KUUSAMON KAUPUNKI KAAVOITUSKATSAUS 2021 KH 20.4.2021 § 55
Kaavoituskatsaus on kerran vuodessa laadittava maankäyttö- ja rakennuslakiin perustuva katsaus kunnassa vireillä olevista ja lähiaikoina vireille tulevista kaava-asioista (MRL 7 §).
Tässä kaavoituskatsauksessa esitetään vireillä olevat ja lähiaikoina vireille tulevat merkittävät kaavat. Näiden lisäksi voi tarpeen ilmetessä käynnistyä myös muita kaavahankkeita.
Usein tällaisia hankkeita ovat yksityisten maanomistajien hakemat asemakaavan muutokset, jotka eivät ole olleet tiedossa tätä katsausta laadittaessa. Kaavojen vireilletulosta tiedotetaan
kaavakohtaisesti erikseen. Kuusamossa on vireillä / lähiaikoina vireille tulossa kuusi yleiskaavaa, kymmenen asemakaavaa sekä seitsemän ranta-asemakaavaa. Laadittavan kaavan
nettisivu toimii kaavan keskeisenä tiedonjakokanavana koko kaavoitusprosessin ajan.

KAAVAHIERARKIA
Valtakunnalliset
alueidenkäyttötavoitteet

Maakuntakaava

Yleiskaava
(Osayleiskaava)

Asemakaava

(Ranta-asemakaava)

YLEISKAAVAT

•Varmistaa valtakunnallisesti merkittävien seikkojen
huomioon ottamisen kaavoituksessa.
•Valtioneuvosto päättää.

•Yleispiirteinen suunnitelma alueiden käytöstä
maakunnassa.
•Maakunnan liitto laatii ja hyväksyy.

•Joustava kaavamuoto. Voi olla hyvinkin strateginen ja
yleispiirteinen tai tarkka ja suoraan rakentamista
ohjaava.
•Kaupunki laatii ja kaupunginvaltuusto hyväksyy.

•Osoitetaan alueen yksityiskohtainen maankäyttö
•Asemakaavan laatii kaupunki ja ranta-asemakaavan
laatii maanomistaja. Asemakaavat hyväksyy
kaupunginvaltuusto tai yhdyskuntatekniikan
lautakunta kaavan merkittävyydestä riippuen.

KAAVOITUKSEN KULKU & OSALLISTUMINEN
Aloitteen kaavan laatimiseksi voivat tehdä maanomistaja tai kaupungin eri tahot.
MRL 62 § mukaan osallisia ovat alueen maanomistajat ja ne, joiden asumiseen,
työntekoon tai muihin oloihin kaava saattaa huomattavasti vaikuttaa, sekä
viranomaiset ja yhteisöt, joiden toimialaa suunnittelussa käsitellään.

Kaikista kaavan vaiheista kuulutetaan kaupungin verkkosivuilla.
Kaavoituksen verkkosivuille lisätään aineistot vireillä olevista
kaavahankkeista sekä hyväksytyistä kaavoista. Osoite kaavoituksen
sivuille:
https://www.kuusamo.fi/asuminen-ja-ymparisto/kaavoitus/
Lisätietoa kaavoituksesta antaa:
Alavuotunki Leavuokko, Kaavoitusarkkitehti p. 040 825 5173
Karjalainen Päivi, Kaavasuunnittelija/ asiakaspalvelu p. 040 860 8412
Räisänen Pekka, Kaavoitusteknikko p. 040 756 7881
Wendelin Terhi, Kaavasuunnittelija p. 040 860 8711
Kymäläinen Kimmo, Kaavoittaja p. 040 571 9376
Brusila Erika, Kaavasuunnittelija p. 040 145 5934
Sähköpostiosoitteet ovat muotoa: etunimi.sukunimi@kuusamo.fi

kartat: © Erika Brusila, Kuusamon kaupunki
Aineistot: © Kuusamon kaupunki, Maanmittauslaitos

ASEMAKAAVAT

Kartoissa esitettyjä
suunnittelualueita voidaan
tarkentaa kaavaprosessin
edetessä.

KAAVOITUKSEN KULKU & OSALLISTUMINEN
Aloitteen kaavan laatimiseksi voivat tehdä maanomistaja tai kaupungin eri tahot.
MRL 62 § mukaan osallisia ovat alueen maanomistajat ja ne, joiden asumiseen,
työntekoon tai muihin oloihin kaava saattaa huomattavasti vaikuttaa, sekä
viranomaiset ja yhteisöt, joiden toimialaa suunnittelussa käsitellään.

Vireilletulovaihe

Luonnosvaihe

•Osallistumis- ja arviointisuunnitelma nähtävillä 30 vrk.
Osalliset voivat jättää mielipiteen osallistumis- ja arviointisuunnitelmasta sen
ollessa nähtävillä.

•Kaavaluonnos nähtävillä 30 vrk.
Osalliset voivat jättää mielipiteen luonnoksesta sen ollessa nähtävillä.
•Pienissä asemakaavamuutoksissa vireilletulo- ja luonnosvaihe voivat olla
yhdistetty, jolloin vireilletulovaiheesta siirrytään suoraan ehdotusvaiheeseen.

•Kaavaehdotus nähtävillä 30 vrk.
Osalliset voivat jättää muistutuksen ehdotuksesta sen ollessa nähtävillä.
Ehdotusvaihe

Hyväksymisvaihe

•Valitusmahdollisuus 30 vrk. Jos kaavasta ei valiteta, kaavan hyväksymisestä
kuulutetaan kaupungin verkkosivuilla, jolloin se saa lainvoiman.

Voit jättää mielipiteen tai muistutuksen nähtävilläoloaikana
sähköpostitse kirjaamo@kuusamo.fi tai kirjeellä osoitteeseen
Yhdyskuntatekniikka/Kaavoitus, Keskuskuja 6, PL 9, 93601 Kuusamo

