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Helsingin kaupunginmuseon lausunto kaupunginhallitukselle Ym-
päristöministeriön Valtakunnallisten alueidenkäyttötavoitteiden uu-
distamisen aloittamisesta

HEL 2016-002165 T 10 00 00

Kaupunginhallituksen lausuntopyyntö 23.2.2016

Ympäristöministeriö on aloittanut valmistelun valtakunnallisten aluei-
denkäyttötavoitteiden uudistamiseksi. Valmistelu tähtää siihen, että val-
tioneuvosto voisi päättää uudistetuista tavoitteista keväällä 2017. Uu-
distettavana on valtioneuvoston 30.11.2000 tekemä ja 13.11.2007 osit-
tain tarkistama päätös valtakunnallisista alueidenkäyttötavoitteista.   
Valtakunnalliset alueidenkäyttötavoitteet ovat osa maankäyttö- ja ra-
kennuslain (132/1999) mukaista alueidenkäytön suunnittelujärjestel-
mää.  Maankäyttö- ja rakennuslain 24 §:n mukaan tavoitteet tulee ottaa 
huomioon ja niitä tulee edistää valtion viranomaisten toiminnassa sekä 
maakunnan suunnittelussa ja muussa alueidenkäytön suunnittelussa.

Valtakunnallisten alueidenkäyttötavoitteiden tehtävänä on:

- varmistaa, että valtakunnallisesti merkittävät asiat huomioidaan kaa-
voituksessa ja valtion viranomaisten toiminnassa 

- edistää kaavoituksen ennakoivaa ja vuorovaikutteista viranomaisyh-
teistyötä 

- edistää kansainvälisten sopimusten täytäntöönpanoa Suomessa 

- luoda alueidenkäytölliset edellytykset valtakunnallisten hankkeiden to-
teuttamiselle

Ehdotus valtakunnallisia alueidenkäyttötavoitteita koskevaksi valtioneu-
voston päätökseksi valmistellaan maankäyttö- ja rakennuslain toimi-
vuusarvioinnin ja hallitusohjelman linjausten mukaisesti siten, että ta-
voitteet koskevat nykyistä rajatummin keskeisimpiä valtakunnallisia nä-
kökohtia, ja ovat nykyistä täsmällisemmin ja konkreettisemmin ilmaistu-
ja. Ympäristöministeriö valmistelee tavoitteet yhteistyössä ja vuorovai-
kutuksessa sidosryhmien kanssa. Valmisteluun liittyy ympäristöarviointi 
sekä ympäristöselostuksen laatiminen siten kuin laissa viranomaisten 
suunnitelmien ja ohjelmien ympäristövaikutusten arvioinnista edellyte-
tään. 

Helsingin kaupunginmuseo tarkastelee valtakunnallisten alueidenkäyt-
tötavoitteiden uudistamista perustehtävänsä mukaisesti kulttuuriympä-
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ristön vaalimisen näkökulmasta todeten, että valmistelussa on edelleen 
turvattava valtakunnallisesti merkittävien rakennettujen kulttuuriympä-
ristöjen (RKY 2009) ja valtakunnallisesti arvokkaiden maisema-aluei-
den status maankäytössä eikä niiden roolia saa jatkossakaan heiken-
tää. Kulttuuriympäristön asiantuntijaviranomaisen näkökulmasta mo-
lemmat inventoinnit ja niiden saama valtakunnallisiin alueidenkäyttöta-
voitteisiin liittyvä asema on toiminut hyvin maankäytön suunnittelun ja 
erityisesti kaavoituksen lähtökohtana.
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