

teistä (243/1954).  Tämän lain 10 §:n mukaan
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tien suunnittelun tulee perustua maankäyt-

tö- ja rakennuslain mukaiseen kaavaan, jos-

sa tien sijainti ja suhde muuhun alueiden

käyttöön on selvitetty. Tämän mukaisesti

maankäyttö- ja rakennuslain mukainen kaa-

va ja merkittävimpien uusien tiehankkeiden

osalta käytännössä usein nimenomaisesti

maakuntakaava on se väline, jossa tietä ja

sen suunnittelua koskevat tarpeet ensi vai-

heessa sovitetaan yhteen ja sopeutetaan alu-

eiden käytön muuhun kehittämiseen. Tämä

edellyttää maakuntakaavalta riittäviä selvi-

tyksiä tien sijainnista ja suhteesta muuhun

alueiden käyttöön.

Lähtökohtaisesti tielinjaus osoitetaan

tavanomaisella, maakuntakaavalle ominai-

sella tarkkuudella yhtenäistä viivamerkintää

käyttäen. Maakuntakaavassa voidaan kui-

tenkin osoittaa myös vaihtoehtoisia tai oh-

jeellisia tielinjauksia. Vaihtoehtoisen tielinja-

uksen merkintää käytetään silloin, kun näh-

dään tarkoituksenmukaiseksi jättää maa-

kuntakaavaan useampi linjausvaihtoehto

esimerkiksi tilanteessa, jossa linjauksen va-

linnasta on tarkoituksenmukaista päättää

vasta kuntakaavoituksen tai tien yksityis-

kohtaisemman suunnittelun yhteydessä.

Vaihtoehtojen määrä tulisi yleisesti pyrkiä

rajoittamaan kahteen. Vaihtoehdoilla ei

myöskään saa olla oleellista merkitystä

maakuntakaavan muun sisällön kannalta.

Ohjeellisina tieyhteydet voidaan osoittaa sil-

loin, kun tien toteuttamiseen  tai sijaintiin

liittyy tavanomaista suurempaa epävar-

muutta.

Myös tällaisten vaihtoehtoisten tai ohjeellis-

ten tievarausten on perustuttava riittäviin

selvityksiin tien sijainnista ja suhteesta muu-

hun alueiden käyttöön. Selvitysten riittä-

vyyttä arvioitaessa on otettava huomioon

mm. ympäröivän alueiden käytön tehok-

kuus, kehittämis- ja säilyttämistavoitteet

sekä alueiden käytön järjestelyjä koskevat

joustomahdollisuudet. Yleisistä teistä anne-

tun lain mukainen tien suunnittelu voi täl-

löin perustua maakuntakaavan tavanomai-

sen, yhtenäisellä viivamerkinnällä osoitetun

tielinjauksen ohella myös ohjeellisena tai

vaihtoehtoisena osoitettuun linjaukseen.

Sellaiset uudet tieyhteydet, joiden ke-

hittäminen on todettu tarpeelliseksi mutta

joista ei ole olemassa edellä tarkoitettuja sel-

vityksiä tai joiden sijainti ja toteuttamistapa

ovat vielä ratkaisematta, esitetään maakun-

takaavassa yhteystarvetta osoittavalla mer-

kinnällä. Tällainen maakuntakaavamerkintä

ei ole riittävä perusta yleisistä teistä annetun

lain mukaiselle tien suunnittelulle.

Raideliikenne

Raideliikenteen osalta maakuntakaavassa

esitetään valtakunnalliseen rataverkkoon

kuuluvat rautatiet. Lisäksi tulee esittää rau-

tatieliikenteen asemat, ratapiha-alueet ja ta-

varakuljetuksen kannalta tärkeät teollisuus-,

satama- ja muut radat siinä laajuudessa ja

sillä tarkkuudella kuin se on alue- ja yhdys-

kuntarakennetta ja liikenteen järjestelyjä

koskevien maakunnallisten ja seudullisten
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tavoitteiden kannalta tarpeen. Maakuntakaa-

vassa tulee myös osoittaa kaupunkiseutujen

seudullisen joukkoliikenteen kannalta  tärke-

ät metroradat ja mahdolliset muut vastaavat

raideväylät. Raideliikenteen suunnittelun tu-

lee tapahtua läheisessä yhteistyössä valtion

Ratahallintokeskuksen ja tarvittaessa myös

kuntien vastaavien viranomaistahojen kans-

sa.

Rautateiden toteuttaminen tapahtuu

ensisijaisesti lunastuslain (603/1977) pohjal-

ta.

Vesiliikenne

Vesiliikenteen osalta maakuntakaavassa esi-

tetään alusliikenteen tarpeita palvelevat

meri- ja sisävesiväylät, kanavat ja satamat

sekä tarvittaessa alusliikenteen lastaus- ja

purkulaiturit. Tärkeimpiä yhteistyöosapuolia

vesiliikenteen suunnittelussa ovat merenkul-

kulaitos ja kunnat.

Vesiliikenteen hankkeiden toteutusta

säädellään mm. vesilailla (264/1961). Lain 2

luvun 4 §:n mukaan harkittaessa rakentami-

sen edellytyksiä on otettava huomioon, mitä

maankäyttö- ja rakennuslaissa säädetään

maakuntakaavan oikeusvaikutuksista. Lupaa

harkittaessa on myös katsottava, ettei lupa

merkittävästi vaikeuta kaavan laatimista.

Lentoliikenne

Lentoliikenteen osalta maakuntakaavassa

esitetään lentoasemat ja tarvittaessa muut

lentopaikat, mikäli niillä on vähintään seu-

dullista merkitystä. Lentoasemien osalta on

osoitettava  lentoliikenteen melualueet val-

tioneuvoston antamien melutason ohjear-

vojen mukaisina. Sellaiset lentokentät, jotka

ovat ensisijassa sotilasilmailun käytössä, tuli-

si osoittaa asianmukaisella, puolustushallin-

non kanssa sovittavalla tavalla.

Maakuntakaavassa tulee käsitellä

myös lentoasemia ympäröivien alueiden

maankäyttöä niin, että  lentomelun aiheutta-

mat rajoitukset muulle alueiden käytölle sa-

moin kuin lentoliikenteen turvallisuuteen

liittyvät tekijät tulevat huomioon otetuiksi.

Ilmailulain (281/1995) 42.4 §:n nojalla

lentopaikan tai muun ilmailua palvelevan

alueen rakentamisessa ja muuttamisessa on

lähtökohtaisesti noudatettava, mitä kaavoi-

tuksesta ja rakentamisesta säädetään.

Viestiliikenne

Viestiliikenteen alueidenkäyttötarpeet ovat

luonteeltaan yleensä pienimittakaavaisia, jo-

ten niiden käsittelyä maakuntakaavatasolla

ei yleensä ole pidettävä tarpeellisena. Viesti-

liikenteen kehittymisellä on kuitenkin mer-

kittäviä alue- ja yhdyskuntarakenteellisia

vaikutuksia, jotka tulee ottaa huomioon

maakuntakaavaa laadittaessa ja asetettaessa

alue- ja yhdyskuntarakenteen kehittämistä

koskevia tavoitteita. Lisäksi saattaa olla tar-

peen antaa mm. maisemallisten arvojen tur-

vaamiseen tähtääviä, teleliikenteen masto-

jen sijoittumista ohjaavia määräyksiä.
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3.2.9

Ympäristön ja talouden kannalta

kestävät teknisen huollon järjestelyt

Maakuntakaavassa käsiteltäviä teknisen

huollon järjestelyjä ovat:

• suuret energiantuotantolaitokset ku-

ten sähkö- ja lämpövoimalat;

• voimansiirtolinjat niihin liittyvine

muuntoasemineen sekä kaasu- ja öljy-

putket;

• seudullisten vesihuoltojärjestelmien

vedenottamot, raakaveden puhdistus-

laitokset ja vesihuollon seudulliset run-

kolinjat;

• seudulliset jätevesiviemärit ja jäteve-

den puhdistuslaitokset sekä

• jätteenkäsittelylaitokset.

Ympäristön ja talouden kannalta kestävät

teknisen huollon järjestelyt tarkoittavat

mm:

• olemassa olevan infrastruktuurin mah-

dollisimman tehokasta hyödyntämistä;

• uusiutumattomien energialähteiden ja

vesivarojen säästeliästä hyväksikäyt-

töä ja edellytysten luomista uusiutu-

vien energialähteiden lisääntyvälle

käytölle niiden uusiutumiskyvyn mu-

kaisissa rajoissa;

• energiatuotantolaitosten ja energian

siirtoverkkojen  kehittämistä ennakoi-

tavissa olevan energiatarpeen mukai-

sesti;

• ennakoitujen vedenkulutustarpeiden

ja veden laatuvaatimusten mukaisten

seudullisten vesi- ja jätevesihuoltojär-

jestelmien kehittämistä;

• seudullisen jätehuollon tehokasta jär-

jestämistä sekä

• teknisen huollon järjestelyistä aiheutu-

vien terveysriskien ja haitallisten ym-

päristövaikutusten ehkäisemistä ja vä-

hentämistä.

Ympäristön ja talouden kannalta kestäviä

teknisen huollon järjestelyjä koskeva MRL

28 §:n sisältövaatimus liittyy läheisesti mm.

elinkeinoelämän toimintaedellytyksiä sekä

maiseman, luonnonarvojen ja kulttuuripe-

rinnön vaalimista koskeviin maakuntakaa-

van sisältövaatimuksiin. Teknisen huollon

järjestelyillä on myös merkitystä mm. aluei-

den käytön ekologisen kestävyyden, vesi- ja

maa-ainesvarojen kestävän käytön sekä

elinympäristön terveellisyyden ja turvalli-

suuden kannalta. Maakuntakaavassa tekni-

sen huollon järjestelyjä koskevat ratkaisut

on sovitettava yhteen näiden ja maakunta-

kaavan muiden tavoitteiden ja sisältövaati-

musten kanssa.

Teknisen huollon eri alojen käsittely

maakuntakaavassa

Energiahuolto

Energiahuollon maakuntakaavatasoisessa

suunnittelussa kysymys on ennen muuta

uusiutuvien ja uusiutumattomien luonnon-

varojen säästämisen ja hyväksikäytön tasa-

painoisesta ja kestävän kehityksen periaat-
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teiden mukaisesta yhteensovittamisesta.

Maakuntakaavalla on pyrittävä tukemaan

tämän periaatteen mukaisesti toimivaa

energiahuoltoa niin, että sekä luonnonvaro-

jen säästämisen että hyväksikäytön tarpeet

tulevat huomioon otetuiksi.

Maankäyttö ja rakennuslain 28 §:n si-

sältövaatimuksen mukaisesti maakuntakaa-

vassa osoitetaan merkitykseltään vähintään

seudulliset energiantuotantolaitokset, vähin-

tään 110 kV suurjännitevoimajohdot muun-

toasemineen ja tarvittaessa muut seudulliset

voimansiirtolinjat sekä kaukokuljettamiseen

tarvittavat maakaasu- ja mahdolliset öljy-

putket. Energiantuotantoa varten käyttöön

otettavien turvealueiden käsittelyä maakun-

takaavassa tarkastellaan luvussa 3.2.11.

Arvioitaessa energiantuotantolaitosten

alueellista merkitystä ja tarvetta niiden maa-

kuntakaavatasoiseen ohjaukseen on arvi-

ointiperusteena pidettävä tuotantolaitoksen

energiataloudellisen merkityksen ohella

myös laitoksen ympäristövaikutuksia. Esi-

merkiksi tuulivoimapuistojen vaikutukset

maisemaan ja muihin luonnonoloihin edel-

lyttävät niiden käsittelyä maakuntakaavoi-

tuksessa.

Uusia energiantuotantolaitoksia ja siir-

tolinjoja suunniteltaessa on pyrittävä sijain-

tiratkaisuihin, joilla niiden haitalliset vaiku-

tukset voidaan minimoida ja kohdentaa ne

ihmisen ja luonnon kannalta toisarvoisille

alueille. Tarvittaessa on maakuntakaavaan

sisällytettävä yksityiskohtaisempaa suunnit-

telua ja hankkeiden toteuttamistapaa koske-

via, haitallisten ympäristövaikutusten vä-

hentämiseen tähtääviä rajoituksia ja reuna-

ehtoja. Samalla on huolehdittava siitä, että

alueiden käyttöä kehitetään jo olemassa ole-

vien siirtolinjojen ja energialaitosten vaiku-

tuspiirissä niin, ettei aseteta esteitä energia-

huollon jatkuvuudelle. Ydinvoimaloiden

osalta tämä edellyttää muuta alueiden käyt-

töä rajoittavien suojavyöhykkeiden osoitta-

mista voimalaitosten ja ydinjätevarastojen

ympärille.

Edellä todetut suunnittelutarpeet ja -pe-

riaatteet sisältyvät monilta osin myös valtio-

neuvoston hyväksymiin valtakunnallisiin

alueidenkäyttötavoitteisiin. Niihin sisältyy

myös monia muita energiahuoltoa koskevia

tavoitteita ja maakuntakaavoitusta velvoit-

tavia suunnittelutehtäviä. Tavoitteiden mu-

kaisesti maakuntakaavoituksessa tulee edis-

tää uusiutuvien energialähteiden hyödyntä-

mismahdollisuuksia. Voimajohtolinjauksissa

on ensisijaisesti hyödynnettävä olemassa

olevia johtokäytäviä ja tuulivoimalat sijoi-

tettava ensisijaisesti keskitetysti useamman

voimalan yksiköihin.

Kuntakaavoituksen ohella maakunta-

kaavassa osoitettujen energiahuollon ratkai-

sujen yksityiskohtaisempaa suunnittelua ja

toteutusta ohjataan mm. sähkömarkkinalail-

la (138/1999) ja lunastuslailla. Sähkömarkki-

nalain 20 §:n mukaan, jos jännitteeltään vä-

hintään 110 kilovoltin johto rakennetaan

muualle kuin kaavassa tätä varten tarkoite-

tulle alueelle, tulee johtoreitille saada kun-

nan suostumus. Suostumusta antaessaan on
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kunnan maankäyttö- ja rakennuslain mukai-

sesti katsottava, ettei sähkölinjalla vaikeute-

ta maakuntakaavassa osoitetun energiaver-

kon toteuttamista.

Vesihuolto

Vesihuollon osalta MRL 28 §:n sisältövaati-

mus edellyttää, että maakuntakaavassa

osoitetaan merkitykseltään vähintään seu-

dulliset vesi- ja jätevesihuollon runkolinjat

sekä näihin liittyvät vedenottamot, raakave-

den puhdistuslaitokset ja jäteveden puhdis-

tamot. Maakuntakaavalla on luotava maa-

kunnalliset ja seudulliset edellytykset sille,

että terveellisen ja hyvälaatuisen veden riit-

tävä saanti voidaan valtakunnallisten aluei-

denkäyttötavoitteiden mukaisesti turvata.

Vesi- ja jätevesihuollon seudullisuutta

arvioitaessa on kiinnitettävä huomiota jär-

jestelmien alueelliseen laajuuteen sekä ve-

den ottamisesta ja jäteveden puhdistuksesta

aiheutuvien ympäristövaikutusten merkittä-

vyyteen. Seudulliset vesi- ja jätevesihuollon

järjestelmät ovat yleensä alueellisesti laajoja,

useamman kunnan tarpeita palvelevia rat-

kaisuja.

Seudullisiin vesihuoltojärjestelmiin liit-

tyviä vedenottoalueita suunniteltaessa on

selvitettävä niiden vaikutukset pohja- ja pin-

tavesiin sekä muihin luonnonoloihin.  Erityi-

sesti on kiinnitettävä huomiota sellaisiin

luonnonarvoihin, joiden säilyminen riippuu

merkittävässä määrin alueen vesitaloudelli-

sesta tasapainosta ja annettava tarvittaessa

vesivarojen käyttöä koskevia määräyksiä.

Valtakunnallisten alueidenkäyttöta-

voitteiden mukaisesti on riittävää huomiota

kiinnitettävä myös jätevesihaittojen ehkäi-

syyn. Jäteveden puhdistamojen osalta on si-

ten kiinnitettävä huomiota puhdistamon ja

jäteveden purkupisteen sijaintipaikan sovel-

tuvuuteen ja yhteensopivuuteen muiden

alueidenkäyttötarpeiden kanssa.

Vesihuollon yksityiskohtaista suunnit-

telua säädellään ensisijaisesti vesilailla ja ve-

sihuoltolailla (119/2001) sekä jäte- ja pinta-

veden puhdistuslaitosten osalta myös ym-

päristönsuojelulailla (86/2000). Lisäksi on

otettava huomioon EU:n vesipolitiikan pui-

tedirektiivin (2000/60/EY) mukaiset velvoit-

teet, jotka tähtäävät mm. vesiekosysteemi-

en tilan parantamiseen ja ekologisesti kestä-

vään vedenkäyttöön. Vesihuoltoa koskeva

maakuntakaavatasoinen suunnittelu on

mahdollisuuksien mukaan yhteen sovitetta-

va vesihuoltolain 5 §:n mukaisen vesihuol-

lon alueellisen yleissuunnittelun sekä vesi-

puitedirektiivin pohjalta tapahtuvan, vesis-

töjen pilaantumisen ehkäisemiseen ja laadun

parantamiseen tähtäävän valuma-aluekoh-

taisen suunnittelun kanssa. Vastaavasti vesi-

huoltolain mukaisessa suunnittelussa on

MRL 32.2 §:n mukaisesti otettava maakunta-

kaava huomioon ja pyrittävä edistämään

kaavan toteuttamista.

Jätehuolto

Jätehuollon osalta maakuntakaavassa on
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teknisen huollon järjestelyjä koskevan sisäl-

tövaatimuksen mukaisesti osoitettava alueet

vähintään seudullisia tarpeita palveleville

jätteidenkäsittelylaitoksille.

Jätehuollon järjestäminen alueellisina

kokonaisuuksina käsittely- ja hyödyntämis-

laitoksineen on jätehuollon kehittämisen

kannalta keskeistä. Maakuntakaavoitukses-

sa jätehuollon ratkaisut on valtakunnallisten

alueidenkäyttötavoitteiden mukaisesti pyrit-

tävä suunnittelemaan niin, että pääosin

kaikki alueella syntyvä jäte voidaan hyö-

dyntää tai käsitellä valtakunnallisesti tai alu-

eellisesti tarkoituksenmukaisesti. Laitos- ja

kaatopaikka-alueiden sijoittamiseen vaikut-

tavat maa- ja kallioperän laatu sekä riittävä

etäisyys asuinalueista ja vedenhankintaan

käytettävistä alueista. Lähtökohtana on, et-

tei käsittelystä aiheudu haittaa tai vaaraa

terveydelle tai ympäristölle. Myös jätehuol-

losta aiheutuvan liikenteen vaikutukset on

huomioitava ja sovitettava yhteen muiden

alueidenkäyttötarpeiden kanssa.

Jätehuollon järjestämistä säädellään

ensisijaisesti jätelailla (1072/1993). Lain mu-

kaan ympäristöministeriön on laadittava jät-

teitä ja jätehuoltoa koskeva valtakunnalli-

nen ja alueellisen ympäristökeskuksen vas-

taava alueellinen jätesuunnitelma. Maakun-

takaavoituksessa on nämä suunnitelmat

otettava huomioon ja mahdollisuuksien mu-

kaan pyrittävä yhteen sovittamaan maa-

kuntakaavassa osoitetut jätehuollon sijainti-

ratkaisut alueellisen jätesuunnitelman kans-

sa. Vastaavasti jätelain mukaisessa suunnit-

telussa on MRL 32.2 §:n mukaisesti otettava

maakuntakaava huomioon ja pyrittävä edis-

tämään kaavan toteuttamista. Muita yhteis-

työtahoja ovat jätehuollon järjestämisestä

vastaavat kunnat ja niiden tätä tarkoitusta

varten perustamat yhteistyöelimet.

3.2.10

Vesivarojen kestävä käyttö

Vesivarat voidaan jakaa pohja- ja pintave-

siin. Ne ovat uusiutuvia mutta samalla her-

kästi pilaantuvia luonnonvaroja. Niiden kes-

tävä  käyttö edellyttää, että estetään vesiva-

rojen pilaantuminen ja mitoitetaan niiden

hyödyntäminen pohjavesiesiintymien ja

pintavesistöjen luontaisen uusiutumiskyvyn

mukaiseksi niin, että niiden saatavuus voi-

daan valtakunnallisten alueidenkäyttöta-

voitteiden mukaisesti turvata myös tuleville

sukupolville.

Pohja- ja pintavesien kestävää käyttöä

koskeva MRL 28 §:n sisältövaatimus liittyy

läheisesti mm. alueiden käytön ekologista

kestävyyttä, maa-ainesvarojen kestävää

käyttöä, ympäristön ja talouden kannalta

kestäviä teknisen huollon järjestelyjä, maa-

kunnan elinkeinoelämän toimintaedellytyk-

siä sekä luonnonarvojen vaalimista koske-

viin maakuntakaavan sisältövaatimuksiin.

Vesistöjen tilalla on suurta merkitystä myös

mm. virkistysmahdollisuuksien sekä elin-

ympäristön terveellisyyden kannalta.  Maa-

kuntakaavassa vesivarojen käyttöä koske-

vat ratkaisut on sovitettava yhteen näiden ja
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maakuntakaavan muiden tavoitteiden ja si-

sältövaatimusten kanssa.

Vesivarojen kestävää käyttöä koskeva

MRL 28 §:n sisältövaatimus edellyttää, että

kaikki yhdyskuntien ja teollisuuden raaka-

vesihuollon kannalta tärkeät pohja- ja pinta-

vesialueet osoitetaan maakuntakaavassa.

Näihin kuuluvat vesioikeuden päätöksellä

perustetut sekä yleensä pohjavesien laatu-

luokituksen I- ja II-luokkaan kuuluvat alu-

eet. Samalla on huolehdittava siitä, että alu-

eiden käyttö maakuntakaavassa osoitetuilla

pohja- ja pintavesialueilla ja niiden valuma-

ja keräytymäalueilla ei uhkaa vesivarojen

määrää ja laatua.

Valtakunnallisten alueidenkäyttöta-

voitteiden mukaisesti pohjavesien pilaantu-

mis- ja muuttamisriskejä aiheuttavat laitok-

set ja toiminnot on sijoitettava riittävän

etäälle niistä pohjavesialueista, jotka ovat

vedenhankinnan kannalta tärkeitä ja sovel-

tuvat vedenhankintaan. Tämä saattaa edel-

lyttää mm. näiden alueiden käyttöä koske-

vien rajoitusten ja reunaehtojen määrittelyä

maakuntakaavassa.

Riittävää huomiota maakuntakaavoi-

tuksessa tulisi kiinnittää myös niihin pinta-

vesiin, joita yhdyskuntien vesilaitokset käyt-

tävät raakavesilähteinään. Tällaisten vesien

valuma-alueiden maankäyttöä tulisi ohjata

niin, että vältytään vesistöjen pilaantumisris-

kiltä. Maatalouden ja haja-asutuksen aiheut-

tamaa riskiä ja hajakuormitusta voidaan vä-

hentää edistämällä asutuksen mahdollisuuk-

sia liittyä yleisiin tai muihin yhteisiin verkos-

toihin. Eräänä lähtökohtana pintavesien

kestävän käytön suunnittelulle voidaan pi-

tää vesistöjen valtakunnallista laatuluoki-

tusta.

Vesivarojen kestävä käyttö edellyttää

myös, että se on sopusoinnussa vesistöjä

koskevien suojelutavoitteiden kanssa. Sama

koskee myös muita sellaisia alueita, joiden

luonnonarvojen säilyminen riippuu merkit-

tävässä määrin alueen vesitaloudellisesta ta-

sapainosta. Näihin kuuluvat mm. kartoite-

tut, erityistä suojelua vaativat vesistöt sekä

valtioneuvoston hyväksymiin soidensuoje-

lun perusohjelmaan ja lintuvesiensuojelu-

ohjelmaan sisältyvät alueet sekä eri perus-

tein tunnistetut, suojelua vaativat maakun-

nalliset ja seudulliset vesialueet.

Maakuntakaavoituksessa on myös

otettava huomioon Euroopan yhteisön ve-

sipuitedirektiivin velvoitteet sekä tältä poh-

jalta tapahtuva, vesistöjen pilaantumisen

ehkäisemiseen ja laadun parantamiseen

tähtäävä valuma-aluekohtainen suunnitte-

lu.

Vesivarojen kestävää käyttöä koske-

van sisältövaatimuksen piiriin kuuluvat

myös vesistöjen rakentamista ja säännöste-

lyä koskevat kysymykset silloin kun niillä

on vähintään seudullista merkitystä.  Näitä

ovat mm. suuret tekoaltaat. Sisältövaatimus

on otettava huomioon myös seudullisten

vesi- ja jätevesihuoltojärjestelmien suunnit-

telussa. Tältä osin asiaa on tarkasteltu edellä

luvussa 3.2.9.
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3.2.11

Maa-ainesvarojen kestävä

käyttö

Maakuntakaavassa huomioon otettavia kivi-

ainesvaroja ovat ensisijaisesti maa-aineslain

piiriin kuuluvat kivi-, sora- ja hiekkavarat,

kaivoslain tarkoittamat kaivoskivennäiset

sekä turve. Kiviainesvarat kuuluvat uusiutu-

mattomiin luonnonvaroihin. Turve on Suo-

messa luokiteltu hitaasti uusiutuvaksi luon-

nonvaraksi.  Maa-ainesvarojen kestävä

käyttö edellyttää siten sekä kiviainesten että

turvevarojen säästeliästä käyttöä. Maa-ai-

nesvarojen kestävään käyttöön kuuluu

myös ainesten ottamistoiminnan yhteen so-

vittaminen alueiden luonto- ja maisema-ar-

vojen sekä vesien suojelutavoitteiden kans-

sa.

Maa-ainesvarojen kestävää käyttöä

koskeva sisältövaatimus liittyy läheisesti

mm. alueiden käytön ekologista kestävyyt-

tä, vesivarojen kestävää käyttöä, maakun-

nan elinkeinoelämän toimintaedellytyksiä

sekä maiseman, luonnonarvojen ja kulttuu-

riperinnön vaalimista koskeviin maakunta-

kaavan sisältövaatimuksiin. Maakuntakaa-

vassa maa-ainesvarojen käyttöä koskevat

ratkaisut on sovitettava yhteen näiden ja

maakuntakaavan muiden tavoitteiden ja si-

sältövaatimusten kanssa.

Kiviainesvarojen käsittely

maakuntakaavoituksessa

Maa-aineslain tarkoittamat kiviainekset

Maa-aineslain piiriin kuuluvien kiviainesva-

rojen kestävää käyttöä koskeva sisältövaati-

mus edellyttää, että maakuntakaavassa

osoitetaan tarkoitukseen soveltuvalla tavalla

kaikki sellaiset kiviainesesiintymien alueet,

joilla on valtakunnallisesta, maakunnallises-

ta ja seudullisesta näkökulmasta arvioituna

maa-aineslain (555/1981) 3 §:n tarkoittamia

ominaisuuksia ja niistä maa-ainesten otolle

aiheutuvia rajoituksia. Näitä ominaisuuksia

ovat:

• kaunis maisemakuva;

• luonnon merkittävät kauneusarvot tai

erikoiset luonnonesiintymät ja

• tärkeät vedenhankintakäyttöön sovel-

tuvat pohjavesialueet.

Valtioneuvoston 3.5.1984 hyväksymän val-

takunnallisen harjujensuojeluohjelman mu-

kaiset sekä maakunnallisilla tai seudullisilla

perusteilla säilyttämisen arvoisiksi luokitel-

lut harjualueet on osoitettava maakuntakaa-

vassa. Sama koskee valtakunnallisissa in-

ventoinneissa arvokkaiksi luokiteltuja kal-

lio-, moreeni ja dyynialueita sekä rantamuo-

dostumia. Luonnonsuojelun kannalta arvok-

kaita ja yleensä kiviainesten oton ulkopuo-

lelle rajattavia esiintymäalueita sisältyy

myös useisiin luonnonsuojelulain  mukaisiin

suojelualueisiin. Kiviainesten oton ulkopuo-

lelle tulisi myös rajata sellaiset harju- ja kal-



Maakuntakaavan sisältö ja esitystapa

61

1.

2.

3.

4.

5.

lioalueet, jotka ovat LSL  4 ja 6 lukujen mu-

kaisia luontotyyppien ja eliölajien säilyttämi-

seksi määriteltyjä alueita.

Maakuntakaavassa voidaan myös

osoittaa kiviainesten ottamisalueiden yksi-

tyiskohtaisempaa suunnittelua koskevia alu-

eiden käytön maakunnallisia ja seudullisia

periaatteita ja myös yksittäisiä ottamisaluei-

ta mikäli niillä tai yhdessä muiden ottamis-

alueiden kanssa tarkasteltuna on vähintään

seudullista merkitystä. Erityisen tarpeellista

tämä voi olla alueilla, joilla on niukkuutta ki-

viaineksista ja pohjavesivaroista ja siten eri-

tyistä tarvetta kyseisten luonnonvarojen

käytön yhteen sovittamiseen. Ottamistoi-

minta on pyrittävä kohdentamaan pohjave-

sivarojen sekä maiseman ja luonnonsuoje-

lun asettamissa puitteissa kiviainesten kulu-

tuksen ja kiviaineksen laadun kannalta edul-

lisille alueille.

Maakuntakaavassa voidaan osoittaa

myös vesialueilla sijaitsevia kiviainesesiinty-

mien alueita, mikäli niihin liittyy erityisiä

maakuntakaavasta johtuvia reunaehtoja ja

rajoituksia tai ottamistoiminnan ohjaamisel-

le on olemassa muita maakunnallisia tai seu-

dullisia perusteita. Vesialueilla, kuten järvi-

en, jokien ja meren pohjasta tapahtuvaa ki-

viainesesiintymien hyödyntämistä säädel-

lään vesilailla.

Maakuntakaavassa on myös mahdol-

lista antaa ohjeita ottamisalueiden jälkikäy-

töstä, mikäli näillä alueilla katsotaan olevan

ottamistoiminnan jälkeenkin vähintään seu-

dullista merkitystä. Tämä voi koskea esi-

merkiksi maisemallisesti merkittävillä alueil-

la sijaitsevien ottamisalueiden maisemointia

tai alueiden liittämistä osaksi seudullista vir-

kistysaluetta.

Ottamisalueiden suunnittelun tulee pe-

rustua valtakunnallisten alueidenkäyttöta-

voitteiden mukaisesti ajantasaisiin kiviaines-

ten tulevaa kulutusta ja kulutustarvetta

myös pitkällä aikavälillä koskeviin arvioihin

sekä riittäviin esiintymien maisema- ja luon-

toarvoja sekä soveltuvuutta vesi- ja kiviai-

neshuoltoon koskeviin selvityksiin. Näitä

ovat mm. pohjavesialueiden laatua ja antoi-

suutta sekä geologisia ominaisuuksia koske-

vat selvitykset, joita on tehty eri maakunnis-

sa mm. valtakunnallisesti ohjatun, ns. POS-

KI-projektin yhteydessä.

Kiviainesten ottoa säädellään ensisijai-

sesti maa-aineslain nojalla. Kiviainesvarojen

kestävää käyttöä koskevan sisältövaatimuk-

sen mukainen ajantasainen maakuntakaava

on tukena maa-aineslain mukaisessa lupa-

harkinnassa ja lain muussa soveltamisessa.

Kaivostoiminta

Kaivoskivennäisiä hyödyntävällä kaivostoi-

minnalla  on useimmiten sekä ympäristöön

että talouteen liittyviä vaikutuksia, joita voi-

daan pitää vähintään seudullisesti merkittä-

vinä. Näin ollen kaivostoiminnan alueet tuli-

si mahdollisuuksien mukaan ottaa huomi-

oon maakuntakaavaa laadittaessa. Toimin-

nan luonteesta johtuen kaivostoiminnan tu-

levia alueidenkäyttötarpeita ei yleensä pys-
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tytä ennakoimaan kovinkaan pitkällä aika-

välillä. Maakuntakaavassa on siten yleensä

mahdollista osoittaa vain jo toiminnassa ole-

via kaivoksia sekä tiedossa olevia, kaivostoi-

minnan kannalta lupaavia alueita. Vaikka

varsinaisen kaivostoiminnan sijaintiin ei

maakuntakaavalla voida juurikaan vaikut-

taa, voidaan maakuntakaavan yhteydessä

asettaa kaivostoiminnalle esimerkiksi ympä-

ristönäkökohdista aiheutuvia reunaehtoja ja

ohjata kaivostoimintaan liittyvää muuta

maankäyttöä. Tällöin kyseeseen tulevat

useimmiten yhdyskuntarakenteeseen, lii-

kenteen järjestelyihin, vesivarojen käyttöön

sekä maiseman ja luonnonarvojen vaalimi-

seen liittyvät kysymykset. Näitä koskevat

tavoitteet tulee ottaa huomioon mm. kai-

vokseen mahdollisesti liittyvien kuljetusjär-

jestelyiden, asuntorakentamisen, rikastus-

toiminnan sekä jätehuollon suunnittelussa.

Kaivostoimintaa säädellään ensisijai-

sesti kaivoslain (503/1965) ja ympäristösuo-

jelulain nojalla ja tapauksesta riippuen myös

yksityiskohtaisemmalla kaavoituksella. Kai-

voslain 22 §:n nojalla maakuntakaava on

kaivospiiriä määrättäessä otettava huomi-

oon siten, ettei merkittävästi vaikeuteta sen

toteuttamista. Ajantasainen, kaivostoimin-

nan alueet osoittava maakuntakaava voi toi-

mia tärkeänä tausta-aineistona kaivosta kos-

kevan ympäristöluvan haku- ja käsittelyme-

nettelyssä. Lisäksi maakuntakaava on ohjee-

na kaivostoiminnan johdosta mahdollisesti

käynnistyvälle kuntakaavoitukselle.

Turvevarojen käsittely

maakuntakaavoituksessa

Turvevarojen kestävää käyttöä koskeva si-

sältövaatimus edellyttää, että maakuntakaa-

vassa rajataan turvetuotannon ulkopuolelle

valtioneuvoston 19.4.1979 ja 26.3.1981 hy-

väksymään soidensuojelun perusohjelmaan

ja muihin luonnonsuojelulain tarkoittamiin

luonnonsuojelualueisiin sisältyvät suoalueet.

Turvetuotannon ulkopuolelle rajautuvat

myös LSL 4 ja 6 lukujen mukaiset luonto-

tyyppien ja eliölajien säilyttämiseksi määri-

tellyt alueet.

Valtakunnallisten alueidenkäyttöta-

voitteiden mukaisesti maakuntakaavoituk-

sessa on otettava huomioon turvetuotan-

toon soveltuvat suot ja sovitettava yhteen

tuotanto- ja suojelutarpeet.  Em. luonnon-

suojelulain mukaisten suojelualueiden lisäksi

on tällöin riittävää huomiota kiinnitettävä

suoluonnon yleiseen merkitykseen luonnon

monimuotoisuudelle sekä maisema-arvojen

vaalimiselle. Turpeenoton suunnittelun yh-

teydessä korostuvat myös Euroopan yhtei-

sön  vesipuitedirektiivin velvoitteet sekä täl-

tä pohjalta tapahtuva, vesistöjen pilaantumi-

sen ehkäisemiseen ja laadun parantamiseen

tähtäävä valuma-aluekohtainen suunnittelu.

Turvetuotannon ja suojelutarpeiden

yhteen sovittaminen edellyttää ajantasaisia

turpeen tulevaa kulutusta ja tuotantotarvet-

ta koskevia arvioita sekä riittäviä, soiden ta-

loudellisia samoin kuin suojelu- ja maisema-

arvoja sekä valuma-aluekohtaisia vesistöjen
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kuormitusta ja sietokykyä koskevia selvi-

tyksiä. Turpeenoton vaikutuksia tarkastelta-

essa on otettava huomioon ympäristönäkö-

kohtien lisäksi myös taloudellisuuden asetta-

mat vaatimukset. Huomiota on myös kiinni-

tettävä turvetuotantotekniikan kehittymi-

seen ja tätä kautta syntyviin uusiin mahdolli-

suuksiin vähentää turvetuotannosta aiheutu-

vaa vesistökuormitusta.

Maakuntakaavassa voidaan myös

osoittaa turpeenoton yksityiskohtaisempaa

suunnittelua koskevia alueiden käytön maa-

kunnallisia ja seudullisia periaatteita ja myös

yksittäisiä ottamisalueita mikäli niillä yksis-

tään tai yhdessä muiden turvetuotantoaluei-

den kanssa tarkasteltuna on vähintään seu-

dullista merkitystä. Tässä yhteydessä on

yleensä tarpeen määritellä turvetuotantoa

koskevia reunaehtoja esimerkiksi sallittavien

vesistö- ym. ympäristövaikutusten osalta.

Erityisen tarpeellista turpeenottoa kos-

keva yksityiskohtaisempi suunnittelu on sel-

laisilla valuma-alueilla, joilla turpeenoton ja

vesistöjen laatuun sekä suo- ja vesiluonnon

suojeluun liittyvien tavoitteiden yhteensovit-

tamistarve on suuri. Tämä koskee mm. alu-

eita, joilla joko olemassa oleva tai potentiaa-

linen turvetuotanto on laajamittaista, joilla

sijaitsee vesiensuojelun tai hyväksikäytön

kannalta vähintään seudullista merkitystä

omaavia vesistöjä tai joilla suoluonnon säily-

miseen liittyy merkittäviä luonnonsuoje-

luun, monikäyttöön tai muihin elinkeinoihin

kuten porotalouteen liittyviä tavoitteita. Ot-

tamistoiminta on valtakunnallisten alueiden-

käyttötavoitteiden mukaisesti pyrittävä

kohdentamaan eri suojelutavoitteiden aset-

tamissa puitteissa turpeen kulutuksen ja tur-

vevarojen laadun kannalta edullisille alueille

ja ensisijaisesti jo ojitetuille soille.

Turpeenottoa säädellään ensisijaisesti

ympäristösuojelulain nojalla. Lain 6 §:n mu-

kaan on toiminnan sijoituspaikan soveltu-

vuutta arvioitaessa otettava huomioon

muun ohella myös alueen ja sen ympäristön

nykyinen ja tuleva, oikeusvaikutteisessa

kaavassa osoitettu käyttötarkoitus ja aluetta

koskevat kaavamääräykset. Turvevarojen

kestävää käyttöä koskevan sisältövaatimuk-

sen mukainen ajantasainen maakuntakaava

voi siten olla tärkeä arviointiperuste ympä-

ristönsuojelulain mukaisessa lupaharkinnas-

sa ja lain muussa soveltamisessa.

3.2.12

Maakunnan elinkeinoelämän

toimintaedellytykset

Maakunnan elinkeinoelämän toimintaedel-

lytyksillä tarkoitetaan sekä elinkeinoelämän

toimintaympäristöä että elinkeinoelämän välittö-

miä alueidenkäyttötarpeita.

Tärkeitä, maakuntakaavassa huomi-

oon otettavia elinkeinoelämän toimintaym-

päristön osia ovat mm. maakunnan liiken-

nejärjestelyt, energiahuollon ratkaisut sekä

vesi- ja jätehuollon järjestelyt. Elinkeinoelä-

män toimintaympäristöön voidaan lukea

myös mm. koulutetun työvoiman saata-

vuus sekä vetovoimaiset asuin- ja vapaa-
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ajan ympäristöt. Myös näihin maakuntakaa-

valla voidaan vaikuttaa elinkeinoelämän

kannalta myönteisellä tavalla.

Elinkeinoelämän välittömiin alueiden-

käyttötarpeisiin kuuluvat sekä varsinaisen

elinkeinotoiminnan että siihen liittyvän raa-

ka-ainehuollon tarvitsemat maa- ja vesialueet.

Suunnittelutavoitteita

Elinkeinoelämän toimintaedellytysten pa-

rantaminen on yleensä keskeisellä sijalla

maakuntien kehittämisessä. Näitä koskevia

tavoitteita sisältyy mm. maakuntasuunnitel-

maan ja sen pohjalta laadittuihin maakunta-

ohjelmiin. Maakuntakaavalla tulee luoda alu-

eidenkäytölliset edellytykset elinkeinoelä-

mää koskevien maakunnallisten kehittämis-

tavoitteiden toteuttamiselle sovittamalla ne

yhteen muiden alueidenkäyttötarpeiden

kanssa.

Maakuntakaavassa on myös otettava

huomioon elinkeinoelämää koskevat valta-

kunnalliset alueidenkäyttötavoitteet. Niiden

mukaisesti alueiden käytön suunnittelulla on

pyrittävä mm. vahvistamaan elinkeinoelä-

män kilpailukykyä ja tähdättävä elinkeino-

toiminnan monipuolistamiseen erityisesti

harvaan asutulla maaseudulla ja taantuvilla

alueilla. Elinkeinoelämän toimintaedellytyk-

siä on edistettävä varaamalla riittävät alueet

elinkeinotoiminnoille. Niiden sijoittamisessa

on kiinnitettävä huomiota olemassa olevien

rakenteiden hyödyntämiseen ja hyvään saa-

vutettavuuteen.

Valtakunnallisten alueidenkäyttötavoittei-

den mukaisesti hyviä ja yhtenäisiä peltoalu-

eita ei ilman erityisiä perusteita tule ottaa

taajamatoimintojen käyttöön eikä pirstoa

hyviä ja laajoja metsätalousalueita  muulla

maankäytöllä. Saamelaisten kotiseutualueel-

la on turvattava saamelaiselinkeinojen ke-

hittämisedellytykset ja sovitettava ne yh-

teen luonnon kestokyvyn kanssa. Myös

muualla poronhoitoalueella on poronhoi-

don alueidenkäytölliset edellytykset turvat-

tava.

Matkailutoimintoja on valtakunnallis-

ten alueidenkäyttötavoitteiden mukaisesti

suunnattava mahdollisuuksien mukaan tu-

kemaan maaseudun taajamia ja kyläverkos-

toa sekä infrastruktuurin hyväksikäyttöä.

Matkailun kehittämisessä tulee edistää suo-

jelualueverkoston ja arvokkaiden maisema-

alueiden ekologisesti kestävää hyödyntä-

mistä mm. matkailun tukialueina. Matkailu-

keskusten ja -alueiden verkottumista tulee

kehittää niin, että muodostuu toimivia pal-

velukokonaisuuksia. Ensisijaisesti tulee ke-

hittää olemassa olevia matkailukeskuksia ja

-alueita ja tähdättävä samalla näiden eheyt-

tämiseen.

Suunnittelutarpeita

Elinkeinoelämän toimintaympäristöä

koskeva suunnittelu

Elinkeinoelämän toimintaympäristöä kuten

liikenteen ja teknisen huollon järjestelyjä
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koskevassa maakuntakaavoituksessa on nii-

tä välittömästi koskevien maakuntakaavan

MRL 28 §:n sisältövaatimusten ohella otetta-

va huomioon myös elinkeinoelämän tarpeet

niin, että esimerkiksi elinkeinoelämän kulje-

tus- ja energiatarpeista voidaan huolehtia

tarkoituksenmukaisella tavalla.

Mainittujen teknisten toimintaedelly-

tysten lisäksi maakuntakaavalla voidaan

myös vaikuttaa luonnon ja kulttuuriympä-

ristön laatuun, millä on elinympäristön viih-

tyvyyttä luovana tekijänä yhä useammin

merkitystä myös yritysten sijaintipaikan va-

linnassa ja kilpailussa ammattitaitoisen työ-

voiman saatavuudesta.

Elinkeinoelämän alueidenkäyttötarpeita

koskeva suunnittelu

Elinkeinoelämän välittömien alueidenkäyt-

tötarpeiden osalta maakuntakaavoituksessa

tulee erityistä huomiota kiinnittää sellaisiin

elinkeinoelämän aloihin, joiden:

• vaikutukset ympäristöön ovat vähintään

seudullisia tai

• sijaintivaatimukset ovat maakunnallises-

sa tai seudullisessa mittakaavassa eri-

tyistä huomiota vaativia.

Elinkeinotoiminnan vaikutukset ympäristöön

ovat moninaisia. Maakunnallisella ja seudul-

lisella tasolla korostuvat erityisesti elinkei-

notoiminnan vaikutukset luonnonvarojen

käyttöön, maisemaan ja luonnonarvoihin,

yhdyskuntarakenteeseen, liikenteeseen sekä

ympäristön terveellisyyteen ja turvallisuuteen.

Vaikutukset luonnonvarojen käyttöön, mai-

semaan ja luonnonarvoihin liittyvät erityi-

sesti elinkeinoihin, jotka ovat alueidenkäyt-

tötarpeiltaan laaja-alaisia kuten maa-,  met-

sä-, poro- ja kalatalous, kaivos- ja muu maa-

ainesteollisuus sekä energiatuotanto. Näiden

ja muiden vastaavien tuotannonalojen tar-

peet tulee maakuntakaavaa laadittaessa ot-

taa huomioon ja yhteen sovittaa ne mm.

vesi- ja maa-ainesvarojen kestävää käyttöä

sekä maiseman ja luonnonarvojen vaalimis-

ta koskevien maakuntakaavan sisältövaati-

musten kanssa.

Maakuntakaavassa kyseisten elinkei-

notoimintojen toimintaedellytykset voidaan

turvata eri tavoin. Usein on  riittävää huo-

lehtia pelkästään siitä, ettei maakuntakaa-

vassa muulla alueiden käytöllä tai alueiden

käyttöä koskevilla rajoituksilla tarpeetto-

masti vaikeuteta elinkeinon toimintaedelly-

tyksiä. Kuitenkin, mikäli toiminnalla on

maakunnallisia tai seudullisia vaikutuksia

esimerkiksi vesi- ja maa-ainesvarojen kestä-

vään käyttöön (esimerkiksi maa-ainesteolli-

suus) tai jos tuotantoalueita on perusteltua

turvata muulta maankäytöltä (esimerkiksi

hyvät, rakentamispaineen alaiset peltoalu-

eet), saattaa sisältövaatimusten yhteen so-

vittaminen edellyttää kyseisten tuotantoalu-

eiden sijoittumisperiaatteiden tai niille varat-

tavien alueiden osoittamista  kaavassa.

Elinkeinotoiminnan vaikutukset yh-

dyskuntarakenteeseen ja liikenteeseen liitty-

vät maakunnallisella ja seudullisella tasolla

useimmiten elinkeinotoiminnan aiheutta-
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miin seudullisen työpaikkaomavaraisuuden

muutoksiin ja tätä kautta työmatka- ja tava-

raliikenteeseen. Kaupallisten palvelujen

osalta vaikutukset kytkeytyvät useimmiten

asioinnin suuntautumiseen.  Lisäksi elinkei-

noelämän sijoittumisella on mm. työllistämi-

sen ja tulonmuodostuksen kautta syntyviä

lukuisia välillisiä yhdyskuntarakenteeseen

liittyviä vaikutuksia. Mikäli kyse on sellai-

sesta elinkeinotoiminnan sijaintiratkaisusta,

jolla on merkittäviä seudullisiin työmatka- ja

muihin liikennevirtoihin kohdistuvia vaiku-

tuksia, tulisi tämä osoittaa maakuntakaavas-

sa.

Elinkeinotoiminnan vaikutukset ym-

päristön terveyteen ja turvallisuuteen liitty-

vät maakunnallisella ja seudullisella tasolla

yleensä vaarallisten kemikaalien käsittelys-

tä, varastoinnista tai kuljettamisesta aiheu-

tuviin vaaratekijöihin. Vaikutukset voivat

vesistöjen ja ilman kautta kulkeutuvina olla

huomattavan laaja-alaisiakin.  Mikäli kyse

on merkittävistä  ja useamman kunnan alu-

eelle ulottuvista vaikutuksista, on tämänkal-

taisen elinkeinotoiminnan sijaintipaikat osoi-

tettava maakuntakaavassa. Usein tämä edel-

lyttää  alueiden käyttöä koskevia rajoituksia

myös sijaintipaikan välittömässä ympäris-

tössä.

Elinkeinotoiminnan sijaintivaatimusten

erityisyys saattaa liittyä esimerkiksi toimin-

nan vaatimaan liikenteelliseen sijaintiin tai

luonnonoloihin. Tällaisia toimintoja ovat

mm. monet raskaista kuljetuksista riippuvat

suurteollisuuden alat, maanviljelyksen ja ko-

tieläintalouden eräät erityisalat tai luonnon

vetovoimaisuuteen perustuva matkailu.

Maakuntakaavassa voidaan tämänkaltaisten

elinkeinojen nykyiset ja uudet alueidenkäyt-

tötarpeet turvata varaamalla nämä alueet

kyseiseen tarkoitukseen. Tämä voi olla tar-

peellista erityisesti kun kyse on koko maa-

kunnan puitteissa poikkeuksellisista alueista

ja niihin kohdistuu myös muita kilpailevia

alueidenkäyttötarpeita. Lisäksi on huomat-

tava, että elinkeinolla saattaa olla laajemmin

sen toimintapaikkaa ympäröiviä alueita kos-

kevia tarpeita. Matkailuelinkeinon osalta

alueidenkäytölliset toimintaedellytykset

kytkeytyvät usein sijaintialueen kulttuuri-

ympäristön tai luonnon vetovoimaisuuden

turvaamiseen ja edistämiseen.

3.2.13

Maiseman vaaliminen

Maisema voidaan jakaa luonnon- ja kulttuuri-

maisemaan sen mukaan, ovatko luonnon vai

ihmisen toiminnan tuloksena syntyneet ele-

mentit hallitsevia:

Luonnonmaisemia ovat alueet, joiden

kehitykseen ovat vaikuttaneet pääasiassa

vain luonnon prosessit.

Kulttuurimaisemia ovat alueet, joilla ih-

misen toiminnan tuloksena syntyneet mai-

semaelementit ovat selvästi nähtävissä. Ne

voidaan edelleen jakaa kahteen pääryh-

mään: maaseudun kulttuurimaisemat ja taa-

jamien rakennetut kulttuurimaisemat. Tällä

jaolla on maakuntakaavoituksen osalta lä-
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hinnä välineellistä merkitystä. Maakunta-

kaavan mittakaava ja tehtävät kaavajärjes-

telmässä johtavat usein siihen että maakun-

takaavassa painottuvat maaseudun kulttuu-

rimaisemiin liittyvät kysymykset. Omaksi

alaryhmäkseen on lisäksi luettava pääasias-

sa maaseudulle sijoittuvat, usein melko pie-

nialaiset perinnemaisemat, joilla on merkitys-

tä ennen muuta luonnon monimuotoisuu-

den, mutta yleensä myös kulttuurihistorial-

listen arvojen kannalta.

Maisemaa ja kulttuuriperintöä on

yleensä tarkoituksenmukaista tarkastella ja-

kamattomana kokonaisuutena. Tästä syystä

tulee jäljempänä luvussa 3.2.15 esitetyt kult-

tuuriperintöä koskevat näkökohdat ottaa

soveltuvin osin huomioon myös maiseman

vaalimistarpeita käsiteltäessä.

Suunnitteluperiaatteita

Maiseman vaaliminen edellyttää, että maa-

kuntakaavassa maisemiin liittyvät, vähin-

tään seudullisesti merkittävät ominaispiir-

teet tunnistetaan ja ohjataan muuta alueiden

käyttöä siten, että näihin liittyvien arvojen

säilyminen voidaan kohtuullisella tavalla

turvata. Tilanteesta ja vaalittavasta maise-

man ominaispiirteestä riippuen tämä voi

maakuntakaavassa tapahtua joko alueiden

käytön yleisellä ohjauksella tai  maisemallisesti

arvokkaiden alueiden käyttöä koskevien reuna-

ehtojen ja rajoitusten avulla:

1) Alueiden käytön yleinen ohjaus: Maisema-

arvojen vaalimisen kannalta alueiden

käytön yleisellä ohjauksella ja kehitty-

misellä on ratkaiseva merkitys. Maa-

kuntakaavassa tämä voi näyttäytyä esi-

merkiksi siten, että maisema-arvojen

kannalta haitalliset toiminnot ohjataan

maisemallisesti toisarvoisille alueille.

Maakuntakaavassa voidaan myös antaa

alueiden yksityiskohtaisempaa suunnit-

telua koskevia määräyksiä, joiden avulla

maiseman, luonnonarvojen tai kulttuu-

riperinnön vaalimiseen liittyvien näkö-

kohtien huomioon ottaminen voidaan

varmistaa.

2) Alueiden käyttöä koskevat reunaehdot ja

rajoitukset: Arvokkaimmilla maisema-

alueilla on niihin liittyvät arvot yleensä

tarpeellista turvata alueiden ja niillä si-

jaitsevien rakenteiden käyttöä koske-

vien, aluekohtaisten  reunaehtojen ja

rajoitusten avulla ja näin varmistaa,

etteivät alueiden käytön muutokset tai

kehityshankkeet ole ristiriidassa vaalit-

tavien arvojen kanssa. Tällöin ei kui-

tenkaan ole yleensä tarvetta puuttua

kyseisen alueen nykyiseen käyttöön.

Sen sijaan on usein perusteltua turvata

alueen nykyisen käyttömuodon jatku-

minen.

Maiseman vaalimista koskeva maakunta-

kaavan sisältövaatimus liittyy läheisesti mm.

alueiden käytön ekologista kestävyyttä, ym-

päristön ja talouden kannalta kestäviä liiken-

teen ja teknisen huollon järjestelyjä, maa-ai-

nesvarojen kestävää käyttöä sekä luonnon-

arvojen ja kulttuuriperinnön vaalimista kos-
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keviin sisältövaatimuksiin. Sisältövaatimuk-

sella voi myös olla huomattavaa merkitystä

mm. matkailuelinkeinojen toimintaedelly-

tysten kannalta. Toisaalta elinkeinojen toi-

mintaedellytyksiin tai esimerkiksi liikenteen

järjestelyihin liittyvät tarpeet voivat olla

myös ristiriidassa maiseman vaalimista kos-

kevan sisältövaatimuksen kanssa. Maakun-

takaavassa nämä sisältövaatimukset on so-

vitettava yhteen maakuntakaavassa esitettä-

vien muiden tarpeiden ja valtakunnallisten

alueidenkäyttötavoitteiden kanssa.

Suunnittelutavoitteita ja -tarpeita

Maiseman vaalimisen tavoitteena maakun-

takaavassa on sen huomioon ottaminen

keskeisenä maakunnan omaleimaisuutta ja

viihtyvyyttä luovana tekijänä ja sen hyö-

dyntäminen maakunnan elinkeinoelämässä.

Pyrkimyksenä tulee olla Suomen eri maise-

mamaakuntien ja -seutujen erityispiirteiden

säilyminen (Maisemanhoito, Maisema-alue-

työryhmän mietintö I, YM, 66/1992). Maise-

maa vaalimalla edistetään myös kansallisen

kulttuuriympäristön ja sen alueellisesti vaih-

televan luonteen samoin kuin elollisen ja

elottoman luonnon kannalta arvokkaiden ja

herkkien alueiden monimuotoisuuden säily-

mistä koskevia valtakunnallisia alueiden-

käyttötavoitteita. Niiden mukaisesti tulee

myös edistää arvokkaiden maisema-aluei-

den ekologisesti kestävää hyödyntämistä

mm. matkailun alalla. Lisäksi Suomi on alle-

kirjoittanut 20.10.2000 Euroopan maisema-

sopimuksen, joka velvoittaa maisemallisten

tekijöiden painotettuun huomioon ottami-

seen  yhteiskunnan eri toimintalohkoilla

Maiseman vaalimisen tarpeet lähtevät

luonnon- tai kulttuurimaiseman kauneudes-

ta, historiallisista ominaispiirteistä tai muista

maisemaan liittyvistä erityisistä arvoista.

Keskeiset suunnittelutarpeet maakuntakaa-

vassa liittyvät maiseman merkitykseen val-

takunnallista, maakunnallista ja seudullista

omaleimaisuutta ja identiteettiä vahvistava-

na tekijänä. Vaikka maisemallisesti arvok-

kaan alueen maantieteellinen koko ei ole-

kaan ratkaiseva sen merkittävyyden kannal-

ta, on maisemien maakuntakaavatasoiselle

käsittelylle usein tyypillistä, että alueet ulot-

tuvat yli kuntarajojen. Tällaisia ovat esimer-

kiksi jokilaakso-, vaara- tai tunturimaisemat,

joiden ylikunnalliseen alueiden käytön ohja-

ukseen on usein olemassa erityisiä tarpeita.

Suunnittelutarpeita aiheuttavat mm. yhdys-

kuntarakentaminen, uudet liikenneväylät

sekä maa- ja metsätalouden muutosilmiöt,

joilla on välittömiä vaikutuksia maisemaan ja

sen hoidon mahdollisuuksiin.

Maiseman vaalimistarpeiden osoittaminen

maakuntakaavassa

Maiseman vaalimista koskeva MRL 28 §:n si-

sältövaatimus ja myös valtioneuvoston hy-

väksymät valtakunnalliset alueidenkäyttöta-

voitteet edellyttävät, että maakuntakaavassa

osoitetaan valtakunnallisesti merkittävät

maisema-alueet. Näihin kuuluvat mm. val-
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tioneuvoston vuonna 1995 tekemään peri-

aatepäätökseen sisältyvät maisema-alueet,

jotka on tarkemmin määritelty ympäristö-

ministeriön julkaisussa  ‘Arvokkaat maise-

ma-alueet’ (Maisema-aluetyöryhmän mie-

tintö II, YM, 66/1992).  Lisäksi myös muihin

kulttuuri- ja luonnonperintöä koskeviin val-

takunnallisiin inventointeihin sisältyy maise-

man kannalta huomionarvoisia alueita. Val-

takunnallisten kohteiden lisäksi maakunta-

kaavassa tulisi osoittaa myös maakunnalli-

sesti ja seudullisesti arvokkaat maisemat.

Kaavan tulee näiltä osin perustua ajantasai-

siin sekä alueellisesti ja sisällöllisesti katta-

viin selvityksiin. Näitä suoritettaessa on tar-

peen mukaan oltava yhteydessä ao. ympä-

ristö- ja museoviranomaisiin.

Maisemaa koskeva maakuntakaavan

sisältövaatimus edellyttää erikseen osoitet-

tavien maisema-alueiden ohella myös sitä,

että maakuntakaavassa osoitettu alueiden

käyttö on myös muuten sopusoinnussa tär-

keinä pidettävien maiseman ominaispiirtei-

den kanssa. Tässä tarkoituksessa voidaan

maakuntakaavalla antaa yksityiskohtaisem-

paa suunnittelua tai rakentamista koskevia,

maisema-arvojen huomioon ottamiseen liit-

tyviä rajoituksia ja reunaehtoja kaavan koh-

tuullisuutta (kts. luku 3.2.18) koskevien sisäl-

tövaatimusten asettamissa puitteissa. Niitä

voidaan tarpeen mukaan kohdentaa sekä

varsinaisille maakuntakaavan maisema-alu-

eille että myös muille maakuntakaavan alu-

eille. Lisäksi tulee riittävää huomiota kiinnit-

tää myös maisemavaurioiden korjaamiseen.

Maisemia koskeva keskeinen lainsäädäntö

sisältyy maankäyttö- ja rakennuslain ohella

luonnonsuojelulakiin, jonka osalta asiaa on

kuvattu edellä luvussa 3.2.5. Maisemanhoi-

toon on myös olemassa erilaisia, mm. Eu-

roopan unionin tukimuotoja. Ajantasainen

ja riittäviin selvityksiin pohjautuva maakun-

takaava voi muodostaa keskeisen perustan

näiden tukien suuntaamiselle.

3.2.14

Luonnonarvojen vaaliminen

Luonnonarvoihin sisältyvät sekä elollisen että

elottoman luonnon arvot. Eliölajeihin (so. eläi-

met, kasvit ja sienet) ja niiden monimuotoi-

suuteen liittyvien arvojen ohella käsite sisäl-

tää siten myös mm. maa- ja kallioperään si-

sältyvät geomorfologiset ja geologiset arvot

sekä luonnonvedet eri muodoissaan. Näiltä

osin sisältövaatimus liittyy läheisesti vesi- ja

maa-ainesvarojen kestävää käyttöä koske-

vaan maakuntakaavan sisältövaatimukseen,

joita koskevat, edellä luvuissa 3.2.10 ja 3.2.11

esitetyt näkökohdat on otettava huomioon

myös tässä yhteydessä. Samoin luvussa

3.2.7 kuvatut, alueiden käytön ekologista

kestävyyttä koskevat suunnitteluvelvoitteet

ovat pitkälti saman suuntaisia luonnonarvo-

jen vaalimista koskevan sisältövaatimuksen

kanssa.

Suunnitteluperiaatteita

Luonnonarvojen vaaliminen edellyttää, että
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maakuntakaavassa näihin liittyvät, vähin-

tään seudullisesti merkittävät arvot tunnis-

tetaan ja ohjataan muuta alueiden käyttöä

siten, että luonnonarvojen säilyminen voi-

daan kohtuullisella tavalla turvata. Tilantees-

ta ja vaalittavan arvon luonteesta riippuen

tämä voi maakuntakaavassa tapahtua useal-

la eri tavalla. Nämä voidaan jakaa kolmeen

ryhmään sen mukaan, kuinka voimakkaasti

vaalimista koskeva tavoite vaikuttaa muu-

hun alueiden käyttöön:

1) Alueiden käytön yleinen ohjaus: Alueiden

käytön yleisellä ohjauksella ja kehittä-

misellä on ratkaiseva merkitys luon-

nonarvojen vaalimisen kannalta. Maa-

kuntakaavassa tämä voi näyttäytyä

esim. luonnonarvojen huomioon otta-

misena alueiden käyttöä koskevia rat-

kaisuja tehtäessä sekä yksityiskohtai-

semmalle suunnittelulle annettavina

ohjeina, joiden avulla luonnonarvojen

vaalimiseen liittyvien näkökohtien

huomioon ottaminen yksityiskohtai-

sissa sijaintiratkaisuissa voidaan var-

mistaa.

2) Alueiden käyttöä koskevat reunaehdot ja

rajoitukset: Luontoon liittyviä arvoja

saattaa olla tarpeellista turvata aluei-

den käyttöä koskevien reunaehtojen ja

rajoitusten avulla ja näin varmistaa,

etteivät alueiden käytön muutokset tai

kehityshankkeet ole ristiriidassa vaalit-

tavien luonnonarvojen kanssa. Tällöin

ei kuitenkaan ole yleensä tarvetta

puuttua kyseisen alueen nykyiseen

käyttöön. Sen sijaan on usein perustel-

tua turvata alueen nykyisen käyttö-

muodon jatkuminen.

3) Suojelu: Mikäli kyseessä ovat erityisen

huomattavat tai herkästi vaarantuvat

arvot saattaa niiden vaalimiseksi olla

tarpeen suojella alue tai kohde pääosin

kokonaan suojeluarvoon vaikuttavilta

muutoksilta. Niiltä osin kuin kyse on

valtakunnallisten luonnonsuojeluohjel-

mien ja -päätösten mukaisista alueista,

on asiaa selostettu edellä luvussa 3.2.5.

Luonnonarvojen vaalimisen yleiset tavoitteet

Luonnonarvojen vaalimisen keskeiset maail-

manlaajuiset tavoitteet on kirjattu vuonna

1992 allekirjoitettuun, biologista monimuo-

toisuutta koskevaan YK:n yleissopimuk-

seen. Sen tavoitteena on biologisen moni-

muotoisuuden suojelu ja sen osien kestävä

käyttö osana yhteiskunnan kaikkea toimin-

taa. Biologisella monimuotoisuudella tarkoi-

tetaan sopimuksessa “mihin tahansa, kuten

maa-, meri- tai muuhun vesiperäiseen

ekosysteemiin tai ekologiseen kokonaisuu-

teen kuuluvien elävien eliöiden vaihtele-

vuutta. Siihen luetaan kuuluvaksi myös lajin

sisäinen ja lajien välinen sekä ekosysteemien

monimuotoisuus”. Käsite “ekosysteemi” si-

sältää myös luonnon elottoman osan.

Kansainvälisesti merkittävien luon-

nonarvojen vaalimiseen tähtää maailman

kulttuuri- ja luonnonperinnön suojelemista

koskeva yleissopimus. Sopijaosapuolet ovat
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sitoutuneet suojelemaan alueellaan olevat

maailmanperintökohteet. Toistaiseksi Suo-

messa ei ole sopimuksen piiriin kuuluvia

luonnonperintökohteita mutta valmistelu-

työ näiltä osin on vireillä. Euroopan unionin

puitteissa luonnonarvojen  suojelua koske-

vat keskeiset tavoitteet on kirjattu yhteisön

luonto- ja lintudirektiiveihin, joiden toteut-

tamiseksi on perusteilla linnustonsuojelun ja

luontodirektiivin perusteella yhteisön tär-

keinä pitämät alueet käsittävä Natura 2000

-verkosto.  Muita merkittäviä kansainvälisiä

sopimuksia ovat mm. yleissopimus Euroo-

pan luonnonvaraisen kasviston ja eläimistön

sekä niiden elinympäristöjen suojelusta

(Bernin sopimus, SopS 29/1986) sekä vesilin-

tujen elinympäristönä kansainvälisesti mer-

kittäviä vesiperäisiä maita koskeva yleisso-

pimus (Ramsar-sopimus, SopS 3-4/1976).

Valtakunnallinen luonnonsuojelualue-

verkko ja sen täydentämiseen tähtäävät val-

tioneuvoston hyväksymät suojeluohjelmat

ja -päätökset samoin kuin erämaalain nojalla

perustetut pohjoisen Lapin erämaa-alueet

muodostavat perustan luonnonarvojen kan-

salliselle vaalimiselle. Valtakunnallisella ta-

solla luonnonarvojen vaalimisen keskeiset

tavoitteet on määritelty LSL 1 §:ssä. Lisäksi

on otettava huomioon valtioneuvoston pe-

riaatepäätös ekologisen kestävyyden edistä-

misestä.

Valtioneuvoston hyväksymät valta-

kunnalliset alueidenkäyttötavoitteet sisältä-

vät maakuntakaavoitusta velvoittavia luon-

nonarvojen vaalimista koskevia tavoitteita.

Niiden mukaisesti alueiden käytöllä tulee

edistää elollisen ja elottoman luonnon kan-

nalta arvokkaiden ja herkkien alueiden mo-

nimuotoisuutta. Luonto- ja kulttuuriarvojen

kannalta erityisen merkittävinä aluekoko-

naisuuksina valtakunnallisissa alueidenkäyt-

tötavoitteissa käsitellään Saaristomerta,

maankohoamisrannikkoa, Lapin tunturialu-

eita ja Vuoksen vesistöaluetta. Näiden aluei-

den erityispiirteet on maakuntakaavoituk-

sen yhteydessä tunnistettava ja alueiden

käyttö sovitettava poikkeuksellisiin luon-

nonoloihin niin, että turvataan alueiden

kulttuuri- ja luonnon arvot samoin kuin näi-

tä alueita koskevien maakunnallisten kehit-

tämistavoitteiden toteuttaminen.

Suunnittelutavoitteita ja -tarpeita

maakuntatasolla

Luonnonarvojen vaalimisen tarpeet maa-

kuntatasolla liittyvät maakunnallisten ja seu-

dullisten luonnonarvojen tunnistamiseen ja

osoittamiseen sekä rakentamisen ja muun

alueiden käytön ohjaamiseen siten, että

nämä ja myös valtakunnallisella tasolla to-

detut luonnonarvot voidaan turvata. Erityi-

siä kriteerejä luonnonarvoja sisältävien alu-

eiden tunnistamiseksi maakunnan alueella

ovat mm:

• luonnonsuojelulain tarkoittamien

uhanalaisten, erityisesti suojeltavien tai

Euroopan yhteisön lajisuojelua koske-

viin erityissäädöksiin sisältyvien, Suo-

men kansallisten vastuulajien (YM:
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Suomen lajien uhanalaisuus 2000) taik-

ka maakunnassa muuten harvinaisten

eliölajien esiintyminen;

• luonnonsuojelulain tarkoittaman suo-

jellun luontotyypin esiintyminen;

• alueen luonnontilaisuus tai ennallista-

miskelpoisuus;

• eliömaantieteellinen edustavuus;

• lajirikkaus ja luontotyyppien monipuo-

linen vaihtelu;

• luontotyyppien ekologinen tai toimin-

nallinen merkitys lajistolle ja

• kohteen sijainti ja merkitys ekologisen

verkoston osana.

Luonnonarvojen vaalimista koskeva MRL 28

§:n sisältövaatimus ja myös valtioneuvoston

hyväksymät valtakunnalliset alueidenkäyt-

tötavoitteet edellyttävät, että maakuntakaa-

voituksessa kiinnitetään riittävästi huomiota

mahdollisimman laajojen ja yhtenäisten

luonnonalueiden säilymiseen ja vältetään

näiden alueiden tarpeetonta pirstoutumista.

Samalla on mahdollisuuksien mukaan edis-

tettävä suojelualueiden välisten ekologisten

yhteyksien säilymistä esimerkiksi maakunta-

kaavassa osoitettavan viherväyläverkoston

avulla. Suurten liikenneväylien osalta tämä

saattaa edellyttää liikenne-esteen ylittämisen

tai alittamisen eläimille mahdollistavia raken-

teita, joita koskevat tarpeet tulisi tunnistaa jo

maakuntakaavassa.

Tarvetta riittävän laajojen luonnonaluei-

den sekä niiden välisten ekologisten yhteyk-

sien turvaamiseen ja osoittamiseen maakun-

takaavassa esiintyy korostetusti tiheimmin

asutussa Etelä- ja Länsi-Suomessa sekä muil-

la sellaisilla alueilla, joilla ihmisen synnyttä-

mät alueidenkäyttöpaineet ovat suuret. Suu-

ri osa tällaisista luonnonalueista on tavan-

omaista maa- ja metsätalousaluetta. Niiden

muodostaman viheralueverkoston runko

koostuu kuitenkin usein varsinaisista luon-

nonsuojelualueista tai muista sellaisista alu-

eista, joilla maa- ja metsätalouden harjoitta-

miselle tai muulle alueiden käytölle joudu-

taan ympäristöarvojen turvaamiseksi aset-

tamaan erityisiä rajoituksia. Myös virkistys-

käyttöön varatut alueet voivat muodostaa

merkittävän osan maakunnan viheraluever-

kostosta.

Myös vesialueet ovat luonnonarvojen

vaalimisen kannalta tärkeitä. Valtakunnallis-

ten alueidenkäyttötavoitteiden mukaisesti

maakuntakaavoituksessa on otettava huo-

mioon mm. vesi- ja rantaluonnon kannalta

erityistä suojelua vaativat vesistöt. Näitä

koskeva kartoitus on suoritettu viimeksi

vuonna 1992 ympäristöministeriön työryh-

män toimesta (YM, työryhmän mietintö 63/

1992).  Maakuntakaavalla tulee ohjata näi-

den vesistöjen vesi-, ranta- ja valuma-aluei-

den käyttöä niin, etteivät kyseisten vesistö-

jen luonnonarvot vaarannu. Myös muiden

vesistöjen osalta tulisi maakuntakaavassa

pyrkiä siihen, että luonnon- ja maisema-ar-

vojen kannalta arvokkaimmat ranta-alueet

säilyisivät rakentamattomina ja että rantara-

kentaminen muutenkin olisi sopusoinnussa

maakunnallisesti ja seudullisesti merkittävi-

en luonnonarvojen kanssa.
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Luonnonarvoja koskevan sisältövaatimuk-

sen mukaisesti maakuntakaavassa tulisi val-

takunnallisiin suojeluohjelmiin kuuluvien

alueiden ohella kiinnittää riittävää huomiota

myös muilla perusteilla tunnistettuihin,

luonnonarvojen vaalimisen kannalta vähin-

tään seudullisesti arvokkaisiin alueisiin.

Maakuntakaavalla tulee ohjata rakentamista

ja muuta alueiden käyttöä niin, että kyseiset

luonnonarvot voidaan turvata.

Luonnonarvojen vaalimistarpeiden

osoittaminen maakuntakaavassa

Luonnonarvojen vaalimisen kannalta tärkei-

den alueiden osoittamistavat voivat maa-

kuntakaavassa vaihdella riippuen tarkoituk-

sen toteuttamiseksi sovellettavista keinoista

ja niiden perustana olevasta lainsäädännös-

tä. Näitä esittämistapoja on kuvattu yksi-

tyiskohtaisemmin “Maakuntakaavamerkin-

nät ja -määräykset” -oppaassa.

Varsinaisiksi luonnonsuojelualueiksi

tulee maakuntakaavassa osoittaa jo perus-

tettujen suojelualueiden lisäksi lähinnä valta-

kunnallisiin suojeluohjelmiin ja -päätöksiin

kuuluvat, luonnonsuojelulailla perustetta-

vaksi tarkoitetut alueet, siten kuin edellä lu-

vussa 3.2.5 on esitetty. Poikkeuksellisesti

voidaan myös maakunnallisesti tai seudulli-

sesti arvokkaiksi todetut luonnonalueet

osoittaa maakuntakaavassa luonnonsuojelu-

alueiksi. Tämä voi tulla kyseeseen tapauksis-

sa, joissa muut alueiden käytön ohjauskei-

not todetaan riittämättömiksi kyseisten

luonnonarvojen turvaamisen kannalta.

Luonnonsuojelualueiden osoittaminen tulee

tehdä tiiviissä yhteistyössä alueen luonnon-

suojelusta vastaavan viranomaisen eli alu-

eellisen ympäristökeskuksen kanssa ja tätä

kautta varmistaa luonnonsuojelualueen to-

teuttamisedellytykset.

Luonnonarvojen selvittäminen edel-

lyttää riittäviä ja ajantasaisia tietoja. Selvi-

tyksiä laadittaessa on syytä olla yhteydessä

alueelliseen ympäristökeskukseen, jolla on

käytettävissä runsaasti selvitysten pohjaksi

tarvittavaa lähtökohta-aineistoa.

Luonnonarvojen vaalimisen kannalta

keskeinen säännöstö muodostuu maankäyt-

tö- ja rakennuslain ohella luonnonsuojelu-

laista, metsälaista, ympäristönsuojelulaista,

vesilaista, maa-aineslaista ja koskiensuojelu-

laista. Metsälain osalta on huomattava, että

se ei ole voimassa maakuntakaavan suojelu-

alueilla. Luonnonarvojen vaalimisen kannal-

ta ajantasainen maakuntakaava antaa perus-

teita mm. luonnonsuojelulain mukaiselle

luonnonsuojelusuunnittelulle. Maakunta-

kaava voi muodostaa myös keskeisen luon-

nonarvoja koskevan tausta-aineiston ympä-

ristönsuojelu-, vesi- ja maa-aineslakien mu-

kaisessa lupaharkinnassa ja lakien muussa

soveltamisessa. Maakuntakaava voi myös

toimia tärkeänä perusteena eri tyyppisten

ympäristötukien kohdentamiselle sekä eri-

laisten hoito- ja käyttösuunnitelmien laati-

miselle. Yksityiskohtaisemmin maakunta-

kaavan ja luonnonsuojeluun liittyvän lain-

säädännön välisiä suhteita on käsitelty
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“Maakuntakaavan oikeusvaikutukset” -op-

paassa.

Luonnonsuojelulain huomioon

ottaminen

MRL 197. 1 §

Kaavaa hyväksyttäessä ja vahvistettaessa on

sen lisäksi, mitä tässä laissa säädetään, nouda-

tettava, mitä luonnonsuojelulain 10 luvussa

säädetään. Lupa-asiaa ratkaistaessa ja muuta vi-

ranomaispäätöstä tehtäessä on lisäksi noudatet-

tava, mitä luonnonsuojelulaissa ja sen nojalla

säädetään.

Koska maakuntakaavan hyväksymistä on

pidettävä MRL 197.1 §:n tarkoittamana vi-

ranomaispäätöksenä, ei maakuntakaavaa

voida hyväksyä, mikäli todetaan, että kaa-

van toteuttamisesta aiheutuu:

• LSL 29 §:n tarkoittamaan suojeltuun

luontotyyppiin kuuluvan luonnonti-

laisen tai luonnontilaiseen verrattavan

alueen muuttuminen niin, että luonto-

tyypin ominaispiirteiden säilyminen

kyseisellä alueella vaarantuu ja kysei-

nen kielto on tullut voimaan LSL 30

§:n mukaisella tavalla,

• LSL 47 §:n tarkoittaman erityisesti

suojeltavan lajin säilymiselle tärkeän

esiintymispaikan häviäminen tai hei-

kentyminen ja kyseinen kielto on tul-

lut voimaan LSL 47.3 §:n mukaisella

tavalla tai

• LSL 49 §:n mukaisiin, Euroopan yhtei-

sön luontodirektiivin liitteessä IV (a)

tarkoitettuihin  eläinlajeihin kuuluvien

yksilöiden selvästi luonnossa havait-

tavien lisääntymis- ja levähdyspaikko-

jen häviäminen tai heikentyminen.

Luonnonsuojelulain 29 §:n tarkoittamat suojellut luontotyypit:

1) luontaisesti syntyneet, merkittäviltä osin jaloista lehtipuista koostuvat metsiköt;

2) pähkinäpensaslehdot;

3) tervaleppäkorvet;

4) luonnontilaiset hiekkarannat;

5) merenrantaniityt;

6) puuttomat tai luontaisesti vähäpuustoiset hiekkadyynit;

7) katajakedot;

8) lehdesniityt; sekä

9) avointa maisemaa hallitsevat suuret yksittäiset puut ja puuryhmät.
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Euroopan yhteisön luontodirektiivin liitteessä

IV (a) mainitut, Suomessa esiintyvät eläinlajit

(LSL 49 §):

Nisäkkäät:

ilves, isoviiksisiippa, karhu, koivuhiiri, kor-

vayökkö, liito-orava, naali, pohjanlepakko, rip-

sisiippa, saimaannorppa, saukko, susi, vesisiip-

pa, viiksisiippa

Matelijat:

kangaskäärme

Sammakkoeläimet:

rupilisko, viitasammakko

Nilviäiset:

vuollejokisimpukka

Perhoset:

isoapollo, isokultasiipi, kirjopapurikko, kirjoverk-

koperhonen, muurahaissinisiipi, pikkuapollo

Kovakuoriaiset:

erakkokuoriainen, jättisukeltaja, lampisukeltaja,

punahärö

Korennot:

kievanakorento, lummelampikorento, sirolampi-

korento, täplälampikorento

Edellä todetusta lain velvoitteesta huolimat-

ta voidaan maakuntakaavan osalta sen

yleispiirteisyydestä johtuen lähteä kuitenkin

siitä, että kaavan toteuttamiselle on löydet-

tävissä yksityiskohtaisemman suunnittelun

avulla luonnonsuojelulain asettamien reuna-

ehtojen mukainen ratkaisu. Maakuntakaa-

van hyväksymiselle ei siten yleensä ole näis-

tä luonnonsuojelulain säännöksistä aiheutu-

vaa estettä.

Kuitenkin, jos maakuntakaavan toteuttami-

nen on esimerkiksi luonnonmaantieteellisis-

tä syistä alueellisesti poikkeuksellisen rajat-

tu ja kyseiselle alueelle sijoittuu LSL 30 §:n

tai 47 §:n tarkoittamia alueita tai on toden-

näköistä, että alueella esiintyy LSL 49 §:n

tarkoittamia eläinlajeja, on maakuntakaa-

van toteuttamisedellytykset selvitettävä täl-

laisella alueella tavanomaista tarkemmin.

Tarvittaessa on maakuntakaavaan sisällytet-

tävä yksityiskohtaisempaa suunnittelua

koskevia reunaehtoja ja osoitettava kaava-

asiakirjoissa kyseisten luonnonsuojelulain

säännösten mukainen toteuttamistapa. Mi-

käli tällaista toteuttamistapaa ei pystytä

osoittamaan, ei maakuntakaavaa voida hy-

väksyä eikä vahvistaa. Alueellinen ympäris-

tökeskus voi kuitenkin hakemuksesta

myöntää luonnonsuojelulaissa säädetyin

perustein luvan poiketa kyseisistä luonnon-

suojelulain kielloista.

Natura 2000

Luonnonsuojelulain 10 luku sisältää Euroo-

pan yhteisön Natura 2000 -verkostoa kos-

kevat erityissäännökset. Suomen Natura

2000 -verkosto koostuu lintudirektiivin pe-

rusteella Euroopan yhteisön komissiolle il-

moitetuista linnustonsuojelualueista ja alu-

eista, jotka komissio tai neuvosto on luon-

todirektiivin perusteella hyväksynyt yhtei-

sön tärkeinä pitämiksi alueiksi.

Maakuntakaava tulee lähtökohtaisesti

laatia siten, että sen toteuttaminen ei mer-
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kittävästi heikennä niitä luonnonarvoja, joi-

den vuoksi alue tai kohde on ehdotettu Na-

tura 2000 -verkostoon. Tällöin on otettava

huomioon varsinaisen Natura-alueen ohella

myös muutokset ko. alueen ympäristössä.

Natura 2000 -verkostoon valitut alueet tulisi

osoittaa maakuntakaavassa asianmukaisin

merkinnöin.

Natura-alueella voidaan yleensä jatkaa

alueen nykyistä käyttöä ja alueella olevien

rakenteiden tavanomaista kunnossapitoa.

Tästä syystä mm. alueella jo olevat tiet, rau-

tatiet ja johtolinjat voidaan merkitä maa-

kuntakaavaan Natura-alueesta huolimatta.

Natura-päätös ei myöskään vaikuta sellai-

siin alueen käyttöä koskeviin lupiin, jotka

olivat lainvoimaisina voimassa (20.8.1998)

valtioneuvoston päättäessä Natura 2000

-verkostoon ehdotettavista alueista.

Natura-alueen sisälle tai sen ympäris-

töön voidaan, ellei muusta johdu, osoittaa

myös uusia toimintoja edellyttäen, ettei toi-

menpiteellä joko yksistään tai tarkasteltuna

yhdessä muiden hankkeiden ja suunnitelmi-

en kanssa merkittävästi heikennetä alueen

niitä luonnonarvoja, joiden suojelemiseksi

alue on sisällytetty tai tarkoitus sisällyttää

Natura 2000 -verkostoon. Nämä toiminnot

voivat olla myös sellaisia, ettei niitä niiden

paikallisen merkityksen vuoksi osoiteta

maakuntakaavassa. Usein on kuitenkin ole-

massa ympäröivistä alueidenkäyttötarpeista

johtuen erityisiä syitä, joiden vuoksi Natura

2000 -verkostosta aiheutuvat tärkeimmät

alueiden käyttöä koskevat rajoitukset on

tarpeellista yksilöidä myös maakuntakaa-

vassa. Tämä on syytä suorittaa yhteistyössä

alueellisen ympäristökeskuksen kanssa.

Maakuntakaavaa laadittaessa on LSL

65 §:n mukaisesti arvioitava, sisältyykö sii-

hen hankkeita tai suunnitelmia, jotka joko

yksistään tai yhdessä muiden hankkeiden

tai suunnitelmien kanssa todennäköisesti

merkittävästi heikentävät niitä luonnonar-

voja, joiden suojelemiseksi maakuntakaa-

van vaikutusalueella sijaitsevat alueet on si-

sällytetty tai on tarkoitus sisällyttää Natura

2000 -verkostoon. Mikäli tällaisia hankkeita

tai suunnitelmia todetaan olevan, on maa-

kuntakaavan laadinnassa noudatettava LSL

65 §:n ja 66 §:n mukaista menettelyä. Näiltä

osin on asiaa selvitetty yksityiskohtaisem-

min “Osallistuminen ja vaikutusten arviointi

maakuntakaavoituksessa” -oppaassa.

3.2.15

Kulttuuriperinnön vaaliminen

Kulttuuriperintö on laaja käsite, joka voi-

daan jakaa ihmisen työn ja toiminnan tulok-

sena syntyneeseen henkiseen ja aineelliseen

kulttuuriperintöön. Alueiden käyttö koskee

ensisijaisesti aineellista kulttuuriperintöä

mutta sillä on myös vahvoja kytkentöjä

henkiseen kulttuuriperintöön.

Aineellista kulttuuriperintöä ovat ihmi-

sen toiminnan jäljet ympäristössä. Tätä ko-

konaisuutta kutsutaan nimikkeellä kulttuuri-

ympäristö. Siihen kuuluvat mm. eri ikäiset

muinaisjäännökset, rakennukset ja raken-
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teet sekä myös laajemmat ihmisen muok-

kaamat maisemat ja rakennetut ympäristöt.

Kulttuuriympäristöön voidaan lukea kuulu-

vaksi myös eri tyyppiset kulttuurivaikuttei-

set luonnonympäristöt. Kulttuuriperinnön

vaaliminen liittyy siten myös edellä käsitel-

tyihin, maiseman ja luonnonarvojen vaali-

mista koskeviin kysymyksiin.

Suunnitteluperiaatteita

Kulttuuriperinnön vaaliminen edellyttää,

että maakuntakaavassa näihin liittyvät, vä-

hintään seudullisesti merkittävät arvot tun-

nistetaan ja ohjataan muuta alueiden käyt-

töä siten, että näiden arvojen säilyminen

voidaan turvata. Tilanteesta ja vaalittavan

arvon luonteesta riippuen tämä voi maa-

kuntakaavassa tapahtua usealla eri tavalla.

Nämä voidaan jakaa kolmeen ryhmään sen

mukaan, kuinka voimakkaasti vaalimista

koskeva tavoite vaikuttaa muuhun alueiden

käyttöön:

1) Alueiden käytön yleinen ohjaus: Alueiden

käytön yleisellä ohjauksella ja kehittä-

misellä on ratkaiseva merkitys kult-

tuuriarvojen vaalimisen kannalta.

Maakuntakaavassa tämä voi näyttäy-

tyä esimerkiksi kulttuuriarvojen huo-

mioon ottamisena alueiden käyttöä

koskevia ratkaisuja tehtäessä sekä yk-

sityiskohtaisemmalle suunnittelulle an-

nettavina ohjeina, joiden avulla kult-

tuuriarvojen vaalimiseen liittyvien nä-

kökohtien huomioon ottaminen yksi-

tyiskohtaisissa sijaintiratkaisuissa voi-

daan varmistaa.

2) Alueiden käyttöä koskevat reunaehdot ja

rajoitukset:  Kulttuuriperintöön liittyviä

arvoja saattaa olla tarpeellista turvata

alueiden käyttöä koskevien reunaeh-

tojen ja rajoitusten avulla ja näin var-

mistaa, etteivät alueiden käytön muu-

tokset tai kehityshankkeet ole ristirii-

dassa vaalittavien kulttuuriarvojen

kanssa. Tällöin ei kuitenkaan ole yleen-

sä tarvetta puuttua kyseisen alueen

nykyiseen käyttöön. Sen sijaan on

usein perusteltua turvata  alueen ny-

kyisen käyttömuodon jatkuminen.

3) Suojelu: Mikäli kyseessä ovat erityisen

huomattavat tai herkästi vaarantuvat

arvot saattaa niiden vaalimiseksi olla

tarpeen suojella alue tai kohde pääosin

kokonaan suojeluarvoon vaikuttavilta

muutoksilta.

Kulttuuriperinnön vaalimista koskeva maa-

kuntakaavan sisältövaatimus liittyy läheises-

ti mm. alueiden käytön ekologista kestä-

vyyttä, ympäristön ja talouden kannalta

kestäviä liikenteen ja teknisen huollon jär-

jestelyjä, vesi- ja maa-ainesvarojen kestävää

käyttöä sekä maiseman ja luonnonarvojen

vaalimista koskeviin sisältövaatimuksiin. Si-

sältövaatimuksella voi myös olla huomatta-

vaa merkitystä mm. matkailuelinkeinojen

toimintaedellytysten kannalta. Toisaalta elin-

keinojen toimintaedellytyksiin tai esimer-

kiksi liikenteen järjestelyihin liittyvät tarpeet

voivat olla myös ristiriidassa kulttuuriperin-
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nön vaalimista koskevan sisältövaatimuk-

sen kanssa. Maakuntakaavassa nämä sisäl-

tövaatimukset on sovitettava yhteen maa-

kuntakaavassa esitettävien muiden tarpei-

den ja valtakunnallisten alueidenkäyttöta-

voitteiden kanssa.

Kulttuuriperinnön vaalimisen yleisiä

tavoitteita

Kulttuuriperinnön vaalimisen tavoitteita on

eräiltä keskeisiltä osin kirjattu Suomea vel-

voittaviin kansainvälisiin sopimuksiin. Näi-

hin kuuluu maailman kulttuuri- ja luonnon-

perinnön suojelemista koskeva yleissopi-

mus, jonka perusteella valittuihin maailman

kulttuuriperintökohteisiin Suomessa kuului

vuonna 2001 viisi kohdetta. Muita keskeisiä

sopimuksia ovat Eurooppaa koskevat yleis-

sopimukset rakennustaiteellisen perinnön ja

arkeologisen perinnön suojelusta sekä mai-

semasopimus.

Valtioneuvoston hyväksymät valta-

kunnalliset alueidenkäyttötavoitteet sisältä-

vät maakuntakaavoitusta velvoittavia kult-

tuuriperinnön vaalimista koskevia tavoittei-

ta. Niiden mukaisesti alueiden käytöllä tulee

edistää kansallisen kulttuuriympäristön ja

rakennusperinnön sekä niiden alueellisesti

vaihtelevan luonteen säilymistä. Luonto- ja

kulttuuriarvojen kannalta erityisen merkit-

tävinä aluekokonaisuuksina valtakunnalli-

sissa alueidenkäyttötavoitteissa käsitellään

Saaristomerta, maankohoamisrannikkoa,

Lapin tunturialueita ja Vuoksen vesistöaluet-

ta. Näiden alueiden erityispiirteet on maa-

kuntakaavoituksen yhteydessä tunnistetta-

va ja alueiden käyttö sovitettava poikkeuk-

sellisiin luonnonoloihin niin, että turvataan

alueiden kulttuuri- ja luonnon arvot samoin

kuin näitä alueita koskevien maakunnallis-

ten kehittämistavoitteiden toteuttaminen.

Samalla on tuettava luonnonoloihin sopeu-

tuneiden omaleimaisten kylä- ja kulttuuri-

ympäristöjen säilymistä ehyinä.

Rakennetun kulttuuriympäristön osal-

ta kulttuuriperinnön vaalimisen kansalliset

päämäärät on kirjattu valtioneuvoston

vuonna 2001 hyväksymään rakennusperin-

töstrategiaan. Kulttuuriympäristöä koskevia

maakunnallisia tavoitteita on puolestaan kir-

jattu alueellisiin kulttuuriympäristöohjel-

miin.

Suunnittelutavoitteita ja -tarpeita

maakuntatasolla

Kulttuuriperinnön vaalimisen tavoitteena

maakuntakaavassa on sen huomioon otta-

minen keskeisinä maakunnan omaleimai-

suutta, identiteettiä ja viihtyvyyttä luovana

tekijänä sekä sen hyödyntäminen maakun-

nan elinkeinoelämässä suojeluarvoja vaa-

rantamatta. Tavoitteena tulee olla valtakun-

nallisesti, maakunnallisesti tai seudullisesti

merkittävien kulttuuriympäristökokonai-

suuksien keskeisten tunnistettavien piirtei-

den säilyminen ja alueiden käytön muutos-

ten ohjaaminen tämän mukaisesti. Samalla

on pyrittävä luomaan edellytyksiä uusien,



Maakuntakaavan sisältö ja esitystapa

79

1.

2.

3.

4.

5.

laadukkaiden, tulevaisuuden kulttuuriperin-

töalueiden muodostumiselle.

Kulttuuriperinnön vaalimisen tarpeet

lähtevät kulttuuriympäristön maakunnalli-

sesti tai seudullisesti tärkeimpien ominais-

piirteiden säilyttämistavoitteista. Kulttuuri-

ympäristöä on tällöin tarkasteltava sekä ar-

keologiselta, historialliselta, maisemalliselta

että rakennushistorialliselta kannalta. Lisäksi

joillakin alueilla tai maastokohdilla saattaa

olla merkittävä, maakuntakaavassa huomi-

oon otettava sidos maakunnan henkiseen

kulttuuriperintöön.

Vaikka alueen maantieteellinen koko

tai sijainti ei olekaan ratkaiseva sen merkit-

tävyyden kannalta, johtaa maakuntakaavan

yleispiirteisyys ja asema kaavajärjestelmässä

yleensä siihen, että maakuntakaavassa pai-

nottuvat nimenomaisesti maaseudun kult-

tuuriympäristöön liittyvät kysymykset. Kui-

tenkin myös taajama-alueille sijoittuvat koh-

teet tulisi riittävässä määrin huomioida maa-

kuntakaavassa, mikäli niillä on vähintään

seudullista merkitystä.

Suunnittelu- ja arviointitarpeet kult-

tuuriperinnön osalta liittyvät maakunnan ja

sen ympäristön muutosilmiöihin. Tässä yh-

teydessä on ratkaistava laaja-alaisesti, mikä

merkitys maakunnan kulttuuriperinnöllä on

sen kehitykselle ja mitä rajoituksia ja toisaal-

ta mahdollisuuksia kulttuuriympäristön hoi-

to ja hyödyntäminen merkitsevät maakun-

nan väestön, elinkeinojen ja identiteetin

kannalta. Arvokkaiksi koettujen kulttuuri-

ympäristöjen ohella olisi  tällöin kiinnitettä-

vä huomiota maakunnan kokonaiskehityk-

seen sekä muutoksen ja säilymisen välisiin

suhteisiin.

Kulttuuriperinnön vaalimistarpeiden

osoittaminen maakuntakaavassa

Kulttuuriperinnön vaalimista koskeva MRL

28 §:n sisältövaatimus ja myös valtakunnalli-

set alueidenkäyttötavoitteet edellyttävät,

että maakuntakaavassa osoitetaan valtakun-

nallisesti merkittävät kulttuuriperintöalueet

ja -kohteet. Näitä ovat em. valtioneuvoston

periaatepäätöksen mukaisten valtakunnalli-

sesti arvokkaiden maisema-alueiden ohella

’Valtakunnallisesti arvokkaat kulttuurihisto-

rialliset ympäristöt’ (Museovirasto, julkaisu

16,1993) sekä ’Valtakunnallisesti merkittävät

esihistorialliset suojelualuekokonaisuudet’

(Sisäasianministeriö, tiedotuksia 3/1983) –

julkaisuihin sisältyvät alueet ja kohteet. On

myös huomattava, että kyseisiä inventointe-

ja tullaan aika-ajoin täydentämään ja tarkis-

tamaan muuttuneiden olosuhteiden ja li-

sääntyvän tietämyksen perusteella. Niin-

ikään on huomioitava valtion ja eräiden

kiinteistönomistajien väliset sopimukset ra-

kennusperinnön säilyttämisestä. Näistä huo-

mattavin on vuonna 1998 tehty sopimus

menettelytavoista valtakunnallisesti merkit-

tävien rautatieasema-alueiden säilyttämisek-

si ja suojelemiseksi.

Valtakunnallisten kulttuuriperintöalu-

eiden ohella tulee maakuntakaavassa osoit-

taa myös maakunnallisin tai seudullisin pe-
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rustein inventoidut, kulttuuriperinnön vaali-

misen kannalta arvokkaat alueet ja kohteet.

Maakuntakaavassa voidaan sen yleispiirtei-

syyden asettamat rajoitukset huomioiden

osoittaa myös muita kulttuuriperinnön vaa-

limisen kannalta arvokkaita kohteita.

Maakuntakaavan tarkoitus huomioi-

den tulisi kaava-asiakirjoista myös käydä

ilmi kulttuuriperinnön kannalta arvokkaiksi

todettujen alueiden tärkeimmät, kulttuuri-

perinnön vaalimista edellyttävät ominaisuu-

det ja niiden merkitys muulle suunnittelulle.

On kuitenkin huomattava, että suuri osa ky-

seisiin alueisiin ja kohteisiin liittyvistä ar-

voista, merkityksistä ja aluerajauksista täs-

mentyy vasta yleis- ja asemakaavatason

suunnittelussa.

Erillisten, kulttuuriperinnön kannalta

arvokkaiden alueiden ja kohteiden osoitta-

misen lisäksi maakuntakaavalla tulee ohjata

rakentamista ja muuta alueiden käyttöä

niin, että maakunnan merkittävät kulttuuri-

arvot voidaan turvata ja että alueiden käyt-

tö muutenkin olisi maakunnan kulttuuripe-

rintöä vaalivaa. Huomiota tulee tällöin kiin-

nittää myös osoitettuja kulttuuriperintöalu-

eita ympäröiviin alueisiin niin, että voidaan

varmistaa muun alueiden käytön sopeutu-

minen kulttuuriympäristön ominaispiirtei-

siin. Tämä on useimmiten tarkoituksenmu-

kaisinta toteuttaa määrittelemällä alueiden

yksityiskohtaisempaa suunnittelua ja käyt-

töä koskevia, kulttuuriperinnön vaalimiseen

tähtääviä kehittämisperiaatteita ja reunaeh-

toja kaavan kohtuullisuutta (kts. luku 3.2.18)

koskevien sisältövaatimusten asettamissa

puitteissa.

Kulttuuriperinnön vaalimisen kannalta

tärkeiden alueiden osoittamistavat voivat

maakuntakaavassa vaihdella riippuen tar-

koituksen toteuttamiseksi sovellettavista

keinoista ja niiden perustana olevasta lain-

säädännöstä. Näitä esittämistapoja on ku-

vattu yksityiskohtaisemmin “Maakuntakaa-

vamerkinnät ja -määräykset” -oppaassa.

Kulttuuriperintöön liittyvien arvojen

selvittäminen edellyttää riittäviä, kulttuuri-

ympäristöjen inventointeihin perustuvia tie-

toja. Tämän takia tulee maakunnan muinais-

jäännöksiä, rakennusperintöä ja maisemia

koskeva inventointitilanne selvittää jo kaa-

van laadinnan aloitusvaiheessa ja arvioida

mahdolliset täydennys- ja ajantasaistamis-

tarpeet. Mahdollisista lisäselvitystarpeista ja

niiden toteuttamistavasta on neuvoteltava

ao. viranomaisten eli Museoviraston, maa-

kuntamuseon ja alueellisen ympäristökes-

kuksen samoin kuin kuntien ja tarvittaessa

myös kaavan toteuttamisesta vastaavien

muiden viranomaistahojen kanssa.

Kulttuuriperinnön vaalimista koskeva

keskeinen lainsäädäntö koostuu maankäyt-

tö- ja rakennuslaista, rakennussuojelulaista

ja muinaismuistolaista. Rakennetun kulttuu-

riympäristön säilyttäminen ja suojelu ase-

makaava-alueilla toteutetaan pääsääntöisesti

maankäyttö- ja rakennuslain nojalla asema-

kaavalla ja muilla alueilla rakennussuojelu-

lailla. Maakuntakaavassa osoitetut rakenne-

tun kulttuuriympäristön kannalta arvokkaat
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alueet ja kohteet sekä tämän pohjana olevat

inventoinnit muodostavat tärkeän tausta-ai-

neiston maankäyttö- ja rakennuslain sekä

rakennussuojelulain mukaiselle suojelulle.

Kuitenkin kaikissa tapauksissa rakennusten

säilyttämisestä ja suojelusta päätetään vii-

mekädessä yksityiskohtaisemman suunnit-

telu- ja selvitystyön pohjalta.

Muinaismuistolain huomioon ottaminen

MRL 197. 3 §

Kaavaa laadittaessa, hyväksyttäessä ja vahvis-

tettaessa on sen lisäksi, mitä tässä laissa sääde-

tään, noudatettava, mitä muinaismuistolain

(295/1963) 13 §:ssä säädetään. Lupa-asiaa rat-

kaistaessa ja muuta viranomaispäätöstä tehtäes-

sä on lisäksi noudatettava, mitä muinaismuisto-

laissa säädetään.

Muinaismuistolain 13 §:n mukaisesti on kaa-

voitusta suunniteltaessa hyvissä ajoin otet-

tava selko siitä, saattaako kaavoituksen toi-

meenpaneminen tulla koskemaan kiinteää

muinaisjäännöstä ja oltava tarvittaessa yhte-

ydessä Museovirastoon. Tästä lain velvoit-

teesta huolimatta voidaan maakuntakaavan

osalta pääsääntöisesti kuitenkin lähteä siitä,

että sen yleispiirteisyyden sallimissa puit-

teissa on useimmiten löydettävissä yksityis-

kohtaisemman suunnittelun avulla sellainen

ratkaisu, joka ei ole muinaismuistolain vas-

tainen. Maakuntakaavan hyväksymiselle ei

siten yleensä ole muinaismuistolaista aiheu-

tuvaa estettä. Muinaismuistolain 13 §:n mu-

kaiset menettelyt tulevat maakuntakaavoi-

tuksen osalta ajankohtaisiksi lähinnä sellai-

sissa tilanteissa, joissa maakuntakaavaa to-

teuttava sijaintiratkaisu on esimerkiksi

maantieteellisistä syistä johtuen poikkeuk-

sellisen rajattu. Jos tällaisessa tapauksessa

on tiedossa tai syytä olettaa, että alueella

esiintyy muinaismuistoja ja kyseessä on sel-

lainen muutos alueiden käytössä, joka voi

koskea kiinteää muinaisjäännöstä, on maa-

kuntakaavan toteuttamisedellytykset ja

mahdolliset inventointitarpeet selvitettävä

yhdessä museoviranomaisten kanssa jo kaa-

vaa laadittaessa ja annettava tarvittaessa yk-

sityiskohtaisempaa suunnittelua koskevia

määräyksiä.

Kiinteät muinaisjäännökset on lueteltu

muinaismuistolain 2 §:ssä. Muinaisjäännök-

set ovat lainsäädäntötasolla hyvin suojattu-

ja. Ajantasainen maakuntakaava voi toimia

tärkeänä, alueella tiedossa olevia muinais-

jäännöksiä koskevan ennakkotiedon välittä-

jänä yksityiskohtaisemmalle suunnittelulle.

Maakuntakaavassa tulisikin siten sen yleis-

piirteisyyden asettamat rajoitukset huomioi-

den osoittaa valtakunnallisesti, maakunnalli-

sesti ja seudullisesti arvokkaiden muinais-

muistojen lisäksi myös muut tiedossa olevat

muinaismuistokohteet. Mikäli tämä ei ole

esimerkiksi karttateknisistä syistä mahdol-

lista, voidaan asiaa koskeva tietoaines sisäl-

lyttää  kaavaselostukseen tai sen liitteeseen.
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3.2.16

Virkistykseen soveltuvien alueiden riittävyys

Maakuntakaavoituksessa päähuomio koh-

distuu luontoperäiseen virkistykseen. Tähän

tarkoitukseen soveltuvia ja varattavia aluei-

ta ovat ensisijassa:

• varsinaiset virkistysalueet;

• ulkoilureitit tukikohtineen;

• jokamiehenoikeuden puitteissa tapah-

tuvan ulkoilun ja retkeilyn vetovoima-

alueet, veneily- ja melontareitit tuki-

kohtineen sekä

• moottorikelkkareitit tukikohtineen.

Näiden lisäksi virkistykseen soveltuvia alu-

eita sisältyy myös sellaisiin alueidenkäyttö-

muotoihin, joiden ensisijainen varausperus-

te maakuntakaavassa on  jokin muu kuin

virkistys. Tällaisia ovat mm. maakuntakaa-

vassa yleensä taajamatoimintojen alueisiin

sisältyvät paikallisia tarpeita palvelevat pie-

nialaiset puistot ja lähivirkistysalueet sekä

ensisijassa luonnonsuojeluperustein peruste-

tut kansallispuistot. Myös jotkut matkailu-

palvelujen alueet voivat luonteeltaan ja

käyttötarkoitukseltaan olla lähellä virkistys-

alueita.  Niille pääsy on kuitenkin yleensä

maksullista tai muuten rajoitettua kun taas

virkistysalueet ovat pääsääntöisesti vapaasti

jokaisen käytettävissä.

Varsinaiset virkistysalueet ovat yleensä

kunnan tai kuntien muodostaman alueelli-

sen virkistysalueyhdistyksen virkistyskäyt-

töön varaamia alueita. Ne voidaan jakaa

edelleen lähivirkistys-, ulkoilu- ja retkeily-

alueisiin niiden sijainnin ja käytön intensi-

teetin perusteella. Tähän ryhmään kuuluvat

myös valtion maalle perustetut retkeilyalu-

eet.

Ulkoilureitit ovat eri tavoin yhteistyös-

sä maanomistajan tai -haltijan kanssa suun-

niteltuja ja perustettuja, karttaan ja useim-

miten myös maastoon merkittyjä väyliä,

jotka on tarkoitettu  yleistä ulkoilutoimintaa

varten. Niihin kuuluvat myös reitin käyttäji-

en lepoa ja virkistymistä varten tarvittavat

tukikohta-alueet. Ulkoilureitit voidaan jakaa

luonteensa mukaan eräretkeily-, retkeily-,

luonto- ja lähireitteihin. Ulkoilureittien sallit-

tuja kulkutapoja ovat yleensä kävely, pyö-

räily, hiihto ja/tai ratsastus.

Jokamiehenoikeuden puitteissa tapahtuva

ulkoilu ja retkeily on eräin rajoituksin mah-

dollista kaikilla, pääasiassa tavanomaisen

metsätalouden käytössä olevilla alueilla.

Suuri osa suomalaisten ulkoilusta ja retkei-

lystä tapahtuu juuri tämän kaltaisilla alueilla.

Ne ovat usein samalla myös ekologisesti

tärkeitä luonnonalueita. Alueilla, jonne koh-

distuu tavanomaista enemmän ulkoilupai-

neita, voi olla tarvetta kunnan ja  maan

omistajan välisiin järjestelyihin ulkoilun oh-

jaamiseksi ja myös ulkoilutarpeiden ja met-

sien käsittelyn yhteen sovittamiseksi.

Veneily- ja melontareitit  ovat yleensä

karttaan merkittyjä vesiväyliä, jotka mah-

dollistavat veneellä tai kanootilla tapahtu-

van, myös pitkämatkaisen retkeilyn. Merel-

lä ja suurilla järvialueilla veneilyreitit muo-

dostuvat yleensä merikartoilla ja merimer-
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kein osoitetuista vene- ja laivaväylistä. Ve-

neily- ja melontareitteihin kuuluvat myös

reittien käyttäjien lepoa ja virkistymistä

sekä varusteiden huoltoa varten  tarvitse-

mat venesatamat ja melontaretkeilyn tuki-

kohdat. Pääosa veneilystä ja melonnasta ta-

pahtuu jokamiehenoikeudella. Veneily- ja

melontareittien avulla voidaan vesillä liikku-

mista ja rantautumista ohjata luonnonarvo-

jen ja rantojen käytön sekä myös reittien

käyttäjien kannalta parhaiten soveltuville

alueille.

Moottorikelkkailureitit ovat karttaan ja

maastoon merkittyjä reittejä, joilla mootto-

rikelkalla liikkuminen on sallittua. Muualla

maastossa moottorikelkalla liikkuminen on

maastoliikennelain (1710/1995) 4 §:n nojalla

kiellettyä ilman maan omistajan tai haltijan

lupaa. Moottorikelkkailureitin perustaminen

tapahtuu reittisuunnitelman pohjalta reitti-

toimituksessa tai sen pitäjän ja maanomista-

jan välisellä kirjallisella sopimuksella. Moot-

torikelkkailureittiä ei saa perustaa, jos sen

käyttämisestä aiheutuisi luonnolle tai muulle

ympäristölle, luontaiselinkeinolle, maa- ja

metsätaloudelle, yleiselle virkistyskäytölle

tai muulle yleiselle tai yksityiselle edulle

huomattavaa haittaa.

Suunnittelutavoitteita ja -tarpeita

Virkistykseen soveltuvien alueiden suunnit-

telussa on tavoitteena pidettävä alueellisesti

tasapainoisen ja eri väestöryhmien tarpeet

tasapuolisesti ja riittävällä tavalla huomioon

ottavan virkistysalueverkoston luomista

maakuntaan.

Virkistykseen soveltuvien alueiden riit-

tävyyttä arvioitaessa kiinnitetään huomiota

mm:

• maakunnan ja sen osa-alueiden väes-

töpohjaan;

• virkistystarkoituksiin osoitettujen alu-

eiden pinta-alaan, niiden alueelliseen

jakautumiseen ja laatuun;

• alueeseen kohdistuviin ylimaakunnalli-

siin tai valtakunnallisiin virkistyskäyt-

tötarpeisiin;

• jokamiehenoikeuteen perustuviin ul-

koilu- ja virkistysmahdollisuuksiin;

• alueen eri väestöryhmille soveltuvien

virkistyskäytön muotojen harjoitta-

mismahdollisuuksiin sekä

• alueen ympäristön erityispiirteisiin.

Määrällisten ja laadullisten ominaisuuksien

lisäksi on kiinnitettävä huomiota virkistys-

alueiden jatkuvuuteen ja niiden välisten yh-

teyksien kehittämiseen toimivien virkistys-

verkostojen luomiseksi. Virkistysalueista tu-

lee muodostua luonteva ja toimiva alue- ja

yhdyskuntarakenteen osatekijä, joka edistää

elinympäristön laadun ja maakunnan elin-

voimaisuuden kehittymistä.

Virkistykseen soveltuvat alueet sijoit-

tuvat usein myös luonnonarvoiltaan tai mai-

semallisesti arvokkaille alueille. Virkistysalu-

eiden suunnittelulla voidaan siten edistää

myös maiseman ja luonnonarvojen vaali-

mista koskevia maakuntakaavan tavoitteita.

Riittävää huomiota on kuitenkin kiinnitettä-
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vä myös ulkoilusta aiheutuviin haitallisiin

ympäristövaikutuksiin niin, että vältetään

luontoon kohdistuvan kulutuksen tarpee-

tonta lisääntymistä. Lisäksi erityisesti venei-

ly- ja moottorikelkkailureittien suunnittelus-

sa on huomioitava toiminnasta aiheutuvat

melu- ym. haitat. Tämä saattaa edellyttää

virkistystoiminnan tavanomaista yksityis-

kohtaisempaa ohjausta ja reunaehtojen mää-

rittelyä.

Virkistysalueiden suunnittelulla voi-

daan myös edistää matkailuelinkeinojen ke-

hittymistä. Suunnittelussa on myös otettava

huomioon maakunnan alue- ja yhdyskunta-

rakennetta koskevat tavoitteet. Seudulliset

virkistysalueet voivat toimia tärkeinä kau-

punkiseutujen yhdyskuntarakennetta jäsen-

tävinä ja sen tarpeetonta hajautumista ehkäi-

sevinä alueina.

Virkistykseen soveltuvien alueiden

suunnittelutarve maakuntakaavoituksessa

on yleisesti suurinta tiheimmin asutuilla alu-

eilla kuten Etelä-Suomessa ja suurilla kau-

punkiseuduilla sekä toisaalta virkistyksen

kannalta kaikkein vetovoimaisimmilla alueil-

la kuten rannikolla ja saaristossa, suurilla jär-

vialueilla sekä Pohjois- ja Itä-Suomen veto-

voimaisilla, ulkoiluun ja eräretkeilyyn sovel-

tuvilla alueilla. Erityistä tarvetta on virkistys-

käyttöön soveltuvien ranta-alueiden ja luon-

nonsatamaverkoston suunnitteluun. Suun-

nittelutarpeisiin vaikuttavat myös jo toteutu-

neiden tai suunniteltujen, virkistyskäyttöön

soveltuvien alueiden ja reittien määrä, laatu

ja saavutettavuus.

Valtakunnallisten alueidenkäyttötavoittei-

den mukaisesti maakuntakaavoituksella on

luotava alueidenkäytölliset edellytykset yli-

kunnallisesti merkittävien virkistyskäytön

reitistöjen ja verkostojen sekä seudullisten

virkistysalueiden muodostamiselle erityises-

ti Etelä-Suomessa ja suurilla kaupunkiseu-

duilla. Niinikään on otettava huomioon vir-

kistyskäytön kannalta erityistä suojelua vaa-

tivat vesistöt ja virkistyskäytön kannalta

merkittävät ja yhtenäiset luonnonalueet

niin, ettei näitä aluekokonaisuuksia tarpeet-

tomasti pirstota.

Joillakin alueilla virkistysalueita koske-

vat tarpeet on otettu suhteellisen hyvin huo-

mioon jo lainvoimaisissa maakunta- ja kun-

tatason kaavoissa. Usein ne muodostavatkin

käyttökelpoisen lähtökohdan virkistykseen

soveltuvien alueiden osoittamiselle maakun-

takaavoissa. Seutu- ja yleiskaavojen virkis-

tysaluevarausten toteutumista ei kuitenkaan

kaikilta osin ole pystytty turvaamaan.

Myöskään niiden alueellinen jakautuminen

ei aina vastaa väestön painopistettä ja vir-

kistyspalvelujen kysyntää. Virkistysalue- ja

ulkoilureittivarauksia tuleekin jatkuvasti pi-

tää ajan tasalla ja täydentää niitä nykyisten

ja näköpiirissä olevien virkistystarpeiden

mukaisiksi.

Kuntien lähivirkistystarpeita palvelevi-

en puisto- ym. alueiden suunnittelu on ensi-

sijassa kuntakaavoituksen tehtävä eikä nii-

den osoittamiseen maakuntakaavoissa ole

yleensä tarvetta. Kuitenkin myös lähivirkis-

tysalueita suunniteltaessa tulisi pyrkiä rat-
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kaisuihin, joissa ne kytkeytyvät toisiinsa yli

kuntarajojen muodostaen näin laajempia

aluekokonaisuuksia tai ovat osa laajemmas-

ta maakunnallisesta tai seudullisesta ulkoilu-

reitti- ja  viheralueverkostosta. Tällaisissa ta-

pauksissa lähivirkistysalueiden suunnittelua

on tarpeellista ohjata maakunta- tai muulla

ylikunnallisella tasolla.

Virkistykseen soveltuvien alueiden

suunnittelussa tulisi riittävää huomiota kiin-

nittää myös matkailuun liittyvien virkistys-

palvelujen sekä erilaisten, virkistykseen liit-

tyvien erityistarpeiden edellytysten turvaa-

miseen ja monipuoliseen kehittämiseen. Täl-

laisia ovat mm. luontomatkailu eri muotoi-

neen, melonta, virkistyskalastus ja metsäs-

tys.  Näihin liittyvät tarpeet edellyttävät

usein maakunnallisesti tai seudullisesti yh-

teen sovitettuja toimia. Maakuntakaavoissa

tämä voi eri tyyppisten virkistysaluevaraus-

ten ohella ilmetä esimerkiksi yksityiskohtai-

sempaa suunnittelua koskevina, em. tarpeet

huomioon ottavina alueidenkäytön kehittä-

misperiaatteina.

Virkistysalueiden toteuttamiseen liittyviä

näkökohtia

Päävastuu virkistyspalvelujen järjestämises-

tä on kunnalla. Siten merkittävä osa maa-

kuntakaavassa osoitetuista virkistykseen so-

veltuvista alueista toteutuu kuntakaavoituk-

sen välityksellä.

Kunta laatii myös ulkoilulain (606/73)

mukaiset ulkoilureittisuunnitelmat. Myös

niitä laadittaessa on maakuntakaava otetta-

va huomioon MRL 32 §:n mukaisesti. Ulkoi-

lulaki mahdollistaa yleisen ulkoilutoiminnan

kannalta tärkeiden ulkoilureittien perusta-

misen ulkoilureittisuunnitelman pohjalta.

Jos ulkoilureitti on otettu maankäyttö- ja ra-

kennuslain mukaiseen kaavaan, ulkoilureit-

titoimitus voidaan pitää, vaikka ulkoilureitti-

suunnitelmaa ei ole tehty.

Kunnat sekä niiden tätä varten muo-

dostamat alueelliset virkistysalueyhdistyk-

set muodostavat tärkeimmän yhteistyöta-

hon maakuntakaavojen virkistysalueita kos-

kevassa suunnittelussa. Niiltä osin kuin kyse

on valtion maalle perustettavasta alueesta,

yhteistyöosapuolena on yleensä Metsähalli-

tus.

Kuntien mahdollisuudet riittävien vir-

kistysalueiden toteuttamiseen ovat rajoite-

tut. Tästä syystä varsinkin tiheimmin asu-

tuilla alueilla virkistyspaineita kohdistuu

myös sellaisille yksityisten ja yhtiöiden

omistamille metsätalousalueille, joita ei ole

tarkoitus lunastaa virkistysalueiksi. Mikäli

tällaisella alueella ei ole voimassa yksityis-

kohtaisempaa kaavaa, perustuu virkistyk-

seen liittyvien näkökohtien huomioon otta-

minen  ensisijassa maanomistajan kanssa

tehtyihin sopimuksiin sekä toisaalta metsä-

lakiin (1093/1996) ja kestävän metsätalou-

den rahoituksesta annettuun lakiin (1094/

1996). Maakuntakaava on MRL 32 §:n mu-

kaisesti otettava huomioon mm. metsälain

mukaisia metsätalouden alueellisia tavoite-

ohjelmia laadittaessa ja tehtäessä kestävän



Maakuntakaavan sisältö ja esitystapa

86

1.

2.

3.

4.

5.

metsätalouden rahoituslain mukaisia pää-

töksiä. Niiltä osin kuin virkistyskäyttöön so-

veltuvia alueita osoitettaessa on maakunta-

kaavaan liitetty rakentamista tai suojelua

koskevia määräyksiä, ovat ne myös yksi-

tyistä metsänomistajaa sitovia. Yksityisille

maille sijoittuvien virkistystarpeiden suun-

nittelussa tärkeimpiä yhteistyöosapuolia

ovat maanomistajat sekä alueellinen metsä-

keskus.

3.2.17

Alueiden käytön taloudellisuus

Alueiden käytön taloudellisuutta on tarkas-

teltava sekä kokonaistalouden, kaavan to-

teuttajan että maanomistajan näkökulmasta.

Kokonaistalouden kannalta MRL 28 §:n si-

sältövaatimus edellyttää taloudellisesti kes-

täviä alueiden käytön ratkaisuja ja on saman

suuntainen mm. edellä käsiteltyjen maakun-

nan tarkoituksenmukaista alue- ja yhdys-

kuntarakennetta, ympäristön ja talouden

kannalta kestäviä liikenteen ja teknisen

huollon järjestelyjä, vesi- ja maa-ainesvaro-

jen kestävää käyttöä ja maakunnan elinkei-

noelämän toimintaedellytyksiä koskevien

sisältövaatimusten kanssa. Tämä tarkoittaa

mm. olemassa olevan infrastruktuurin teho-

kasta hyödyntämistä ja luonnonvarojen

säästeliästä käyttöä.

Maakuntakaavan on oltava taloudelli-

nen myös kaavan toteuttajan näkökulmas-

ta. Pitkän aikavälin suunnitelmana maakun-

takaavassa käsitellään myös sellaisia aluei-

den käytön kysymyksiä, joiden toteuttami-

nen ei lyhyellä aikavälillä ole mm. taloudelli-

sista syistä mahdollista. Alueiden käytön ta-

loudellisuutta koskeva sisältövaatimus edel-

lyttää kuitenkin, että myös tällaiset pitkän

aikavälin ratkaisut ovat sekä kokonaistalou-

den että kaavan toteuttajan näkökulmasta

taloudellisesti perusteltavissa. Samalla on

huolehdittava siitä, että kyseisiä alueita voi-

daan myös ennen ao. aluevarauksen toteut-

tamista hyödyntää tarkoituksenmukaisella

tavalla. Mikäli aluevarauksen toteuttami-

seen liittyy huomattavia epävarmuustekijöi-

tä ja maakuntakaavan aluevaraus vaikeut-

taisi alueen ja sen ympäristön muuta käyt-

töä, tulee kyseisten aluevarausten merkitse-

misestä kaavaan pidättäytyä. Sen sijaan voi-

daan etsiä sellaisia ratkaisuja, jotka sallivat

alueen käyttämisen taloudellisesti järkevällä

tavalla, mutta joista ei aiheudu kohtuutto-

mia kustannuksia, mikäli aluevarauksen to-

teuttamiseen myöhemmin päädytään.

Maanomistajan näkökulmasta aluei-

den käytön taloudellisuus liittyy kaavan

kohtuullisuuteen. Asiaa käsitellään seuraa-

vassa luvussa.
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3.2.18

Kohtuuton  haitta

MRL 33.2 §

Alueella, jolla rakentamisrajoitus on voimassa,

ei lupaa rakennuksen rakentamiseen saa myön-

tää siten, että vaikeutetaan maakuntakaavan

toteutumista. Lupa on kuitenkin myönnettävä,

jos maakuntakaavasta johtuvasta luvan epäämi-

sestä aiheutuisi hakijalle huomattavaa haittaa

eikä kunta tai, milloin alue on katsottavaksi va-

ratuksi muun julkisyhteisön tarkoituksiin,

tämä lunasta aluetta tai suorita haitasta koh-

tuullista korvausta (ehdollinen rakentamisra-

joitus)…

Maankäyttö- ja rakennuslain mukaan kaa-

vaa laadittaessa on pidettävä silmällä mm.

sitä, ettei maanomistajalle tai muulle oikeu-

den haltijalle aiheudu kohtuutonta haittaa.

Sisältövaatimusta sovellettaessa on kuiten-

kin samalla otettava huomioon maakunta-

kaavan tehtävä yleistä etua palvelevana

suunnitelmana.

Maakuntakaavan yleispiirteisyydestä

johtuen voidaan maakuntakaavan tavoittei-

den yhteen sovittaminen toteuttaa pääsään-

töisesti siten, ettei maakuntakaavasta aiheu-

du maanomistajalle kohtuutonta haittaa.

Haitan arviointi onkin usein mahdollista

vasta kuntakaavoituksen tai muun yksityis-

kohtaisemman suunnittelun yhteydessä.

Maakuntakaavasta saattaa aiheutua

kohtuutonta haittaa lähinnä silloin, jos

maanomistajan maista suuri osa joutuisi

maakuntakaavasta johtuen tosiasialliseen

toimenpidekieltoon. Tämä voi toteutua lä-

hinnä  suojelumääräyksen seurauksena.

Pelkkä maakuntakaavatasoinen aluevaraus

ilman erityistä kaavamääräystä voi aiheut-

taa vain harvoin lain tarkoittamaa kohtuu-

tonta haittaa. Kohtuuttoman haitan ja suoje-

lumääräysten välistä suhdetta tarkastellaan

jäljempänä luvussa 5.4.4.

Maankäyttö- ja rakennuslain 33 §:n

mukaan maakuntakaavaan sisältyvästä eh-

dollisesta rakentamisrajoituksesta aiheutuva

huomattava haitta  rakennushankkeen yhte-

ydessä johtaa joko rakennuslupaan tai koh-

tuulliseen korvaukseen. Merkityksellistä on,

että huomattavan haitan kynnys on koh-

tuuttoman haitan kynnystä matalammalla.

Kohtuuton haitta voi siten konkretisoitua

maakuntakaavan yhteydessä lähinnä tilan-

teissa, joissa ei ole kyse rakennushankkeen

estymisestä, vaan maanomistajan tai oikeu-

den haltijan muun toiminnan ja erityisesti

elinkeinotoiminnan estymisestä tai muodos-

tumisesta kohtuuttoman hankalaksi tai kal-

liiksi. Koska maanomistajaa ei voida vel-

voittaa aktiiviseen toimintaan maakunta-

kaavan toteuttamiseksi, ovat edellä mainitut

tilanteet ilman erityistä suojelumääräystä

käytännössä harvinaisia.

3.2.19

Toteutusvastuu

Kaavan toteuttamisen selvittämistä koske-

van sisältövaatimuksen mukaisesti maakun-
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takaavan toteuttaja on selvitettävä kaavoi-

tuksen yhteydessä ja myös ilmaistava maa-

kuntakaava-asiakirjoissa sopivalla tavalla.

Niiltä osin kuin toteuttajatahoja ei esimer-

kiksi maakuntakaavan yleispiirteisyydestä

johtuen voida yksilöidä, on maakuntakaa-

va-asiakirjoissa  kuvattava kaavan toteutta-

misen yleiset menettelytavat. Kaavan to-

teuttaminen tulee selvittää ja ilmaista niin,

että eri osapuolet voivat saada riittävän sel-

keän käsityksen omasta asemastaan kaavaa

toteutettaessa.

Valtakunnallisiksi katsottavat aluetar-

peet toteutetaan yleensä valtion viranomai-

sen toimesta. Näitä ovat mm. yleiset tiealu-

eet ja ratalinjat sekä pääosa luonnonsuojelu-

alueista. Toteutus perustuu näiltä osin yleen-

sä erityislakiin.

Maakuntakaavan toisena päätoteutta-

jatahona ovat kunnat. Niiden toteutusvas-

tuu konkretisoituu suurimmalta osaltaan

vasta kuntakaavoituksen yhteydessä. Kui-

tenkin esimerkiksi monet teknisen huollon

järjestelyt ja virkistysalueet voivat sijoittua

alueille, joilla ei ole kuntakaavaa. Tällöin to-

teuttaminen ja sen mahdollisesti edellyttämä

lunastusoikeuden käyttö perustuu maakun-

takaavaan.

Maankäyttö- ja rakennuslain 99 §:n

mukaan ympäristöministeriö voi antaa kaa-

van toteuttavalle viranomaiselle oikeuden

lunastaa maakuntakaavassa väestön yhtei-

siä tarpeita varten osoitetun alueen tai sen

käyttöoikeuden supistamisen. Säännöksessä

väestön tarpeet jaetaan valtion, seudun,

kuntayhtymän tai kunnan väestön yhteisiin

tarpeisiin. Tämän mukaisesti lunastusoikeus

on valtion, kuntayhtymän ja kunnan viran-

omaisilla. Maakuntakaavan toteuttajana voi-

vat olla  myös muut tahot. Näillä ei kuiten-

kaan ole maankäyttö- ja rakennuslain MRL

99 §:n mukaista lunastusoikeutta vaan maa-

kuntakaava toteutuu sen muiden oikeusvai-

kutusten välityksellä.

3.2.20

Selvitykset

Maakuntakaavan tulee MRL 9 §:n mukaises-

ti perustua riittäviin tutkimuksiin ja selvi-

tyksiin, jotta kaavan toteutumisen vaikutuk-

set voidaan tarpeellisessa määrin tunnistaa,

ennakoida ja ottaa huomioon kaavaa laadit-

taessa, hyväksyttäessä ja vahvistettaessa.

Maakuntakaavaa laadittaessa on MRL 28 §:n

mukaisesti otettava huomioon maakunta-

kaavan sisältövaatimuksissa mainitut seikat

ja näiden edellyttämät selvitykset siinä mää-

rin kuin maakuntakaavan tehtävä yleispiir-

teisenä suunnitelmana edellyttää.

Lähtötiedot ja perusselvitykset antavat

lähtökohdan ratkaistavien alueidenkäyttö-

kysymysten määrittelylle ja kaavan laatimi-

selle sekä perustelevat kaavassa tehtävien

alueidenkäyttöratkaisujen tarpeellisuutta.

Vaikutusselvitysten ja arvioinnin avulla hae-

taan puolestaan parasta mahdollista suun-

nitteluratkaisua.

Laaditut selvitykset ovat tärkeä perus-

ta kaavan lainmukaisuuden arvioinnille eri-
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tyisesti maakuntakaavaa koskevien sisältö-

vaatimusten näkökulmasta. Tästä syystä on

tärkeää, että maakuntakaavan perustana

olevat selvitykset käyvät ilmi maakuntakaa-

va-asiakirjoista ja että osallisella on niin ha-

lutessaan myös  mahdollisuus niihin tutus-

tua.

Maakuntakaavan selvitykset voivat

monin osin pohjautua jo olemassa oleviin,

eri viranomaisten ja muiden tahojen kokoa-

maan tutkimus- ja suunnitteluaineistoon

edellyttäen, että ne ovat ajanmukaisia ja

täyttävät kaavaselvityksiltä edellytettävät

laatuvaatimukset. Maakuntakaavoituksen

yhteydessä kyseisiä oheisaineistoja on kui-

tenkin yleensä tarpeellista täydentää niin,

että voidaan varmistaa kokonaisuuden ja

kaikkien em. sisältövaatimusten kannalta

paras yhteen sovitettu ratkaisu. Selvitykset

on yleensä syytä tehdä yhteistyössä ao. eri-

tyisviranomaisten ja kuntien kanssa. Tällöin

voidaan sopia tarkoituksenmukaisesta kus-

tannus- ja työnjaosta ja samalla varmistaa

aineiston hyväksikäyttömahdollisuudet

myös muissa yhteyksissä. Yksityiskohtai-

semmin selvitystarpeita ja tietolähteitä on

käsitelty edellä kunkin sisältövaatimuksen

yhteydessä. Vaikutusselvityksien laadintaa

ja riittävyyttä käsitellään puolestaan “Osal-

listuminen ja vaikutusten arviointi maakun-

takaavoituksessa” -oppaassa.

Selvitykset muodostavat keskeisen

tausta-aineiston, jonka avulla kaavaratkaisu-

ja voidaan perustella ja arvioida niiden yh-

teensopivuutta mm. maakuntakaavalle ase-

tettujen sisältövaatimusten kanssa. Mikäli

selvitysten perusteella voidaan jokin maa-

kuntakaavan ratkaisu todeta kaavan sisältö-

vaatimuksen vastaiseksi, on tällainen selvi-

tystulos otettava huomioon ja hylättävä ky-

seinen ratkaisu ja, jos tarpeellista, etsittävä

tälle korvaavia mutta sisältövaatimusten

kannalta hyväksyttäviä vaihtoehtoja.

Selvitysten yksityiskohtaisuudella on

vaikutusta siihen, millä tarkkuustasolla maa-

kuntakaava voidaan sisällöltään ja esitysta-

valtaan laatia. Yleisesti voidaan lähteä siitä,

että mitä yksityiskohtaisempiin selvityksiin

maakuntakaava perustuu, sitä paremmat

edellytykset ovat olemassa myös siihen, että

alueidenkäyttöratkaisut voidaan tarvittaessa

esittää tavanomaista yksityiskohtaisemmin.

Erikseen on tilanteen mukaan harkittava,

onko tämä maakuntakaavan tehtävä ja tar-

koitus huomioon ottaen tarpeellista. Esi-

merkiksi valtakunnallisista alueidenkäyttö-

tavoitteista tai muusta lainsäädännöstä ai-

heutuvista erityisistä tarpeista johtuen voi-

vat tällaiset, tavanomaista yksityiskohtai-

semmat selvitykset olla välttämättömiä.
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Maakuntakaavan laatiminen ja ajantasallapito

MRL 27 §

Maakunnan liiton tulee huolehtia tarpeellises-

ta maakuntakaavan laatimisesta, kaavan pitä-

misestä ajan tasalla ja sen kehittämisestä.

Maakuntakaava voidaan laatia myös vai-

heittain tai osa-alueittain. Laadittaessa maa-

kuntakaava osa-alueittain tulee kaavan valmis-

telua ohjaamaan asettaa maakunnan liiton toi-

mielin, jossa on asianomaisten kuntien ehdot-

tamia jäseniä.

Maankäyttö- ja rakennuslain 27 §:n mukaan

maakuntakaava voidaan laatia joko koko

maakunnan kattavana kokonaismaakunta-

kaavana tai myös vaiheittain taikka osa-alu-

eittain.

Kokonaismaakuntakaava

Laadittaessa maakuntakaavaa koko maa-

kuntaa koskevana kokonaismaakuntakaa-

vana käsitellään samanaikaisesti kaikkia

MRL 28 §:n mukaisia alueiden käyttöön ja

kehittämiseen liittyviä kysymyksiä koko

maakunnan alueella.

Kokonaismaakuntakaavan laatiminen

on suositeltavaa siksi, että sen laatimisen

yhteydessä voidaan kaikki erilaisiin aluei-

denkäyttötarpeisiin liittyvät ristiriidat luon-

tevasti tunnistaa ja sovittaa yhteen. Erityisen

perusteltuna kokonaismaakuntakaavan laa-

timista on pidettävä silloin, kun laaditaan

ensimmäistä uuden maankäyttö- ja raken-

nuslain mukaista kaavaa. Näin voidaan voi-

massaolevat seutukaavat korvata kokonai-

suudessaan. Tällöin liiton alueelle ei jää sa-

manaikaisesti voimaan uuden ja vanhan lain

mukaisia kaavoja, mikä selkeyttää kaavajär-

jestelmää ja kaavojen tulkintaa.

Käytännön tilanteissa on mahdollista,

että kokonaismaakuntakaavassa ei voida

ratkaista täysin kattavasti maakunnan aluei-

denkäyttökysymyksiä esimerkiksi lähtötie-

toihin liittyvien puutteiden vuoksi. Käsitte-

lemättömät alueidenkäyttökysymykset on

tällöin tuotava selvästi esille, jotta kaavan

ohjausvaikutuksen kattavuudesta ei ole epä-

selvyyttä. Kaavasta pois jätetyt alueiden-

käyttökysymykset eivät kuitenkaan saa olla

merkittäviä eivätkä oleellisesti liittyä esi-

merkiksi ympäristövaikutusten välityksellä

kaavan muuhun sisältöön. Muussa tapauk-

sessa kaavaa on pidettävä vaihekaavana.
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Maakuntakaavan laatiminen vaiheittain tai

osa-alueittain

Maakuntakaava voidaan myös laatia vaiheit-

tain tai osa-alueittain joko kaavassa käsiteltä-

viin asiakokonaisuuksiin tai maakunnan

aluejakoon perustuen. Maakuntakaavan laa-

timinen vaiheittain tai osa-alueittain on

maankäyttö- ja rakennuslain mahdollistama

tapa sovittaa maakuntakaavan laatimisvel-

vollisuus joustavasti mm. käytettävissä ole-

viin voimavaroihin, tietoperustaan tai suun-

nittelutarpeisiin. Kuitenkin myös laadittaessa

maakuntakaavaa vaiheittain tai osa-alueit-

tain on päämääränä pidettävä kokonaismaa-

kuntakaavan aikaansaamista maakunnan

alueelle.

Vaiheittain laadittavan kaavan sisältö

voi vaihdella kattavuudeltaan hyvinkin suu-

resti. Tällaisen maakuntakaavan sisältöä ja

sen suhdetta maankäyttö- ja rakennuslain si-

sältövaatimuksiin on käsitelty yksityiskoh-

taisemmin edellä luvussa 3.1.2. Vaihekaavan

sisältörajauksen tulee olla selkeä ja sen tulee

käydä aina selvästi ilmi kaava-asiakirjoista.

Samoin on kaava-asiakirjoista käytävä sel-

västi ilmi se, miltä osin vaiheittain laadittu

kaava korvaa ja kumoaa voimassa olevan

seutu- tai maakuntakaavan.

Mikäli maakuntakaava päätetään laatia

vaiheittain, on kaavan pohjaksi tarpeellista

muodostaa koko maakunnan rakenteen ja

alueiden käytön kehittämistä koskeva näke-

mys. Mikäli voimassa oleva seutu- tai maa-

kuntakaava on  ajan tasalla ja vastaa tulevai-

suuden kehittämisnäkemyksiä, voi kaavan

vaiheittainen laatiminen perustua tähän.

Riittävän pohjan voi antaa myös maakun-

nan rakenteen ja alueiden käytön kehittä-

misen suuntaviivat määrittelevä maakunta-

suunnitelma.

Osa-alueittain laadittava maakunta-

kaava voi koskea esimerkiksi seutukuntia,

kaupunkiseutuja, rantavyöhykkeitä ja mai-

sema-alueita, jotka muodostavat luontevia

ja maakuntakaavan tarkoitus huomioon

ottaen riittävän laajoja suunnittelukokonai-

suuksia. Osa-alueittain laadittavissa maa-

kuntakaavoissa on yleensä tarkoituksen-

mukaista ratkaista kokonaismaakuntakaa-

van tapaan samanaikaisesti kaikki aluetta

koskevat suunnittelukysymykset ja sovit-

taa yhteen eri tarpeiden mukaiset alueiden-

käyttötavoitteet.

Maakuntakaavan pitäminen ajan tasalla ja

sen kehittäminen

Maakuntakaavan asema kaavajärjestelmäs-

sä  asettaa sen ajantasaisuudelle korostetut

vaatimukset. Maakuntakaavan pitäminen

ajan tasalla ja sen kehittäminen edellyttävät

jatkuvaa suunnittelu- ja seurantaprosessia.

Maankäyttö- ja rakennuslain mukaisen

maakuntakaavoituksen aloittamiseen liit-

tyy aina voimassa olevan maakunta- tai

seutukaavan ajantasaisuuden arviointi sekä

olemassa olevan tietoperustan tarkistami-

nen.
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Maakuntakaavan ajantasallapito- ja kehittä-

mistarpeeseen vaikuttavia tekijöitä ovat

mm:

• muutokset olosuhteissa, ympäristössä

tai tietoperustassa;

• suunnittelun perustana olevien tavoit-

teiden, kehittämisstrategioiden tai lain-

säädännön muutosten vaikutukset alu-

eiden käytön ohjaustarpeisiin;

• maakuntaohjelmien tai muiden kehit-

tämistoimien edellyttämät muutos- ja

ohjaustarpeet sekä

• maakuntakaavan toteutumisen seu-

rannan kautta ilmenevät tarkistamis-

tarpeet.

Maakuntakaavan vanhenemiseen ja ajanta-

sallapitotarpeeseen vaikuttaa myös maa-

kuntakaavan sisältö. Yleensä, mitä yksityis-

kohtaisempi kaava on sisällöltään, sitä no-

peammin kaavaan syntyy ajantasallapito- ja

muutostarpeita.

Ajantasallapitotarpeen arvioinnin kes-

keisenä perusteena on maakuntakaavan

vastaavuus maankäyttö- ja rakennuslain sil-

le asettamiin vaatimuksiin sekä maakunnan

kehittämistavoitteisiin nähden. Maakunta-

kaavan ajanmukaisuuden ja kehittämistar-

peen arviointi on suoritettava aina valtakun-

nallisten alueidenkäyttötavoitteiden uudis-

tuessa ja kun tapahtuu merkittäviä muutok-

sia maakuntakaavoituksen kannalta keskei-

sessä lainsäädännössä. Maakuntakaavan

ajanmukaisuutta tulisi arvioida säännöllisesti

myös maakuntasuunnitelman laadinnan yh-

teydessä.

Maakuntakaavan ajantasallapito ja kehittä-

minen voi tapahtua kokonaiskaavan, vai-

heittain tai osa-alueittain laadittavan kaavan

avulla. Erityisesti jos kyse on nopeaa ratkai-

sua edellyttävästä ja selkeästi rajattavissa

olevasta muutostarpeesta, voi kaavan laati-

minen vaihe- tai osa-aluekaavana olla perus-

teltua. Kuitenkin aika ajoin, mm. maakunta-

suunnitelman yhteydessä tulee maakunta-

kaavaa ja sen tarkistamistarvetta tarkastella

myös kokonaisuutena ja käynnistää tilan-

teen niin vaatiessa koko maakuntakaavan

kattava ajantasaistus- ja kehittämistyö.
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Maakuntakaavan esitystapa

5.1
Esitystavan yleisperiaatteet

5.1.1

Esitystavan lähtökohdat

MRL 29 §

Maakuntakaava esitetään kartalla. Kaavaan

kuuluvat myös kaavamerkinnät ja -määräykset.

Maakuntakaavaan liittyy selostus, jossa

esitetään kaavan tavoitteiden, eri vaihtoehtojen

ja niiden vaikutusten sekä ratkaisujen perus-

teiden arvioimiseksi tarpeelliset tiedot siten

kuin asetuksella tarkemmin säädetään.

Maakuntakaavan esitystavan tulee olla sel-

lainen, että se vastaa maakuntakaavan teh-

tävää yleispiirteisenä alueiden käyttöä kos-

kevana suunnitelmana. Samalla on varmis-

tettava, että kaava on esitystavaltaan riittä-

vän selkeä ja havainnollinen niin, että eri

osapuolet saavat oikean kuvan maakunta-

kaavan sisällöstä ja sen merkityksestä.

Maakuntakaavan esitystavalle asetet-

tavia vaatimuksia on tarkasteltava myös

laatimisen aikaisten tarpeiden pohjalta. Val-

misteluvaiheiden asiakirjojen selkeä esittä-

mistapa on edellytys maakuntakaavoituk-

seen liittyvän vuorovaikutuksen onnistumi-

selle. Vaikutusten esittämistä ja muuta laati-

Maakuntakaavan
tehtävä

Sisältö-
vaatimukset

Laatimis-
prosessi

MAAKUNTA-
KAAVAN

ESITYSTAPA

Maakuntakaava-
selostus

Maakuntakaava
• pohjakartta
• kaavamerkinnät
• kaavamääräykset

Kuva 4.  Maakuntakaavan esitystavan lähtökohdat.
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misen aikaista esittämistä on käsitelty yk-

sityiskohtaisemmin “Osallistuminen ja vai-

kutusten arviointi maakuntakaavoitukses-

sa” -oppaassa.

5.1.2

Esitystavan yleispiirteisyys

Keskeinen maakuntakaavan esitystapaan

liittyvä kysymys on sen yleispiirteisyys.

Esitystavan yleispiirteisyyttä harkittaessa

tulee lähtökohtana  pitää sitä, että maa-

kuntakaava esitetään sillä tarkkuudella

kuin alueiden käytön ohjaustarve kussa-

kin tapauksessa vaatii. Esitystavan yleis-

piirteisyyden taso voi siten samassakin

maakuntakaavassa vaihdella asian luon-

teesta ja ohjaustarpeesta riippuen.

Usein valtakunnallinen, maakunnalli-

nen tai seudullinen alueiden käytön ohjaus-

tarve on luonteeltaan sellainen, että kyse

on pikemminkin tietyistä alueiden käyttöä

koskevista periaatteista tai yleispiirteisesti

määritellyistä aluetarpeista kuin yksittäi-

sistä aluevarauksista. Tällaisissa tapauksis-

sa maakuntakaava voi esitystavaltaan olla

kohtalaisen yleispiirteinen niin, että yksi-

tyiskohtainen aluevaraussuunnittelu jää

suurelta osin kuntakaavoituksen tehtä-

väksi. Vastaavasti, mikäli maakunnallinen

tai seudullinen alueiden käytön ohjaustar-

ve niin vaatii, voidaan maakuntakaavassa

esittää alueita melko yksityiskohtaisellakin

tarkkuudella.  Tällaisia alueita voivat olla

mm. suojelualueet tai tielinjan sijainti ym-

päristön kannalta herkällä alueella.

Yleispiirteisyyden tasoon vaikuttavat

myös maakuntakaavan oikeusvaikutukset, jotka

voivat kohdistua viranomaisiin, kuntakaa-

voitukseen tai välittömästi maanomistajiin.

Pääperiaatteena voidaan pitää sitä, että mitä

velvoittavammat oikeusvaikutukset maa-

kuntakaavan ratkaisulla on, sitä yksiselittei-

semmin ne tulee esittää maakuntakaavassa.

Maanomistajan oikeusturvaan liittyviin nä-

kökohtiin tulee kiinnittää huomiota erityi-

sesti silloin, kun kyse on suoraan maan-

omistajaan kohdistuvista rakentamisrajoi-

tuksista tai suojelumääräyksistä. Tällaisissa

tapauksissa on maakuntakaava-asiakirjojen

avulla voitava tulkita maakuntakaavaa tar-

vittaessa myös kiinteistökohtaisesti.

Myös erilaisten alueidenkäyttötarpeiden

yhteen sovittamiseen liittyvät kysymykset voi-

vat vaikuttaa esitystavan yleispiirteisyyteen.

Mikäli esimerkiksi kunnan alueiden käyt-

töön liittyvä tavoite on lähtökohdiltaan risti-

riidassa maakuntakaavan tavoitteiden kans-

sa, voidaan maakuntakaavassa joutua etsi-

mään ratkaisua, joka kohtuullisessa määrin

turvaa sekä kunnan että maakunnan tavoit-

teet. Jotta maakuntakaavan ratkaisu olisi

tulkittavissa myös paikallisten tavoitteiden

näkökulmasta, on maakuntakaavan esitys-

tavan tai muun sisällön oltava tällöin usein

tavanomaista yksityiskohtaisempi. Vastaa-

van tyyppisiä tilanteita voi esiintyä myös

esim. luonnonsuojelun ja muiden alueiden

käytön tarpeiden yhteen sovittamisessa.

Maakuntakaavan esitystavan on myös
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vastattava kaavan vaikutusten selvittämistä

koskevia vaatimuksia. Esitystavan tulee olla

sellainen, että kaavan toteuttamisen vaiku-

tukset voidaan oleellisilta osin tunnistaa  ja

arvioida. Joissakin tapauksissa tämä saattaa

edellyttää kaavan esitystavalta tai muulta si-

sällöltä tavanomaista suurempaa yksityis-

kohtaisuutta.

Maakuntakaavan esitystavan yleispiir-

teisyyteen voidaan vaikuttaa monin eri ta-

voin. Näitä ovat mm. pohjakartan mittakaa-

va ja yleispiirteisyys, eri kaavamerkintä-

tyyppien ja -määräysten käyttöperiaatteet

sekä kartallinen esitystapa kuten aluevara-

usten reunaviivojen ja muiden viivamerkin-

töjen tarkkuus.

5.2
Maakuntakaavakartta

5.2.1

Maakuntakaavan mittakaava ja

karttajärjestelmä

MRA 9.1 §

Maakuntakaava esitetään kartalla tai kartoilla

sellaisessa mittakaavassa, että niistä alueiden

käytön ohjaustarve huomioon ottaen ilmenevät

tarkoituksenmukaisella tavalla alueiden käytön

periaatteet, tarpeelliset alueet ja kaavan muu

sisältö.

Vastatakseen maankäyttö- ja rakennusase-

tuksen (895/1999, MRA) 9 §:n vaatimuksia

on maakuntakaava tarpeen esittää mitta-

kaavassa 1:100 000-1:250 000. Kaupunkiseu-

duilla ja toisaalta erityisen harvaan asutuilla

alueilla voidaan myös käyttää mittakaavaa

1:50 000 ja vastaavasti 1:400 000. Käytettävä

mittakaava riippuu laadittavan kaavan luon-

teesta ja ohjaustarpeesta. Mittakaavan tulee

olla sellainen, että se varmistaa kaavan help-

polukuisuuden.

Pääsääntöisesti maakuntakaava tulisi

esittää yhdellä kartalla. On kuitenkin mah-

dollista, että osa maakuntakaava-alueesta,

esimerkiksi kaupunkiseudut, esitetään erilli-

sellä, muuta maakuntakaavaa suurempimit-

takaavaisella kartalla. Lisäksi, jos maakunta-

kaava-alue on kaavakartan mittakaavaan

nähden pinta-alaltaan suuri, on kaavakartta

usein tarkoituksenmukaista jakaa useaan

lehteen.

Maakuntakaavasta tulee olla käytettä-

vissä ajantasainen yhdistelmäkartta, jossa

samalla kartalla on esitetty kaikki voimassa

olevat, eri aikoina laaditut maakunta- tai

seutukaavat. Toisistaan poikkeavien oikeus-

vaikutusten takia kyseiset kartat on syytä

laatia erikseen maakunta- ja seutukaavojen

osalta.

Maakuntakaavan havainnollistamisek-

si on usein tarpeellista käyttää hyväksi liite-

karttoja, jotka voivat muodostaa keskeisen

osan kaavaselostusta. Niillä voi myös olla

tärkeä sija kaavan eri laadintavaiheissa ta-

pahtuvassa vuorovaikutuksessa ja kaavan

tulkinnassa. Liitekarttojen avulla voidaan

kaavan sisältö jakaa osiin esimerkiksi siten,

että tarkoitukseltaan ja oikeusvaikutuksil-
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taan erilaiset kaavakartan elementit esite-

tään kukin omilla kartoillaan. Siten esimer-

kiksi suoraan maanomistajaan kohdistuvia

oikeusvaikutuksia sisältävät rakentamisra-

joitusalueet ja kaavan muu sisältö voidaan

erottaa toisistaan erillisinä liitekarttoina esi-

tettäviksi. Myös kaavan vaikutuksia on syy-

tä havainnollistaa omalla kartallaan. Kaava-

kartan numeerinen laadintatekniikka mah-

dollistaa myös monien muiden, esimerkiksi

aihepiirikohtaisten havainnekarttojen esittä-

misen.

Maakuntakaavan karttajärjestelmän

on oltava selkeä niin, ettei synny epätietoi-

suutta virallisen kaavakartan ja muun kart-

ta-aineiston välisestä suhteesta. Tämän tulee

käydä ilmi mm. karttojen otsikoinnissa.

5.2.2

Pohjakartta

Maakuntakaavan pohjakartan tulee olla sel-

lainen, että sen avulla voidaan saada kuva

olemassa olevan ympäristön oleellisista piir-

teistä ja paikantaa maakuntakaavakohtei-

den sijainti kaavan yleispiirteisyyden mukai-

sella tarkkuudella. Pohjakartalla tulisi siten

näkyä muun muassa kuntarajat, tärkein ni-

mistö, vesistöt sekä olemassa olevan raken-

netun ympäristön keskeiset piirteet kuten

liikenneverkko ja rakennettujen alueiden

yleispiirteinen sijoittuminen.

Maakuntakaavan pohjakartan tulisi

olla numeerinen, mahdollisimman skaalau-

tuva ja soveltua sekä maakuntakaavan digi-

tointiin että tulostukseen. Maakuntakaavan

pohjakarttaan liittyviä kysymyksiä on tar-

kasteltu yksityiskohtaisemmin ympäristö-

ministeriön raportissa “Numeerinen maa-

kuntakaava”, jossa on annettu myös maa-

kuntakaavan pohjakarttaa koskeva suosi-

tus.

5.3
Maakuntakaavamerkinnät

5.3.1

Merkintäjärjestelmän yleisperiaatteet

Ympäristöministeriön asetuksessa maan-

käyttö- ja rakennuslain mukaisissa kaavois-

sa käytettävistä merkinnöistä (31.3.2000) on

esitetty maakuntakaavassa käytettävät mer-

kinnät. Asetuksen mukaan kaavoissa voi-

daan tarvittaessa käyttää muitakin merkin-

töjä. Kuitenkin, kun kaavassa käytetään tä-

män asetuksen mukaista merkintää, tulee

sitä käyttää asetuksessa esitetyssä tarkoituk-

sessa. Maakuntakaavassa voidaan käyttää

hyväksi myös yleiskaavoja koskevia mer-

kintöjä, mikäli tämä on esimerkiksi maa-

kunnallisen tai seudullisen ohjaustarpeen

kannalta perusteltua.

Asetuksen mukaisia maakuntakaavan

merkintätyyppejä ovat:

• kehittämisperiaatteet;

• osa-alueiden erityisominaisuudet;

• aluevaraukset sekä

• viiva- ja kohdemerkinnät.
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Maakuntakaavan merkintätyypit ovat toisi-

aan täydentäviä. Siten esimerkiksi aluevara-

usmerkintöjä voidaan täydentää alueen ke-

hittämisperiaatteita tai erityisominaisuuksia

osoittavilla merkinnöillä.

Maakuntakaavassa käytetyt kaavamer-

kinnät selityksineen tulee ilmaista maakunta-

kaavakartalla. Kaavamerkinnän selityksellä

tarkoitetaan ympäristöministeriön kaava-

merkintäasetuksessa ilmaistuja merkintöjen

selityksiä tai muita vastaavia, kaavamerkin-

nän sisällön lyhyesti kuvaavia selityksiä.

Merkinnän selitys on osa oikeusvaikutteista

kaavaa.

Merkintöjen selityksiä voidaan myös

täydentää kaavamerkinnän tarkoitusta ja va-

rausperustetta monipuolisemmin ilmaiseval-

la merkinnän kuvauksella. Myös nämä on

syytä esittää kaavakartalla. Tällaisen kaava-

merkinnän selitystä täydentävän kuvauksen

ei voida katsoa olevan oikeudellisesti sitova.

Sillä on  kaavaselostuksen tapaan kuitenkin

merkitystä kaavan oikeusvaikutusten tulkin-

nassa.

Maakuntakaavaa koskevat merkintä-

kohtaiset käyttöohjeet on esitetty “Maakun-

takaavamerkinnät ja -määräykset” -oppaas-

sa.

5.3.2

Kehittämisperiaatteita kuvaavat merkinnät

Kehittämisperiaatteita koskevilla merkinnöil-

lä ja niihin liittyvillä määräyksillä osoitetaan

alueita, jotka ovat merkittäviä maakunnan

tavoitellun kehityksen kannalta ja joihin täs-

tä syystä kohdistuu muussa suunnittelussa

huomioon otettavia alueiden käytön ja yh-

dyskuntarakenteen kehittämistarpeita. Mer-

kintätyypin avulla voidaan parantaa maa-

kunnan alueiden käytön suunnittelun ja ke-

hittämissuunnittelun yhteen niveltymistä.

Kehittämisperiaatemerkintöjen oikeusvai-

kutukset liittyvät nimenomaisesti yksityis-

kohtaisemman suunnittelun ohjaukseen.

Kehittämisperiaatteet voivat koskea

maakunnan kehittämisen kannalta tärkeitä

alueidenkäyttökysymyksiä. Niitä koskevat

aluevaraustarpeet tai muut alueiden käyt-

töön liittyvät järjestelyt on usein tarkoituk-

senmukaista tutkia kuntatasolla tai muun

toteuttavan suunnittelun yhteydessä.  Kehit-

tämisperiaatteisiin liittyvät maakuntakaava-

määräykset koskevat siten lähes aina to-

teuttavaa suunnittelua. Kehittämisperiaate-

merkintään voidaan erityisistä syistä liittää

rakentamisrajoitus edellyttäen, että rajoi-

tuksen piiriin kuuluva alue voidaan selkeästi

määritellä ja kehittämisperiaate on määritel-

ty niin, että maakuntakaavan toteutumisen

vaikeutumista on yksittäisen rakennuksen

rakentamisen osalta mahdollista arvioida.

Tällaisen rakentamisrajoituksen yhteyteen

on usein syytä liittää asiaa selventävä raken-

tamismääräys.

Kehittämisperiaatemerkintöihin kuu-

luvilla kehittämisen kohdealuemerkinnöillä

osoitetaan alueiden käytön periaatteen tai

kehittämistarpeen alueellinen ulottuvuus.

Kohdealuemerkintöjä tulee täsmentää maa-
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kuntakaavamääräyksellä, joka osoittaa ke-

hittämistavoitteen tai kehittämisen reunaeh-

dot ohjeeksi yksityiskohtaisemmalle suun-

nittelulle.

On huomattava, että kaavamerkintä-

asetuksen mukaiset kehittämisen kohde-

aluemerkinnät ovat esimerkinomaisia. Maa-

kunnan erityistarpeisiin perustuen voidaan

vastaavan tyyppisiä merkintöjä kehittää si-

ten myös muihin kuin kaavamerkintäase-

tuksessa esitettyihin tarkoituksiin tai täs-

mentää asetuksen mukaista käyttötarkoitus-

ta.

Kehittämisperiaatemerkintöihin kuulu-

vat myös yhdyskuntarakenteen laajenemis-

ta tai eheyttämistarvetta koskevat merkin-

nät, ohjeellinen tai vaihtoehtoinen tielinjaus

sekä erilaiset yhteystarpeet. Myös lähinnä

poikkeustapauksiin tarkoitettu selvitysalue-

merkintä kuuluu tähän pääryhmään.

Merkintäteknisesti kehittämisperiaate-

merkinnät ovat useaa eri tyyppiä. Kehittä-

misen kohdealuemerkinnät samoin kuin yh-

dyskuntarakenteen eheyttämistarvetta ja

selvitysaluetta osoittavat merkinnät ovat

luonteeltaan osa-aluemerkintöjä. Ohjeellinen

tai vaihtoehtoinen tielinjaus samoin kuin eri-

laiset yhteystarvetta osoittavat merkinnät

ovat tyypiltään viivamerkintöjä. Ohjeellisen

tai vaihtoehtoisen tielinjausmerkinnän suh-

detta yleisistä teistä annetun lain mukaiseen

tien suunnitteluun on tarkasteltu edellä lu-

vussa 3.2.8. Yhdyskuntarakenteen laajene-

missuunta on puolestaan luokiteltavissa

kohdemerkinnäksi.

Kehittämisperiaatemerkinnät ovat kaavan

muihin merkintöihin nähden päällekkäisiä.

Kehittämisen kohdealuemerkinnällä tai

muulla vastaavan tyyppisellä merkinnällä

osoitettavan osa-alueen sisälle voi siten si-

joittua eri merkinnöin osoitettua alueiden

käyttöä tai alueiden erityisominaisuuksia.

Viiva- ja kohdemerkintätyyppisillä merkin-

nöillä osoitettujen kehittämisperiaatteiden

alle kartalla jäävien alueiden pääkäyttömuo-

to ja mahdolliset erityisominaisuudet on

puolestaan tulkittava samaksi kuin merkin-

tää ympäröivienkin alueiden.

5.3.3

Osa-alueiden erityisominaisuuksia

ilmaisevat merkinnät

Maakuntakaavan osa-alueiden erityisomi-

naisuuksia osoittamaan voidaan ympäristö-

ministeriön kaavamerkintäasetuksen mu-

kaisesti käyttää eri tyyppisiä rasteri- tai osa-

aluemerkintöjä. Erityisominaisuudet voivat

liittyä maiseman, luonnon- tai kulttuuriym-

päristön sekä luonnonvarojen erityisiin ar-

voihin. Erityisominaisuuksia voivat olla

myös osa-alueiden käyttöä erityisesti rajoit-

tavat ominaisuudet, kuten melu-, vaara- tai

suojavyöhykkeet. Tähän merkintäryhmään

kuuluvat myös rakentamisrajoitusalueen

laajentamista ja poistamista koskevat mer-

kinnät.

Osa-aluemerkinnöillä ilmaistavat eri-

tyisominaisuudet ovat yleensä kiinteästi

paikkaan sitoutuvia ja ne asettavat reunaeh-
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toja ja rajoituksia yksityiskohtaisemmalle

suunnittelulle tai toteutukselle. Monet osa-

aluemerkinnät perustuvat muihin päätök-

siin tai selvityksiin, joissa rajaukset on yleen-

sä tutkittu hyvinkin yksityiskohtaisesti. Jot-

kin osa-aluemerkinnät viittaavat tarpeisiin,

joiden toteutus tapahtuu erityislainsäädän-

nön kautta. Tällöin osa-aluemerkinnän mer-

kitys on ensisijaisesti informatiivinen.

Erityisominaisuuksia ilmaiseviin mer-

kintöihin saattaa usein olla tarpeellista liittää

rakentamisrajoitus. Alueen erityisominai-

suuksia ja sen käyttöä koskevia rajoituksia

ja reunaehtoja saattaa myös olla tarpeellista

täsmentää antamalla yksityiskohtaisempaa

suunnittelua ja tarvittaessa myös ympäristö-

arvojen suojelua koskevia määräyksiä. Mi-

käli alueeseen on liitetty rakentamisrajoitus,

voidaan alueelle antaa myös rakentamista

koskevia määräyksiä.

Kuten kehittämisperiaatemerkinnät,

myös osa-aluemerkinnöillä ilmaistavat eri-

tyisominaisuudet ovat kaavan muihin mer-

kintöihin nähden päällekkäisiä. Erityisomi-

naisuuksia sisältävien osa-alueiden sisälle

voi siten sijoittua eri tyyppisin merkinnöin

osoitettua alueiden käyttöä tai alueiden käy-

tön kehittämisperiaatteita.

5.3.4

Aluevaraukset sekä viiva- ja

kohdemerkinnät

Maakunnan kehittämisen kannalta tarpeelli-

sia alueita osoitetaan aluevarausmerkinnöillä.

Ne jakautuvat alueen pääasiallisen käyttö-

tarkoituksen osoittaviin päämaankäyttö-

luokkiin. Pääosa näistä on merkintäasetuk-

sessa jaettu lisäksi alaluokkiin. Maakunta-

kaavassa voidaan käyttää ohjaustarpeesta

riippuen joko pelkkää pääluokitusta tai li-

säksi sitä tarkentavaa alaluokitusta. Niin-

ikään, esimerkiksi kaupunkiseutujen maa-

kuntakaavoissa, on mahdollista tarvittaessa

käyttää yleiskaavamerkintöjen alaluokkia.

Aluevarausluokituksen tarkkuus riippuu

osaltaan myös siitä, miten maakuntakaavan

määräysjärjestelmä on rakennettu.

Maakuntakaavan tehtävän ja luonteen

mukaisesti aluevarausmerkinnät määrittä-

vät alueiden käyttötarkoituksen yleispiirtei-

sesti alueen pääasiallisen käytön perusteella.

Tiettyyn aluevarausluokkaan kuuluva alue

voi siten yksityiskohtaisemmassa kaavoi-

tuksessa tarkentua ja sen kattama alue voi

sisältää myös muita käyttötarkoituksia edel-

lyttäen, että alueen pääkäyttömuoto säilyy

maakuntakaavan mukaisena.

Aluevarauksiin rinnastettavia viivamer-

kintöjä käytetään osoittamaan sellaisia aluei-

denkäyttömuotoja, jotka  kartalla ovat vii-

vamaisia kuten tiet, rautatiet ja johtolinjat.

Maakuntakaavan mittakaavasta johtuen vii-

vamerkinnän tarkoittaman alueiden käytön

tosiasiallinen leveys maastossa voi olla huo-

mattavasti kapeampi kuin, millaisena se piir-

tämisteknisistä syistä joudutaan kaavakar-

talla esittämään.

Kohdemerkinnöillä voidaan korvata

aluevarausmerkintöjä silloin, kun kaavan
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mittakaavasta tai suunnittelun yleispiirtei-

syydestä johtuen aluevarauksen alueellista

ulottuvuutta ei voida tai ei ole tarpeen esit-

tää. Tällöinkin on huolehdittava siitä, että

kohdemerkinnän tarkoittaman alueiden

käytön suhde muuhun alueiden käyttöön

on joko kaavamääräysten tai kaavaselos-

tuksen ja sen liitekarttojen avulla riittävän

selkeästi määritelty. On huomattava, että

ympäristöministeriön kaavamerkintäasetus

on kohdemerkintöjen osalta esimerkin-

omainen. Periaatteessa mikä tahansa ase-

tuksen mukainen aluevaraus voidaan maa-

kuntakaavassa tarvittaessa esittää myös

kohdemerkinnällä.

Aluevarausmerkinnät ovat toisensa

poissulkevia siten, että samalla alueella ei

voi samanaikaisesti olla voimassa kahta eri

aluevarausmerkintää. Mikäli merkinnän si-

sältöä on tarpeen täsmentää osoittamalla

esimerkiksi alueen pääkäyttömuotoa täy-

dentäviä muita käyttömuotoja, on tämä

yleensä tehtävä kaavamääräyksen avulla.

Samoin, mikäli aluevarausmerkintä jäisi

vahvistamatta, jää kyseinen alue ’valkoisek-

si’ tai, mikäli voimassa olevaa kaavaa ei ole

erikseen kumottu, jää siihen voimaan aluet-

ta koskevan aikaisemman maakunta- tai

seutukaavan merkintä. Aluevarausmerkin-

nät voivat kuitenkin olla päällekkäisiä eri

tyyppisten kehittämisperiaatteita tai eri-

tyisominaisuuksia osoittavien kaavamerkin-

töjen samoin kuin viiva- ja kohdemerkintö-

jen kanssa. Tällaiset merkinnät ovat myös

voimassa siitä riippumatta, jääkö merkinnän

kanssa päällekkäin oleva aluevaraus vahvis-

tamatta vai ei.

Aluevarausmerkintöihin rinnasteiset

viiva- ja kohdemerkinnät ovat aluevaraus-

merkinnöistä poiketen kaavan muihin mer-

kintöihin nähden päällekkäisiä. Tämän mu-

kaisesti, mikäli viiva- tai kohdemerkintä jäisi

vahvistamatta ja sitä ympäröi jokin muu

kaavamerkintä, on merkinnän alla kartalla

oleva kaavamerkintä tulkittava samaksi

kuin mikä se on merkintää ympäröivälläkin

alueella.

5.4
Maakuntakaavamääräykset

MRL 30 §

Maakuntakaavassa voidaan antaa määräyksiä,

joita kaavan tarkoitus ja sen sisällölle asetetta-

vat vaatimukset huomioon ottaen tarvitaan

maakuntakaava-aluetta suunniteltaessa tai ra-

kennettaessa (maakuntakaavamääräykset).

Jos jotakin aluetta on maiseman, luonnon-

arvojen, rakennetun ympäristön, kulttuurihis-

toriallisten arvojen tai muiden erityisten ympä-

ristöarvojen vuoksi suojeltava, maakuntakaa-

vassa voidaan antaa sitä koskevia tarpeellisia

määräyksiä (suojelumääräykset).

5.4.1

Maakuntakaavamääräystyypit

Maakuntakaavamääräykset ovat osa maa-

kuntakaavaa. Niillä voidaan ilmaista alueen
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käytön periaatteita tai halutessa tarkentaa

kaavamerkinnöillä ilmoitettua alueen käyt-

tötarkoitusta ja antaa tällä tavoin kaavalle

täsmällisempää sisältöä. Kaavamääräykset

voivat olla:

• yksityiskohtaisempaa kaavoitusta tai

viranomaisten muuta toteuttavaa

suunnittelua koskevia suunnittelumää-

räyksiä taikka

• suoraan maankäyttöä koskevia raken-

tamis- tai suojelumääräyksiä.

Maakuntakaavamääräyksiä voidaan antaa

koskemaan:

• koko maakuntakaava-aluetta;

• useita maankäyttöluokkia;

• määrättyä maankäyttöluokkaa;

• osa-aluemerkinnöin tai kehittämisen

kohdealuemerkinnöin rajattua maa-

kuntakaava-alueen osaa tai

• yksittäisiä alueita.

Määräykset voivat koskea myös alueita, joi-

hin maakuntakaavassa ei sinänsä kohdistu

mitään merkintää (so. maakuntakaavan val-

koiset alueet). Tällaisia ovat koko maakun-

takaava-alueeseen kohdistuvat samoin kuin

osa-alueita koskevat määräykset, jotka ovat

voimassa myös näihin alueisiin sisältyvillä

valkoisilla alueilla.

Kaavamääräysten tulee koskea asioita,

jotka kaavan tarkoitus ja sen sisällölle ase-

tettavat vaatimukset huomioon ottaen ovat

merkityksellisiä kaava-aluetta suunniteltaes-

sa, rakennettaessa tai muuten käytettäessä.

Kaavamääräyksillä ei voida laajentaa eikä

tulkita maankäyttö- ja rakennuslain sään-

nöksiä, vaan ainoastaan täydentää varsinais-

ta kaavakarttaa. Kaavamääräykset eivät

myöskään saa olla kaavaa koskevien sisältö-

vaatimusten vastaisia myöskään ristiriidassa

kaavan muun sisällön kanssa.

Myös erityislainsäädännössä saatetaan

asettaa rajoja ja reunaehtoja alueiden käy-

tön suunnittelulle ja asettaa  toimenpiteen

edellytykseksi erityisviranomaisen lupahar-

kinta. Mitä enemmän erityislainsäädäntö an-

taa alueiden käytölle liikkumavaraa, sitä tar-

peellisempaa ja vaikuttavampaa kaavalla ta-

pahtuva alueiden käytön ohjaus on. Kaava-

määräykset eivät kuitenkaan voi olla eri-

tyislainsäädännön vastaisia eikä niillä voida

muuttaa erityislainsäädännön mukaisia, vi-

ranomaisia sitovasti koskevia asian ratkaisu-

perusteita.

5.4.2

Suunnittelumääräykset

Suunnittelumääräyksillä ohjataan ensisijassa

kuntien kaavoitusta ja muuta eri viran-

omaisten alueiden käyttöä koskevaa suun-

nittelua. Suunnittelumääräykset voivat kos-

kea myös sellaista viranomaisten alueiden

käyttöä koskevien toimenpiteiden suunnit-

telua ja toteuttamista, jolla vaikutetaan alu-

een käyttötapoihin tai käytön määrään.

Edellytyksenä on, että  kyseisillä seikoilla on

oleellista merkitystä  kaavan sisältövaati-

musten ja alueiden käytön yhteen sovitta-

misen kannalta. Asia voi liittyä esimerkiksi

toiminnasta aiheutuvien haitallisten ympä-
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ristövaikutusten ja niille altistuvan muun

alueiden käytön välisiin yhteensovittamis-

kysymyksiin. Tällaisia määräyksiä annetta-

essa on erityistä huomiota kiinnitettävä

edellä kuvattuihin, erityislainsäädännön ja

kaavamääräysten välisiin suhteisiin.

Eri kaavatasojen tarkoituksenmukai-

sen tehtäväjaon näkökulmasta maakunta-

kaavan tulisi painottua erityisesti yksityis-

kohtaisempaa kaavoitusta koskevien suun-

nittelumääräysten antamiseen. Eräitä maa-

kuntakaavamerkintöjä, mm. kehittämisen

kohdealuemerkintöjä, on tarkoitettu käytet-

täväksi nimenomaisesti yhdessä suunnitte-

lumääräysten kanssa. Suunnittelumääräyk-

siä voidaan tässä ja myös muiden osa-alue-

merkintöjen yhteydessä käyttää aluevaraus-

merkintöjen sijasta osoittamaan  yhdyskun-

tarakenteen ja alueiden käytön kehittämistä

koskevia tavoitteita ja muita periaatteita.

Tämä saattaa joissakin tilanteissa olla käyt-

tökelpoinen keino, jolla maakuntakaavan

ohjausvaikutus voidaan kohdentaa kaavan

tavoitteiden kannalta mahdollisimman tar-

koituksenmukaisella tavalla.

Suunnittelumääräyksillä voidaan antaa

yksityiskohtaisempaa suunnittelua koskevia

rajoituksia tai reunaehtoja ja myös laventaa

kaavamerkinnän mukaista soveltamisalaa.

Suunnittelumääräyksen avulla voidaan mm.

aluevarausmerkinnän mukaisesta päämaan-

käytöstä rajata pois sellaiset kaavan yleis-

piirteisyyden sallimat yksityiskohtaisemmat

käyttömuodot, jotka eivät alueelle sovellu.

Vastaavasti voidaan suunnittelumääräyksel-

lä varmistaa alueen nykyisen, aluevaraus-

merkinnän mukaisesta pääkäyttömuodosta

poikkeavan alueiden käytön jatkuminen

kaavamerkinnästä riippumatta. Lavennetta-

essa suunnittelumääräyksellä kaavamerkin-

nän mukaista soveltamisalaa on huolehdit-

tava siitä, ettei tämä ole ristiriidassa kaava-

merkinnän mukaisen pääkäyttötarkoituk-

sen kanssa.

Suunnittelumääräykset voivat koskea

myös alueen ympäristöarvojen säilyttämistä

sekä haitallisten ympäristövaikutusten estä-

mistä tai rajoittamista. Kestävän kehityksen

turvaamista tai haitallisia ympäristövaiku-

tuksia koskevat kaavamääräykset voivat il-

metä varsinaisen alueiden käytön lisäksi

myös toimintoja koskevana rajoituksena

kaavakarttaan rajatulla alueella.

Suunnittelumääräykset voivat ohjata

tarvittaessa myös maakuntakaavaa toteut-

tavien toimenpiteiden keskinäistä ajoitusta.

Ajoitukseen rinnastuvat käyttöönottojärjes-

tystä koskevat kaavamääräykset siltä osin

kuin maakuntakaavassa on tarkoituksen-

mukaista osoittaa esimerkiksi taajamatoi-

mintojen laajentumisalueita. Käyttöönotto-

järjestys voidaan osoittaa myös useampi-

portaisesti. Suunnittelumääräyksissä voi-

daan näissä tapauksissa myös säädellä käyt-

töönottojärjestyksen perusteet, mikäli asial-

la on vähintään seudullista merkitystä.

Useimmissa tapauksissa laajennusalueiden

suunnat ja käyttöönottojärjestys ovat kui-

tenkin vasta kuntakaavoituksessa ratkaista-

via asioita.
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Suunnittelumääräyksellä ei voida velvoittaa

kuntaa tai muuta viranomaista maakunta-

kaavaa toteuttavan suunnittelun aloittami-

seen. Kaavamääräykset ovat siten näiltä

osin ehdollisia niin, että ne ohjaavat suunnit-

telua vain siinä tapauksessa, että kyseisen

alueen suunnitteluun muuten ryhdytään.

Tämä on otettava huomioon myös suunnit-

telumääräyksiä muotoiltaessa.

Suunnittelumääräyksiä ei myöskään

tulisi käyttää niin, että lain tarkoittama eri

kaavatasojen välinen tehtäväjako hämärtyy.

Maakuntakaavaa ja siihen kuuluvia suunnit-

telumääräyksiä ei tule laatia niin yleispiirtei-

sinä, että maakuntakaavatasolle kuuluvat

suunnittelutehtävät siirtyvät käytännössä

kuntatasolla ratkaistaviksi. Vastaavasti ei

suunnittelumääräyksillä tule puuttua sellai-

siin yksityiskohtiin, jotka kaavajärjestelmän

mukaisesti kuuluvat kuntatasolla ratkaista-

viin asioihin.

5.4.3

Rakentamismääräykset

Rakentamismääräyksillä voidaan tarvittaes-

sa täsmentää maakuntakaavan sisältöä ra-

kentamisen ohjaamisessa. Rakentamismää-

räyksen tarpeellisuutta harkittaessa on otet-

tava huomioon, että maakuntakaavan väli-

tön ohjausvaikutus rakentamiseen on rajoi-

tettu MRL 33 §:n mukaisella tavalla. Raken-

tamismääräyksiä voidaan siten lähtökohtai-

sesti antaa maakuntakaavassa vain virkis-

tys- tai suojelualueeksi taikka liikenteen tai

teknisen huollon verkostoja tai alueita var-

ten osoitetuille alueille ellei rakentamisrajoi-

tuksen piiriä ole maakuntakaavassa erityi-

sellä määräyksellä laajennettu tai supistettu.

Rakentamisrajoitus on MRL 33 §:n mukai-

sesti kuitenkin ehdollinen siten kuin luvussa

3.2.18 on kuvattu.

Rakentamismääräykset voivat antaa

kaavamerkintöjä täydentäviä perusteita ar-

vioitaessa sitä, vaikeuttaako rakentaminen

maakuntakaavan toteuttamista. Rakenta-

mismääräysten tulee siten sisällöltään liittyä

kiinteästi maakuntakaavan muuhun sisäl-

töön ja niiden on palveltava maakuntakaa-

van tarkoitusta yleispiirteisenä alueiden

käyttöä ohjaavana suunnitelmana.

Rakentamismääräysten avulla voidaan

määritellä maakuntakaavan yleispiirteisen

luonteen mukaisia, kaavakarttaa täydentä-

viä  rakentamisen sallittavuutta koskevia ra-

joituksia ja reunaehtoja. Rakentamismäärä-

ysten avulla voidaan myös laajentaa raken-

tamismahdollisuuksia siitä, mitä rajoituksia

maakuntakaava muuten asettaisi rakenta-

miselle. Rakentamismääräykset voivat

myös koskea haitallisten ympäristövaiku-

tusten estämistä tai rajoittamista. Rakenta-

mismääräyksestä riippumatta on kuitenkin

rakennuslupaharkinnassa aina erikseen ar-

vioitava, vaikeuttaako rakentaminen maa-

kuntakaavan toteutumista.
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5.4.4

Suojelumääräykset

Maankäyttö- ja rakennuslain 30 §:n mukai-

sesti maakuntakaavassa voidaan antaa tar-

peellisia suojelumääräyksiä, jos jotakin

aluetta on maiseman, luonnonarvojen, ra-

kennetun ympäristön, kulttuurihistoriallis-

ten arvojen tai muiden erityisten ympäris-

töarvojen vuoksi suojeltava. Suojelumäärä-

ysten kautta maakuntakaava voi ohjata

myös muuta maankäyttöä kuin rakenta-

mista. Niillä voidaan ohjata mm. metsien

käsittelyä, ojitusta ja muuta maisemaa tai

luonnonolosuhteita muuttavaa toimintaa.

Suojelumääräys voidaan MRL 30.2

§:n mukaisesti antaa vain, jos aluetta on

erityisten ympäristöarvojen vuoksi suojel-

tava. Tämän vuoksi esimerkiksi metsän-

hakkuuta ei voida määräyksellä rajoittaa il-

man, että alueella on myös erityisiä ympä-

ristöarvoja. Suojelumääräyksiin liittyvät oi-

keusvaikutukset korostavat näiden ympä-

ristöarvojen todentamis- ja yksilöintitar-

vetta maakuntakaava-asiakirjoissa ja myös

niiden tunnistamiseksi laadittujen selvitys-

ten riittävyyttä.

Toisin kuin MRL 33 §:n mukaiset ra-

kentamisrajoitukset, suojelumääräykset ei-

vät ole  ehdollisia. Tästä syystä on tarpeel-

lista kiinnittää erityistä huomiota siihen, et-

tei niistä kaavan muu sisältö huomioon ot-

taen aiheudu maanomistajalle kohtuutonta

haittaa. Tähän voidaan vaikuttaa määräys-

ten voimassaolon alueellisella tai ajallisella

rajaamisella sekä antamalla sisällöllisesti lie-

viä määräyksiä.

Suojelumääräyksellä, kuten ei maa-

kuntakaavalla muutenkaan, voida velvoit-

taa maanomistajaa aktiivisiin toimenpiteisiin

kaavan toteutumisen edistämiseksi. Sen si-

jaan suojelumääräyksellä voidaan asettaa

rajoituksia tai reunaehtoja kyseisen alueen

käytölle niin, että alueen erityiset ympäris-

töarvot voidaan turvata.

Suojelumääräysten muista kaavamää-

räyksistä poikkeavan luonteen vuoksi kaa-

vasta tulee selkeästi ilmetä, mitkä määräyk-

set ovat suojelumääräyksiä. Samoin tulee

erityistä huomiota kiinnittää suojelumäärä-

ysten sisällön selkeään muotoiluun niin, et-

tei niiden oikeusvaikutuksista synny epätie-

toisuutta.

Maisemaa, luonnonarvoja, rakennet-

tua ympäristöä tai kulttuurihistoriallisia ar-

voja koskevat suojelumääräykset voivat

olla käyttökelpoisia erityisesti, kun on tar-

peellista turvata kyseisiä ympäristöarvoja jo

ennen kuin ryhdytään maakuntakaavan to-

teuttamiseen esimerkiksi yksityiskohtaisem-

man kaavoituksen, luonnonsuojelulain tai

rakennussuojelulain mukaisilla toimenpiteil-

lä. Tällöin kyseeseen tulevat edellä mainitut

ajallisesti rajoitetut, erityislainsäädännön no-

jalla tapahtuvaan toteutukseen saakka voi-

massa olevat suojelumääräykset. Suojelu-

määräykset ovat myös tarpeen, mikäli ky-

seisten ympäristöarvojen turvaaminen on

tarkoitus toteuttaa pelkästään maakunta-

kaavaan nojautuen. Sitä vastoin suojelumää-
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räysten antaminen ei yleensä ole tarpeen jo

toteutettujen suojelu- tai maisema-alueiden

osalta, koska suojeltavat ympäristöarvot

ovat tavanomaisesti tulleet riittävästi huo-

mioon otetuiksi jo siinä vaiheessa, kun ky-

seiset alueet on ao. erityislain mukaisesti pe-

rustettu.

5.5
Kaavamerkintöjen ja -määräysten
käyttöperiaatteita

5.5.1

Yleisperiaatteet

Kaavamerkintöjen ja -määräysten yhteis-

käytöstä muodostuva maakuntakaavan esi-

tystapa on kokonaisuus, jonka on vastatta-

va maakuntakaavan tehtävää ja tarkoitusta

yleispiirteisenä alueiden käyttöä koskevana

suunnitelmana. Kaavamerkintöjen ja -mää-

räysten käyttötavat ovat riippuvaisia sekä

toisistaan että myös kaavan tavoitellusta oh-

jausvaikutuksesta. Yleensä tarve määräys-

ten käyttöön on sitä suurempi mitä yleispiir-

teisemmin kaavamerkintöjä on käytetty.

Maakuntakaava on mahdollista esittää

eri tavoin suunnittelutilanteesta ja ohjaus-

tarpeesta riippuen. Maakunnan alueiden

käyttöä on mahdollista ohjata perinteisellä

aluevarauskaavalla tai myös välillisemmin

osoittamalla maakuntakaavassa kehittämis-

periaatteiden ja alueiden erityisominaisuuk-

sien avulla alueiden käyttöä ja yhdyskunta-

rakennetta koskevia kehittämistavoitteita,

mahdollisuuksia ja reunaehtoja. Nämä esi-

tystapamahdollisuudet eivät ole toisiaan

poissulkevia vaihtoehtoja.

Maakuntakaavan sisältöön liittyy lähes

aina merkitykseltään ja ohjaustavoitteiltaan

erilaisia asioita, joiden esittämiseen kohdis-

tuu vastaavasti erilaisia vaatimuksia. Siksi

suunnittelujärjestelmän ja erilaisten maa-

kuntakaavamerkintöjen ja -määräysten an-

tamia mahdollisuuksia on yleensä tarpeen

käyttää samanaikaisesti, tilanteen edellyttä-

mällä tavalla. Tarpeen vaatiessa voidaan

maakuntakaavan esittämisessä käyttää hyö-

dyksi myös yleiskaavalle tarkoitettuja mer-

kintöjä.

Maakuntakaavan merkintä- ja määrä-

ysjärjestelmä voi useinkin johtaa tilanteisiin,

joissa alueeseen kohdistuu samanaikaisesti

monia eri merkintöjä ja määräyksiä. Pääl-

lekkäiset merkinnät ja määräykset eivät syr-

jäytä toisiaan vaan ne ovat voimassa ko.

alueella samanaikaisesti. Tällaisissa tapauk-

sissa on erityisen tärkeää huolehtia siitä, että

kaava on sisällöltään johdonmukainen ei-

vätkä päällekkäiset merkinnät kuten eivät

niihin liittyvät määräyksetkään ole keske-

nään ristiriidassa.

5.5.2

Merkintöjen ja määräysten erilaisia

käyttömahdollisuuksia

Maankäyttö- ja rakennuslain 25 §:n mukai-

sesti maakuntakaavan sisältö koostuu aluei-
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den käytön ja yhdyskuntarakenteen peri-

aatteiden esittämisestä sekä maakunnan ke-

hittämisen kannalta tarpeellisten alueiden

osoittamisesta. Tätä tarkoitusta varten voi-

daan olemassa olevien maakuntakaavamer-

kintöjen ja -määräysten yhteiskäytön tulok-

sena päätyä periaatteellisesti hyvinkin eri

tyyppisiin maakuntakaavoihin. Niitä voi-

daan luonnehtia luvussa 3.1.8 esitettyjen

maakuntakaavan periaatteellisten sisältöele-

mettien ja näiden yhdistelmien eli ’muutok-

sen ja säilymisen’ sekä ’aktiivisen ja reagoivan

ohjauksen’ ulottuvuuden näkökulmista;

A: ’Muutoksen ja säilymisen’ ulottuvuudella

maakuntakaavan sisältö voidaan ryh-

mitellä:

 1. alueiden käytön muutosalueisiin,

joilla tähdätään muutoksen edistämi-

seen ja ohjaamiseen ja

 2. alueisiin, joiden tulisi säilyä nykyi-

sessä käytössä ja joilla tähdätään olevi-

en arvojen säilyttämiseen.

B: ’Aktiivisen ja reagoivan ohjauksen’ ulottu-

vuudella maakuntakaava voi olla:

a. aktiivisesti ohjaava maakuntakaa-

va, joka osoittaa kehityksen halutta-

van suunnan ohjeeksi mm. kuntakaa-

voitukselle tai

b. reagoivasti ohjaava maakuntakaa-

va, joka ei ota kantaa alueiden käytön

suoranaisiin muuttamis- tai säilyttä-

mistarpeisiin vaan osoittaa sitä vastoin

niitä rajoituksia ja reunaehtoja, jotka

on otettava huomioon kun alueiden

käyttöä ryhdytään muuten järjestä-

mään. Reagoiva maakuntakaava jättää

siten alueiden käytön yksilöidyn mää-

rittelyn kuntakaavoituksen tai muun

yksityiskohtaisemman suunnittelun

tehtäväksi.

Näiden yhdistelmistä voidaan johtaa seuraa-

vat neljä, periaatteellisesti eri tyyppistä kaa-

vamerkintöjen ja -määräysten yhteiskäyttö-

tapaa:

1/a: Alueiden käytön muutoksen aktiivi-

seen ohjaukseen tähtäävä maakuntakaava voi si-

sältää sekä alueiden käytön kehittämisperi-

aatteita osoittavia merkintöjä että uusia alu-

eiden käyttötarpeita osoittavia aluevaraus-,

viiva- ja kohdemerkintöjä. Muutoksen aktii-

visena ohjaajana maakuntakaavan tehtävä

on ensisijaisesti välillinen, yksityiskohtai-

semman suunnittelun kautta toteutuva.

Tämä korostaa suunnittelumääräysten mer-

kitystä. Kuitenkin on huomattava, että maa-

kuntakaavalla ei voida velvoittaa yksityis-

kohtaisempaan suunnitteluun. Maakunta-

kaavan ohjausvaikutuksen toteutuminen

riippuu siten aina maakuntakaavaa toteutta-

van suunnittelun tai muiden toteuttamistoi-

menpiteiden käynnistymisestä.

2/a: Olemassa olevan alueiden käytön ja

ympäristöarvojen säilymistä aktiivisesti ohjaavas-

sa maakuntakaavassa kaavamerkintöjen käyt-

tö painottuu olemassa olevaa alueiden käyt-

töä sekä eri asteisia suojelutarpeita osoitta-

viin aluevaraus-, kohde- ja viivamerkintöi-

hin. Myös näiltä osin on huomattava maa-

kuntakaavan edellä kuvattu välillinen ohja-

usrooli. Rakentamis- ja suojelumääräyksillä
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voidaan asettaa rajoituksia ja ehtoja maa-

kuntakaavan kohtuullisuusvaatimuksen

asettamissa puitteissa esimerkiksi säilytettä-

vien ympäristöarvojen kannalta vahingolli-

selle rakentamiselle ja muulle ympäristöä

muuttavalle toiminnalle.

1/b: Alueiden käytön muutoksia reagoi-

vasti ohjaava maakuntakaava ei sisällä uusia

alueiden käyttötarpeita vaan osoittaa aluei-

den käytön muutoksia koskevia reunaehto-

ja ja rajoituksia. Soveltuvia kaavamerkintö-

jä ovat ensisijaisesti kaavan osa-alueiden

erityisominaisuuksia kuvaavat merkinnät.

Myös kehittämisperiaatemerkintöihin kuu-

luvia kehittämisen kohdealuemerkintöjä ja

muita osa-aluemerkintöjä sekä niihin liitty-

viä suunnittelumääräyksiä voidaan käyttää

tässä tarkoituksessa. Reagoivan maakunta-

kaavan rajoitukset ja reunaehdot voivat olla

joko positiivisia tai negatiivisia sen mukaan

osoittavatko ne, mitkä tai minkä tyyppiset

toiminnat ovat alueella sallittuja tai kiellet-

tyjä. Niiden osoittamiseksi voidaan käyttää

hyväksi joko suunnittelu- tai rakentamis-

määräyksiä tai niiden alueellinen kohdenta-

minen voi tapahtua eri tyyppisten osa-alue-

merkintöjen lisäksi myös alueiden käyttöä

aktiivisesti ohjaavien aluevaraus-, kohde- ja

viivamerkintöjen avulla.

2/b: Olemassa olevan alueiden käytön ja

ympäristöarvojen säilymistä reagoivasti ohjaa-

vassa maakuntakaavassa kaavamerkintöjen ja

-määräysten käyttö painottuu suurelta osin

samalla tavoin kuin edellä alueiden käytön

muutoksia reagoivasti ohjaavassa maakun-

takaavassakin. Tämän lisäksi tärkeällä sijalla

voivat olla myös erityisten ympäristöarvo-

jen suojelemiseksi annettavat, alueiden käy-

tön rajoituksia ja reunaehtoja määrittelevät

suojelumääräykset.

Maakuntakaavan periaatteellisista si-

sältöelementeistä lähteviä esittämistapa-

mahdollisuuksia voidaan kuvata myös ohei-

sella nelikentällä. Kaavion tulkinnassa on

myös otettava huomioon, ettei maakunta-

kaava käytännössä ole yhdenkään edellä

esitetyn periaatetilanteen mukainen, vaan

tarkoituksenmukainen esitystapa löytyy so-

pivasti eri esitystapoja ohjaustarpeen perus-

teella painottaen.

5.6
Maakuntakaavan selostus

5.6.1

Maakuntakaavan selostuksen asema ja

tehtävät

Maakuntakaavan selostus on keskeinen

maakuntakaava-asiakirja. Maakuntakaava-

selostus ei kuitenkaan ole osa kaavaa, vaan

ainoastaan liittyy siihen. Selostus selventää

ja täydentää kaavakarttaa sekä siihen kuulu-

via merkintöjä ja määräyksiä. Maakunta-

kaavaselostus ei ole vahvistuva kaava-asia-

kirja kuten maakuntakaavakartta ja siihen

kuuluvat määräykset. Vaikka kaavaselos-

tuksella ei ole suoranaisia oikeudellisia vai-

kutuksia, on sillä huomattava merkitys kaa-
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van sisällön, oikeusvaikutusten ja myös sen

lainmukaisuuden tulkinnassa.

Selostuksen tehtäviä ovat:

• Kaavan tavoitteiden ja ratkaisujen ku-

vaaminen ja perusteleminen osallisille

ja viranomaisille;

• Tiedottaminen kaavan laatimisen läh-

tökohdista, tutkimuksista ja selvityk-

sistä sekä eri vaihtoehtojen ja kaava-

ratkaisun ympäristö- ja muista vaiku-

tuksista;

• Suunnitteluprosessin keskeisten vai-

heiden kuvaaminen;

• Vuorovaikutuksen tukeminen sekä

suunnittelun arvioinnin ja palauttee-

nannon edellytysten parantaminen

kaavan eri laatimisvaiheissa;

• Maakuntakaavan toteuttamiseen liitty-

vien näkökohtien esille tuonti;

• Varsinaisen maakuntakaavan täyden-

täminen asioilla, joiden esittäminen

pelkästään kaavamerkintöinä ja -mää-

a) AKTIIVINEN
OHJAUS

b) REAGOIVA
OHJAUS

1) ALUEIDEN KÄYTÖN JA
YHDYSKUNTARAKENTEEN
MUUTOKSET JA MUU
KEHITTÄMINEN

”tavoitellun kehityksen ja
muutoksen osoittaminen”

KEHITTÄMISPERIAATTEET

ALUEVARAUS-, KOHDE- JA
VIIVAMERKINNÄT

SUUNNITTELUMÄÄRÄYKSET

KEHITTÄMISPERIAATTEET
ERITYISOMINAISUUDET

SUUNNITTELU- JA RAKENTA-
MISMÄÄRÄYKSET

Kuva 5. Maakuntakaavan periaatteelliset sisältöelementit ja esitystapa.

2) OLEMASSA OLEVAN
ALUEIDEN KÄYTÖN JA
YMPÄRISTÖARVOJEN
SÄILYTTÄMINEN

”pysyvän alueiden käytön
osoittaminen ja erityisominai-
suuksien säilyttäminen”

KEHITTÄMISPERIAATTEET

ALUEVARAUS-, KOHDE- JA
VIIVAMERKINNÄT

SUUNNITTELU-, RAKENTAMIS-
JA SUOJELUMÄÄRÄYKSET

KEHITTÄMISPERIAATTEET
ERITYISOMINAISUUDET

SUUNNITTELU-, RAKENTAMIS-
JA SUOJELUMÄÄRÄYKSET
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räyksinä on vaikeaa, tarpeetonta tai

jopa mahdotonta. Näitä voivat olla esi-

merkiksi aluevarausten yhteisvaiku-

tukset, maakunnan alueiden käytön

periaatteiden merkitys kuntatason

suunnittelussa ja käytännön hankkeis-

sa tai kaavan ratkaisujen lähtökohtien

yksityiskohtaisempi sisältö. Myös kaa-

van toteuttamistapoja samoin kuin

näitä koskevia reunaehtoja ja rajoituk-

sia on kaavaselostuksessa mahdollista

käsitellä huomattavasti monipuolisem-

min kuin pelkästään kaavamerkintö-

jen ja -määräysten avulla;

• Suunnittelutyön havainnollistaminen

viranomaisten, luottamushenkilöiden,

kuntien ja kansalaisten osallistuessa

kaavan laatimiseen. Vuorovaikutuksen

tukeminen edellyttää, että selostus on

esittämistavaltaan mahdollisimman

ymmärrettävä. Tämä tarkoittaa, että

vaiheittaiset raportit ja myös varsinai-

nen selostus on mahdollisimman tiivis

ja ytimekäs. Lisäksi on tärkeää, että

huolehditaan asioiden esilletulosta oi-

keissa vaiheissa;

• Maakuntakaavan toteuttamisen ku-

vaaminen. Selostuksessa voidaan an-

taa maakuntakaavakarttaa ja siihen

liittyviä merkintöjä ja määräyksiä täy-

dentäviä ohjeita mm. kuntakaavoitus-

ta varten.

5.6.2

Selostus laatimisen eri vaiheissa

Suunnitteluprosessin edetessä tulee tuottaa

vuorovaikutusta ja päätöksentekoa palve-

levaa aineistoa erityisesti niissä kaavapro-

sessin vaiheissa, joihin vuorovaikutus pai-

nottuu ja joissa tehdään tärkeitä välipäätök-

siä. Lopullinen kaavaselostus koostetaan

vaiheittain tuotettua aineistoa hyödyntäen.

Maakuntakaavan laatimisprosessia kuva-

taan ”Osallistuminen ja vaikutusten arvi-

ointi maakuntakaavoituksessa” -oppaassa.

Vaikka jokainen maakuntakaavoitus-

prosessi onkin yksilöllinen tapahtumasarja

voidaan siinä kuitenkin erottaa seuraavat

päävaiheet:

1. aloitusvaihe;

2. tavoitevaihe;

3. valmisteluvaihe;

4. ehdotusvaihe;

5. hyväksymisvaihe sekä

6. vahvistamisvaihe.

Aloitusvaiheessa tuotetaan kaavan laatimi-

sen työohjelma sekä osallistumis- ja arvi-

ointisuunnitelma. Nämä voivat olla erillisiä

tai yhdeksi asiakirjaksi laadittuja tarpeiden

mukaan. Työohjelma sekä osallistumis- ja

arviointisuunnitelma muodostavat perus-

tan kaavoituksen etenemiselle ja sen seu-

rannalle. Lisäksi dokumentoidaan prosessin

aloittamiseen liittyneet viranomais- ja muut

neuvottelut.

Tavoitevaiheessa kirjataan suunnittelun

lähtökohdiksi asetetut tavoitteet sekä tavoi-
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tekeskustelujen keskeinen sisältö.

Valmisteluvaiheessa raportoidaan vaih-

toehtotarkastelujen ja selvitysten sisältö, yh-

teenveto saaduista mielipiteistä ja alustavista

lausunnoista sekä kaavaluonnoksen kuvaus.

Tässä vaiheessa on yleensä syytä laatia myös

alustava kaavaselostus, joka sisältää myös

vaihtoehtojen  ja kaavaluonnoksen vaikutus-

ten arvioinnin.

Ehdotusvaiheessa valmistuu kaavaehdo-

tus, johon liittyy maakuntakaavaselostus liit-

teineen.

Hyväksymisvaiheessa raportoidaan yh-

teenveto ja vastineet muistutuksista, lausun-

noista ja viranomaisneuvottelusta. Kaavase-

lostusta täydennetään tarpeellisessa määrin.

Maakuntakaavan vahvistamisvaiheessa

asiakirjoihin voidaan joutua tekemään muu-

toksia  ympäristöministeriön, valtioneuvos-

ton tai korkeimman hallinto-oikeuden pää-

töksen perusteella.

5.6.3

Selostuksen sisältöä koskevia näkökohtia

MRA 10.1 §

Maakuntakaavan selostuksessa esitetään:

1) selvitys alueen oloista, ympäristöominai-

suuksista ja niissä tapahtuneista muutoksista

sekä muut kaavan vaikutusten selvittämisen ja

arvioimisen kannalta keskeiset tiedot kaavoitetta-

vasta alueesta;

2) suunnittelun lähtökohdat, tavoitteet ja esil-

lä olleet vaihtoehdot;

3) yhteenveto kaavan vaikutusten arvioimi-

seksi suoritetuista selvityksistä;

4) kaavan vaikutukset alue- ja yhdyskuntara-

kenteeseen, rakennettuun ympäristöön, luon-

toon, maisemaan, liikenteen ja teknisen huollon

järjestämiseen, talouteen, terveyteen, sosiaali-

siin oloihin ja kulttuuriin sekä muut kaavan

merkittävät vaikutukset;

5) selvitys kaavan suhteesta valtakunnallisiin

alueidenkäyttötavoitteisiin, maakuntasuunni-

telmaan ja alueellisiin kehittämisohjelmiin, voi-

massa olevaan maakuntakaavaan ja kaava-alu-

eeseen rajoittuvien alueiden maakuntakaavoi-

tukseen sekä kuntien suunnitteluun;

6) suunnittelun vaiheet osallistumis- ja vuo-

rovaikutusmenettelyineen sekä yhteenveto kaa-

voituksen eri vaiheissa esitetyistä mielipiteistä;

7) valitun kaavaratkaisun keskeinen sisältö ja

perusteet sekä selvitys siitä, miten vaikutus-

selvitysten tulokset ja eri mielipiteet on otettu

huomioon;

8) kaavan toteutuksen ajoitus ja seuranta;

9) tarpeen mukaan kaavan toteutusta ohjaa-

via suunnitelmia.

Säännöksen edellyttämät asiat on kaavase-

lostuksessa mahdollista esittää ja ryhmitellä

selostuksen sisältörungoksi usealla eri taval-

la. Tärkeää on kaavaselostuksen ymmärret-

tävyys, havainnollisuus ja johdonmukai-

suus. Seuraavassa tuodaan esille eräitä kaa-

vaselostuksen laadinnassa huomioon otetta-

via näkökohtia, jotka ovat merkityksellisiä

erityisesti kaavan lainmukaisuuden arvioin-

nin kannalta.



Maakuntakaavan sisältö ja esitystapa

114

1.

2.

3.

4.

5.

Tutkimukset ja selvitykset

Kaavan tulee MRL 9 §:n mukaisesti perustua

riittäviin tutkimuksiin ja selvityksiin. Tämän

arvioimiseksi on nämä tutkimukset ja selvi-

tykset dokumentoitava riittävine viitetietoi-

neen mahdollisimman kattavasti kaavase-

lostuksessa. Näiden selvitysten on myös ol-

tava tarvittaessa osallisten saatavissa. Tutki-

musten ja selvitysten keskeiset tulokset on

syytä ilmaista joko kaavaselostuksessa tai

sen liitteinä. Lisäksi on syytä selostaa käyte-

tyt tiedonhankintamenetelmät ja lähteet

sekä mahdolliset tietopuutteet tai tietoihin

liittyvät epävarmuudet.

Kaavan lähtökohdat ja tavoitteet

Lähtökohtien ja tavoitteiden raportoinnissa

ja kuvauksessa on olennaista tuoda selkeästi

esille mitä alueita ja asiakokonaisuuksia kaa-

va koskee ja mikä on sen tavoiteltu ohjaus-

vaikutus. Kaavaselostuksesta on myös käy-

tävä selkeästi ilmi, miltä osin kaava korvaa

voimassaolevan seutu- tai maakuntakaavan.

Vaikutukset ja niiden arviointia

koskevat selvitykset

Kaavaselostus on laadittava niin, että siitä

käy riittävän havainnollisesti ilmi kaavan to-

teuttamisen aiheuttamat muutokset ja vai-

kutukset. Osallisten tulee voida hahmottaa

vaikutusten alueellista kohdentumista sekä

niiden mittavuutta. Tämä edellyttää usein

tuekseen myös kartallista esitystapaa.

Kaavaselostuksesta on myös selkeästi

käytävä ilmi heikentääkö kaava joko yksis-

tään tai yhdessä muiden hankkeiden tai

suunnitelmien kanssa todennäköisesti mer-

kittävästi kaavan vaikutusalueella sijaitsevi-

en Natura 2000 -verkostoon kuuluvien alu-

eiden luonnonarvoja. Mikäli kaavalla ei näil-

tä osin katsota olevan  merkittäviä vaiku-

tuksia, on tämä kaavaselostuksessa riittä-

vässä määrin perusteltava.

Mikäli kaavalla on edellä tarkoitettuja

vaikutuksia, on LSL 65 §:n mukainen arvi-

ointi yleensä tarkoituksenmukaista rapor-

toida kaavaselostuksesta erillisenä asiakirja-

na. Jos kyseessä on useampia Natura 2000

-alueita, on kyseiset arviot yleensä syytä laa-

tia erikseen kutakin Natura 2000 -aluetta

koskevana. Arviointiraportit tulee liittää

osaksi maakuntakaava-asiakirjoja.

Kaavan suhde maakuntakaavan

sisältövaatimuksiin

Kaavaselostuksesta tulee käydä ilmi, millä

tavoin kaava vastaa maankäyttö- ja raken-

nuslain sisältövaatimuksia. Myös mahdolli-

set tavoitteiden yhteen sovittamiseen liitty-

neet painotukset lain eri sisältövaatimusten

välillä tulisi selostaa mahdollisimman selke-

ästi. Sisältövaatimusten huomioon ottoa se-

lostettaessa on myös syytä esittää, miten

esimerkiksi maakunnalliset erityispiirteet

ovat vaikuttaneet sisältövaatimusten tulkin-

taan.
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Mikäli kaava laaditaan vaiheittain tai osa-

alueittain on kaavaselostuksessa tuotava

esille ne perusteet, joiden avulla voidaan ar-

vioida tällaisen kaavan sopeutuminen koko

maakuntakaavaan. Kaavaselostuksen avulla

on voitava varmistua siitä, ettei vaiheittain

tai osa-alueittain laadittu kaava ole oleellisil-

ta osin ristiriidassa maakunnan muita osa-

alueita koskevien alueidenkäyttötavoittei-

den eikä myöskään sellaisten kaavan sisältö-

vaatimusten kanssa, jotka eivät välittömästi

liity kaavassa käsiteltyihin kysymyksiin.

Kaavaratkaisun keskeinen sisältö

ja perusteet

Kaavaselostuksesta tulee käydä ilmi kaava-

ratkaisun keskeiset perusteet.  Erityisesti

tämä koskee sellaista maakuntakaavan sisäl-

töä, joka merkitsee muutosta joko olemassa

olevaan alueiden käyttöön tai olemassa ole-

van alueiden käytön ja ympäristöarvojen

säilyttämistä koskeviin tavoitteisiin. Lisäksi

kaavaselostukseen on tarpeellista liittää

kohdeluettelo, josta käyvät lyhyesti ilmi

kunkin kaavaan sisältyvän alueen tai koh-

teen varausperuste sekä tärkeimmät omi-

naisuustiedot.

Kaavan toteutus

Mikäli maakuntakaavan yleispiirteisyyden

sallimista toteuttamistavoista on perusteltua

karsia osa pois esimerkiksi niiden haitallis-

ten vaikutusten takia tai vastaavasti suosi-

tella joitakin hyväksyttäviä toteutustapoja,

on tämä syytä todeta kaavaselostuksessa el-

lei sitä muuten erikseen esimerkiksi kaava-

määräyksellä ole määritelty.

Erityisen tärkeää toteutustapojen yksi-

löinti on tapauksissa, joissa sillä on merki-

tystä kaavan lainmukaisuuden arvioinnissa.

Tämä saattaa olla tarpeellista esimerkiksi ar-

vioitaessa kaavan suhdetta luonnonsuojelu-

lain tai muinaismuistolain vaatimuksiin. Täl-

löin on kaavaselostuksessa tarpeen mukaan

osoitettava, että kaavan toteuttamiseksi on

olemassa tapa tai tapoja, jotka ovat sopu-

soinnussa kyseessä olevan lain vaatimusten

kanssa.
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