
 Aloitusvaihe

  Luonnosvaihe

   Ehdotusvaihe

   Hyväksymisvaihe

  Kaavan voimaantulo

Kaavoitustarpeen arviointi. Aloite kaavan laatimisesta tai muuttamisesta. Päätös kaavan laatimisesta.

Tavoitteiden, perusselvitysten ja vaihtoehtojen poh-
jalta laaditaan kaavaluonnos.

Mielipiteen esittäminen kirjallisesti tai suullisesti. Kaavaluonnoksen käsittely kaupunkiympäristö-
lautakunnassa.

Kaavaehdotuksesta annetaan viranomaislausuntoja.

Kaupunginvaltuuston päätöksestä voi tehdä kunnal-
lisvalituksen 30 vrk:n kuluessa. Valituksen käsittelee hallinto-oikeus.

Luonnosvaiheessa saatujen palautteiden perusteella
laaditaan kaavaehdotus.

Kaavaehdotusta tarkennetaan saatujen palautteiden
perusteella ja se viedään kaupunginvaltuuston hy-
väksymiskäsittelyyn.

Kaavasta laaditaan osallistumis- ja arviointisuunni-
telma (OAS). Kaavan vireilletulosta ilmoitetaan kaa-
voituskatsauksessa, kuulutuksella tai kirjeitse.

Mielipiteen esittäminen kirjallisesti tai suullisesti. Osallistumis- ja arviointisuunnitelman (OAS) käsittely
kaupunkiympäristölautakunnassa.

Päätöksenteon seuraaminen tiedotusvälineistä. Kaavaehdotuksen käsittely kaupunkiympäristö-
lautakunnassa.

Kaavaehdotusta tarkennetaan saatujen lausuntojen
perusteella.

Kaavaehdotuksesta voi tehdä kirjallisen muistutuk-
sen.

Muistutusten käsittely kaupunkimpäristö-
lautakunnassa.

Kaavaehdotus kuulutetaan nähtäville 30 vrk:n ajaksi.

Kaavan voimaantulosta kuulutetaan ja ilmoitetaan
kirjeitse sitä pyytäneille.

Päätöksenteon seuraaminen tiedotusvälineistä. Kaavaehdotuksen hyväksyy kaupunginvaltuusto.

VAIKUTUKSILTAAN MERKITTÄVÄN ASEMAKAAVAN KULKU
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VALMISTELU OSALLISTUMINEN PÄÄTÖKSENTEKO
-kaupunkiympäristölautakunta, kaupunginvaltuusto--maanomistaja, asukas, yhdistys, järjestö, viranomainen--kaupunkiympäristötoimialan kaupunkisuunnittelu ja maa-

omaisuus-



 Aloitusvaihe

     Ehdotusvaihe

   Hyväksymisvaihe

  Kaavan voimaantulo

Kaavoitustarpeen arviointi. Aloite kaavan laatimisesta tai muuttamisesta. Päätös kaavan laatimisesta.

Tavoitteiden, perusselvitysten ja vaihtoehtojen poh-
jalta laaditaan kaavaehdotus.

Kaavaehdotuksesta annetaan viranomaislausuntoja.

Kaupunginvaltuuston päätöksestä voi tehdä kunnal-
lisvalituksen 30 vrk:n kuluessa. Valituksen käsittelee hallinto-oikeus.

Kaavaehdotusta tarkennetaan saatujen palautteiden
perusteella ja se viedään kaupunginvaltuuston hy-
väksymiskäsittelyyn.

Kaavasta laaditaan osallistumis- ja arviointisuunni-
telma (OAS). Kaavan vireilletulosta ilmoitetaan kaa-
voituskatsauksessa, kuulutuksella tai kirjeitse.

Mielipiteen esittäminen kirjallisesti tai suullisesti. Osallistumis- ja arviointisuunnitelman (OAS) käsittely
kaupunkiympäristölautakunnassa.

Päätöksenteon seuraaminen tiedotusvälineistä.Kaavaehdotusta tarkennetaan saatujen lausuntojen
perusteella.

Kaavaehdotuksesta voi tehdä kirjallisen muistutuk-
sen.

Muistutusten käsittely kaupunkiympäristö-
lautakunnassa.

Kaavaehdotus kuulutetaan nähtäville 30 vrk:n ajaksi.

Kaavan voimaantulosta kuulutetaan ja ilmoitetaan
kirjeitse sitä pyytäneille.

Päätöksenteon seuraaminen tiedotusvälineistä. Kaavaehdotuksen hyväksyy kaupunginvaltuusto.

VAIKUTUKSILTAAN MERKITTÄVÄN ASEMAKAAVAN KULKU
 - ei luonnosta -

Kaavaehdotuksen käsittely kaupunkiympäristö-
lautakunnassa.

Kaupunkiympäristötoimialan kaupunkisuunnit-
telu ja maaomaisuus
Toimistoinsinööri Päivi Mykrä; kaavio
Kaavoitusarkkitehti Laurent Druey; piirrokset
22.2.2018

VALMISTELU OSALLISTUMINEN PÄÄTÖKSENTEKO
-kaupunkiympäristölautakunta, kaupunginvaltuusto--maanomistaja, asukas, yhdistys, järjestö, viranomainen--kaupunkiympäristötoimialan kaupunkisuunnittelu ja maa-

omaisuus-



   Aloitusvaihe

    Ehdotusvaihe

    Hyväksymisvaihe

   Kaavan voimaantulo

Kaavoitustarpeen arviointi. Anomus kaavan laatimisesta. Päätös kaavan laatimisesta.

Kaupunkiympäristölautakunnan päätöksestä voi
tehdä kunnallisvalituksen 30 vrk:n kuluessa. Valituksen käsittelee hallinto-oikeus.

Kaavaehdotusta tarkennetaan saatujen palautteiden
perusteella ja se viedään kaupunkiympäristölauta-
kunnan hyväksymiskäsittelyyn.

Kaavasta laaditaan osallistumis- ja arviointisuunni-
telma (OAS). Kaavan vireilletulosta ilmoitetaan kir-
jeitse.

Mielipiteen esittäminen kirjallisesti tai suullisesti. Osallistumis- ja arviointisuunnitelman (OAS) käsittely
kaupunkiympäristölautakunnassa.

Kaavaehdotuksesta voi tehdä kirjallisen muistutuk-
sen.

Muistutusten käsittely kaupunkiympäristö-
lautakunnassa.

Kaavan voimaantulosta kuulutetaan ja ilmoitetaan
kirjeitse sitä pyytäneille.

Päätöksenteon seuraaminen tiedotusvälineistä. Kaavaehdotuksen hyväksyy kaupunkiympäristö-
lautakunta.

VAIKUTUKSILTAAN VÄHÄISEN ASEMAKAAVAN KULKU

Kaavaehdotuksesta annetaan viranomaislausuntoja.

Kaavaehdotus kuulutetaan nähtäville 30 vrk:n ajaksi.

Tavoitteiden, perusselvitysten ja vaihtoehtojen poh-
jalta laaditaan kaavaehdotus.

Kaupunkiympäristötoimialan kaupunkisuunnit-
telu ja maaomaisuus
Toimistoinsinööri Päivi Mykrä; kaavio
Kaavoitusarkkitehti Laurent Druey; piirrokset
22.2.2018

VALMISTELU OSALLISTUMINEN PÄÄTÖKSENTEKO
-kaupunkiympäristölautakunta--maanomistaja, asukas, yhdistys, järjestö, viranomainen--kaupunkiympäristötoimialan kaupunkisuunnittelu ja maa-

omaisuus-
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