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Helsingin kaupunginmuseon – Keski-Uudenmaan maakuntamuseon lausunto Uusimaa-

kaavan 2050 valmisteluaineistosta 

Uudenmaan liitto on pyytänyt Helsingin kaupunginmuseolta – Keski-Uudenmaan maakuntamu-

seolta lausuntoa Uusimaa-kaavan 2050 valmisteluaineistosta. Museo tarkastelee hanketta pe-

rustehtävänsä mukaisesti kulttuuriympäristön vaalimisen näkökulmasta.  

Uusimaa-kaava hahmottelee koko Uudenmaan maakunnan kehityksen suuria linjoja pitkälle tu-

levaisuuteen. Kaava kokoaa yhteen maankäytön keskeiset teemat, jotka on esitetty strategises-

sa ja maakunnan aluerakenteen suuriin linjoihin keskittyvässä rakennekaavan luonnoksessa. 

Rakennekaava sisältää alueen yleispiirteisen kartan sekä karttaa selittävät merkinnät ja suunnit-

telumääräykset. Lisäksi se linjaa kaavakokonaisuuteen sisältyviä vaihemaakuntakaavoja, jotka 

laaditaan Helsingin seudulle, itäiselle Uudellemaalle ja läntiselle Uudellemaalle.  

Kulttuuriperinnön näkökulmasta keskeiset kaavan valmistelua tukevat aineistot löytyvät Ympä-

ristön voimavarat ja vetovoima -taustaselvitysaineistoista kohdasta ”Neloskaavan kulttuuriympä-

ristöselvitykset”. Selvitykset, kuten Missä maat on mainiommat, Tien päällä ja Vetreämmät veet, 

ovat perusteellisia ja ajantasaisia, eikä museolla ole tältä osin kaava-aineistoihin huomautetta-

vaa.  

Uusimaa kasvaa voimakkaasti tulevaisuudessa ja siksi kasvun kestävä ohjaaminen on nostettu 

Uusimaa-kaavan keskeiseksi kysymykseksi. Uudenmaan rakennekaavan luonnoksessa kaavan 

päätavoitteet painottuvat asumisen, liikenteen/logistiikan, elinkeinojen, palveluiden ja viherra-

kenteen/luonnon näkökulmiin. Kulttuuriympäristö linkittyy näihin kaikkiin hyvin kiinteästi. Se ei 

ole erityiskysymys vaan kaikkia Uudenmaan seutuja koskeva läpileikkaava teema, maakunnan 

identiteetti- ja kilpailutekijä sekä yksi veto- ja pitovoimaisen ympäristön keskeinen ankkuri.  

Siksi kaavatyön strategisessa ohjauksessa tulisi museon näkemyksen mukaan nostaa kulttuu-

riympäristöt yhtenä painopistealueena korostuneemmin esiin. Kulttuuriympäristö on muuttunut 

Uudellamaalla muita maakuntia enemmän, sillä rakentaminen on ollut voimakasta pääkaupun-

kiseudun vetovoimaisuuden ansiosta. Kulttuuriympäristöjen arvojen vaaliminen ja historiallisen 

kerroksisuuden säilyminen luovat pohjan uusien kulttuuriympäristöjen syntymiselle ja siksi ra-

kennekaavassa on syytä korostaa kestävää ohjaamista myös kulttuuriympäristöjen osalta. 
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Uusimaa-kaavan valmisteluaineiston suunnitteluperiaatekorteissa esitetty tehtävänjako raken-

nekaavan ja seutujen vaihemaakuntakaavojen osalta on museon mielestä pääpiirteissään oike-

ansuuntainen. Samoin seutujen kaavojen alustava sisältö. Museo ehdottaa kuitenkin, että ra-

kennekaavan luonnoksen koko aluetta koskevien suunnittelumääräysten joukkoon lisätään seu-

raava maininta: ”Valtakunnallisesti merkittävät rakennetun kulttuuriympäristön aluekokonaisuu-

det (RKY 2009), valtakunnallisesti arvokkaat maisema-alueet sekä maakunnallisesti merkittävät 

kulttuuriympäristöt on otettava huomioon maankäytön suunnittelussa ja mahdollistettava niiden 

säilyminen.” 

Helsingin kaupunginmuseolla – Keski-Uudenmaan maakuntamuseolla ei ole Uusimaa-kaavan 

2050 valmisteluaineistosta muuta huomautettavaa. 
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