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KAAVOITUKSEN KULKU
OSALLISET VOIVAT
OSALLISTUA KAAVAN
VALMISTELUUN

KUNTA LAATII KAAVAN
JA PÄÄTTÄÄ
HYVÄKSYMISESTÄ

VALTION
VIRANOMAISET
OHJAAVAT

HALLINTOTUOMIOISTUIMET RATKAISEVAT RIIDAT

VIREILLETULO
Kuulutetaan lehdessä
(LVS), kunnan Internetsivuilla ja ilmoitustaululla
(voidaan kuuluttaa myös
kaavoituskatsauksessa).

MIELIPIDE
Osallistumis- ja arviointisuunnitelmasta voi
jättää suullisen tai kirjallisen mielipiteen. OAS:n
riittävyydestä voi tehdä
neuvotteluesityksen
Pirkanmaan ELYkeskukselle.

OSALLISTUMIS- JA
ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS)
OAS:ssa kerrotaan,
mistä kaavoituksessa on
kyse ja miten siihen voi
vaikuttaa. Nähtävillä
suunnittelutyön ajan,
ilmoitetaan lehdessä,
Internetissä ja kunnan
ilmoitustaululla yleensä
kaavan vireilletulon yhteydessä.

VIRANOMAISNEUVOTTELU

Merkittäviin kaavahankkeisiin
ryhdyttäessä järjestetään
viranomaisneuvottelu Pirkanmaan ELY-keskuksen ja
kunnan kesken. Neuvotteluun
kutsutaan myös muut asianosaiset viranomaistahot.

Tehdään erilaisia selvityksiä, neuvotellaan maanomistajien ja muiden osallisten kanssa.
MIELIPIDE
Kaavaluonnoksesta voi
jättää suullisen tai kirjallisen mielipiteen.

KAAVALUONNOS

MUISTUTUS

KAAVAEHDOTUS

Kaavaehdotuksesta voi
jättää kirjallisen muistutuksen.

Nähtävillä 30 päivää;
nähtävilläolosta kuulutetaan lehdessä, Internetissä ja kunnan ilmoitustaululla. Pyydetään lausunnot viranomaisilta.

VALITUS
Kunnanvaltuuston hyväksymispäätöksestä voi valittaa Hämeenlinnan hallintooikeuteen 30 päivän kuluessa. Hallinto-oikeuden
päätöksestä voi valittaa
edelleen Korkeimpaan
hallinto-oikeuteen.

Nähtävillä 14-30 päivää;
nähtävilläolosta ilmoitetaan lehdessä, Internetissä ja kunnan ilmoitustaululla.

KUNNANVALTUUSTO
PÄÄTTÄÄ HYVÄKSYMISESTÄ.
VOIMAANTULO Kaava
tulee voimaan, kun kaavaa koskeva lainvoimainen hyväksymispäätös
kuulutetaan.

VIRANOMAISNEUVOTTELU
Kun kaavaehdotus on ollut nähtävillä, voi olla tarpeen järjestää
uusi viranomaisneuvottelu Pirkanmaan ELY-keskuksen ja kunnan kesken.

HÄMEENLINNAN
HALLINTO-OIKEUS

KORKEIN HALLINTOOIKEUS
Mikäli tuomioistuimet kumoavat hyväksymispäätöksen, kaava palautuu uudelleen valmisteltavaksi tai
hankkeesta luovutaan.
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Kaavoituksen kulku Vesilahden kunnassa
Kuntalaiset voivat vaikuttaa kunnan kaavoitukseen esimerkiksi tekemällä aloitteita.

Kaavan vireilletulo
Kaavan vireilletulosta päättää kunnanhallitus ja siitä tiedotetaan kuulutuksella. Vireilletulosta voidaan ilmoittaa myös vuosittain laadittavassa kaavoituskatsauksessa.

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma
Jokaisesta kaavasta laaditaan valmistelutyön alkuvaiheessa osallistumis- ja arviointisuunnitelma
(OAS), jonka hyväksyy kunnanhallitus kaavoitustoimikunnan esityksestä. Osallistumis- ja arviointisuunnitelmassa esitetään, miten osallistuminen ja vuorovaikutus sekä kaavan vaikutusten arviointi
järjestetään. Osallistumis- ja arviointisuunnitelma asetetaan julkisesti nähtäville, ja se lähetetään
kaavan tiedossa oleville osallisille. Osalliset voivat antaa palautetta osallistumis- ja arviointisuunnitelmasta, ja heillä on myös mahdollisuus esittää Pirkanmaan ympäristökeskukselle neuvottelua osallistumis- ja arviointisuunnitelman riittävyydestä.

Valmisteluvaihe
Kaavan lähtökohtien ja tavoitteiden pohjalta laaditaan kaavaluonnos, joka kunnanhallituksen hyväksymisen jälkeen pidetään julkisesti nähtävillä 14–30 päivää; nähtävillä olosta kuulutetaan lehdessä.
Osalliset voivat tällöin esittää mielipiteensä laadittavana olevasta kaavasta joko suullisesti tai kirjallisesti. Mielipiteet kaavasta kirjataan valmisteluasiakirjoihin. Kaavan luonnosvaiheessa voidaan lisäksi
järjestää yleisötilaisuus, josta tiedotetaan lehdessä.

Ehdotusvaihe
Nähtävilläolon jälkeen ja kun asianomaiset viranomaiset ovat kertoneet kommenttinsa kaavaluonnoksesta, on usein tarvetta tarkistaa kaavasuunnitelmaa. Tässä vaiheessa luonnosta voidaan muokata, jonka jälkeen kaava käsitellään kunnanhallituksessa. Kunnanhallitus asettaa kaavan ehdotuksena
nähtäville 30 päivän ajaksi kunnan ilmoitustaululle. Vaikutuksiltaan vähäisissä kaavahankkeissa riittää
14 päivän nähtävilläoloaika. Nähtävilläoloaikana kaavasta voi tehdä kirjallisen muistutuksen kunnanhallitukselle. Mielipiteet ja muistutukset kulkevat kaavan mukana sen eri käsittelyvaiheissa. Ehdotusvaiheessa kaavasta pyydetään tarvittavat viranomaislausunnot. Kaavoittaja antaa jokaiseen muistutukseen ja lausuntoon vastineen. Jos saatujen muistutusten tai lausuntojen johdosta osoittautuu
tarpeelliseksi muuttaa kaavaehdotusta, asetetaan se uudelleen nähtäville, elleivät muutokset ole
luonteeltaan vähäisiä.

Hyväksyminen
Kunnanvaltuusto hyväksyy kaavat, lukuun ottamatta vähäisiä asemakaavamuutoksia, jotka hyväksyy
kunnanhallitus. Kaavan hyväksymispäätöksestä tiedotetaan kuntalaisille ja niille muistutuksen tai
lausunnon jättäneille, jotka ovat sitä erikseen pyytäneet. Päätöksestä voi valittaa Hämeenlinnan hallinto-oikeuteen ja hallinto-oikeuden ratkaisusta edelleen korkeimpaan hallinto-oikeuteen. Kaava tulee voimaan, kun valtuuston hyväksymispäätöksestä sen tullessa lainvoimaiseksi ilmoitetaan lehtikuulutuksella, kunnan ilmoitustaululla sekä kirjeitse lain ja tilanteen edellyttämällä tavalla.

