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Lukuohje 

Uusimaa-kaava 2050 -kokonaisuuden lähtökohtana on, että kokonaisuuteen kuuluvat seutujen vaihemaakuntakaavat (Helsingin seudun, Itä-uudenmaan ja 

Länsi-uudenmaan vaihemaakuntakaavat) kumoavat voimaan tullessaan aiemmat Uudellamaalla voimassa olleet maakuntakaavat. Poikkeuksena tästä 

voimaan jää Uudenmaan 4. vaihemaakuntakaavan tuulivoimaratkaisu, joka sisältää kaavakartalla esitetyt neljä tuulivoimatuotantoon soveltuvaa aluetta 

suunnittelumääräyksineen sekä paikallisen tuulivoiman suunnittelusuosituksen.  

Uusimaa-kaavan kokonaisuudessa on keskitytty ratkaisemaan valtakunnallisten ja maakunnallisten kysymysten lisäksi seutujen kehittämisen kannalta 

keskeisiä asioita. Tästä syystä kaavamerkintöjen määrää on karsittu ja niiden esitystapaa on muutettu yleispiirteisemmiksi voimassa oleviin 

maakuntakaavoihin nähden. Lisäksi käyttöön on otettu uusia merkintätapoja ja joidenkin teemojen käsittelystä on luovuttu.  

Selostuksen liiteaineistossa 3 esitetään kaikki voimassa olevista kaavoista kumottavat merkinnät, tieto mistä kaavasta merkintä kumotaan sekä kumottavien 

merkintöjen viitteellinen suhde Uusimaa-kaavan kokonaisuuden merkintöihin. Alla oleva taulukko esittää suuntaa antavasti, miten uudet merkinnät korvaavat 

vanhoja merkintöjä. On huomioitava, että merkintöjen ohjausvaikutus on kaavan mittakaavan sekä strategisemman otteen vuoksi voinut muuttua, vaikka 

merkintätapa olisi pysynyt samana tai lähes samana. 

 

 

 

Voimaan jäävät voimassa olevan maakuntakaavan merkinnät 

4.vmk 
Tuulivoiman tuotantoon soveltuva alue 
ominaisuusmerkintä 

4.vmk 

Koko aluetta koskeva suunnittelusuositus 

 
Puolustusvoimien kuulemisvelvoite siirretään muokattuna yleisiin suunnittelumääräyksiin. 
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Kumottavat voimassa olevan maakuntakaavan merkinnät Uusimaa-kaava 2050 -kokonaisuuden merkinnät 

  

Yleismääräykset 

Asumista koskeva kehittämissuositus 

Yleiset suunnittelumääräykset 

Helsingin seudun valkoisia alueita koskeva suunnittelumääräys 

Helsingin seudun ulkopuolisia valkoisia alueita koskeva kehittämissuositus 

Koko aluetta koskeva suunnittelumääräys 

Koko aluetta koskeva suunnittelusuositus, puolustusvoimia koskeva osuus 

  

Kasvun kestävä ohjaaminen 

umk 

1.vmk 

2.vmk 

4.vmk 

Taajamatoimintojen alue 
aluevarausmerkintä 

Taajamatoimintojen kehittämisvyöhyke 
kehittämisperiaatemerkintä 

Pääkaupunkiseudun ydinvyöhyke 
kehittämisperiaatemerkintä 

2.vmk 

4.vmk 
Tiivistettävä alue 
kehittämisperiaatemerkintä 

2.vmk 
Taajamatoimintojen reservialue 
aluevarausmerkintä 

Ei osoiteta 

2.vmk 

4.vmk 

Raideliikenteeseen tukeutuva taajamatoimintojen alue 
aluevarausmerkintä Raideliikenteeseen tukeutuva taajamatoimintojen kehittämisvyöhyke 

kehittämisperiaatemerkintä 
2.vmk 

Raideliikenteeseen tukeutuva asemanseudun kehittämisalue 
kehittämisperiaatemerkintä  

umk 

2.vmk 

Kylä 
kohdemerkintä 

Ei osoiteta 

umk 

2.vmk 

Palvelujen alue 
kohdemerkintä 

Ei osoiteta 

iumk 
Palvelujen alue 
aluevarausmerkintä 

Ei osoiteta 
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2.vmk 
Keskustatoimintojen alue, valtakunnankeskus 
aluevarausmerkintä 

Keskustatoimintojen alue, valtakunnankeskus 
kohdemerkintä 

 
Muutettu kohdemerkinnäksi. 

2.vmk 
Keskustatoimintojen alue, seutukeskus 
kohdemerkintä Keskustatoimintojen alue, keskus 

kohdemerkintä 
 

2.vmk 
Keskustatoimintojen alue, kuntakeskus ja pääkaupunkiseudun alakeskus 
kohdemerkintä  

 Ei osoitettu 
Keskustatoimintojen alue, pieni keskus 
kohdemerkintä 

 Ei osoitettu 
Palvelukeskittymä 
kohdemerkintä 

   

Liikkuminen ja logistiikka 

umk 

2.vmk 

Moottoriväylä 
viivamerkintä 

Valtakunnallisesti merkittävä kaksiajoratainen tie 
viivamerkintä 

Valtakunnallisesti merkittävä yksiajoratainen tie 
viivamerkintä 

Maakunnallisesti merkittävä tie 
viivamerkintä 

Seudullisesti merkittävä tie 
viivamerkintä 

umk 

2.vmk 

Valtatie/kantatie 
viivamerkintä 

umk 

2.vmk 

4.vmk 

Seututie 
viivamerkintä 

umk 

2.vmk 

Yhdystie 
viivamerkintä 

Ei osoiteta 

umk 

2.vmk 

Päärata 
viivamerkintä 

Päärata 
viivamerkintä 

umk 

2.vmk 

Yhdysrata 
viivamerkintä 

Yhdysrata 
viivamerkintä 

umk 
Seutuliikenteen rata 
viivamerkintä 

Ei osoiteta 
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 Ei osoitettu 
Metro 
viivamerkintä 

 Ei osoitettu 
Raskaan raideliikenteen varikot 
kohdemerkintä 

umk 

2.vmk 

Eritasoliittymä 
kohdemerkintä 

Ei osoiteta 

umk 

2.vmk 

Liikennetunneli 
viivamerkintä 

Liikennetunneli 
viivamerkintä 

2.vmk 

4.vmk 

Liikennetunnelin ohjeellinen linjaus 
viivamerkintä 

Liikennetunnelin ohjeellinen linjaus 
viivamerkintä 

2.vmk 

4.vmk 

Liikenneväylän katkoviivamerkintä osoittaa ohjeellisen tai vaihtoehtoisen 

linjauksen 
viivamerkintä 

Maakunnallisesti merkittävän tien ohjeellinen linjaus 
viivamerkintä 

Seudullisesti merkittävän tien ohjeellinen linjaus 
viivamerkintä 

Pääradan ohjeellinen linjaus 
viivamerkintä 

Pitkällä aikavälillä toteutettavan pääradan ohjeellinen linjaus 
viivamerkintä 

Yhdysradan ohjeellinen linjaus 
viivamerkintä 

Pitkällä aikavälillä toteutettavan yhdysradan ohjeellinen linjaus 
viivamerkintä 

Metron ohjeellinen linjaus 
viivamerkintä 

 Ei osoitettu 
Joukko- ja/tai tavaraliikenteen kannalta merkittävä tie tai katu 
viivamerkintä 

2.vmk 
Liikenteen yhteystarve 
kehittämisperiaatemerkintä 

Liikenteen yhteystarve 
kehittämisperiaatemerkintä 

 Ei osoitettu 
Liikenteen pitkän aikavälin yhteystarve 
kehittämisperiaatemerkintä 

2.vmk 
Joukkoliikenteen vaihtopaikka 
kohdemerkintä 

Joukkoliikenteen vaihtopaikka 
kohdemerkintä 
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2.vmk 
Liityntäpysäköintipaikka 
kohdemerkintä 

Liityntäpysäköintialue 
kohdemerkintä 

 

Merkinnän nimi muuttunut. 

2.vmk 
Pääkaupunkiseudun poikittainen joukkoliikenteen yhteysväli 
kehittämisperiaatemerkintä 

Osoitetaan liitekartalla pääkaupunkiseudun joukkoliikenteen 

runkoyhteyksinä. 

umk 

4.vmk 

Liikennealue 
aluevarausmerkintä 

Liikennealue, satama 
aluevarausmerkintä 

Liikennealue, lentoasema 
aluevarausmerkintä 

umk 

4.vmk 

Lentoasema tai -kenttä 
kohdemerkintä 

Ei osoiteta 

4.vmk 
Satama 
kohdemerkintä 

Satama 
kohdemerkintä 

umk 
Vierassatama 
kohdemerkintä 

Ei osoiteta 

iumk 
Venesatama 
kohdemerkintä 

Ei osoiteta 

umk 

4.vmk 

Laivaväylä 
viivamerkintä 

Laivaväylä 
viivamerkintä 

umk 

4.vmk 

Veneväylä 
viivamerkintä 

Ei osoiteta 

 Ei osoitettu 
Veneilyn runkoväylä 
viivamerkintä 
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Elinkeinot ja kauppa  

umk 

2.vmk 

Merkitykseltään seudullinen vähittäiskaupan suuryksikkö 
kohdemerkintä 

Kaupan alue 
kohdemerkintä 

2.vmk 
Työpaikka-alue 
aluevarausmerkintä 

Tuotannon ja logistiikkatoimintojen kehittämisalue 
kohdemerkintä 

umk 

2.vmk 

4.vmk 

Teollisuusalue 
aluevarausmerkintä 

4.vmk 
Logistiikka-alue 
aluevarausmerkintä 

iumk 

Teollisuus- ja varastoalue, jolla on / jolle saa sijoittaa merkittävän, vaarallisia 
kemikaaleja valmistavan tai varastoivan laitoksen 
aluevarausmerkintä 

Teollisuus- ja varastoalue, jolla on / jolle saa sijoittaa merkittävän, 
vaarallisia kemikaaleja valmistavan tai varastoivan laitoksen 
aluevarausmerkintä 

1.vmk 
Alue, jolla sijaitsee merkittäviä kiviainesvarantoja 
aluevarausmerkintä 

Maa-aineshuollon kehittämisalue 
kohdemerkintä 

iumk 
Kiviainestenottoalue 
aluevarausmerkintä 

1.vmk 
Ylijäämämaiden loppusijoitukseen varattu alue (EJ3) 
Aluevarausmerkintä ja kohdemerkintä 

1.vmk 

Ylijäämämaiden loppusijoitukseen varattu alue, joka käytön jälkeen 

varataan virkistykseen ja ulkoiluun 
kohdemerkintä 

Ei osoiteta 
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Ympäristön vetovoimat ja voimavara 

4.vmk 
Luonnonsuojelualue 
aluevarausmerkintä 

Suojelualue 
aluevarausmerkintä 

 

Merkinnän nimi muuttunut. 

4.vmk 
Virkistysalue 
aluevarausmerkintä 

Virkistysalue 
aluevarausmerkintä 

 Ei osoitettu 
Virkistyskäytön kohdealue 
kehittämisperiaatemerkintä 

umk 

1.vmk 

2.vmk 

4.vmk 

Viheryhteystarve 
kehittämisperiaatemerkintä 

Viheryhteystarve 
kehittämisperiaatemerkintä 

umk 

2.vmk 

4.vmk 
Ulkoilureitti Ei osoiteta 

1.vmk 

4.vmk 

Metsätalousvaltainen alue, joka on laaja, yhtenäinen ja ekologisen 

verkoston kannalta merkittävä 
aluevarausmerkintä 

Metsätalousvaltainen alue, joka on laaja, yhtenäinen ja ekologisen 

verkoston kannalta merkittävä 
aluevarausmerkintä 

umk 

2.vmk 

4.vmk 

Natura 2000 -verkostoon kuuluva tai ehdotettu alue 
ominaisuusmerkintä 

Natura 2000 -alue 
ominaisuusmerkintä 

 

Merkinnän nimi muuttunut. 

umk 

2.vmk 

4.vmk 

Arvokas harjualue tai muu geologinen muodostuma 
ominaisuusmerkintä 

Arvokas geologinen muodostuma 
ominaisuusmerkintä 

 
Merkinnän nimi muuttunut. 5-50 ha kokoiset alueet osoitetaan pistemäisinä. 

umk 

iumk 

Unescon maailmanperintökohde 
ominaisuusmerkintä 

Unescon maailmanperintökohde tai -alue 
ominaisuusmerkintä 

 

Merkinnän nimi muuttunut. 
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4.vmk 
Valtakunnallisesti merkittävä rakennettu kulttuuriympäristö (RKY 2009) 
ominaisuusmerkintä 

Kulttuuriympäristön tai maiseman vaalimisen kannalta tärkeä alue 
ominaisuusmerkintä ja kohdemerkintä 

 
Alle 100 hehtaarin kokoiset kulttuuriympäristöalueet ja -kohteet, jotka ovat 

yhtenäisen kulttuuriympäristön rasterimerkinnän ulkopuolella, esitetään 

kohdemerkinnöillä. 

4.vmk 
Valtakunnallisesti arvokas maisema-alue (valtioneuvoston päätös 1995) 
ominaisuusmerkintä 

4.vmk 
Maakunnallisesti merkittävä kulttuuriympäristö 
ominaisuusmerkintä 

4.vmk 
Valtakunnallinen maisemanhoitoalue 
ominaisuusmerkintä 

4.vmk 
Kansallinen kaupunkipuisto 
ominaisuusmerkintä 

Osoitetaan liitekartalla. 

umk 

4.vmk 

Pääkaupunkiseudun rannikko- ja saaristovyöhykerajaus 
ominaisuusmerkintä 

Ei osoiteta 

umk 

4.vmk 

Saaristovyöhykkeiden välinen raja 
ominaisuusmerkintä 

Ei osoiteta 

umk 

4.vmk 

Mantereen rantavyöhyke ja sisäsaaristo 
ominaisuusmerkintä 

Ei osoiteta 

umk 

4.vmk 

Ulkosaaristo 
ominaisuusmerkintä 

Ei osoiteta 

umk 

4.vmk 

Merivyöhyke 
ominaisuusmerkintä 

Ei osoiteta 
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Energia ja tekninen huolto 
umk 

1.vmk 

2.vmk 

Energiahuollon alue 
aluevaraus- ja kohdemerkintä 

Ei osoiteta 

iumk 
Energiahuollon alue tai kohde  
aluevaraus- ja kohdemerkintä 

Ei osoiteta 

iumk 
Energiahuollon alue, jolle saa sijoittaa ydinvoimaloita 
aluevarausmerkintä 

Energiahuollon alue, jolle saa sijoittaa ydinvoimaloita 
kohdemerkintä 

iumk 
Ydinvoimaloiden suojavyöhyke 
ominaisuusmerkintä 

Ydinvoimaloiden suojavyöhyke 
ominaisuusmerkintä 

umk 

1.vmk 

400 kV voimajohto 
viivamerkintä 

Voimajohto 
viivamerkintä 

umk 

2.vmk 

110 kV voimajohto 
viivamerkintä 

2.vmk 
110 kV voimajohdon tai merkittävän merikaapelin yhteystarve 
viivamerkintä 

2.vmk 
Estlink 1 
viivamerkintä 

2.vmk 
Estlink 2 
viivamerkintä 

umk 

1.vmk 

400 kV voimalinjan ohjeellinen linjaus 
viivamerkintä 

Voimajohdon ohjeellinen linjaus 
viivamerkintä umk 

1.vmk 

2.vmk 

110 kV voimajohdon ohjeellinen linjaus 
viivamerkintä 

umk 
Raakavesitunneli 
viivamerkintä 

Raakavesitunneli 
viivamerkintä 

iumk 
Vesijohto 
viivamerkintä 

Ei osoiteta 

 Ei osoitettu 
Runkovesijohdon ohjeellinen linjaus 
viivamerkintä 
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umk 
Jätevesitunneli 
viivamerkintä 

Jätevesitunneli 
viivamerkintä 

 Ei osoitettu 
Jätevesitunnelin ohjeellinen linjaus 
viivamerkintä 

umk 

2.vmk 

Siirtoviemäri 
viivamerkintä 

Osoitetaan liitekartalla. 

iumk 
Siirtoviemäri 
viivamerkintä 

 Ei osoitettu 
Siirtoviemärin yhteystarve 
kehittämisperiaatemerkintä 

umk 

2.vmk 

Siirtoviemärin ohjeellinen linjaus 
viivamerkintä 

Ei osoiteta 

3.vmk 
Siirtoviemärin ohjeellinen linjaus 
viivamerkintä 

Ei osoiteta 

iumk 
Kaukolämpöputken yhteystarve 
viivamerkintä 

Ei osoiteta 

 Ei osoitettu 
Kaukolämmön siirron yhteystarve 
kehittämisperiaatemerkintä 

umk 

2.vmk 

iumk 

Maakaasun runkoputki 
viivamerkintä 

Maakaasun runkoputki 
viivamerkintä 

umk 

1.vmk 

4.vmk 

Maakaasun runkoputken ohjeellinen linjaus 
viivamerkintä 

Ei osoiteta 

iumk 
Maakaasun runkoputken yhteystarve 
viivamerkintä 

Ei osoiteta 

iumk 
Ohjeellinen pääöljyputki 
viivamerkintä 

Ei osoiteta 

umk 
Vedenhankinnan kannalta arvokas pintavesialue 
ominaisuusmerkintä 

Vedenhankinnan kannalta arvokas pintavesialue 
ominaisuusmerkintä 

4.vmk 
Pohjavesialue 
ominaisuusmerkintä 

Pohjavesialue 
ominaisuusmerkintä 



11 

iumk 
Yhdyskuntateknisen huollon alue 
aluevarausmerkintä 

Yhdyskuntateknisen huollon alue 
kohdemerkintä 

umk 
Yhdyskuntateknisen huollon alue 
kohdemerkintä 

3.vmk 
Yhdyskuntateknisen huollon alue 
kohdemerkintä 

iumk 
Jätteenkäsittelyalue 
aluevarausmerkintä Kiertotalouden ja jätehuollon alue 

aluevarausmerkintä ja kohdemerkintä 
1.vmk 

Jätteenkäsittelyalue 
aluevaraus- ja kohdemerkintä 

1.vmk 

Jätehuollon alue, jolla toiminta yhdyskuntajätteen kaatopaikka-alueena on 

päättynyt 
kohdemerkintä 

Ei osoiteta 

1.vmk 
Jäte- ja energiahuollon alue 
kohdemerkintä 

Ei osoiteta 

iumk 
Jätteenkäsittelyalueen suojavyöhyke 
ominaisuusmerkintä 

Ei osoiteta 

umk 

Tuulivoiman tuotantoon soveltuva alue 
ominaisuusmerkintä 

 

Kumotaan vain Uudenmaan maakuntakaavassa osoitettu alue,  

4. vaihemaakuntakaavassa osoitetut merkinnät jäävät voimaan. 

Ei osoiteta 
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Puolustusvoimat  

umk 

2.vmk 

Puolustusvoimien alue 
aluevarausmerkintä Puolustusvoimien alue 

aluevarausmerkintä ja kohdemerkintä 
iumk 

Puolustusvoimien alue 
aluevarausmerkintä 

 Ei osoitettu 
Puolustusvoimien alue, jolla on samanaikaista virkistys-, matkailu- 

ja/tai koulutustoiminnallista siviilikäyttöä (EP-v) 

umk 

2.vmk 

Puolustusvoimien alue, jonka toissijainen käyttötarkoitus on virkistys-, 

matkailu- ja/tai koulutustoiminta (EP/u) 
aluevarausmerkintä 

Puolustusvoimien alue, jonka toissijainen käyttötarkoitus on virkistys-, 

matkailu- ja/tai koulutustoiminta (EP/v) 
aluevarausmerkintä 

 
Merkinnän lyhenne muuttunut. 

4.vmk 
Luonnonsuojelualue, joka on puolustusvoimien käytössä (SL/ep) 
aluevarausmerkintä 

Puolustusvoimien alue, jonka toissijainen käyttötarkoitus on 

luonnonsuojelualue (EP/sl) 
aluevarausmerkintä ja kohdemerkintä 

 

Merkinnän nimi ja lyhenne muuttuneet. 

 Ei osoitettu 
Puolustusvoimien käytössä oleva luonnonsuojelualue (EP-sl) 
aluevarausmerkintä 

2.vmk 
Puolustusvoimien melualue 
ominaisuusmerkintä 

Puolustusvoimien melualue 
ominaisuusmerkintä 

 Ei osoitettu 
Suojavyöhyke 
ominaisuusmerkintä 
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Ympäristöhäiriöt  

iumk 
Kilpilahden suojavyöhyke 1 (sv1) 
ominaisuusmerkintä 

Kilpilahden suojavyöhyke (sv-t) 
ominaisuusmerkintä 

 

Merkinnän lyhenne muuttunut. iumk 
Kilpilahden suojavyöhyke 2 (sv2) 
ominaisuusmerkintä 

iumk 
Kilpilahden konsultointivyöhyke (sev1) 
ominaisuusmerkintä 

Kilpilahden konsultointivyöhyke (sev) 
ominaisuusmerkintä 

 

Merkinnän lyhenne muuttunut. 

iumk 
Ampumaradan alue tai kohde 
aluevarausmerkintä Ampumarata-alue 

kohdemerkintä 
1.vmk 

Ampumarata 
kohdemerkintä 

iumk 
Ampumaradan suojavyöhyke 
ominaisuusmerkintä 

Ei osoiteta 

1.vmk 
Moottoriurheilurata 
kohdemerkintä 

Ei osoiteta 

umk 
Lentomelualue 1 
ominaisuusmerkintä 

Lentomelualue (LDEN 55 - 60 dBA) 
ominaisuusmerkintä 

 

Merkinnän nimi muuttunut. 

umk 
Lentomelualue 2 
ominaisuusmerkintä 

Lentomelualue (LDEN yli 60 dBA) 
ominaisuusmerkintä 

 

Merkinnän nimi muuttunut. 

   

Muut merkinnät  

umk 

Erityisalue, jonka käyttö on tarkoitus määritellä yksityiskohtaisemmassa 

kaavoituksessa 
aluevarausmerkintä 

Ei osoiteta 

iumk 
Erityisalue 
aluevarausmerkintä 

Ei osoiteta 
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