
 
Ilmastonmuutos ja 

alueidenkäytön suunnittelu 
22.3.2011 

 
 

Rakennusneuvos Aulis Tynkkynen 
Ympäristöministeriö  

 



ILMASTONMUUTOS 
 

 
ILMASTONMUUTOKSEN 
TORJUNTA JA HILLINTÄ 

 

 
ILMASTONMUUTOKSEEN 

VARAUTUMINEN JA 
SOPEUTUMINEN 

 
 

Kansallinen sopeutumisstrategia 
2005, tarkistus 2011 alkaen (MMM) 
Ilmastonmuutokseen sopeutuminen 
ympäristöhallinnon toimialalla 2008, 

tarkistus valmis 2011 
 

Ilmasto- ja energiastrategia 
2005, 2008 (TEM) 

Ilmastopoliittinen selonteko 
2009 (VNK) 

 
Valtakunnallisten alueidenkäyttötavoitteiden tarkistus 2008 

MAANKÄYTTÖ- JA RAKENNUSLAIN ARVIOINTI 2011- 
 

Kansallinen ilmastostrategia 2001 
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•Yleensä edellytykset hyvälle elinympäristölle (1 
§) 
•Valtakunnalliset alueidenkäyttötavoitteet (VAT) 
•Kaavojen sisältövaatimukset (28, 39, 54 §) 
•Rakennuslupa asemakaava-alueen ulkopuolella 
(136 §) 
 

 
 

                                         Maankäyttö- ja rakennuslaki 2000  
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ILMASTONMUUTOKSEEN VARAUTUMINEN JA 

SOPEUTUMINEN 
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   KAAVAJÄRJESTELMÄ 

VAT eli Valtakunnalliset alueiden- 
käyttötavoitteet 

MAAKUNTAKAAVA 

ASEMAKAAVA Ranta-asemakaava 

Kuntien yhteinen toimielin 
hyväksyy, YM vahvistaa. 

Kunta laatii ja hyväksyy. 

Kunta laatii ja 
hyväksyy 

Kunta tai maanomistaja laatii. Kunta 
hyväksyy. 

Maakunnan liitto laatii ja 
hyväksyy, YM vahvistaa. 

Kuntien yhteinen yleiskaava 

YLEISKAAVA 



 
ILMASTONMUUTOKSEN TORJUNTA JA 

HILLINTÄ 
 

 
KYSYMYS HIILIDIOKSIIDIPÄÄSTÖJEN 

MÄÄRÄSTÄ 
 
 

 
ALUEIDENKÄYTÖSSÄ LIIKENTEEN PÄÄSTÖT RATKAISEVIA, 

MYÖS LÄMMITYSTAVALLA (KAUKOLÄMPÖ) MERKITYSTÄ 
= AVAINSEMASSA  ALUE- JA YHDYSKUNTARAKENNE 

 

 
Valtakunnallisten alueidenkäyttötavoitteiden tarkistus 2008 
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VAT:n tarkistus 2008, hillintä 

 
 

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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VAT:n tarkistus 2008, hillintä 

 
 

 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.  
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VAT:n tarkistus 2008, hillintä 

 
 

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.  
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VAT:n tarkistus 2008, hillintä 

 
 

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. 
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VAT:n tarkistus 2008, hillintä 

 
 

Alueidenkäytön suunnittelulla on 
huolehdittava, että asunto- ja 

työpaikkarakentamiseen on tarjolla 
riittävästi tonttimaata. 



”Torjunta- ja 
hillintäkaavoitusta”: 

 
Kauppa maakunta- ja 
yleiskaavoituksessa 

 
”Energiakaavat”, Skaftkärr 
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– Myrskyt, tulvat, kosteammat talvet, kuivemmat kesät lisääntyvät 
– Merenpinta nousee 
– Sadevesien imeytyminen hidastuu  
 
• Ilmastonmuutoksen vaikutuksen arviointi sisällytetään alue- ja 
yhdyskuntarakenteen pitkän aikavälin suunnitteluun 
• Kaavoitusprosessiin liitetään ilmastonmuutokseen sopeutumisen 
lisäselvitysvaatimus erityisen haavoittuville alueille 
(tulvariskialueet, pienilmaston, maaston ja maaperän 
huomioiminen, sade- ja pintavesien johtaminen ja 
rantarakentaminen, mahdollinen tuulisuuden kasvu, suojaavat 
korttelialueet, painanteiden välttäminen) 
 

Kansallinen sopeutumisstrategia 1/2005 
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ILMASTONMUUTOKSEEN VARAUTUMINEN JA 

SOPEUTUMINEN 
 



 
ILMASTONMUUTOKSEEN VARAUTUMINEN JA 

SOPEUTUMINEN 
 

Kansallinen 
sopeutumisstrategia 2005 

 

TULVADIREKTIIVI 2007  
 

 
MMM:n ehdotus laiksi tulvariskien 

hallinnasta 8/2009 
 

Hulevesien hallintaa koskeva 
lakivalmistelu 2009 

 

Ilmastonmuutokseen sopeutuminen 
ympäristöhallinnon toimialalla 2008 

 

 
Valtakunnallisten alueidenkäyttötavoitteiden tarkistus 2008 
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VAT:n tarkistus 2008, sopeutuminen 

 
 

  
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. 
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VAT:n tarkistus 2008, sopeutuminen 

 
 

 
Yleis- ja 

asemakaavoituksessa on 
varauduttava lisääntyviin 

myrskyihin, rankkasateisiin ja 
taajamatulviin 
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Sopeutuminen ja 
varautuminen ennakointia ja 

riskienhallintaa 
 
Periaatteessa yksinkertaista: ei maankäyttöä 

liian alas 
 

Käytännössä ristiriitainen: esim. 
yhdyskuntarakenteen eheys, tiivistäminen vs. 

hulevedet, rantaintressit vs. meri- ja 
vesistötulvat 

 
”Vanhat alueet” ongelmana 
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Sopeutuminen ja varautuminen 
ennakointia ja riskienhallintaa 

 
Selvitykset ja vaikutusten arvioinnit (MRL 9§) 

 
Alueidenkäytössä on otettava huomioon viranomaisten 

selvitysten mukaiset tulvavaara-alueet ja pyrittävä 
ehkäisemään tulviin liittyvät riskit (VAT) 

 
Hyväksyttävä riskitaso: todennäköisyys ja uhan suuruus <> 

TULVAKARTOITUKSET 
 

Eri keinojen yhdistelmät: aluevaraukset, 
suojautumisjärjestelyt <> TULVARISKIEN 

HALLINTASUUNNITELMAT 
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Maakuntakaava 
 

Meri- ja vesistötulvat 
 

Valuma-aluekohtaiset tarkastelut 
 

Veden hallinta suurialaisilla maankäyttöratkaisuilla 
 

Ravinnepäästöjen hallinta 
  

Kuntakaavoituksella voitava ratkaista tulvariskien 
hallinta 
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Yleiskaava 
 

Tulvien huomioonottaminen aluevarauksissa: 
meritulvat, vesistötulvat, rankkasadetulvat 

 
Tulvareittien ja viivytyksen tilavaraukset: 

rankkasadetulvat 
 

Hulevesien ympäristövaikutusten hallinta 
 

Rantaosayleiskaavat: korkeudet, suojavyöhykkeet 
 

Asemakaavoituksella tai muuten voitava ratkaista 
tulvariskien hallinta 
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Asemakaava 
 

Ratkaistava sopeutuminen 
 

Rakentamisen edellytykset: 
rakennuspaikan ja rakennuksen alimmat 

korkeudet 
 

Istutukset ja muu vihersuojaus 
 

Hulevesien erityiskäsittelyt: 
rankkasadetulvat 
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”Sopeutumis- ja 
varautumiskaavoitusta”: 

 
Maakuntakaavoituksen ja 

tulvasuunnitelmien sovitus 
 

Hulevesien yleissuunnittelu 
yleiskaavoituksessa 

 
Uudistuva viheraluekäsitys 

asemakaavoituksessa 
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