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Ajankohtaista
• Maankäyttö- ja rakennuslain kokonaisuudistuksesta (kaavoitus- ja rakentamislaki, KRL) 

luovuttiin 3/2022. Rakentamista koskevat säännökset erotettiin rakentamislaiksi, jonka 
hallituksen esitys annettiin eduskunnalle 15.9.2022

• MRL:n nimeksi vaihtuisi alueidenkäyttölaki, lakiin tehtäisiin erottamisesta johtuvat muutokset. 
Alueidenkäyttöä ja kaavojen toteuttamista koskevat säännökset säilyisivät nykyisessä 
muodossaan, pl. kaavojen digitalisaatiota koskevat säännökset. Ehdotetut lait on tarkoitettu 
tulemaan voimaan 1.1.2024

• KRL-ehdotuksessa 9/2021 mukana mm. ilmastonmuutoksen hillintä ja siihen sopeutuminen (5 
§) sekä luonnon monimuotoisuuden turvaaminen ja viherrakenteen jatkuvuus(20 §, 29 §).

• Ympäristöministeriössä käynnissä valmistautuminen tulevaan hallitusohjelmaan, KRL-
ehdotuksen teemoja mukana. 

• Biodiversiteetin, ilmastonmuutoksen hillinnän ja kompensaation kysymykset nousevat paitsi 
luonnonsuojelulain myös EU:n ennallistamisasetuksen (Nature Restoration Law) kautta
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Virkistyksestä vihreyteen
Maankäyttö- ja rakennuslaki ei sisällä käsitteitä viheralue, -verkosto tai –rakenne eikä  
kaavamerkintäasetus viheralue-merkintöjä. Viheralueet ja verkostot käsitellään virkistyksen 
käyttötarkoituksen sekä luonnon- ja maisemansuojelun kautta*.

KRL-ehdotus 9/2021:

”Viherrakenteella tarkoitettaisiin pääosin rakentamattomien ja kasvullisten alueiden ja niiden 
välisten yhteyksien muodostamaa verkostoa. Viherrakenteeseen kuuluisi suojelu- ja 
virkistysalueita sekä alueita, joihin liittyisi alueiden kytkeytyneisyyteen, ekologisiin yhteyksiin, 
luonnon monimuotoisuuteen, virkistykseen tai ilmastonmuutoksen hillintään ja siihen 
sopeutumiseen liittyviä arvoja. Osaan näistä alueista voisi liittyä alueidenkäytön rajoituksia, mutta 
viherrakenteeseen voisi kuulua myös alueita, joihin tällaisia rajoituksia ei liity. Viherrakenteeseen 
kuuluisi myös rakennetun ympäristön kasvullisia alueita, joita voi olla esimerkiksi katujen ja 
yleisten alueiden yhteydessä ja pihoilla, puistoja sekä viherseiniä ja –kattoja” 
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* Poikkeuksena kaavamerkintäasetuksen kehittämisperiaatemerkintä 
”Viheryhteystarve” ja käyttötarkoitusmerkintä ”Suojaviheralue”



(MTV Uutiset)

EU:n ennallistamisasetus – mitä tapahtuu 
kaupungeille?
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Ennallistamisasetus - Artikla 6
Restoration of urban ecosystems 

• 1. Member States shall ensure that there is no net loss of urban green space, and of urban tree canopy 
cover by 2030, compared to 2021, in all cities and in towns and suburbs

• 2. Member States shall ensure that there is an increase in the total national area of urban green space 
in cities and in towns and suburbs of at least 3 % of the total area of cities and of towns and suburbs in 
2021, by 2040, and at least 5 % by 2050. 

In addition Member States shall ensure: 

• (a) a minimum of 10 % urban tree canopy cover in all cities and in towns and suburbs by 2050; and 

• (b) a net gain of urban green space that is integrated into existing and new buildings and infrastructure 
developments, including through renovations and renewals, in all cities and in towns and suburbs.
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Nykyisen rakenteen viherryttäminen
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KRL 9/2021 ”(…) Viherrakenteeseen kuuluisi myös rakennetun ympäristön 
kasvullisia alueita, joita voi olla esimerkiksi katujen ja yleisten alueiden 

yhteydessä ja pihoilla, puistoja sekä viherseiniä ja –kattoja”



Artikla 6 - Lähtökohdat

“Any biodiversity targets should not aim at preventing or halting 
growth of urban areas, but rather promoting biodiversity-

positive growth, ensuring urban ecosystems are protected, 
enhanced and restored.” 
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Mitä hyötyjä tavoitellaan? 
Entä millaista ”kaupunki-ilmaa”?

• Biodiversity: Tree cover and/or other urban 
green has a significant and meaningful 
beneficial impact on biodiversity, particularly if 
part of a wider green-infrastructure urban 
greening plan.

• Flood risk reduction: Increasing tree cover 
and/or urban green has a very significant and 
measurable impact on flood prevention.

• Urban heat island effect: Tree cover and/or 
other vegetation cover has been demonstrated 
to have a very marked impact on urban 
temperatures in the surrounding areas
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• Climate mitigation: Urban trees can play an 
important role in climate mitigation

• Health and well-being: Urban trees and 
green and blue spaces provide multiple 
benefits for mental health and wellbeing, for 
recreation, as well as the ability to reduce 
levels of pollution significantly

• Pollution of air and water: Green 
infrastructure has also been shown to help 
improve the quality of air and water and can 
reduce the volume of pollutants entering water 
courses

Impact Assessment Report - Annex VI-b (SWD(2022) 167 final) (linkki) 



Vaikutusarviointi

Benefits and Costs (s. 456-459)

• “Due to the innate nature and variety found across 
different European cities, providing simple 
assessments for the cost and benefits of urban green 
space and levels of tree cover is not possible (…)”

• “While benefit values vary and are difficult to generalise, 
the available evidence suggests strong benefit:cost ratios 
in investment in provision of street trees and increasing 
urban tree cover, which yields benefits for air quality, 
regulation of climate and visual amenity, as well as for 
provision and enhancement of green space, enhancing 
recreational opportunities, health and wellbeing and 
amenity values”
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Impact Assessment Report Annex Vi-b

Kaupunkiympäristön 
terveellisyyden ja 

viihtyisyyden teemat 
vahvoja 

biodiversiteetti- ja 
ilmastonäkökulman 

rinnalla
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