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Uudenmaan liitto on maakunnallinen 
aluekehitys- ja kaavoitusviranomainen. 
Liitto huolehtii maankäyttö- ja rakennuslain 
mukaista maakuntakaavoituksesta. 
Maakuntakaava on yleispiirteinen 
suunnitelma maankäytöstä ja ohjeena 
kuntien kaavoitukselle.

Uusimaa-kaava on nimi uudenlaiselle maakuntakaavakokonaisuudelle. Se muodostuu 
kolmesta oikeusvaikutteisesta vaihemaakuntakaavasta, jotka tehdään Länsi-
Uudellemaalle, Helsingin seudulle ja Itä-Uudellemaalle. Seutujen kaavoja ohjaa 
strateginen, oikeusvaikutukseton Uudenmaan rakennesuunnitelma. Kaikki maankäytön 
keskeiset teemat yhteen kokoavan Uusimaa-kaavan aikatähtäin on vuodessa 2050.

Uusimaa-kaavaan ehdotusaineistoon voi tutustua osoitteessa uusimaakaava.fi, 
Uudenmaan kunnissa sekä Uudenmaan liiton toimistolla 8.10.–8.11.2019 välisenä aikana.

Järjestämme kuusi avointa kaavatilaisuutta:

• Porvoo ti 8.10. klo 15–18, Kulttuurikeskus Grand (Piispankatu 28)

• Helsinki ti 8.10. klo 15–18, Postitalo (sisäänkäynti Mannerheiminaukio 1 B)

• Lohja ke 9.10. klo 15–18, Puu-Anttila (Suurlohjankatu 2)

• Raasepori pe 11.10. klo 15–18, Gardbergin talo (Naapurinkatu 20, Karjaa)

• Hyvinkää ma 21.10. klo 15–18, Scandic-hotelli (Hämeenkatu 2–4)

• Loviisa ke 23.10. klo 15–18, Loviisan pääkirjasto (Kuningattarenkatu 3)

Kaavasta voi jättää palautetta 8.11.2019 klo 14 asti. Tarkemmat ohjeet muistutuksen 
jättämiseen löytyvät kaavan verkkosivulta.
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Nylands förbund är en regionutvecklings- och 
planläggningsmyndighet på landskapsnivå. 
Förbundet sköter landskapsplanläggningen 
i enlighet med markanvändnings- och 
bygglagen. Landskapsplanen utgör en 
översiktlig plan för markanvändningen 
och den är riktgivande för kommunernas 
planläggning.

Nylandsplanen är namnet på en ny slags landskapsplanehelhet. Den omfattar 
tre etapplandskapsplaner med rättsverkningar som utarbetas för Västra Nyland, 
Helsingforsregionen och Östra Nyland. Nylands strategiska strukturöversikt som 
saknar rättsverkningar styr de regionala planerna. Nylandsplanen som omfattar alla 
centrala markanvändningsteman tar tidsmässigt sikte på år 2050.

Det är möjligt att bekanta sig med förslaget till Nylandsplanen och dess material på 
adressen nylandsplanen.fi, på Nylands kommuner och på Nylands förbunds byrå 
8.10–8.11.2019.

Vi ordnar sex öppna informationsmöten om planen:  

• Borgå tis 8.10 klo 15–18, Kulturhuset Grand (Biskopsgatan 28, Borgå)

• Helsingfors tis 8.10 klo 15–18, Posthuset (ingången vid Mannerheimplatsen 1 B)

• Lojo ons 9.10 klo 15–18, Puu-Anttila (Storlojogatan 2)

• Raseborg fre 11.10 klo 15–18, Gardbergs hus (Nabogatan 20, Karis)

• Hyvinge mån 21.10 klo 15–18, Hotell Scandic (Hämeenkatu 2-4) 

• Lovisa ons 23.10 klo 15–18, Lovisa huvudbibliotek (Drottninggatan 3) 

Det är möjligt att lämna respons på planen fram till 8.11.2019 kl. 14.  
Närmare anvisningar för att lämna in anmärkning finns på planens webbplats.

NYLANDSPLANEN 2050: FÖRSLAGET 
FRAMLAGT 8.10–8.11.2019

       FÖLJ ARBETET MED 
NYLANDSPLANEN PÅ NÄTET: 
nylandsplanen.fi
#uusimaakaava
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