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Tulevaisuuden
alueidenkäytöstä päätetään nyt
Tarkistetut valtakunnalliset alueidenkäyttötavoitteet
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PENTTI HOKKANEN

Kestävä alueidenkäyttö
on meidän kaikkien etu

Ilmastonmuutos kyseenalaistaa nykyiset toimintatavat ja haastaa
meidät uusiin ratkaisuihin. Muutosten virtaan ei saa jäädä ajelehtimaan, vaan niiden asettamiin haasteisiin on tartuttava aktiivisesti ja vastuullisesti. Erityisen tärkeää tämä on alueidenkäytössä,
jossa tänään tehtävillä ratkaisuilla vaikutetaan jopa satojen vuosien päähän.
Alueidenkäyttöä on suunniteltava pitkällä tähtäimellä. Tiekartan
kestävään alueidenkäyttöön tarjoaa valtioneuvoston 13.11.2008
hyväksymät tarkistetut valtakunnalliset alueidenkäyttötavoitteet.
Tavoitteilla hallitus on määrittänyt alueidenkäyttöä koskevat linjaukset, jotka on otettava huomioon kaikkialla Suomessa.
Uudistuneiden valtakunnallisten alueidenkäyttötavoitteiden mukaan alueidenkäytöllä on nykyistä vahvemmin hillittävä ilmastonmuutosta. Myös sään ääri-ilmiöihin ja muihin ilmastonmuutoksen vaikutuksiin on varauduttava.
Eheä yhdyskuntarakenne on avain kestävään alueidenkäyttöön.
Se onkin tämän tarkistuksen keskeisin painotus. Vain järkevä yhdyskuntarakenne tarjoaa mahdollisuuden hillitä ilmastonmuutosta, parantaa yhdyskuntien toimivuutta ja säästää kustannuksia.
Kaupunkiseutujen kehitys tulee kääntää hajautumisesta kohti
eheytymistä ja nykyistä tiiviimpää rakennetta. Haaste koskee niin

asutuksen, palvelujen kuin työpaikkojenkin sijaintiratkaisuja.
Vakavin huomio tulee kiinnittää kaupunkiseutujen reuna-alueille,
joiden yhä hajautuva asutusrakenne murentaa pohjaa tulevaisuuden kestävältä maankäytöltä.
Monivaiheisen valmisteluprosessin aikana yhteiskunnan eri tahot
sitoutuivat valtakunnallisten tavoitteiden tarkistuksen sisältöön.
Myös eduskunta asettui vahvasti tukemaan uudistettuja tavoitteita. Eduskunnan mukaan erityisesti ilmastonmuutoksen hillitseminen ja siihen sopeutuminen edellyttävät nykyistä tehokkaampaa
alueidenkäytön ohjausta.
Vahva myönteinen tuki on hyvä lähtökohta tavoitteiden toteuttamiselle. Rima on pidettävä korkealla, lipsumiseen ei ole varaa.
Tavoitteet on saatava toteutumaan maakuntien ja kuntien kaavoituksessa sekä valtion viranomaisten toiminnassa.
Vastuu kestävästä alueidenkäytöstä on maakunnilla, kunnilla ja
valtion viranomaistahoilla. Kullakin erikseen ja meillä kaikilla
yhdessä.

Asuntoministeri Jan Vapaavuori
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VAT eli valtakunnalliset
alueidenkäyttötavoitteet
Mitä ne ovat?
Valtakunnalliset alueidenkäyttötavoitteet ovat ohjausväline, jolla
valtioneuvosto linjaa koko maan kannalta merkittäviä alueidenkäytön kysymyksiä. Tavoitteet koskevat alue- ja yhdyskuntarakennetta, elinympäristön laatua, yhteysverkostoja, energiahuoltoa, luonto- ja kulttuuriperintöä sekä luonnonvarojen käyttöä.

Valtakunnallisten alueidenkäyttötavoitteiden toteuttaminen

Valtakunnalliset alueidenkäyttötavoitteet

Mihin niitä tarvitaan?
Valtakunnalliset alueidenkäyttötavoitteet
• varmistavat, että valtakunnallisesti merkittävät asiat
huomioidaan maakuntien ja kuntien kaavoituksessa sekä
valtion viranomaisten toiminnassa
• edistävät ekologisesti, taloudellisesti, sosiaalisesti ja kulttuurisesti kestävää kehitystä sekä luovat edellytyksiä
hyvälle elinympäristölle
• toimivat kaavoituksen ennakko-ohjauksen välineenä valtakunnallisesti merkittävissä kysymyksissä sekä edistävät
ennakko-ohjauksen johdonmukaisuutta ja yhtenäisyyttä
eri puolilla Suomea
• edistävät kansainvälisten sopimusten täytäntöönpanoa
Suomessa
• luovat alueidenkäytölliset edellytykset valtakunnallisten
hankkeiden toteuttamiselle

Keitä ne velvoittavat?
Valtakunnalliset alueidenkäyttötavoitteet tulee maankäyttö- ja rakennuslain mukaan ottaa huomioon ja niitä tulee edistää maakunnan suunnittelussa, kuntien kaavoituksessa ja valtion viranomaisten toiminnassa.
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Maakuntakaavoitus

Valtion
viranomaisten
toiminta

Yleiskaavoitus

Asemakaavoitus

Valtakunnalliset alueidenkäyttötavoitteet päätyvät käytäntöön
pääasiassa kaavoituksen kautta. Maakuntakaavoilla on tässä keskeinen rooli. Niiden avulla tavoitteet konkretisoidaan maakunnallisiksi ja seudullisiksi alueidenkäytön ratkaisuiksi, jotka ohjaavat vuorostaan kuntakaavoitusta. Maakuntakaavojen keskeisen
aseman vuoksi on erittäin tärkeää, että ne pidetään ajan tasalla.

Kunnassa yleiskaava on tärkein väline konkretisoida tavoitteet.
Varsinkin laaja-alaiset ja kunnan strategista kehittämistä painottavat yleiskaavat mahdollistavat valtakunnallisten alueidenkäyttötavoitteiden tasapainoisen yhteen sovittamisen ja käsittelyn.
Tavoitteiden toteutumisen varmistaa asemakaava, joka noudattaa
yleiskaavan linjauksia.
Valtion viranomaisten tulee toiminnassaan etsiä tapoja toteuttaa
valtakunnallisia alueidenkäyttötavoitteita. Toisaalta viranomaisten tulee pidättäytyä ratkaisuista, jotka voisivat vaikeuttaa tavoitteiden toteutumista. Tavoitteiden huomioon ottaminen koskee ministeriöiden ja niiden hallinnonalojen laatimia ohjelmia, suunnitelmia ja muita linjauksia samoin kuin toimenpiteitä ja päätöksiä,
jotka vaikuttavat alueidenkäyttöön.

Mitä ovat yleistavoitteet ja
erityistavoitteet?
Valtakunnalliset alueidenkäyttötavoitteet on jaettu yleis- ja erityistavoitteisiin sen perusteella, millaisia alueidenkäyttöä ja sen suunnittelua ohjaavia vaikutuksia niillä on.
Yleistavoitteet tulee ottaa huomioon maakuntakaavoituksessa ja
muussa maakunnan suunnittelussa, yleiskaavoituksessa sekä
valtion viranomaisten toiminnassa. Erityistavoitteet koskevat
kaikkea kaavoitusta, mikäli tavoitetta ei ole erityisesti kohdennettu koskemaan vain tiettyä kaavatasoa. Suuri osa erityistavoitteista
koskee maakuntakaavoitusta.

Yleis- ja erityistavoitteiden huomioon ottaminen
Erityistavoitteet
Yleistavoitteet
alueidenkäytössä

alueidenkäytön
suunnittelussa

maakuntien
suunnittelussa

maakuntakaavoituksessa

Valtion viranomaisten toiminta
Maakuntakaavoitus
Yleiskaavoitus
Asemakaavoitus
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ESA NIKUNEN

Valtakunnallisten
alueidenkäyttötavoitteiden tarkistaminen
Valtioneuvosto päätti 13. marraskuuta 2008 valtakunnallisten
alueidenkäyttötavoitteiden tarkistamisesta.
Tavoitteita tarkistettiin, jotta ne vastaisivat mahdollisimman hyvin alueidenkäytön uusiin haasteisiin, erityisesti ilmastonmuutokseen. Tarkistetut tavoitteet myös velvoittavat päättäjiä aiempaa
enemmän. Tällä halutaan varmistaa, että ne vaikuttavat valtioneuvoston tarkoittamalla tavalla. Lisäksi tavoitteiden sanamuotoja täsmennettiin, jotta voidaan välttyä tulkintaepäselvyyksiltä.
Tarkistuksen valmistelun aikana järjestettiin kaksi avointa keskustelutilaisuutta ja laaja lausuntokierros. Tarkistusehdotukset käsiteltiin eduskunnassa ennen valtioneuvoston päätöstä. Eduskunnan ympäristövaliokunta asettui yksimielisesti tukemaan ehdotettuja tarkistuksia.

Asiat, joihin tarkistuksessa kiinnitettiin
erityistä huomiota:
Yhdyskuntarakenteen eheyttäminen ja
liikennemäärien hillintä
Ilmastonmuutosta hillitään etenkin liikennemäärien vähentämisellä, johon pyritään yhdyskuntarakenteen eheyttämisellä. Myös
sillä, millä välineellä liikutaan, on suuri merkitys kasvihuonekaasujen määrään. Tämän vuoksi tavoitteissa painotetaan joukkoliikennettä, kävelyä ja pyöräilyä.

Alueidenkäytön energiakysymykset
Tavoitteisiin on nyt kirjattu energian säästö sekä uusiutuvien
energialähteiden ja kaukolämmön käytön edistäminen. Tuulivoimaloille tulee maakuntakaavoituksessa osoittaa sijoituspaikkoja kattavasti koko maasta. Myös jätteenpolttolaitosten sijoittamiseen tulee varautua.

Ilmastonmuutokseen sopeutuminen
Ilmastonmuutokseen sopeutuminen on myös mukana uutena
asiana. Keskeistä on tulvavaara-alueisiin liittyvien riskien huomioon ottaminen sekä varautuminen lisääntyviin myrskyihin,
rankkasateisiin ja taajamatulviin.

Helsingin seudun asuntotuotanto, liikenne
ja maankäyttö
Helsingin seutua koskevat tavoitteet on uudistettu lähes kokonaan. Nyt ne vastaavat paremmin seudun väestönkasvusta aiheutuviin haasteisiin esimerkiksi varmistamalla tonttimaan riittävyys
uusille asunnoille. Helsingin seutua kehitetään joukkoliikenteeseen ja erityisesti raideliikenteeseen tukeutuvaksi metropoliksi.
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TARJA HOIKKALA

Valtioneuvoston päätös valtakunnallisten
alueidenkäyttötavoitteiden tarkistamisesta
Annettu julkipanon jälkeen Helsingissä 13 päivänä marraskuuta 2008.
Tällä päätöksellä valtioneuvosto tarkistaa valtioneuvoston 30
päivänä marraskuuta 2000 tekemää päätöstä valtakunnallisista
alueidenkäyttötavoitteista lukujen 4.2–4.7 sekä 8 ja 9 osalta. Muilta osin valtioneuvoston 30 päivänä marraskuuta 2000 tekemä päätös jää voimaan.

Tarkistetut valtakunnalliset
alueidenkäyttötavoitteet*
4.2 Toimiva aluerakenne
Yleistavoitteet
Alueidenkäytöllä tuetaan aluerakenteen tasapainoista kehittämistä sekä elinkeinoelämän kilpailukyvyn ja kansainvälisen aseman
vahvistamista hyödyntämällä mahdollisimman hyvin olemassa
olevia rakenteita sekä edistämällä elinympäristön laadun parantamista ja luonnon voimavarojen kestävää hyödyntämistä. Aluerakenteen ja alueidenkäytön kehittäminen perustuu ensisijaisesti
alueiden omiin vahvuuksiin ja sijaintitekijöihin.
Aluerakennetta kehitetään monikeskuksisena ja verkottuvana
sekä hyviin liikenneyhteyksiin perustuvana kokonaisuutena. Toimivan aluerakenteen runkona kehitetään Helsingin seutua, maakuntakeskuksia sekä kaupunkiseutujen ja maaseudun keskusten

muodostamaa verkostoa. Eteläisessä Suomessa aluerakenne perustuu erityisesti Helsingin ja alueen muiden kaupunkikeskusten
välisiin raideliikenneyhteyksiin.
Alueidenkäytöllä edistetään kaupunkien ja maaseudun vuorovaikutusta sekä kyläverkoston kehittämistä. Erityisesti harvaan asutulla maaseudulla ja taantuvilla alueilla kiinnitetään alueidenkäytössä huomiota jo olemassa olevien rakenteiden hyödyntämiseen
sekä elinkeinotoiminnan ja muun toimintapohjan monipuolistamiseen. Alueidenkäytössä otetaan huomioon haja-asutukseen ja
yksittäistoimintoihin perustuvat elinkeinot sekä maaseudun tarve
saada uusia pysyviä asukkaita.

Erityistavoitteet
Maakunnan suunnittelussa yhteistyössä maakuntien liittojen kesken on selvitettävä ne alue- ja yhdyskuntarakenteeseen ja muuhun alueidenkäyttöön liittyvät toimenpiteet, joilla edistetään
ylimaakunnallisten kehittämisvyöhykkeiden muodostamista ja
niiden kehittämisedellytyksiä. Maakunnan suunnittelussa on esitettävä valtakunnallisesti tärkeät vyöhykkeet sekä kaupunki- ja
taajamaverkostot ja niiden kehittämisperiaatteet.
Maakunnan suunnittelussa on selvitettävä maaseudun alue- ja
yhdyskuntarakenteen sekä kyläverkoston kehittämiseen liittyvät
toimenpiteet, joilla edistetään olemassa olevien rakenteiden

* Muutokset valtioneuvoston vuoden 2000 päätökseen on merkitty sinisellä.

9

hyödyntämistä, palvelujen saatavuutta, maaseudun elinkeinotoiminnan monipuolistamista sekä ympäristöarvojen säilymistä.
Maakunnan suunnittelussa on mahdollisuuksien mukaan selvitettävä ja edistettävä alueidenkäytön järjestämistä raja-alueilla.
Samalla tulee kiinnittää huomiota alue- ja yhdyskuntarakenteen
toimivuuteen sekä elinkeinotoiminnan tarpeiden ja ympäristöarvojen yhteensovittamiseen.
Alueidenkäytön suunnittelussa on otettava huomioon maanpuolustuksen ja rajavalvonnan tarpeet ja turvattava riittävät alueelliset edellytykset varuskunnille, ampuma- ja harjoitusalueille, varikkotoiminnalle sekä muille maanpuolustuksen ja rajavalvonnan
toimintamahdollisuuksille. Samalla on huomioitava muun yhdyskuntarakenteen, elinympäristön laadun ja ympäristöarvojen asettamat vaatimukset.

4.3 Eheytyvä yhdyskuntarakenne
ja elinympäristön laatu
Yleistavoitteet
Alueidenkäytöllä edistetään yhdyskuntien ja elinympäristöjen
ekologista, taloudellista, sosiaalista ja kulttuurista kestävyyttä.
Olemassa olevia yhdyskuntarakenteita hyödynnetään sekä eheytetään kaupunkiseutuja ja taajamia. Taajamia eheytettäessä parannetaan elinympäristön laatua.
Yhdyskuntarakennetta kehitetään siten, että palvelut ja työpaikat
ovat hyvin eri väestöryhmien saavutettavissa ja mahdollisuuksien mukaan asuinalueiden läheisyydessä siten, että henkilöautoliikenteen tarve on mahdollisimman vähäinen. Liikenneturvallisuutta sekä joukkoliikenteen, kävelyn ja pyöräilyn edellytyksiä
parannetaan.
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Alueidenkäytöllä edistetään elinkeinoelämän toimintaedellytyksiä osoittamalla elinkeinotoiminnalle riittävästi sijoittumismahdollisuuksia olemassa olevaa yhdyskuntarakennetta hyödyntäen.
Runsaasti henkilöliikennettä aiheuttavat elinkeinoelämän toiminnot suunnataan olemassa olevan yhdyskuntarakenteen sisään tai
muutoin hyvien joukkoliikenneyhteyksien äärelle.
Kaupunkiseutujen työssäkäyntialueilla varmistetaan alueidenkäytölliset edellytykset asuntorakentamiselle ja sen tarkoituksenmukaiselle sijoittumiselle sekä hyvälle elinympäristölle.
Kaupunkiseutuja kehitetään tasapainoisina kokonaisuuksina siten, että tukeudutaan olemassa oleviin keskuksiin. Keskuksia ja
erityisesti niiden keskusta-alueita kehitetään monipuolisina palvelujen, asumisen, työpaikkojen ja vapaa-ajan alueina.
Alueidenkäytössä kiinnitetään erityistä huomiota ihmisten terveydelle aiheutuvien haittojen ja riskien ennalta ehkäisemiseen ja
olemassa olevien haittojen poistamiseen.
Alueidenkäytön suunnittelussa olemassa olevat tai odotettavissa
olevat ympäristöhaitat ja poikkeukselliset luonnonolot tunnistetaan ja niiden vaikutuksia ehkäistään. Alueidenkäytössä luodaan
edellytykset ilmastonmuutokseen sopeutumiselle.

Erityistavoitteet
Maakuntakaavan ja yleiskaavan lähtökohtana on oltava perusteltu
väestönkehitysarvio. Maakunnan suunnittelussa ja yleiskaavoituksessa on tarkasteltava pitkällä aikavälillä sekä taajama- että maaseutualueiden väestömäärän kehityksen erilaisia vaihtoehtoja.
Maakuntakaavoituksessa ja yleiskaavoituksessa tulee edistää yhdyskuntarakenteen eheyttämistä ja esittää eheyttämiseen tarvittavat toimenpiteet. Erityisesti kaupunkiseuduilla on varmistettava
henkilöautoliikenteen tarvetta vähentävä sekä joukkoliikennettä,

kävelyä ja pyöräilyä edistävä liikennejärjestelmä. Kaupunkiseuduilla on myös varmistettava palvelujen saatavuutta edistävä keskusjärjestelmä ja palveluverkko sekä selvitettävä vähittäiskaupan
suuryksiköiden sijoittuminen.
Alueidenkäytön suunnittelulla on huolehdittava, että asunto- ja
työpaikkarakentamiseen on tarjolla riittävästi tonttimaata.
Alueidenkäytön suunnittelussa uusia huomattavia asuin-, työpaikka- tai palvelutoimintojen alueita ei tule sijoittaa irralleen olemassa olevasta yhdyskuntarakenteesta. Vähittäiskaupan suuryksiköt sijoitetaan tukemaan yhdyskuntarakennetta. Näistä tavoitteista voidaan poiketa, jos tarve- ja vaikutusselvityksiin perustuen
pystytään osoittamaan, että alueen käyttöönotto on kestävän kehityksen mukaista.
Alueidenkäytön suunnittelussa on maaseudun asutusta sekä matkailu- ja muita vapaa-ajan toimintoja suunnattava tukemaan maaseudun taajamia ja kyläverkostoa sekä infrastruktuuria.
Alueidenkäytön suunnittelussa on edistettävä olemassa olevan
rakennuskannan hyödyntämistä sekä luotava edellytykset hyvälle
taajamakuvalle. Taajamia kehitettäessä on huolehdittava siitä, että
viheralueista muodostuu yhtenäisiä kokonaisuuksia.
Alueidenkäytössä on varattava riittävät alueet jalankulun ja pyöräilyn verkostoja varten sekä edistettävä verkostojen jatkuvuutta,
turvallisuutta ja laatua.
Alueidenkäytössä on otettava huomioon viranomaisten selvitysten mukaiset tulvavaara-alueet ja pyrittävä ehkäisemään tulviin
liittyvät riskit. Alueidenkäytön suunnittelussa uutta rakentamista
ei tule sijoittaa tulvavaara-alueille. Tästä voidaan poiketa vain, jos
tarve- ja vaikutusselvityksiin perustuen osoitetaan, että tulvariskit pystytään hallitsemaan ja että rakentaminen on kestävän kehityksen mukaista. Alueidenkäytön suunnittelussa on tarvittaessa

osoitettava korvaavat alueidenkäyttöratkaisut yhdyskuntien toimivuuden kannalta erityisen tärkeille toiminnoille, joihin liittyy
huomattavia ympäristö- tai henkilövahinkoriskejä.
Yleis- ja asemakaavoituksessa on varauduttava lisääntyviin myrskyihin, rankkasateisiin ja taajamatulviin.
Haitallisia terveysvaikutuksia tai onnettomuusriskejä aiheuttavien toimintojen ja vaikutuksille herkkien toimintojen välille on
jätettävä riittävän suuri etäisyys. Suuronnettomuusvaaraa aiheuttavat laitokset sekä vaarallisten aineiden kuljetusreitit ja niitä palvelevat kemikaaliratapihat on sijoitettava riittävän etäälle asuinalueista, yleisten toimintojen alueista ja luonnon kannalta herkistä
alueista.
Alueidenkäytön suunnittelussa on otettava huomioon alueen
maa- ja kallioperän soveltuvuus suunniteltuun käyttöön. Pilaantuneen maa-alueen puhdistustarve on selvitettävä ennen ryhtymistä kaavan toteuttamistoimiin.
Alueidenkäytössä on ehkäistävä melusta, tärinästä ja ilman epäpuhtauksista aiheutuvaa haittaa ja pyrittävä vähentämään jo olemassa olevia haittoja. Uusia asuinalueita tai muita melulle herkkiä toimintoja ei tule sijoittaa melualueille varmistamatta riittävää
meluntorjuntaa.
Maakuntakaavoituksessa on osoitettava jätteenkäsittelylaitoksille
alueet siten, että pääosin kaikki syntyvä jäte voidaan hyödyntää
tai käsitellä valtakunnallisesti tai alueellisesti tarkoituksenmukaisesti, tarvittaessa ylimaakunnallisena yhteistyönä.
Alueidenkäytössä tulee edistää energian säästämistä sekä uusiutuvien energialähteiden ja kaukolämmön käyttöedellytyksiä.
Alueidenkäytön suunnittelussa on turvattava terveellisen ja hyvälaatuisen veden riittävä saanti ja se, että taajamien alueelliset
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vesihuoltoratkaisut voidaan toteuttaa. Lisäksi alueidenkäytön
suunnittelussa on otettava huomioon jätevesihaittojen ehkäisy.

4.4 Kulttuuri- ja luonnonperintö,
virkistyskäyttö ja luonnonvarat
Yleistavoitteet
Alueidenkäytöllä edistetään kansallisen kulttuuriympäristön ja
rakennusperinnön sekä niiden alueellisesti vaihtelevan luonteen
säilymistä.
Alueidenkäytöllä edistetään elollisen ja elottoman luonnon kannalta arvokkaiden ja herkkien alueiden monimuotoisuuden säilymistä. Ekologisten yhteyksien säilymistä suojelualueiden sekä
tarpeen mukaan niiden ja muiden arvokkaiden luonnonalueiden
välillä edistetään.
Alueidenkäytöllä edistetään luonnon virkistyskäyttöä sekä luonto- ja kulttuurimatkailua parantamalla moninaiskäytön edellytyksiä. Suojelualueverkoston ja arvokkaiden maisema-alueiden
ekologisesti kestävää hyödyntämistä edistetään virkistyskäytössä, matkailun tukialueina sekä niiden lähialueiden matkailun kehittämisessä suojelutavoitteita vaarantamatta. Alueidenkäytössä
edistetään kyseiseen tarkoitukseen osoitettujen hiljaisten alueiden
säilymistä.
Alueidenkäytöllä edistetään luonnonvarojen kestävää hyödyntämistä siten, että turvataan luonnonvarojen saatavuus myös tuleville sukupolville. Alueidenkäytössä ja sen suunnittelussa otetaan
huomioon luonnonvarojen sijainti ja hyödyntämismahdollisuudet.
Alueidenkäytössä edistetään vesien hyvän tilan saavuttamista ja
ylläpitämistä.
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Erityistavoitteet
Alueidenkäytössä on varmistettava, että valtakunnallisesti merkittävät kulttuuriympäristöjen ja luonnonperinnön arvot säilyvät.
Viranomaisten laatimat valtakunnalliset inventoinnit 1 otetaan
huomioon alueidenkäytön suunnittelun lähtökohtina. Maakuntakaavoituksessa on osoitettava valtakunnallisesti merkittävät kulttuuriympäristöt ja maisemat. Näillä alueilla alueidenkäytön on
sovelluttava niiden historialliseen kehitykseen.
Alueidenkäytön suunnittelussa on otettava huomioon ekologisesti tai virkistyskäytön kannalta merkittävät ja yhtenäiset luonnonalueet. Alueidenkäyttöä on ohjattava siten, ettei näitä aluekokonaisuuksia tarpeettomasti pirstota.
Maakuntakaavoituksessa on otettava huomioon vesi- ja rantaluonnon suojelun tai virkistyskäytön kannalta erityistä suojelua
vaativat vesistöt.
Maakuntakaavoituksessa on luotava alueidenkäytölliset edellytykset ylikunnallisesti merkittävien virkistyskäytön reitistöjen ja
verkostojen muodostamiselle. Maakuntakaavoituksella ja yleiskaavoituksella on luotava alueidenkäytölliset edellytykset seudullisten virkistysalueiden muodostamiselle erityisesti Etelä-Suomessa ja suurilla kaupunkiseuduilla.
Maakunnan suunnittelussa on tuettava matkailukeskusten ja
-alueiden verkottumista sekä vapaa-ajan käytön vyöhykkeiden
kehittämistä niin, että muodostuu toimivia palvelukokonaisuuk-
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Näillä tarkoitetaan kulttuuriympäristöä ja luonnonperintöä koskevia viranomaisten laatimia valtakunnallisia inventointeja, jotka perustuvat riittävän laaja-alaiseen
valmisteluun. Tätä päätöstä tehtäessä ovat olemassa seuraavat inventoinnit:Valtakunnallisesti arvokkaat maisema-alueet (Ympäristöministeriö, ympäristönsuojeluosasto, mietintö 66/1992),Valtakunnallisesti merkittävät kulttuurihistorialliset ympäristöt (Museovirasto, rakennushistorianosasto, julkaisu 16, 1993) ja Valtakunnallisesti merkittävät esihistorialliset suojelualuekokonaisuudet (Sisäasiainministeriö,
kaavoitus- ja rakennusosasto, tiedotuksia 3/1983).

sia. Ensisijaisesti on kehitettävä olemassa olevia matkailukeskuksia ja -alueita. Alueidenkäytön suunnittelussa matkailualueita tulee eheyttää ja osoittaa matkailun kehittämiselle riittävät alueet.

4.5 Toimivat yhteysverkostot
ja energiahuolto

Alueidenkäytön suunnittelussa rantaan tukeutuva loma-asutus
on suunniteltava siten, että turvataan luontoarvoiltaan arvokkaiden ranta-alueiden säilyminen sekä loma-asumisen viihtyisyys.

Yleistavoitteet

Maakuntakaavoituksessa on otettava huomioon käyttökelpoiset
kiviainesvarat sekä niiden kulutus ja kulutustarve pitkällä aikavälillä sekä sovitettava yhteen kiviaineshuolto- ja suojelutarpeet.
Kiviainesten ottoon osoitettavien alueiden on perustuttava arviointiin, jossa selvitetään alueiden luonto- ja maisema-arvot sekä
toisaalta soveltuvuus vesi- ja kiviaineshuoltoon.
Alueidenkäytössä on otettava huomioon pohja- ja pintavesien
suojelutarve ja käyttötarpeet. Pohjavesien pilaantumis- ja muuttamisriskejä aiheuttavat laitokset ja toiminnot on sijoitettava riittävän etäälle niistä pohjavesialueista, jotka ovat vedenhankinnan
kannalta tärkeitä ja soveltuvat vedenhankintaan.
Maakuntakaavoituksessa on otettava huomioon turvetuotantoon
soveltuvat suot ja sovitettava yhteen tuotanto- ja suojelutarpeet.
Turpeenottoalueiksi varataan jo ojitettuja tai muuten luonnontilaltaan merkittävästi muuttuneita soita ja käytöstä poistettuja suopeltoja. Turpeenoton vaikutuksia on tarkasteltava valumaalueittain ja otettava huomioon erityisesti suoluonnon monimuotoisuuden säilyttämisen ja muiden ympäristönäkökohtien sekä
taloudellisuuden asettamat vaatimukset.
Ilman erityisiä perusteita ei hyviä ja yhtenäisiä peltoalueita tule
ottaa taajamatoimintojen käyttöön eikä hyviä ja laajoja metsätalousalueita pirstoa muulla maankäytöllä.

Liikennejärjestelmiä suunnitellaan ja kehitetään kokonaisuuksina, jotka käsittävät eri liikennemuodot ja palvelevat sekä asutusta että elinkeinoelämän toimintaedellytyksiä. Liikennejärjestelmä ja alueidenkäyttö sovitetaan yhteen siten, että vähennetään
henkilöautoliikenteen tarvetta ja parannetaan ympäristöä vähän
kuormittavien liikennemuotojen käyttöedellytyksiä. Erityistä huomiota kiinnitetään lisäksi liikenneturvallisuuden parantamiseen.
Tarvittaviin liikenneyhteyksiin varaudutaan kehittämällä ensisijaisesti olemassa olevia pääliikenneyhteyksiä ja -verkostoja.
Alueidenkäytössä turvataan energiahuollon valtakunnalliset tarpeet ja edistetään uusiutuvien energialähteiden hyödyntämismahdollisuuksia.

Erityistavoitteet
Alueidenkäytössä on turvattava olemassa olevien valtakunnallisesti merkittävien ratojen, maanteiden ja vesiväylien jatkuvuus ja
kehittämismahdollisuudet sekä valtakunnallisesti merkittävien
satamien ja lentoasemien sekä rajanylityspaikkojen kehittämismahdollisuudet.
Alueidenkäytön suunnittelussa on säilytettävä mahdollisuudet
toteuttaa moottoriväylä välillä Helsinki–Vaalimaa, uudet rautatieyhteydet Helsingistä Turun ja Pietarin suuntiin sekä muita valtakunnallisesti merkittäviä väyliä. Alueidenkäytön suunnittelussa
on lisäksi turvattava vesiliikenteen yhteysmahdollisuudet Saimaan vesistöstä Suomenlahteen. Alueidenkäytön suunnittelussa
on osoitettava sijaintipaikka Helsingin seudun lentokentälle tätä
koskeviin selvityksiin ja vaikutusarviointeihin perustuen.
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Alueidenkäytössä on edistettävä matka- ja kuljetusketjujen toimivuutta ja turvattava edellytykset julkiselle liikenteelle sekä eri liikennemuotojen yhteistyön kehittämiselle. Alueidenkäytön suunnittelussa on varattava riittävät alueet tavara- ja henkilöliikenteen
terminaalien ja matkakeskusten toimintaa ja kehittämistä varten.
Nopean liikenteen junaratayhteyksiä toteutettaessa on huolehdittava lähi- ja taajamaliikenteen toimintaedellytyksistä.

Maakuntakaavoituksessa on osoitettava tuulivoiman hyödyntämiseen parhaiten soveltuvat alueet. Tuulivoimalat on sijoitettava
ensisijaisesti keskitetysti useamman voimalan yksiköihin.

Lentoasemien ympäristön maankäytössä tulee ottaa huomioon
lentoliikenteen turvallisuuteen liittyvät tekijät, erityisesti lentoesteiden korkeusrajoitukset, sekä lentomelun aiheuttamat rajoitukset. Uusia lentoasemia suunniteltaessa ja olemassa olevia kehitettäessä tulee ottaa huomioon asutus ja muut melulle herkät toiminnot. Alueidenkäytössä on turvattava lentoliikenteen nykyisten
varalaskupaikkojen ja lennonvarmistusjärjestelmien kehittämismahdollisuudet sekä sotilasilmailun tarpeet.

Maakuntakaavoituksessa on varauduttava kaukokuljettamiseen
tarvittaviin maakaasu- ja öljyputkien linjauksiin siten, että niiden
toteuttamismahdollisuudet turvataan.

Alueidenkäytössä on turvattava valtakunnallisesti merkittävien
viestintäjärjestelmien tarpeet hyödyntämällä rakennelmien yhteiskäyttöä ja edistämällä maankäytön tehokkuutta. Teleliikenteen
mastojen sijoittumisessa on erityistä huomiota kiinnitettävä maisemallisten arvojen säilyttämiseen.
Maakuntakaavoituksessa on osoitettava ja muussa alueidenkäytön suunnittelussa on otettava huomioon valtakunnallisen energiahuollon kannalta merkittävät voimajohtojen linjaukset siten,
että niiden toteuttamismahdollisuudet säilyvät. Suunnittelussa
on otettava huomioon sekä tarpeelliset uudet linjaukset että vanhojen verkostojen parantamisten ja laajentamisten tarpeet. Voimajohtolinjauksissa on ensisijaisesti hyödynnettävä olemassa olevia
johtokäytäviä.
Alueidenkäytössä tulee varautua uusiutuvia ja jäteperäisiä polttoaineita käyttävien energialaitosten ja niiden logististen ratkaisujen
aluetarpeisiin osana alueen energia- ja jätehuoltoa.

Alueidenkäytössä on varmistettava ydinvoimaloiden edellyttämät suojavyöhykkeet sekä varauduttava ydinjätteen loppusijoitukseen.

Edellä mainittuja yhteys- ja energiaverkostoja koskevassa alueidenkäytössä ja alueidenkäytön suunnittelussa on otettava huomioon sään ääri-ilmiöiden ja tulvien riskit, ympäröivä maankäyttö ja sen kehittämistarpeet sekä lähiympäristö, erityisesti asutus,
arvokkaat luonto- ja kulttuurikohteet ja -alueet sekä maiseman
erityispiirteet.

4.6 Helsingin seudun erityiskysymykset
Yleistavoitteet
Helsingin seutua kehitetään kansainvälisesti kilpailukykyisenä
valtakunnallisena pääkeskuksena luomalla edellytykset riittävälle
ja monipuoliselle asunto- ja työpaikkarakentamiselle, toimivalle
liikennejärjestelmälle sekä hyvälle elinympäristölle.
Helsingin seudulla edistetään joukkoliikenteeseen, erityisesti raideliikenteeseen tukeutuvaa ja eheytyvää yhdyskuntarakennetta.
Seudun keskuksia vahvistetaan asunto-, työpaikka- ja palvelukeskuksina.
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Erityistavoitteet
Riittävän asuntotuotannon turvaamiseksi on alueidenkäytössä
varmistettava tonttimaan riittävyys.
Alueidenkäytön suunnittelussa merkittävä rakentaminen tulee
sijoittaa joukkoliikenteen, erityisesti raideliikenteen palvelualueelle. Alueidenkäytön mitoituksella tulee parantaa joukkoliikenteen
toimintaedellytyksiä ja hyödyntämismahdollisuuksia. Alueidenkäytössä tulee ehkäistä olemassa olevasta yhdyskuntarakenteesta
irrallista hajarakentamista. Alueidenkäytön suunnittelulla tuetaan
olemassa olevaa kyläverkostoa ohjaamalla rakentamista kylien
yhteyteen.
Uusien asuin-, työpaikka- ja palvelutoimintojen alueiden käyttöönotto ja jo olevien alueiden huomattava täydennysrakentaminen tulee ajoittaa siten, että mahdollisuudet joukkoliikenteen
hyödyntämiseen varmistetaan.
Helsingin seudun liikennejärjestelmää tulee kehittää koko seudun
kattavan liikennejärjestelmäsuunnitelman avulla siten, että se hillitsee ilmastonmuutosta sekä tukee yhdyskuntarakenteen eheyttämistä ja riittävän asuntotuotannon järjestämistä.
Alueidenkäytössä on turvattava edellytykset metroverkoston laajentumiselle länteen ja itään. Alueidenkäytön suunnittelussa tulee
varautua raideliikenteen laajentamiseen yhdyskuntarakentamisen ja asuntotuotannon niin edellyttäessä. Alueidenkäytössä on
turvattava Helsinki–Vantaan lentoaseman kytkeminen osaksi raideliikenneverkostoa. Raideliikenneverkostoa laajennettaessa on
otettava huomioon ympäröivä alueidenkäyttö ja lähiympäristö,
erityisesti asutus, arvokkaat luonto- ja kulttuurikohteet sekä maiseman erityispiirteet.
Alueidenkäytön suunnittelussa on turvattava väestön tarpeiden
edellyttämät ylikunnalliseen virkistyskäyttöön soveltuvat,
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riittävän laajat ja vetovoimaiset alueet sekä niitä yhdistävän viheralueverkoston jatkuvuus.

4.7 Luonto- ja kulttuuriympäristöinä
erityiset aluekokonaisuudet
Yleistavoitteet
Alueidenkäytöllä edistetään rannikkoalueen, Lapin tunturialueiden ja Vuoksen vesistöalueen säilymistä luonto- ja kulttuuriarvojen kannalta erityisen merkittävinä aluekokonaisuuksina. Samalla
varmistetaan, että asumisen ja elinkeinotoiminnan harjoittamisen edellytykset säilyvät. Alueiden erityispiirteet tunnistetaan ja
alueidenkäyttö sovitetaan mahdollisimman tasapainoisesti yhteen poikkeuksellisten luonnonolojen, luonnon kestokyvyn ja
kulttuuriarvojen turvaamiseksi. Samalla tuetaan luonnonoloihin
sopeutuneiden omaleimaisten kylä- ja kulttuuriympäristöjen säilymistä ehyinä.
Saaristomerellä kiinnitetään huomiota alueen jakaantumiseen
rannikko-, väli- ja ulkosaaristoon sekä niiden luonnon, kulttuuriympäristöjen ja asutuksen ominaispiirteiden säilymiseen. Samalla
otetaan huomioon elinkeinoelämän ja pysyvän asutuksen tarpeet.
Saaristomerellä turvataan kulttuurimaiseman kannalta merkittävien alueiden ja riittävän laajojen rakentamattomien alueiden säilyminen.
Maankohoamisrannikolla otetaan huomioon maankohoamisen taloudelliset ja ympäristölliset vaikutukset olemassa olevaa rakennetta uudistettaessa ja uutta suunniteltaessa. Jokien suistoalueilla
kiinnitetään erityistä huomiota maiseman ja luonnontalouden erityispiirteisiin. Rakentamisen sijoittelussa turvataan maankohoamisrannikolle ominaisten luonnon kehityskulkujen alueellinen
edustavuus.

Saamelaisten kotiseutualueen alueidenkäytössä otetaan huomioon saamelaisille alkuperäiskansana kuuluva oikeus ylläpitää
ja kehittää omaa kulttuuriaan saamelaisten perinteisten elinkeinojen kehittämisedellytysten turvaamiseksi. Poronhoitoalueella turvataan poronhoidon alueidenkäytölliset edellytykset.

tarpeen vaatiessa huolehdittava päätöksen tarkistamisesta ja sen
saattamisesta valtioneuvoston käsiteltäväksi. Ajantasaisuuden
ohella tavoitteiden tarkistustarvetta tulee arvioida niiden soveltamisessa mahdollisesti havaittujen ongelmien perusteella. Tavoitteiden tarkistukset on valmisteltava maankäyttö- ja rakennuslain
23 §:n mukaisesti vuorovaikutuksessa eri tahojen kanssa ja eduskunnalle on varattava mahdollisuus tarkistusten käsittelyyn.

Vuoksen vesistöalueella ohjataan matkailua, vesistöjen virkistyskäyttöä ja vesiliikennettä sekä rakentamista ja muuta maankäyttöä siten, että järviluonnon, maiseman ja kulttuuriperinnön erityispiirteet säilyvät.

9. Muutoksenhaku

8. Päätöksen voimaantulo ja toimeenpano

Tähän päätökseen saa hakea muutosta valittamalla korkeimpaan
hallinto-oikeuteen. Valitusosoitus on tämän päätöksen liitteenä.

Tämä päätös tulee voimaan 1 päivänä maaliskuuta 2009.
Asuntoministeri Jan Vapaavuori
Tämän päätöksen voimaan tullessa valmisteilla oleva kaava voidaan hyväksyä tämän päätöksen estämättä 31 päivään elokuuta
2009 mennessä, mikäli kaavaehdotus on asetettu julkisesti nähtäville ennen tämän päätöksen voimaan tuloa.

Aluesuunnitteluneuvos Ulla Koski

Tämän päätöksen voimaan tullessa valmisteltavana oleva muu
päätös tai toimenpide voidaan tämän päätöksen estämättä tehdä
31 päivään elokuuta 2009 mennessä.
Ympäristöministeriön tulee edistää, ohjata ja seurata päätöksen
toimeenpanoa eri viranomaisten toiminnassa ja alueidenkäytön
suunnittelussa.
Ympäristöministeriön tulee viimeistään viiden vuoden kuluessa
päätöksen voimaantulosta arvioida päätökseen sisältyvien,
alueidenkäytöllistä varautumista edellyttävien yksilöityjen hankkeiden ajantasaisuus yhteistyössä asianomaisten viranomaisten
kanssa. Muilta osin päätöksen ajantasaisuutta on arvioitava tarpeen mukaan. Arviointien perusteella ympäristöministeriön on
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Käsitteet ja lisätietoja
Alla on selvitetty käsitteitä, jotka esiintyvät valtioneuvoston päätöksessä valtakunnallisten alueidenkäyttötavoitteiden tarkistamisesta.

Yhdyskuntarakenteen eheyttäminen
Yhdyskuntarakenteen eheyttäminen tarkoittaa, että uusi rakentaminen sijoitetaan pääosin jo rakennettujen alueiden yhteyteen
niitä hallitusti laajentamalla ja tukeutumalla jo olemassa olevaan
infrastruktuuriin. Eheyttäminen tarkoittaa myös uuden rakentamisen sijoittamista jo rakennettujen alueiden sisälle täydennysrakentamisella erityisesti silloin, kun kyse on matalan rakentamistehokkuuden alueista.

Helsingin seutu
Alue, johon kuuluu Helsinki, Vantaa, Kauniainen, Espoo, Sipoo,
Kerava, Järvenpää, Nurmijärvi, Tuusula, Kirkkonummi, Pornainen, Hyvinkää, Mäntsälä ja Vihti. Helsingin seudun erityiskysymyksiä koskevia tavoitteita sovelletaan myöhemmin myös niissä
kunnissa, jotka liittyvät Helsingin seutuun.

Lisätietoja
• Valtakunnallisten alueidenkäyttötavoitteiden
soveltaminen kaavoituksessa
Maankäyttö- ja rakennuslaki 2000-julkaisusarja.
Opas 9. Helsinki 2003.
Oppaan tarkoituksena on selkeyttää ja tarkentaa valtakunnallisten alueidenkäyttötavoitteiden soveltamista kaavoituksessa.
Opas on tarkoitettu ensisijaisesti maakuntien liitoille ja kunnille. Sen tarkoituksena on myös yhtenäistää valtion ympäristöhallinnon kaavaohjausta maan eri osissa. Lisäksi opas palvelee
muita kaavoitukseen osallistuvia, kuten valtion viranomaisia,
järjestöjä ja asukkaita. Oppaassa käsitellään valtakunnallisten
alueidenkäyttötavoitteiden soveltamisalaa, soveltamisen periaatteita ja esimerkkejä, tavoitteiden huomioon ottamista kaavoituksen eri vaiheissa sekä kaavoituksen ohjausta ja valvontaa valtakunnallisten alueidenkäyttötavoitteiden näkökulmasta. Lisäksi oppaan liitteessä on selvennetty eräitä tavoitteissa
olevia käsitteitä.

Ekologiset yhteydet ja arvokkaat luonnonalueet
Metsä- ja peltokuvioiden muodostamat ketjut sekä vesistöjen
varret tai liikenneväylien yhteyteen tehdyt yli- tai alikulkurakennelmat, jotka ovat elintärkeitä kasvien ja eläinten selviytymiselle.
Ekologisia yhteyksiä edistetään suojelualueiden sekä tarvittaessa
myös muiden arvokkaiden luonnonalueiden välillä. Muut arvokkaat luonnonalueet tarkoittavat yhtenäisiä ja monipuolisia eliölajien elinympäristöjä, jotka ovat keskeisiä kasvi- ja eläinlajien elinmahdollisuuksille.

Ympäristöministeriö, puh. 020 610 100, PL 35, 00023 Valtioneuvosto
Yli-insinööri Timo Turunen
Ympäristöministeriö, puh. 0400 143941
timo.turunen@ymparisto.fi
www.ymparisto.fi/vat
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