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Uudenmaan liitto on maakunnallinen aluekehitys- ja kaavoitusviranomainen. 

Liitto vastaa maankäyttö- ja rakennuslain mukaisesta 

maakuntakaavoituksesta Uudellamaalla. Maakuntakaava on yleispiirteinen 

suunnitelma maankäytöstä ja ohjeena kuntien kaavoitukselle. 

 

 

LAUSUNTOPYYNTÖ UUDENMAAN 4. VAIHEMAAKUNTAKAAVAN EHDOTUKSESTA  

 

 

Maakuntahallitus merkitsi tiedoksi Uudenmaan 4. vaihemaakuntakaavan ehdotuksen 

kokouksessaan 16.11.2015 ja päätti kaavaehdotuksen lausunnoille lähettämisestä.  

 

Uudenmaan 4. vaihemaakuntakaava täydentää ja tarkistaa Uudellamaalla voimassa olevia 

maakuntakaavoja. Tässä vaihemaakuntakaavassa käsitellään elinkeinoja ja innovaatiotoimintoja, 

logistiikkaa, tuulivoimaa, viherrakennetta sekä kulttuuriympäristöjä. Lisäksi kaavassa käsitellään 

myös muita ajankohtaisia aiheita, kuten asemanseutuja ja Malmin lentokentän aluetta. 

 

Uudenmaan 4. vaihemaakuntakaavan suunnittelualueena on koko Uudenmaan 

maakunnan alue, lukuun ottamatta Östersundomin aluetta, jota käsitellään omassa 

kaavaprosessissaan osana 2. vaihemaakuntakaavan loppuunsaattamista.  

 

Vuoden 2016 alusta voimaan astuvaksi suunnitellut maankäyttö- ja rakennuslain muutokset ja 

maakuntakaavojen vahvistamismenettelyn poistuminen muuttavat 4. vaihemaakuntakaavan 

prosessia. Uuden lainsäädännön mukaisesti lausunnot kaavaan on pyydettävä ennen kuin 

maakuntahallitus hyväksyy kaavaehdotuksen. Lausuntojen perusteella kaavaehdotusta tarkistetaan 

kevään 2016 aikana, jolloin pidetään myös 4. vaihemaakuntakaavan viranomaisneuvottelu. 

Maakuntahallituksen hyväksyttyä kaavaehdotuksen kaava asetetaan nähtäville myöhemmin vuonna 

2016. Tavoitteena on, että maakuntavaltuusto hyväksyy 4. vaihemaakuntakaavan saman 

valtuustokauden aikana, eli kevääseen 2017 mennessä. 

 

Uudenmaan liitto pyytää lausuntoanne Uudenmaan 4. vaihemaakuntakaavan ehdotuksesta. 

Lausuntoaineisto ei ole maakuntahallituksen hyväksymä kaavaehdotus. Myöhemmin aineistoon 

viitataan sanalla ehdotus. Lausuntoaineistoon kuuluvat kaavaehdotuskartta, kartta kumottavista 

merkinnöistä, epävirallinen yhdistelmäkartta kaikista voimassa olevista maakuntakaavoista sekä 4. 

vaihemaakuntakaavan ehdotuksesta, merkinnät ja määräykset sekä kaavaselostus liitekarttoineen 

sekä muu liiteaineisto. 

 

Lausuntoaineistot ovat saatavissa sähköisesti useasta lähteestä: 

 

 Lausuntoaineistot ovat ladattavissa osoitteesta www.uudenmaanliitto.fi/kaavaehdotus 

 Kaavakarttoja voi myös tarkastella karttapalvelun kautta osoitteessa 

http://kartta.uudenmaanliitto.fi/maakuntakaavat kohdasta valmistelussa olevat 

maakuntakaavat 

 Kaavaehdotuskartta on käytettävissä rasterimuotoisena paikkatietoaineistona WMS-

rajapintapalvelun kautta. Palvelu on tarkoitettu WMS-standardia tukevien 

paikkatietosovellusten käyttöön. Linkki löytyy osoitteesta 

www.uudenmaanliitto.fi/tietopalvelut/kaavakartat_ja_paikkatieto/lataamo_ja_rajapintapalvelut 

 

 Tarvittaessa lausunnonantajat voivat pyytää Uudenmaan liitosta paperisia kaavakarttoja. 

Mukana toimitetaan merkinnät ja määräykset -asiakirja, jonka saa pyydettäessä myös 

ruotsiksi. Yhteydenotot sähköpostiosoitteeseen toimisto@uudenmaanliitto.fi 
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Lausunnot pyydetään toimittamaan Uudenmaan liittoon viimeistään 29.2.2016.  

Lausuntoaikaan ei anneta lisäaikoja. Lausuntoja toivotaan ensisijaisesti sähköpostin liitetiedostona 

osoitteeseen toimisto@uudenmaanliitto.fi. Halutessanne voitte lähettää lausunnon myös 

paperiversiona osoitteeseen Uudenmaan liitto, Esterinportti 2 B, 00240 Helsinki. 

 

Kaavaehdotuksen esittelytilaisuus järjestetään lausunnonantajille 15.1.2016 klo 13  

Eteran auditoriossa (Pasilankatu 4). Tilaisuutta ennen järjestetään kahvitarjoilu alkaen klo 12.30.  

Ilmoittautumisia pyydetään oheisen linkin kautta: 

https://www.webropolsurveys.com/S/93ECCE9E9C4F6F44.par 

 

Lisätietoa Uudenmaan 4. vaihemaakuntakaavasta ja sen taustaselvityksistä saa liiton verkkosivuilta 

osoitteesta www.uudenmaanliitto.fi/4vaihemaakuntakaava 

 

Lisätietoja maakuntakaavasta antavat myös: 

 Aluesuunnittelujohtaja Merja Vikman-Kanerva,  

p. 040 638 6669, merja.vikman-kanerva@uudenmaanliitto.fi 

 Kaavoituspäällikkö Ilona Mansikka, p. 040 524 9186, ilona.mansikka@uudenmaanliitto.fi 

 

Yhteistyöterveisin, 

 

UUDENMAAN LIITTO  

 

Ossi Savolainen  Merja Vikman-Kanerva 

Maakuntajohtaja   Johtaja, aluesuunnittelu 
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 Uudenmaan Jäsenkunnat  

 
Uudenmaan rajanaapurikunnat 

 
Maakuntaliitot 
 
Kuntatoimijat 

 
HSL (Helsingin seudun liikenne) 
HSY (Helsingin seudun ympäristö) 
KUUMA-seutu 
Keski-Uudenmaan vesiensuojelun kuntayhtymä 
Pääkaupunkiseudun Vesi Oy 
Suomen Kuntaliitto 
Tuusulan seudun vesilaitos 
Keski-Uudenmaan ympäristökeskus 
 
Valtion keskushallinto, ministeriöt 

 
Liikenne- ja viestintäministeriö 
Maa- ja metsätalousministeriö 
Puolustusministeriö 
Sosiaali- ja terveysministeriö 
Työ- ja elinkeinoministeriö 
Opetusministeriö 
Sisäministeriö 
 
Yhteistyöviranomaiset (valtionhallinto) 

 
Museot 

Museovirasto 
Porvoon museo/ Itä-Uudenmaan maakuntamuseo 
Helsingin kaupunginmuseo/ Keski-Uudenmaan maakuntamuseo 
Lahden museo/Päijät-Hämeen maakuntamuseo 
Tammisaaren museo/Länsi-Uudenmaan maakuntamuseo 
Espoon kaupunginmuseo 
 
Maanpuolustus 

 
1. logistiikkarykmentti  
(antaa lausunnon Puolustusvoimien osalta) 
 
ELY-keskukset 

Uudenmaan ELY-keskus (Uudenmaan elinkeino- liikenne- ja 
ympäristökeskus) 
Hämeen ELY-keskus (Lahti)  
Kaakkois-Suomen ELY-keskus 
Varsinais-Suomen ELY-keskus 
 
Liikenne 

Liikennevirasto 
Finavia - Ilmailulaitos 
VR-yhtymä 
 
Liikenteen turvallisuus 

TraFi -liikenteen turvallisuusvirasto 
 
Metsät 

Suomen metsäkeskus 
Metsäkeskus häme-uusimaa 
Metsäkeskus rannikko 
Metsähallitus 
MTK:n metsälinja 
Eteläinen metsäreviiri ry 
 
 
 
 
 

 
 
 

Muita valtion viranomaisia 

Etelä-Suomen aluehallintovirasto 
 
Tutkimuslaitokset, edunvalvontajärjestöt ja yhdistykset 

 
Suomen ympäristökeskus, SYKE 
Valtion asuntorahasto ARA 
Geologian tutkimuskeskus 
 
Maatalous 

MTK-Uusimaa 
Nylands Svenska producentförbund 
Pro Agria Uusimaa 
 
Viherrakenne / Luonnonsuojelu / ympäristö 

Suomen luonnonsuojeluliitto, Uudenmaan piiri ry 
Birdlife Suomi ry 
Helsingin seudun lintutieteellinen yhdistys Tringa ry 
Porvoon seudun lintutieteellinen yhdistys 
Suomen riistakeskus, Uusimaa 
Luonnonvarakeskus 
Uudenmaan virkistysalueyhdistys 
 
Kauppa, elinkeinot ja yrittäminen 

Kauppakamari, Helsingin seudun  
Kauppakamari, Länsi-Uudenmaan 
Kauppakamari, Riihimäen – Hyvinkään 
Pääkaupunkiseudun yrittäjät 
Uudenmaan Yrittäjät ry 
Helsingin yrittäjät 
 
Liikenne ja logistiikka 

Suomen kuljetus ja logistiikka SKAL ry 
Logistiikkayritysten liitto 
LIMOWA ry 
 
Satamat 
Helsingin satama 
Hangon satama 
Inkoon satama 
Loviisa 
Neste Oil Oy 
 
Energia 
Fingrid Oyj 
Gasum Oy 
Suomen tuulivoimayhdistys 
 
 
 
 
 
 

Lausunnonantajat 


