VALTUUSTOKAUSITTAIN PÄIVITTYVÄN YLEISKAAVAN PROSESSI
VUOSI I: OSALLISTUMIS- JA
ARVIOINTISUUNNITELMA / MRL 62 §, 63 § JA 66

VUOSI II: LUONNOS / MRL 62 § JA MRA 30 §

VUOSI III: EHDOTUS / MRL 62 § JA 65 § SEKÄ
MRA 19 §

VUOSI IV: HYVÄKSYMINEN / MRL 37 §, 67 §
JA 191 §

MUUTOKSENHAKU: MRL 201 § JA 188 § SEKÄ
MRA 93 §

SEURANTA JA VAIKUTUSTEN ARVIOINTI

Kertoo
muutospaineesta
sekä
kaupunkirakenteen
ja -ympäristön
laatutavoitteista.

Laatii ja kokoaa
yhdyskuntarakenteen
seurannan analyysit ja
johtopäätökset sekä
huomioi edellisestä
yleiskaavasta ja mahdollisista kaupunginvaltuuston
hyväksymiskäsittelyn
ponsista tulevat tavoitteet
yleiskaavalle.

Saa tiedoksi
osallistumis- ja
arviointisuunnitelman,
ohjeet mielipiteen
jättämiseksi sekä
aloitusvaiheen
vuoropuheluun liittyen,
(esim. tavoitekysely).
Valmistelee
käynnistyvien
yleiskaavatöiden
tavoitteet
kaavatöiden
aloituspäätöksiä
varten sekä laatii
osallistumis- ja
arviointisuunnitelmat.

Laatii
valtuustokautta
koskevan
yleiskaavoituksen
työohjelman.

Saa tiedoksi
valmisteluaineiston
ja ohjeet mielipiteen
jättämiseksi. Arvioi
valmisteluaineistoa
ja esittää mielipiteen.

Kokoaa palautteen, vertaa
palautetta kaavan
tavoitteisiin ja
valmistelee
johtopäätökset
palautteen
huomioimisesta
jatkosuunnittelussa.

Kokoaa palautteen
ja vastaa
palautteeseen
sekä esittää
ratkaisuja
palautteen
huomioimiseksi
yleiskaavaehdotuksessa.

Laatii valmisteluaineiston (esim.
inventointeja ja
selvityksiä), minkä
jälkeen valmistelee
luonnoksen tai
luonnosvaihtoehdot nähtäville.

Muistuttajat ja
lausunnonantajat
saavat tiedoksi
yhdyskuntalautakunnan hyväksymispäätöksen.

Saa tiedoksi yleiskaavaehdotuksen ja
ohjeet muistutuksen
jättämiseksi. Voi jättää
muistutuksen
yleiskaavaehdotuksesta.

Kokoaa palautteen
ja vastaa
palautteeseen
sekä esittää
mahdollisen
ratkaisun
yleiskaavaehdotuksen
muuttamiseksi.

Laatii yleiskaavaehdotuksen sekä
aineiston, esim.
vaikutusten
arvioinnin,
päätöksentekoa
varten.

Viimeistelee
mahdollisesti
muutetun
yleiskaavaehdotuksen ja
aineiston.

Muistuttajat ja
lausunnonantajat
saavat tiedoksi
valtuuston hyväksymispäätöksen. Voi
jättää valituksen 30
vuorokauden kuluessa
hallinto-oikeuteen.

Ratkaisu annetaan
tiedoksi valittaneille,
joilla on mahdollisuus
tehdä valituslupahakemus ja valituskirjelmä
korkeimmalle
hallinto-oikeudelle.

Laatii ja kokoaa yhdyskuntarakenteen seurannan
analyysit ja johtopäätökset
sekä huomioi edellisestä
yleiskaavasta ja mahdollisista kaupunginvaltuuston
hyväksymiskäsittelyn
ponsista tulevat tavoitteet
seuraavalle yleiskaavalle.

Ratkaisu annetaan
tiedoksi
valittaneille.

Vastaa
jätettyihin
valituksiin
(vastine).

Yleispiirteisen
maankäytön
ohjausryhmä (YMO)

Asiantuntija:
asemakaavoitus,
ympäristö, palvelut,
liikenne, virkistys yms.

Yleiskaavoitus

Kuntalainen, yritys,
sidosryhmän edustaja

Pormestariohjelma

TIEDOTTAMINEN: Kuulutukset, tiedotekirjeet, sähköpostiviestit, lausuntopyynnöt, tiedotekirjeet muistuttajille, nettisivut, sosiaalinen media

Keskustelee
valmisteluaineistosta
ja linjaa kaupungin
etua sekä määrittelee
jatkotyöskentelyn
painopisteitä.

Hyväksyy
kaupunkistrategian
(KH ja KV).

Hyväksyy
yleiskaavoituksen
työhjelman
(KH ja KV).

Tekee aloituspäätöksen ja
asettaa osallistumis- ja
arviointisuunnitelman
nähtäville (KH).

Tampereen
kaupunkistrategia

Yleiskaavoituksen
työohjelma

Kantakaupunki
Pohjois-Tampere

Saa tiedoksi osallistumis- ja
arviointisuunnitelman,
lausuntopyynnön sekä kutsun
aloitusvaiheen
viranomaisneuvotteluun.
Osallistuu aloitusvaiheen
viranomaisneuvotteluun.
Esittää lisäselvitys- ja
työpalaveritarpeet.

Maakuntakaava,
rakennesuunnitelma,
valtakunnalliset
alueidenkäyttötavoitteet
sekä erillisohjelmat,
esim. meluntorjunta,
luonnonsuojelu.

Hallinto-oikeus (HO)
ja korkein
hallinto-oikeus (KHO)

Viranomaiset ja muut
alueiden käyttöön
kytkeytyvät toimijat

Yhdyskunta,
lautakunta (YLA),
kaupunginhallitus (KH),
kaupunginvaltuusto (KV)

Keskustelee
valmisteluaineistosta
ja linjaa kaupungin
etua sekä määrittelee
jatkotyöskentelyn
painopisteitä.

Saa palautteen
tiedoksi ja antaa
jatkoevästyksen
kaavaluonnoksen
laatimiseksi (KH).

Keskustelee
palautteesta ja
muutosratkaisusta
sekä mahdollisesti
ehdotuksen
laittamisesta
uudelleen nähtäville.

Keskustelee
palautteesta ja
linjaa kaupungin
etua sekä määrittelee jatkotyöskentelyn painopisteitä.

Hyväksyy
yleiskaavan
valmisteluaineiston
nähtäville (YLA).

Saa tiedoksi
valmisteluaineiston
ja lausuntopyynnön.
Lausuu
valmisteluaineistosta
ja osallistuu
mahdollisiin
työpalavereihin.

Linjaa
jatkotyöskentelyä
palautteen ja
ratkaisuehdotusten
pohjalta (KH).

Hyväksyy
yleiskaavaehdotuksen
nähtäville (YLA).

Saa tiedoksi yleiskaavaehdotuksen ja lausuntopyynnön sekä kutsun
ehdotusvaiheen
viranomaisneuvotteluun.
Lausuu yleiskaavaehdotuksesta.

Hyväksyy
yleiskaavaehdotuksen
(YLA).

Osallistuu
ehdotusvaiheen
viranomaisneuvotteluun.

Saa
oikaisukehotuksen,
jolloin uusi
hyväksymispäätös
on tehtävä 6
kuukauden kuluessa
(KH ja KV).

Hyväksyy
yleiskaavaehdotuksen
(KH ja KV).

ELY, Pirkanmaan liitto, Maakuntamuseo,
Museovirasto,Pirkanmaan pelastuslaitos,
Liikennevirasto, Trafi, Tukes, Puolustusvoimat,
Metsäkeskus, Maanmittauslaitos,
Säteilyturvakeskus

MUUT ALUEIDEN KÄYTTÖÖN
KYTKEYTYVÄT TOIMIJAT
Kaupungin liikelaitokset, kuntayhtymä,
naapurikunnat, Tredea, VR,
Finavia, infraverkostot, Pirkanmaan jätehuolto,
teleoperaattorit, yhteisöt ja järjestöt

Antaa vastineen
hallinto-oikeudelle
(KH).

Ratkaisu annetaan
tiedoksi kaupunginhallitukselle, jolla on
mahdollisuus tehdä
valituslupahakemus ja
valituskirjelmä
korkeimmalle
hallinto-oikeudelle.

Jos yleiskavaasta ei
jätetä valituksia,
yleiskaava kuulutetaan
voimaan tai jos
valituksia jätetään,
yleiskaava voidaan
kuuluttaa osin
voimaan (KH).

Ratkaisu annetaan
tiedoksi valittaneille,
joilla on mahdollisuus
tehdä
valituslupahakemus ja
valituskirjelmä
korkeimmalle
hallinto-oikeudelle.

Saa tiedoksi
yleiskaavaehdotuksen
hyväksymisen. Voi antaa
oikaisukehotuksen
kaupunginvaltuustolle
tai jättää valituksen
hallinto-oikeudelle 30
vuorokauden kuluessa.

Ottaa vastaan
valitukset
(HO).

VIRANOMAISET

Yleiskaavasta ei
jätetä valituksia,
jolloin kaupunginhallitus kuuluttaa
yleiskaavan
voimaan.

Ratkaisee asian
(HO).

Ratkaisu annetaan
tiedoksi kaupunginhallitukselle ja
kaupunginvaltuustolle.

Kuuluttaa
yleiskaavan
voimaan tai
kuuluttaa
yleiskaavan osin
voimaan
(KH).

TAI
yleiskaava
kumotaan.

Ratkaisu
annetaan tiedoksi
valittaneille.

Ottaa vastaan
valituslupahakemukset ja
valituskirjelmät
(KHO).

Päättää
valituslupahakemusten
hylkäämisestä tai
käsittelyn jatkamisesta
ja mahdollisista
kuulemisista.
Ratkaisee asian (KHO).
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