TOIMITTAJA
Maakuntakaavan vuorovaikutteinen valmistelu alkaa osallistumis- ja
arviointisuunnitelmalla (OAS). Siinä kerrotaan miten suunnittelu etenee, miten siihen voi
osallistua, miten vuorovaikutus ja vaikutusten arviointi on ajateltu järjestää. Osallistumisja arviointisuunnitelma asetetaan julkisesti nähtäville ja siitä pyydetään lausuntoja.
Kanta-Hämeen maakuntakaavan osallistumis- ja arviointisuunnitelma on nähtävillä
20.4.-4.5. 2001 Hämeen liiton virastossa ja kotisivuilla sekä kaikissa Hämeen liiton
kunnissa. Osallistumis- ja arviointisuunnitelmaa voi kommentoida kuka tahansa Hämeen
alueidenkäytöstä kiinnostunut.
Palautetta toivotaan erityisesti seuraavista asioista:
- Onko halukkailla riittävästi mahdollisuuksia sanoa mielipiteensä suunnittelun aikana?
- Onko jokin tärkeä osallisten ryhmä unohtunut mainita?
- Onko suunnitelma kaavan vaikutuksien arvioimisesta riittävä?
Hämeen liitolle osoitettava mielellään kirjallinen palaute tulee antaa 5.4.2001 mennessä.
Yhteystiedot löytyvät maakuntakaavatiedotteen lopusta. Kirjallisen palautteen voi jättää
myös Hämeen liiton kuntiin. Palautetta voi antaa:
- Sähköpostilla: maakuntakaava.palaute@hameenliitto.fi
- Palautelomakkeella, joita saa nähtävilläoloaikana Hämeen liitosta ja sen kunnista
- Kirjeitse Hämeen liittoon
- Faksilla Hämeen liittoon
- Suullisesti maakuntakaavaa valmisteleville

Hämeen liitto
Niittykatu 5, 13100 HÄMEENLINNA
puh. 03-647 401, fax 03-647 4026
http://www.hameenliitto.fi
sähköposti:
etunimi.sukunimi@hameenliitto.fi tai
maakuntakaava.palaute@hameenliitto.fi

SUUNNITTELIJOIDEN
YHTEYSTIEDOT
Hannu Raittinen, kaavoituspäällikkö
03 - 647 4038, 0500 485244
- maakuntakaavaprosessin johto
- alue- ja yhdyskuntarakenne,
maankäytön yhteensovittaminen,
taajamaseudut, elinkeinoalueet
- virkistys ja reitit, matkailu
- luonnon- ja maisemansuojelu,
uusiutumattomat luonnonvarat, sora,
kallio
Harry Tast, aluesuunnittelupäällikkö
03 - 647 4046, 0500 71107
- aluerakenne
- liikenne
- valtakunnalliset suuntaviivat
Matti Lipsanen, maakuntainsinööri
03 - 647 4054, 050 5060697
- yhdyskuntarakenne ja -kustannukset
- maaseutu- ja loma-asutus
- maakuntakaavan tietomalli,
paikkatietosovellukset
Minna Seppänen, maakunta-arkkitehti
03- 647 4034, 050 3441715
- taajamat, asuntorakentaminen
- kulttuuriympäristönsuojelu,
maisemansuojelu
- rakennussuojelu
- muinaisjäännökset
- osallistumissuunnitelma,
tiedotussuunnitelma
- kaava-asiakirjojen visuaalinen ilme
Heikki Pusa, maakuntainsinööri
03 - 647 4048, 0500 483642
- osallistumis- ja arviointisuunnitelma
- ympäristövaikutusten arviointi
- vesihuolto
- jätehuolto
- energiahuolto
- turvealueet
- vesiensuojelu
- meluntorjunta

Hämeen liiton toimialue, sen kunnat ja
maakuntakaavan suunnittelualue.

Maakuntakaavatiedotteen toimitus:
Toimitus ja taitto:
Minna Seppänen
Minna Seppänen

Hämeen liitto

OAS NÄHTÄVILLÄ 20.4.-4.5.

Häme Region

OSALLISTU ARVIOI SINÄKIN

LIITON
PALKKI

Häme Region

JULKAISIJA

MAAKUNTAKAAVATIEDOTE 1
HUHTIKUU 2001

Sisällys:
- Mikä on maakuntakaava?
- Valmistelu ja taustat
- Mistä tietoa, miten vaikuttaa?
- Osallistu Arvioi Sinäkin,
OAS nähtävillä 20.4.-4.5.
Kanta-Hämeen maakuntakaavan laatii Hämeen liitto vuosina 2000-2003. Tänä aikana Hämeen liitto
julkaisee kaavan valmistelusta kertovaa Maakuntakaavatiedotetta, aina kun jotakin tärkeää on meneillään.
Maakuntakaavatiedote 1:ssä kerrotaan osallistumis- ja arviointisuunnitelmasta ja siitä, kuinka eri tahot
voivat osallistua kaavan laadintaan. Maakuntakaavatiedotetta saa Hämeen liitosta ja sen kunnista.
Luettavissa se on Hämeen liiton kotisivuilla ja Maakuntakaavakansiossa, jollainen on selailtavissa Hämeen
liitossa ja sen kaikkien kuntien kunnanvirastoissa. Halukkaat voivat liittyä Maakuntakaavatiedotteen
postituslistalle ilmoittamalla sähköpostiosoitteensa tai postiosoitteensa Hämeen liittoon
(maakuntakaava.palaute@hameenliitto.fi, fax. 03 - 6474026, puh. 03 - 647401), tunnuksella
“Maakuntakaavatiedotteen postituslista”.

Maakuntakaavalla suunnitellaan maakunnallista alue- ja yhdyskuntarakennetta. Valokuva Hämeenlinnasta Hattulan suuntaan.
Hämeen liitto / Lentokuva Vallas Oy 1997.

MIKÄ ON
MAAKUNTAKAAVA?
Maakuntakaava on vuoden 2000 alussa voimaan tulleen
uuden maankäyttö- ja rakennuslain (MRL) mukainen
alueidenkäytön suunnitelma. Maakuntakaava vastaa
entistä seutukaavaa. Sen laatii maakunnan liitto, hyväksyy maakuntavaltuusto ja vahvistaa ympäristöministeriö.
Maakuntakaavalla suunnitellaan alue- ja yhdyskuntarakenteen suuret linjat. Sen avulla sovitetaan yhteen
valtakunnalliset, maakunnalliset ja seudulliset alueidenkäyttötavoitteet ja -tarpeet. Maakuntakaava on ohjeena
laadittaessa kuntien yleis- ja asemakaavoja. Eri viranomaisten on toimillaan edistettävä maakuntakaavan
toteutumista.

VALMISTELU JA
TAUSTAT
Kanta-Hämeen maakuntakaavan laatii Hämeen liitto
vuorovaikutuksessa alueensa kuntien, muiden viranomaisten, asukkaiden ja maanomistajien kanssa.
Valmisteluvaiheen arvellaan kestävän kolme vuotta.
Tänä aikana on kaikkien maakunnan tulevaisuudesta
kiinnostuneiden mahdollista osallistua suunnitteluun.
Maakuntakaavan valmistelu etenee vaiheittain. Lähtökohtana on voimassa oleva seutukaava, joka tullaan
kumoamaan uuden maakuntakaavan myötä. Valmistelun
alkuvaiheessa mietitään suunnittelun tarpeita ja tavoitteita ja käynnistetään mahdolliset lisäselvitykset. Mietitään
kaavan vaikutuksia ja vaihtoehtoisia suunnitteluratkaisuja, minkä jälkeen piirretään varsinainen
maakuntakaavakartta. Maakuntakaavan oltua nähtävillä
luonnoksena ja ehdotuksena se asetetaan hyväksyttäväksi ja vahvistettavaksi.
Maakuntakaavan tavoitteena on kehittää Hämettä
vetovoimaisena asuinmaakuntana, kilpailukykyisenä
yritysten sijoitumisalueena ja houkuttelevana vapaa-ajan
maakuntana. Hyvä sijainti, tehokas liikenneverkko,
monipuolinen ympäristö ja suurten eteläsuomalaisten
kaupunkien kasvupaineet antavat mahdollisuuden
maakunnan hyvinvoinnin, väestön ja työpaikkojen
kasvulle. Sekä ympäristön tulevaisuutta suunnittelevan
maakuntakaavan (Kanta-Hämeen maakuntakaava) että
toiminnallista tulevaisuutta ohjaavan aluekehittämisohjelman (Hämeen aluekehittämisohjelma
2000-2006) taustalla on srateginen maakuntasuunnitelma (Hämeen maakuntasuunntelma 2020), jota
myös valmistellaan Hämeen liitossa vuoden 2001
aikana.

MISTÄ TIETOA,
MITEN VAIKUTTAA?
Tietoa suunnittelun etenemisestä löytyy:
- Hämeen liiton kotisivuilta
- Maakuntakaavakansiosta, joka on luettavissa Hämeen
liitossa ja sen kaikkien kuntien kunnanvirastoissa
- Hämeen lehdistä ja muista tiedotusvälineistä aina kun on
meneillään yleisesti kiinnostava vaihe
- Ehdotusvaiheessa kunnissa järjestettävistä yleisötilaisuuksista
- Maakuntakaavatiedotteesta, jonka postituslistalle voi
haluttaessaan liittyä
- Hämeen liiton virastosta suoraan suunnittelijoilta
Muutamia vinkkejä kansalaisvaikuttamisesta:
- Palautteen antaminen on mahdollista kaikissa suunnittelun
vaiheissa.Valmistelun eri vaiheissa palautetta toivotaan eri
asioista.
- Alkuvaiheissa palaute on luonteeltaan vapaamuotoista.
Loppuvaiheessa se on luonteeltaan virallista ja se pitää antaa
kirjallisena.
- Kirjallinen palaute mielellään palautelomakkeella, joita saa
Hämeen liitosta, sen kotisivuilta ja kunnista. Kirjallista palautetta voi antaa lisäksi kirjeellä, faxilla, sähköpostilla.
- Suullista palautetta voi antaa yleisötilaisuuksissa,
puhelmitse tai tapaamalla suunnittelijoita.
- Yhdistysten ja järjestöjen kautta voi toimia. Maakunnan ja
kuntien luottamusmiesten kautta voi vaikuttaa.
- Ehdotusvaiheessa kaikissa kunnissa järjestettävissä yleisötilaisuuksissa saa tietoa, voi kysyä ja sanoa mielipiteensä.
- Osallistumisen ja kaavan sisällön kannalta ovat valmisteluja ehdotusvaihe kaikkein tärkeimmät

2000

2001

Maakuntakaavan suunnittelualue on Hämeen liiton toimialue: kuusitoista kuntaa Hämeenlinnan, Riihimäen ja Forssan seutukunnissa. Maakuntakaavan vaikutusalue on omaa
maakuntaa suurempi, minkä vuoksi valmstelussa kuullaan myös naapureita. Kartta: copyright MapBSR.

2002

2003

ALOITUSVAIHE

TAVOITEVAIHE

VALMISTELUVAIHE

EHDOTUSVAIHE

HYVÄKSYMISVAIHE

VAHVISTAMISVAIHE

(syksy 2000 - kevät 2001)

(kevät 2001 - talvi 2002)

(kevät 2002 - syksy 2002)

(syksy 2002 - talvi 2003)

(kevät 2003 - syksy 2003)

(2004 - )

- Päätös maakuntakaavan
laatimisesta, maakuntavaltuusto
27.11.2000
- Osallistumis- ja
arviointisuunnitelma (OAS)
nähtävillä 20.4.-4.5.2001

- Osallistumis- ja arviointisuunnitelmaa
tarkistetaan
- Arvioidaan voimassa oleva seutukaava ja
lähtötiedot, käynnistetään tarpeellisiksi
todetut lisäselvitykset
- Järjestetään kolme seutukuntafoorumia
kuntien luottamushenkilöille ja
sidosryhmille (Hämeenlinna, Riihimäki ja
Forssa)
- Määritellään maakuntakaavan tavoitteet
mm. maakuntasuunnitelman pohjalta

- Tavoitteita tarkennetaan
- Vaihtoehtoisia suunnitteluratkaisuja
luonnostellaan ja arvioidaan,
maakuntakaavaluonnos piirretään
kartalle
- Maakuntakaavaluonnoksen
ympäristö- ja muita vaikutuksia
arvioidaan, vaihtoehtojen paremmuutta
vertaillaan, parempia ratkaisuja
kehitetään
- Otetaan tarpeellisessa määrin
yhteyttä maanomistajiin

- Maakuntakaavaluonnos julkisesti
nähtävillä Hämeen liitossa ja sen
kunnissa
- Yleisötilaisuudet kaikissa Hämeen
16 kunnassa
- Kerätään ja analysoidaan
suullinen ja kirjallinen palaute
- Piirretään maakuntakaavaehdotus

-

- ympäristöministeriö vahvistaa
maakuntakaavan

Kansalaisvaikuttaminen:
osallistumis- ja
arviointisuunnitelman
kommentointi, kirjallinen tai
suullinen palaute
Toivottu palaute: suunniteltujen
osallistumis- ja
vuorovaikutusmenettelyjen
riittävyys, suunniteltujen
vaikutusten arviointien riittävyys

Kansalaisvaikuttaminen: kuntien ja
maakunnan luottamusmiesten kautta,
kuntien ja seutukuntafoorumeiden
sidosryhmien kautta, kirjallinen tai
suullinen palaute
Toivottu palaute: lähtötietojen riittävyys,
lisäselvitysten tarve, voimasssa olevan
seutukaavan muutostarpeet,
maakuntakaavan tavoitteet

Kansalaisvaikuttaminen: kuntien ja
maakunnan luottamusmiesten kautta,
sidosryhmien kautta, kirjallinen tai
suullinen palaute
Toivottu palaute: luonnosten ja
vaihtoehtojen sisältö,
parannusehdotukset ja korjaukset,
vaikutusten arviointien riittävyys

Kansalaisvaikuttaminen: kunnissa
järjestettäviin yleisötilaisuuksiin
osallistuminen, kirjallinen tai
suullinen palaute
Toivottu palaute:
maakuntakaavaluonnoksen sisältö
ja yksityiskohdat

Maakuntakaavaehdotus julkisesti
nähtävillä Hämeen liitossa ja sen
kunnissa
- Kerätään ja palaute kirjallisina
muistutuksina, joihin vastineet
- Maakuntakaavaehdotuksen
viimeistely ja korjaukset
- Maakuntavaltuusto hyväksyy
maakuntakaavaehdotuksen
Kansalaisvaikuttaminen: kirjallinen
muistutus Hämeen liittoon
nähtävillä olon yhteydessä,
maakuntavaltuuston
hyväksymisestä valitus
ympäristöministeriöön
Toivottu palaute:
maakuntakaavaehdotuksen sisältö
ja yksityiskohdat

Kansalaisvaikuttaminen:
maakuntavaltuuston
hyväksymisestä
ympäristöministeriöön aiemmin
valittaneet voivat valittaa
vahvistamispäätöksestä
korkeimpaan hallinto-oikeuteen

Taulukossa on esitetty maakuntakaavan
valmistelu kansalaisvaikuttamisen
näkökulmasta. Kunnat, muut
viranomaiset ja sidosryhmät ovat
mukana valmistelun kaikissa vaiheissa.
Heidän kanssaan neuvotellaan ja heiltä
pyydetään lausuntoja useassa eri
vaiheessa.

