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Sanaa HYVINVOINTI 
en laista löytänyt… 

Oppaasta       
löytyi…   
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MRL 1§
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Lain yleinen tavoite

Tämän lain tavoitteena on järjestää alueiden käyttö ja rakentaminen 
niin, että siinä luodaan edellytykset hyvälle elinympäristölle sekä 
edistetään ekologisesti, taloudellisesti, sosiaalisesti ja 
kulttuurisesti kestävää kehitystä.

Tavoitteena on myös turvata jokaisen osallistumismahdollisuus 
asioiden valmisteluun, suunnittelun laatu ja vuorovaikutteisuus, 
asiantuntemuksen monipuolisuus sekä avoin tiedottaminen 
käsiteltävinä olevissa asioissa.



MRL 5§
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Alueiden käytön suunnittelun tavoitteet

Alueiden käytön suunnittelun tavoitteena on vuorovaikutteiseen
suunnitteluun ja riittävään vaikutusten arviointiin perustuen 
edistää:

1) turvallisen, terveellisen, viihtyisän, sosiaalisesti toimivan ja 
eri väestöryhmien, kuten lasten, vanhusten ja vammaisten, 
tarpeet tyydyttävän elin- ja toimintaympäristön luomista;
2) yhdyskuntarakenteen ja alueiden käytön taloudellisuutta;
2 a) riittävän asuntotuotannon edellytyksiä, (29.12.2006/1441)
3) rakennetun ympäristön kauneutta ja kulttuuriarvojen
vaalimista;



MRL 5§
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4) luonnon monimuotoisuuden ja muiden luonnonarvojen 
säilymistä;
5) ympäristönsuojelua ja ympäristöhaittojen ehkäisemistä;
6) luonnonvarojen säästeliästä käyttöä;
7) yhdyskuntien toimivuutta ja hyvää rakentamista;
8) yhdyskuntarakentamisen taloudellisuutta;
9) elinkeinoelämän toimintaedellytyksiä ja toimivan kilpailun 
kehittymistä; (6.3.2015/204)
10) palvelujen saatavuutta; sekä
11) liikenteen tarkoituksenmukaista järjestämistä sekä erityisesti 
joukkoliikenteen ja kevyen liikenteen toimintaedellytyksiä.



MRA 1§
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Vaikutusten selvittäminen kaavaa laadittaessa

Maankäyttö- ja rakennuslain (132/1999) 9 §:ssä tarkoitettuja kaavan 
vaikutuksia selvitettäessä otetaan huomioon aikaisemmin tehdyt selvitykset 
sekä muut selvitysten tarpeellisuuteen vaikuttavat seikat. Selvitysten on 
annettava riittävät tiedot, jotta voidaan arvioida suunnitelman 
toteuttamisen merkittävät välittömät ja välilliset vaikutukset:

1) ihmisten elinoloihin ja elinympäristöön;
2) maa- ja kallioperään, veteen, ilmaan ja ilmastoon;
3) kasvi- ja eläinlajeihin, luonnon monimuotoisuuteen ja 
luonnonvaroihin;
4) alue- ja yhdyskuntarakenteeseen, yhdyskunta- ja 
energiatalouteen sekä liikenteeseen;
5) kaupunkikuvaan, maisemaan, kulttuuriperintöön ja rakennettuun 
ympäristöön;
6) elinkeinoelämän toimivan kilpailun kehittymiseen.



Kaavahierarkia
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Valtakunnalliset 
alueidenkäyttötavoitteet

Maakuntakaava

Yleiskaava

Asemakaava 

Rakennuslupa



Vuorovaikutus MRL 63§ ja MRA 30§
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Kaavoitus aloitetaan osallistumis- ja arviointisuunnitelman (OAS) 
laatimisella (ei vähäisen kaavan yhteydessä)

MITÄ  – MISSÄ  - MIKSI  - MITEN  - MILLOIN   



Asemakaava
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• Viihtyisyys
• Luonnonarvot
• Taloudellisuus
• Sosiaalisuus 



Asemakaava
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• Palvelut
• Työpaikat / Elinkeino
• Turvallisuus



Asemakaava
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• Kulttuuriympäristö
• Luonto
• Palvelut



Yleiskaava
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• Luonto
• Palvelut 
• Työpaikat
• Taloudellisuus
• Liikenne

• Turvallisuus
• Terveellisyys
• Viihtyisyys
• Sosiaalisuus
• Kulttuuri
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Maakunta
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• Luonto
• Palvelut
• Taloudellisuus
• Liikenne

• Turvallisuus
• Terveellisyys
• Viihtyisyys
• Sosiaalisuus
• Kulttuuri
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Tervetuloa Taidekaupunkiin


