
Maakuntakaava, ote 1:100 000



UUDENMAAN MAAKUNTAKAAVA 
KEHITTÄMISSUOSITUKSET, MERKINNÄT JA MÄÄRÄYKSET   

3

Merkintä Merkinnän selitys Merkinnän kuvaus Suunnittelumääräys 

Taajamatoimintojen 
alue

Merkinnällä osoitetaan yksityiskohtaista 
suunnittelua edellyttävät asumiseen, palvelu- 
ja työpaikka- sekä muihin taajama-
toimintoihin varattavat rakentamisalueet. 
Merkintä sisältää taajamien sisäiset liikenne-
väylät sekä liikenteen tarvitsemat satama-, 
huolto-, varikko-, terminaali-, ratapiha- ja 
muut vastaavat alueet, ulkoilureitit, kevyen 
liikenteen väylät, paikalliskeskukset, 
yhdyskuntateknisen huollon alueet, muut 
erityisalueet, paikalliset suojelualueet sekä 
virkistys- ja puistoalueet. 

Taajamatoimintojen alue -merkintä ei estä 
maa- ja metsätalouskäytössä olevien 
alueiden säilyttämistä tarvittaessa nykyisessä 
käytössään. 

Aluetta suunnitellaan asumiseen, ympäristöönsä soveltuvien 
työpaikkatoimintojen sekä näihin liittyvien palveluiden ja 
toimintojen alueena.  

Alueen yksityiskohtaisemmassa suunnittelussa on kiinnitettävä 
erityistä huomiota yhdyskuntarakenteen eheyttämiseen 
sijoittamalla asuntotuotannon ja muiden toimintojen painopiste 
olemassa olevaan yhdyskuntarakenteeseen, rataverkkoon ja 
pääväyliin tukeutuen. Uusi rakentaminen ja muu maankäyttö on 
sopeutettava suunnittelulla ympäristöönsä tavalla, joka 
vahvistaa taajaman omaleimaisuutta ja turvaa ympäristö-, 
luonto- ja perinnearvot. 

Alueen käyttöä suunniteltaessa on huolehdittava siitä, että 
rakentaminen tai muu käyttö ei yksistään tai tarkasteltuna 
yhdessä muiden hankkeiden ja suunnitelmien kanssa aiheuta 
aluevaraukseen rajoittuvalla tai alueen läheisyydessä 
sijaitsevalla Natura 2000-verkostoon kuuluvalla tai valtio-
neuvoston verkostoon ehdottamalla alueella sellaisia haitallisia 
vaikutuksia veden laatuun, määrään, vesitasapainoon tai 
vesialueen pohjaolosuhteisiin eikä sellaisia melu- tai muita 
häiriöitä, jotka merkittävästi heikentävät alueen niitä 
luonnonarvoja, joiden suojelemiseksi alue on sisällytetty tai on 
tarkoitus sisällyttää Natura 2000 -verkostoon. 

Alueen yksityiskohtaisemmassa suunnittelussa on toimintojen 
sijoittelulla ja alueiden käytön riittävällä tehokkuudella 
turvattava joukkoliikenteen kehittämisedellytykset sekä 
edistettävä kevyttä liikennettä ja joukkoliikennettä tukevaa 
yhdyskuntarakennetta. 

Alueen yksityiskohtaisemmassa suunnittelussa on turvattava 
päivittäisten palveluiden saatavuus, riittävät ulkoilu- ja 
virkistysmahdollisuudet sekä kevyen liikenteen yhteydet 
seudullisille virkistysalueille. Yksityiskohtaisemmassa 
suunnittelussa on myös turvattava paikalliskeskusten toiminta-
edellytykset sekä kiinnitettävä huomiota siihen, että päivittäis-
tavarakaupan lähipalvelupisteitä varten on toteuttamis-
mahdollisuuksia. 

Kunnan yleiskaavoituksessa voidaan palveluverkon tarpeiden 
perusteella taajamatoimintojen alueille osoittaa maakuntakaavan 
keskustatoimintojen alueiden lisäksi paikalliskeskuksia, jotka 
tukevat suunniteltua yhdyskuntarakennetta. Yksityis-
kohtaisemmassa kaavoituksessa paikalliskeskuksiin on 
osoitettava tiloja sekä julkisluonteisille että kaupallisille 
palveluille.

Yksityiskohtaisemmassa kaavoituksessa voidaan taajama-
toimintojen alueille palveluverkon tarpeiden perusteella osoittaa 
uusia vähittäiskaupan suuryksiköitä sekä turvata kehittämis-
edellytykset olemassa oleville vähittäiskaupan suuryksiköille 
silloin, kun kyseiset suuryksiköt ovat merkitykseltään 
paikallisia. Jollei selvitysten perusteella erityisesti muuta 
osoiteta, merkitykseltään paikallinen erikoiskaupan suuryksikkö 
on Helsingissä, Espoossa, Vantaalla ja Kauniaisissa kooltaan 
alle 10 000 k-m2 ja Uudenmaan muissa kunnissa alle 5 000 
k-m2. Päivittäistavarakaupan osalta suuryksikön merkityksen 
laajuus arvioidaan yksityiskohtaisemmassa suunnittelussa 
vaikutustarkastelujen perusteella. 

Rakentamattomat rannat on yksityiskohtaisemmassa 
suunnittelussa varattava yleiseen virkistykseen, jollei erityinen 
tarve edellytä alueen osoittamista muuhun käyttöön. 

Yksityiskohtaisemmassa suunnittelussa on osoitettava 
maakuntakaavakartalle merkittyjen ulkoilureittien jatkuvuus 
taajamatoimintojen alueella. 

Taajamarakenteen 
laajenemissuunta 

Merkinnällä osoitetaan alueet, joilla 
maakuntakaavassa taajamatoimintojen 
alueiksi osoitettujen alueiden ulkopuolella 
on tarvetta kuntarajat ylittävän yhdyskunta-
rakenteen laajenemisen selvittämiseen ja 
suunnitteluun.. 

Taajamarakenteen laajenemisen suunnittelussa on otettava 
huomioon yhdyskuntarakenteelliset ja liikenteelliset 
edellytykset uusien rakentamisalueiden toteuttamiselle, viher- ja 
virkistysyhteyksien jatkuvuus sekä alueen luonnon ja maiseman 
ominaispiirteet. 
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Uudenmaan maakuntavaltuusto hyväksyi Uudenmaan maakuntakaavan 14.12.2004. 

Ympäristöministeriö vahvisti Uudenmaan maakuntakaavan 8.11.2006. 

Maakuntakaavaan liittyy selostus, jossa on esitetty mm. tärkeimmät kaavan lähtökohtiin ja tavoitteisiin 
liittyvät tiedot, kaavaratkaisujen perustelut sekä kuvaus maakuntakaavan vaikutuksista. Selostuksesta 
löytyy myös kaavan tulkintaan ja toteuttamiseen liittyvää ohjeistoa. 

Koko kaava-aluetta koskevat kehittämissuositukset 

MAAKUNTAKAAVAKARTAN VALKOISIA ALUEITA KOSKEVA KEHITTÄMISSUOSITUS 

Uudenmaan alueilla, joille maakuntakaavakartalla ei ole osoitettu erityistä käyttötarkoitusta, voidaan yksityiskohtaisemmassa suunnittelussa kunnan 
tarpeiden mukaan osoittaa merkitykseltään paikallisena kaikkia maankäyttömuotoja. 

Alueilla, joille ei yksityiskohtaisemmassa kaavoituksessa osoiteta muuta käyttötarkoitusta, kehitetään ensisijaisesti maa- ja metsätaloutta, kalataloutta sekä 
niitä tukevia sivuelinkeinoja. 

Yksityiskohtaisemmassa suunnittelussa selvitetään ja otetaan huomioon maa- ja metsätaloudellisesti, ekologisesti tai virkistyskäytön kannalta merkittävät 
pelto-, metsä- ja muut luontoalueet sekä vältetään niiden tarpeetonta pirstomista. Yksityiskohtaisemmassa suunnittelussa selvitetään ja otetaan huomioon 
myös maisema- ja kulttuurihistorialliset arvot. 

ASUINALUEITA KOSKEVA KEHITTÄMISSUOSITUS 

Laajoja aluekokonaisuuksia, jotka ovat muodostuneet väestömäärältään suuriksi, mutta toiminnallisesti yksipuolisiksi asuinalueiksi kehitetään 
monipuolistamalla niiden toiminnallista rakennetta. Kehittämiskeinoina käytetään maankäytön suunnittelun ohella kaupunkipoliittisia toimenpiteitä, joilla 
parannetaan tapauskohtaisesti alueiden sosiaalista, taloudellista ja/tai lähiympäristön tilaa. Alueen yhdyskuntarakennetta eheytetään palvelutason säilymistä 
ja parantamista tukevilla toimenpiteillä, työpaikkojen syntymistä edistävillä toimilla sekä paikalliskeskuksia kehittämällä. 

Uusien alueiden suunnittelussa vältetään laajojen, yksinomaan asumiseen varattujen aluekokonaisuuksien muodostamista. 

Maakuntakaava, määräyksiä
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Kylä Merkinnällä osoitetaan kylät, joiden 
suunnittelutavoitteena on haja-asutus-
luonteisen lisärakentamisen ohjaaminen 
kyläalueille, edellytysten luominen 
palveluiden säilymiselle ja yhteisen 
vesihuollon järjestämiselle sekä omaehtoisen 
kehittämistoiminnan tukeminen. 

Merkinnän mukaiset kylät muodostavat 
kokonaisuutena maakunnallisen 
kyläverkoston. 

Alueen yksityiskohtaisemmassa suunnittelussa on tuettava 
asumisen ohella alueen luonteeseen soveltuvan elinkeino-
toiminnan sijoittumista sekä parannettava kylän elin-
voimaisuuden edellytyksiä, varmistettava kylien 
liikenneyhteydet päätieverkkoon ja selvitettävä yhteisen 
vesihuollon toteuttamismahdollisuudet. Täydennys-
rakentamisessa on hyödynnettävä ensisijaisesti olemassa olevaa 
infrastruktuuria. 

Täydennysrakentamista ja muuta alueiden käyttöä 
suunniteltaessa on otettava huomioon alueen kulttuuri-
historialliset ja maisemalliset ominaispiirteet. 

Keskustatoimintojen 
alue

Aluevarausmerkinnällä osoitetaan Helsingin 
pääkeskuksessa sijaitseva valtakunnan-
keskus ja valtakunnallisten palvelu-, 
hallinto- ja muiden toimintojen alue niihin 
liittyvine liikennealueineen ja puistoineen. 
Alue voi sisältää myös asumista. 

Keskustatoimintojen 
alue

Kohdemerkinnällä osoitetaan keskusta-
hakuisten palvelu-, hallinto- ja muiden 
toimintojen alueiden yleispiirteinen sijainti. 
Alue voi sisältää myös asumista sekä 
tarvittavat liikennealueet ja puistot. 

Keskustatoimintojen kohdemerkinnät 
peittävät osittain tai kokonaan valta-
kunnallisesti merkittäviä kulttuuri-
historiallisia alueita tai kohteita. 

Keskustatoimintojen alueen yksityiskohtaisemmassa 
suunnittelussa on kiinnitettävä huomiota alueen ympäristö-
kuvaan, viihtyisyyteen, omaleimaisuuteen sekä toimivuuteen 
kuten jalankulku-, pysäköinti-, huolto- ja julkisen liikenteen 
järjestelyjen tarkoituksenmukaisuuteen ja häiriöttömyyteen. 
Aluetta suunniteltaessa on varauduttava riittävään 
palvelutilatarjontaan.

Kohdemerkinnällä osoitettujen keskustatoimintojen alueiden 
sijainti ja laajuus on määriteltävä yksityiskohtaisemmassa 
kaavoituksessa siten, että alueet muodostavat toiminnallisesti 
yhtenäisen keskustahakuisiin toimintoihin painottuvan 
kokonaisuuden. 

Yksityiskohtaisemmassa suunnittelussa on otettava huomioon 
kulttuuriympäristön ominaispiirteiden vaaliminen ja turvattava 
merkittävien maisema- ja kulttuuriarvojen säilyminen myös 
kokonaan keskustatoimintojen kohdemerkinnän taustalle 
jäävillä alueilla ja kohteissa, joista ”Valtakunnallisesti
merkittävät kulttuurihistorialliset ympäristöt” - inventointiin 
sisältyvät: Karkkilan kirkko ja kirkon tapuli, Jokelan 
teollisuusalue Tuusulassa, Osuusliike Auran talo Vihdin 
Nummelassa, Keravan rautatieasema, Kauklahden rautatieasema 
Espoossa, Tikkurilan vanha rautatieasema Vantaalla, 
Järvenpään rautatieasema, Kauniaisten rautatieasema sekä 
Karjaan rautatieasema ympäristöineen.

Palvelujen alue Merkinnällä osoitetaan muun yhdyskunta-
rakenteen ulkopuoliset sosiaali- ja terveys-
palvelujen sekä vastaavien muiden 
palvelujen kohteet. 

Alue on varattu ensisijaisesti sosiaali- ja terveydenhuollon, 
vastaavien julkisluonteisten palvelujen sekä niitä tukevien 
toimintojen tarpeisiin. 

Alueen käyttöä suunniteltaessa on huolehdittava siitä, että 
rakentaminen tai muu käyttö ei yksistään tai tarkasteltuna 
yhdessä muiden hankkeiden ja suunnitelmien kanssa aiheuta 
aluevaraukseen rajoittuvalla tai alueen läheisyydessä 
sijaitsevalla Natura 2000-verkostoon kuuluvalla tai 
valtioneuvoston verkostoon ehdottamalla alueella sellaisia 
haitallisia vaikutuksia veden laatuun, määrään, vesitasapainoon 
tai vesialueen pohjaolosuhteisiin eikä sellaisia melu- tai muita 
häiriöitä, jotka merkittävästi heikentävät alueen niitä 
luonnonarvoja, joiden suojelemiseksi alue on sisällytetty tai on 
tarkoitus sisällyttää Natura 2000 -verkostoon. 

UUDENMAAN MAAKUNTAKAAVA 
KEHITTÄMISSUOSITUKSET, MERKINNÄT JA MÄÄRÄYKSET   

5

Merkintä Merkinnän selitys Merkinnän kuvaus Suunnittelumääräys 

Merkitykseltään 
seudullinen vähittäis-
kaupan suuryksikkö 

Merkinnällä osoitetaan merkitykseltään 
seudullisten vähittäiskaupan suuryksiköiden 
sijoittumiskohteet keskustatoimintojen 
alueiden ulkopuolella. 

Merkinnän osoittamalle alueelle voidaan yksityis-
kohtaisemmassa kaavoituksessa osoittaa yksi tai useampi 
merkitykseltään seudullinen erikoiskaupan suuryksikkö. Jollei 
selvitysten perusteella erityisesti muuta osoiteta, 
merkitykseltään seudullinen erikoiskaupan suuryksikkö on 
Helsingissä, Espoossa, Vantaalla ja Kauniaisissa kooltaan yli 
10 000 k-m2 ja Uudenmaan muissa kunnissa yli 5 000 k-m2.
Päivittäistavarakaupan osalta suuryksikön merkityksen laajuus 
arvioidaan yksityiskohtaisemmassa suunnittelussa vaikutus-
tarkastelujen perusteella. 

Merkinnän osoittamalle alueelle saadaan yksityis-
kohtaisemmassa kaavoituksessa osoittaa uusia merkitykseltään 
seudullisia päivittäistavarakaupan suuryksiköitä ainoastaan 
Espoon keskuksen pohjoispuolelle, Kehä III:n ja Turunväylän 
risteykseen. Olemassa olevalle merkitykseltään seudulliselle 
päivittäistavarakaupan suuryksikölle voidaan 
yksityiskohtaisemmassa kaavoituksessa osoittaa tilavaraus ja 
turvata palveluverkon tarpeiden perusteella sen kehittämis-
edellytykset.  

Silloin, kun merkintä mahdollistaa vähittäiskaupan suuryksikön 
sijoittamiselle useamman kuin yhden vaihtoehdon suhteessa 
liikenneväylään tai liikenneväylien risteykseen, on vähittäis-
kaupan suuryksiköiden sijainnin ratkaisemiseksi alueelle 
laadittava yksityiskohtaisempi kaava. Yksityiskohtaisemmassa 
kaavassa on käsiteltävä kokonaisuutena alueen maankäyttö-
ratkaisu ja vähittäiskaupan yksiköiden sijoittuminen alueelle 
sekä selvitettävä ratkaisun vaikutukset riittävässä laajuudessa.  

Teollisuusalue Merkinnällä osoitetaan muun yhdyskunta-
rakenteen ulkopuolella olevat erilliset 
teollisuustyöpaikka-alueet. Alueita 
osoitetaan sellaisia toimintoja varten, jotka 
toimintansa laadun, ympäristövaikutusten tai 
muun syyn vuoksi eivät voi sijaita asutuksen 
välittömässä läheisyydessä.  

Alue varataan teollisuustyöpaikkarakentamiseen. Alueelle 
voidaan yksityiskohtaisemmassa suunnittelussa osoittaa 
tarkempien selvitysten perusteella ympäristövaikutuksiltaan 
merkittäviä teollisuuslaitoksia ja/tai vaarallisia kemikaaleja 
käsitteleviä laitoksia. Merkittävät ympäristöhäiriöt on estettävä 
teknisin ratkaisuin ja/tai osoittamalla riittävät suoja-alueet. Siltä 
osin kuin alueella varastoidaan ja/tai valmistetaan polttonesteitä 
tai muita vaarallisia aineita, alueen ja sen lähiympäristön 
suunnittelussa on huomioitava varastoinnin aiheuttamat 
ympäristöriskit. 

Alueen käyttöä suunniteltaessa on huolehdittava siitä, että 
rakentaminen tai muu käyttö ei yksistään tai tarkasteltuna 
yhdessä muiden hankkeiden ja suunnitelmien kanssa aiheuta 
aluevaraukseen rajoittuvalla tai alueen läheisyydessä 
sijaitsevalla Natura 2000-verkostoon kuuluvalla tai valtio-
neuvoston verkostoon ehdottamalla alueella sellaisia haitallisia 
vaikutuksia veden laatuun, määrään, vesitasapainoon tai 
vesialueen pohjaolosuhteisiin eikä sellaisia melu- tai muita 
häiriöitä, jotka merkittävästi heikentävät alueen niitä 
luonnonarvoja, joiden suojelemiseksi alue on sisällytetty tai on 
tarkoitus sisällyttää Natura 2000 -verkostoon. 

Virkistysalue Merkinnällä osoitetaan yleiseen 
virkistykseen ja ulkoiluun tarkoitetut alueet.

Merkintä sisältää virkistysalueella olemassa 
olevat sekä yhdyskuntarakenteen 
eheyttämisen kannalta tarpeelliset 
kokoojakadut ja vastaavat yhdystiet. 

Merkintään liittyy MRL 33 §:n 1. momentin 
nojalla rakentamisrajoitus. 

Alue varataan yleiseen virkistykseen ja ulkoiluun. Alueen 
yksityiskohtaisemmassa suunnittelussa on turvattava 
virkistyskäyttöedellytyksien säilyminen, alueen saavutettavuus, 
riittävä palvelu- ja varustetaso sekä ympäristöarvot ja 
osoitettava maakuntakaavakartalle merkittyjen ulkoilureittien 
jatkuvuus virkistysalueella. 

Virkistysalueiden suunnittelussa on kiinnitettävä huomiota 
alueiden ominaisuuksiin ekologisen verkoston osana sekä 
merkitykseen luonnon monimuotoisuuden kannalta. 

Virkistysalueelle voidaan yksityiskohtaisemmassa 
suunnittelussa osoittaa vaikutusten arvioinnin perusteella 
yhdyskuntarakenteen eheyttämisen kannalta tarpeellisia 
paikallisia väyliä ja yhdyskuntateknisen huollon laitteita ja 
rakenteita. Välttämättömien väylien suunnittelussa on turvattava 
virkistysyhteyksien mahdollisimman esteetön ja turvallinen 
jatkuminen. 

Maakuntakaava, määräyksiä
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Viheryhteystarve Merkinnällä osoitetaan virkistysalue-
verkostoon ja ekologiseen verkostoon 
kuuluvat viheryhteydet ja -alueet. 

Yksityiskohtaisemmassa suunnittelussa on huolehdittava siitä, 
että merkinnällä osoitettu yhteys säilyy tai toteutuu tavalla, joka 
turvaa virkistys- ja ulkoilumahdollisuudet, alueen maisema-
arvot, arvokkaiden luontokohteiden säilymisen sekä lajiston 
liikkumismahdollisuudet. 

Viheryhteyden mitoituksessa on kiinnitettävä huomiota 
yhteyden merkitykseen ekologisen verkoston osana sekä 
seudullisten ja paikallisten virkistystarpeiden yhteen-
sovittamiseen siten, että olemassa olevat virkistykseen varatut 
tai siihen soveltuvat rakentamattomat alueet varataan 
yksityiskohtaisemmassa kaavoituksessa mahdollisuuksien 
mukaan virkistyskäyttöön.  

Luonnonsuojelualue Merkinnällä osoitetaan luonnonsuojelulain 
nojalla suojeltuja tai suojeltaviksi 
tarkoitettuja alueita. Niitä ovat kansallis-
puistot, luonnonpuistot ja muut luonnon-
suojelualueet. Suojelualueiksi on osoitettu 
myös suojeluohjelmien alueita sekä Natura 
2000 -ohjelman alueita siltä osin kuin 
päätösten yhteydessä on toteuttamiskeinoksi 
esitetty luonnonsuojelulaki. 

Merkintään liittyy MRL 33 §:n 1. momentin 
nojalla rakentamisrajoitus. 

Suojelualueiksi osoitetuille alueille ei saa suunnitella toimen-
piteitä, jotka vaarantavat tai heikentävät niitä luonto- ja 
ympäristöarvoja, joiden perusteella alueesta on muodostettu 
luonnonsuojelualue tai tavoitteena on perustaa siitä sellainen. 
Alueen yksityiskohtaisemmassa suunnittelussa on osoitettava 
maakuntakaavakartalle merkittyjen ulkoilureittien jatkuvuus. 

Puolustusvoimien 
alue

Merkinnällä osoitetaan sellaiset 
puolustusvoimien pysyvässä käytössä olevat 
varuskunta-, harjoitus- ja vastaavat alueet, 
joille yleisön pääsy on rajoitettu. 

Alue varataan puolustusvoimien käyttöön. 

Mikäli taajamatoimintojen alueisiin kiinteästi liittyvät alueet 
Helsingin Santahaminassa, Tammisaaren Dragsvikissä ja 
Tuusulan Hyrylässä vapautuvat puolustusvoimien käytöstä ne 
varataan vapautuvilta osiltaan taajamatoimintojen alueeksi. 

Puolustusvoimien 
alue, jonka tois-
sijainen käyttötar-
koitus on virkistys-, 
matkailu- ja/tai 
koulutustoiminta.  

Merkinnällä osoitetaan Hangon Russarön 
sekä Helsingin Melkin, Kuivasaaren ja Itä-
Villingin saaret. 

Alue varataan puolustusvoimien käyttöön. Mikäli alue vapautuu 
puolustusvoimien käytöstä, se varataan virkistys-, matkailu- 
ja/tai koulutustoimintaan. 

Puolustusvoimien 
alue, jossa tulee 
erityisesti ottaa 
huomioon toimin-
nasta aiheutuvat 
melu- ym. haitat.  

Merkinnällä osoitetaan Hangon Syndalenin 
harjoitus- ja ampuma-alue.  

Alue varataan puolustusvoimien käyttöön harjoitus-, ampuma- 
ja muita toimintoja varten.  Alueen suunnittelussa ja käytössä on 
huomioitava toiminnan ajoituksen ja sijoituksen avulla 
mahdollisuudet vähentää haittoja läheiselle asutukselle. 

Energiahuollon alue  Merkinnällä osoitetaan energiahuoltoa 
palvelevia laitoksia tai rakenteita. 

Aluevarausmerkintään liittyy MRL 33 §:n 1. 
momentin nojalla rakentamisrajoitus. 

Kohdemerkinnällä osoitetun alueen tarkka 
sijainti ja laajuus määritellään 
yksityiskohtaisemmassa suunnittelussa. 

Alue varataan energiahuollon tarpeisiin. 

Merkittävät ympäristöhäiriöt on estettävä teknisin ratkaisuin 
ja/tai osoittamalla riittävät suoja-alueet. 

Jätteenkäsittelyalue  Merkinnällä osoitetaan jätteiden 
vastaanottoon, käsittelyyn ja 
loppusijoitukseen varatut alueet. 

Aluevarausmerkintään liittyy MRL 33 §:n 1. 
momentin nojalla rakentamisrajoitus. 

Kohdemerkinnällä osoitetun alueen tarkka 
sijainti ja laajuus määritellään 
yksityiskohtaisemmassa suunnittelussa. 

Alue varataan jätehuollon tarpeisiin maakuntakaavaselostuksen 
liitekartan 13 osoittamalla tavalla. 

Jätteenkäsittelyalueen suunnittelussa on turvattava riittävä 
suoja-alue ympäristöhaittojen vähentämiseksi. 
Yhdyskuntajätehuollon alueelle tai sen välittömään läheisyyteen 
voidaan yksityiskohtaisemmassa suunnittelussa osoittaa uusio-
materiaalin hyödyntämiseen liittyvää yritys- ja 
teollisuustoimintaa. 
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Maakuntakaava, määräyksiä
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Moottoriväylä Merkinnällä osoitetaan moottori- ja 
moottoriliikennetiet sekä moottorikadut. 

Merkintään liittyy MRL 33 §:n 1. momentin 
nojalla rakentamisrajoitus. 

Valtatie / kantatie Merkinnällä osoitetaan valta- ja kantatiet 
sekä niihin liittyvät kadut. 

Merkintään liittyy MRL 33 §:n 1. momentin 
nojalla rakentamisrajoitus. 

Seututie Merkinnällä osoitetaan seututiet ja niihin 
liittyvät kadut. 

Merkintään liittyy MRL 33 §:n 1. momentin 
nojalla rakentamisrajoitus. 

Yhdystie Merkinnällä osoitetaan yhdystiet ja niihin 
liittyvät kadut, jotka yhdistävät taajama-
toimintojen alueita ja kyliä ylempi-
luokkaiseen tieverkkoon. 

Merkintään liittyy MRL 33 §:n 1. momentin 
nojalla rakentamisrajoitus. 

Eritasoliittymä Merkinnällä osoitetaan eritasoliittymät, jotka 
yhdistävät maakuntakaavassa osoitettuja 
teitä ja katuja.  

Merkintään liittyy MRL 33 §:n 1. momentin 
nojalla rakentamisrajoitus. 

Maakuntakaavakartalle merkitty tieyhteys voidaan yksityis-
kohtaisemmassa suunnittelussa esittää riittävin perustein 
teknisesti tai toiminnallisesti alemmanluokkaisena.  

Tiensuunnittelussa on otettava huomioon seudulliset ulkoilu-, 
virkistys- ja viheryhteystarpeet, luonnonsuojelu, kulttuuri-
ympäristö, pohjavesien suojelu sekä lajiston liikkuminen.  

Päärata Merkinnällä osoitetaan pääradat. 

Merkintään liittyy MRL 33 §:n 1. momentin 
nojalla rakentamisrajoitus. 

Yhdysrata Merkinnällä osoitetaan yhdysradat. 

Merkintään liittyy MRL 33 §:n 1. momentin 
nojalla rakentamisrajoitus. 

Seutuliikenteen rata Merkinnällä osoitetaan seudullisen 
henkilöliikenteen radat ja metroradat. 

Merkintään liittyy MRL 33 §:n 1. momentin 
nojalla rakentamisrajoitus. 

Radansuunnittelussa on otettava huomioon seudulliset ulkoilu-, 
virkistys- ja viheryhteystarpeet, luonnonsuojelu, 
kulttuuriympäristö, pohjavesien suojelu sekä lajiston 
liikkuminen.

Liikenteen
yhteystarve 

Merkinnällä osoitetaan osa Helsingin ja 
Turun välistä ratayhteyttä, jonka tarve on 
todettu, mutta jonka sijaintiin ja 
toteuttamiseen liittyy niin huomattavaa 
epävarmuutta, ettei ohjeellisen tai vaihto-
ehtoisen linjauksen osoittaminen ole 
mahdollista. 

Helsingin ja Turun välisen yhteystarpeen ratkaisemiseksi on 
tutkittava nykyisen Karjaan kautta kulkevan rantaradan 
parantaminen suurnopeusradaksi ja uuden, Espoosta Lohjan 
kautta Saloon suuntautuvan radan rakentamista, johon liittyy 
Espoo – Vihti – Lohja -yhdysradan muuttuminen pääradaksi. 

Liikennetunneli Merkinnällä osoitetaan tien tai radan 
tunneliosuus. 

Merkintään liittyy MRL 33 §:n 1. momentin 
nojalla rakentamisrajoitus. 

Tunnelimerkintä osoittaa seudun yhdyskuntarakenteen, 
ulkoilumahdollisuuksien ja lajiston esteettömän liikkumisen 
kannalta tarpeellisen liikenneväylän tai radan tunneliosuuden 
likimääräisen sijainnin. Tunnelin tarkka sijainti ja mitoitus on 
tarkoitus määritellä yksityiskohtaisemmassa suunnittelussa. 
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Liikenneväylän 
katkoviivamerkintä 
osoittaa vaihto-
ehtoisen ratkaisun tai 
ohjeellisen linjauksen 

Merkinnällä osoitetaan vaihtoehtoisia 
liikenneväylien linjauksia silloin, kun maa-
kuntakaavassa on useampi käyttökelpoinen 
linjausvaihtoehto. Ohjeellista linjausta 
tarkoittavalla merkinnällä osoitetaan 
liikenneväylä silloin, kun väylän tarkka 
sijainti on ratkaisematta.  

Tie- ja radansuunnittelussa on otettava huomioon seudulliset 
ulkoilu-, virkistys- ja viheryhteystarpeet, luonnonsuojelu, 
kulttuuriympäristö, pohjavesien suojelu sekä lajiston 
liikkuminen. 

Tie- ja radansuunnittelussa on huolehdittava siitä, että 
liikenneväylä ei yksistään tai tarkasteltuna yhdessä muiden 
hankkeiden ja suunnitelmien kanssa aiheuta liikenneväylään 
rajoittuvalla tai sen läheisyydessä sijaitsevalla Natura 2000 
-verkostoon kuuluvalla tai valtioneuvoston verkostoon 
ehdottamalla alueella sellaisia melu- tai muita häiriöitä, jotka 
merkittävästi heikentävät alueen niitä luonnonarvoja, joiden 
suojelemiseksi alue on sisällytetty tai on tarkoitus sisällyttää 
Natura 2000 -verkostoon. 

Laivaväylä Merkinnällä osoitetaan tärkeimmät 
kauppamerenkulun väylät. 

Veneväylä Merkinnällä osoitetaan alueellisesti 
merkittävät veneilyn runkoväylät. 

Ulkoilureitti Merkinnällä osoitetaan taajamatoimintojen 
alueiden, luonnonsuojelualueiden ja 
virkistysalueiden ulkopuoliset 
maakunnallisesti ja seudullisesti merkittävät 
ulkoilureitit. Merkintä on ohjeellinen ja 
linjaus osoittaa ensisijaisesti yhteystarpeen.  

Yksityiskohtaisemmassa suunnittelussa on turvattava ulkoilu-
reittien toteuttamisedellytykset maakunnallisesti ja seudullisesti 
toimivana reitistönä. 

Yksityiskohtaisessa reittisuunnittelussa on pyrittävä 
hyödyntämään olemassa olevan tiestön ja poluston käyttö-
mahdollisuuksia. Taajamissa ja virkistysalueilla ulkoilureitit on 
johdettava alueiden sisäisille ulkoilun ja kevyen liikenteen 
väylille.

400 kV voimalinja Merkinnällä osoitetaan 400 kV:n voima-
linjat.

Merkintään liittyy MRL 33 §:n 1. momentin 
nojalla rakentamisrajoitus. 

400 kV voimalinjan 
ohjeellinen linjaus 

Katkoviivamerkinnällä osoitetaan 400 kV:n 
voimalinjojen ohjeelliset linjaukset. 

110 kV voimalinja Merkinnällä osoitetaan 110 kV:n voima-
linjat.

Merkintään liittyy MRL 33 §:n 1. momentin 
nojalla rakentamisrajoitus. 

110 kV voimalinjan 
tai tasavirtakaapelin 
ohjeellinen linjaus 

Katkoviivamerkinnällä osoitetaan ohjeelliset 
110 kV:n voimalinjojen tai tasavirta-
kaapelien linjaukset. 

Voimalinjojen ja tasavirtakaapelien linjauksia suunniteltaessa 
on huolehdittava siitä, että linjaus ei yksistään tai tarkasteltuna 
yhdessä muiden hankkeiden ja suunnitelmien kanssa aiheuta 
linjauksella tai sen läheisyydessä sijaitsevalla Natura 2000-
verkostoon kuuluvalla tai valtioneuvoston verkostoon 
ehdottamalla alueella sellaisia haitallisia vaikutuksia, jotka 
merkittävästi heikentävät alueen niitä luonnonarvoja, joiden 
suojelemiseksi alue on sisällytetty tai on tarkoitus sisällyttää 
Natura 2000-verkostoon. 

Maakaasun
runkoputki 

Merkinnällä osoitetaan korkeapaineiset 
(yli 40 bar) maakaasuputket. 

Merkintään liittyy MRL 33 §:n 1. momentin 
nojalla rakentamisrajoitus. 

Maakaasun
runkoputken 
ohjeellinen linjaus 

Katkoviivamerkinnällä osoitetaan 
korkeapaineisten (yli 40 bar) 
maakaasuputkien ohjeelliset linjaukset. 

Alueiden käyttöä suunniteltaessa on otettava huomioon 
maakaasuputkiston suojaetäisyyksistä annetut määräykset. 

Maakaasun runkoputken linjauksia suunniteltaessa on 
huolehdittava siitä, että linjaus ei yksistään tai tarkasteltuna 
yhdessä muiden hankkeiden ja suunnitelmien kanssa aiheuta 
linjauksella tai sen läheisyydessä sijaitsevalla Natura 2000-
verkostoon kuuluvalla tai valtioneuvoston verkostoon 
ehdottamalla alueella sellaisia haitallisia vaikutuksia, jotka 
merkittävästi heikentävät alueen niitä luonnonarvoja, joiden 
suojelemiseksi alue on sisällytetty tai on tarkoitus sisällyttää 
Natura 2000-verkostoon.

Maakaasun
siirtoputken 
yhteystarve 

Merkinnällä osoitetaan Venäjältä Keski-
Eurooppaan suuntautuvan maakaasun siirto-
putken linjausvaihtoehdon yhteystarve 
Hankoon tai Inkooseen. Yhteystarpeen 
toteuttamiseen ja sijaintiin liittyy niin 
huomattavaa epävarmuutta, ettei ohjeellisen 
tai vaihtoehtoisen linjauksen osoittaminen 
ole mahdollista. 

Yhteystarpeen toteuttamiseksi on maakaasun siirtoputken 
yksityiskohtaisemmassa suunnittelussa selvitettävä alueiden 
käytön kannalta tarkoituksenmukaisimmat ja ympäristön 
kannalta vähiten haitalliset vaihtoehdot. 

Maakuntakaava, määräyksiä
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Raakavesitunneli Merkinnällä osoitetaan Päijänne-tunneli sekä 
muut raakavesitunnelit. 

Merkintään liittyy MRL 33 §:n 1. momentin 
nojalla rakentamisrajoitus. 

Tunnelin välittömässä läheisyydessä on alueiden käytön ja 
toimenpiteiden suunnittelussa otettava huomioon, ettei 
vaaranneta tunnelia eikä sen veden laatua. 

Jätevesitunneli Merkinnällä osoitetaan Keski-Uudenmaan 
meriviemärijärjestelmään kuuluva 
jätevesitunneli sekä pääkaupunkiseudun 
jätevedenpuhdistamoiden purkutunnelit. 

Merkintään liittyy MRL 33 §:n 1. momentin 
nojalla rakentamisrajoitus. 

Siirtoviemäri Merkinnällä osoitetaan merkittävät 
seudulliset/alueelliset siirtoviemärit. 

Merkintään liittyy MRL 33 §:n 1. momentin 
nojalla rakentamisrajoitus. 

Siirtoviemärin 
ohjeellinen linjaus 

Katkoviivamerkinnällä osoitetaan 
merkittävien seudullisten/alueellisten 
siirtoviemäreiden ohjeelliset linjaukset. 

Siirtoviemäriä suunniteltaessa on huolehdittava siitä, että 
rakentaminen tai käyttö ei yksistään tai tarkasteltuna yhdessä 
muiden hankkeiden ja suunnitelmien kanssa aiheuta siirto-
viemärin linjauksella tai sen läheisyydessä sijaitsevalla Natura 
2000 -verkostoon kuuluvalla tai valtioneuvoston verkostoon 
ehdottamalla alueella sellaisia haitallisia vaikutuksia veden 
laatuun, määrään, vesitasapainoon tai vesialueen pohjaolo-
suhteisiin eikä sellaisia muita häiriöitä, jotka merkittävästi 
heikentävät alueen niitä luonnonarvoja, joiden suojelemiseksi 
alue on sisällytetty tai on tarkoitus sisällyttää Natura 2000 
-verkostoon. 

Tuulivoiman 
tuotantoon soveltuva 
alue

Merkinnällä osoitetaan maakunnallisesti 
merkittävät merituulipuistojen 
sijoituspaikaksi soveltuvat alueet. 

Merituulipuistojen sijainti ja laajuus sekä 
toteuttamisedellytykset selvitetään ja määritellään 
yksityiskohtaisemmassa suunnittelussa. 

Suunnittelussa on kiinnitettävä huomiota tuulipuistojen 
ympäristövaikutuksiin, erityisesti maisemavaikutuksiin, sekä 
sovitettava tuulipuistojen sijainnit puolustusvoimien toimintaan. 

Vedenhankinnan 
kannalta arvokas 
pintavesialue

Merkinnällä osoitetaan pintavesialueet, jotka 
ovat ominaisuuksiltaan arvokkaita ja jotka 
voivat olla tai ovat yhdyskuntien 
vedenhankinnan kannalta tärkeitä. 

Yksityiskohtaisemmassa suunnittelussa on vesiensuojelu-
näkökohdat otettava huomioon siten, ettei vesialueen käyttöä 
vedenhankintaan vaaranneta. 

Pohjavesialue Merkinnällä osoitetaan pohjavesialueet, 
jotka ovat ominaisuuksiltaan arvokkaita ja 
jotka voivat olla tai ovat yhdyskuntien 
vedenhankinnan kannalta tärkeitä. 

Aluetta koskevat toimenpiteet on suunniteltava siten, etteivät ne 
vähennä pysyvästi pohjaveden määrää tai heikennä sen laatua. 

Lentomelualue 1  Merkinnällä osoitetaan Helsinki-Vantaan 
lentoaseman melualue, jolla melutaso LDEN
on 55 – 60 dBA. 

Alueelle ei yksityiskohtaisemmassa suunnittelussa saa osoittaa 
uutta melun haittavaikutuksille herkkää toimintaa. Alueella jo 
olevan asutuksen ja muun melulle herkän toiminnan 
säilyttäminen ja täydentäminen on mahdollista. 

Lentomelualue 2 Merkinnällä osoitetaan Helsinki-Vantaan 
lentoaseman melualue, jolla melutaso LDEN
on yli 60 dBA. 

Alueelle ei yksityiskohtaisemmassa suunnittelussa saa osoittaa 
asuinrakentamista eikä sairaaloiden yms. laitosten rakentamista 
tai muiden sellaisten toimintojen sijoittamista, jotka ovat 
herkkiä melun haitoille. 

Lentomelualue M Merkinnällä osoitetaan Helsingin Malmin 
melualue, jolla melutaso LDEN on yli 55 
dBA. 

Alueella on toimintojen sijoittelun ja rakennusten rakenteiden 
yksityiskohtaisemmassa suunnittelussa otettava lentomelu 
huomioon, kunnes Malmin lentokentän toiminta päättyy. 

Natura 2000 
-verkostoon kuuluva 
tai ehdotettu alue 

Merkinnällä osoitetaan valtioneuvoston 
päätöksien mukaiset sekä valtioneuvoston 
tekemän ohjelman täydennysehdotuksen 
mukaiset Natura 2000 -ohjelman alueet. 
Maa- ja vesialueet osoitetaan rasteri-
merkinnällä ja jokikohteet viivamerkinnällä. 
Luonnonsuojelulain perusteella alueelle tai 
sen läheisyyteen ei saa suunnitella toimen-
piteitä, jotka merkittävästi heikentävät niitä 
lintudirektiivin tai luontodirektiivin mukaisia 
luonnonarvoja, joiden perusteella alue on 
otettu ohjelmaan. 


