
Kaavoitusprosessi ja osallistuminen 
Suomen maankäytön suunnittelujärjestelmä perustuu maankäyttö- ja 
rakennuslakiin. Laki sisältää säännökset kaavojen laatimisen ja hyväksymisen 
menettelyistä, kaavojen sisällölle asetettavista vaatimuksista, kaavoja laadittaessa 
tehtävistä selvityksistä ja arvioitavista vaikutuksista. 

Laki jättää kunnille liikkumavaraa kaavojen laatimismenettelyissä. Näillä sivuilla 
kuvataan Ylivieskassa noudatettavaa käytäntöä kaavoitusmenettelyissä. 
Vasemmalla olevien linkkien kautta voit tutustua olennaisimpiin asioihin 
kaavoituksessa. Tarkempia tietoja yksittäisistä kaavahankkeista saa Laadinnassa 
olevat kaavat -linkin kautta. 
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Kaavoitusprosessi ja osallistuminen 
Osallistuminen 

Kaavasuunnitelmien nähtäville asettamisesta ja yleisötilaisuuksista ilmoitetaan 
julkisilla kuulutuksilla niin kuin kunnalliset ilmoitukset Ylivieskan kaupungissa 
ilmoitetaan. Ilmoitus julkaistaan sanomalehdessä sekä kaupungin virallisen 
ilmoitustaulun lisäksi internetissä kaupungin kotisivulla. 

Kaavoituksen käynnistäminen 

Kaavatyön aluksi kaupunki ilmoittaa kaavan vireilletulosta ja asettaa tämän 
osallistumis- ja arviointisuunnitelman (OAS) nähtäville ja saataville Ylivieskan 
kaupungin tekniseen palvelukeskukseen osoitteeseen Kyöstintie 4, 2. krs sekä 
internet-sivuille, vähintään 14 päivän ajaksi. 



Tavoitteet 

Tavoitteet laaditaan yhdessä kaava hakijan, kaupungin ja viranomaisten kanssa. 
Maanomistajat ja muut osalliset voivat ottaa esim. tavoitteisiin liittyen yhteyttä 
kaupungin yhteyshenkilöihin. 

Kaavaluonnosvaihe 

Luonnosvaiheessa osalliset voivat lausua kirjallisesti tai suullisesti mielipiteensä. 
Kirjalliset ja suulliset huomautukset kaavaluonnoksesta tulee toimittaa kuntaan 
nähtävilläoloaikana. Viranomaisilta pyydetään lausunnot. Kaavaluonnos on 
nähtävillä 14 tai 30 päivän ajan. 

Kaavaehdotusvaihe 

Saadun palautteen pohjalta kaavaluonnoksesta laaditaan kaavaehdotus. Ehdotus 
asetetaan julkisesti nähtäville 14 päivän tai 30 päivän ajaksi, minkä aikana osalliset 
voivat tehdä siitä kirjallisia muistutuksia kunnalle. Kaikille muistutuksen tehneille 
lähetetään kunnan vastine esitettyyn muistutukseen kirjallisesti. Kaavaehdotuksesta 
pyydetään lausunnot kaavan kannalta keskeisiltä viranomaisilta ja yhteisöiltä. 

Kaavan hyväksyminen 

Kaavan hyväksyy kaupunginvaltuusto (merkittävät kaavat) tai teknisten palveluiden 
lautakunta (ei merkittävät kaavat). Hyväksymispäätöksestä lähetetään tieto kaikille 
muistutuksen tehneille. Tieto lähetetään myös viranomaisille. Päätöksestä voi 
valittaa Pohjois-Suomen hallinto-oikeuteen. 

Viranomaisyhteistyö 

Pohjois-Pohjanmaan ELY -keskuksen ja tarvittaessa muiden keskeisten 
viranomaisten ja kunnan kesken järjestetään kaavoituksen alkuvaiheessa 
viranomaisneuvottelu (MRL 66§, MRA 18 §). Siinä käsitellään osallistumis- ja 
arviointisuunnitelmaa ja kaavoituksen yleisiä tavoitteita. Muita työpalavereja 
voidaan pitää kaavoituksen eri vaiheessa tarpeen mukaan. Viranomaisneuvottelut 
järjestetään luonnos- ja ehdotusvaiheessa. 

Vaikutusten selvittäminen ja arviointi 

Maankäyttö- ja rakennuslain mukainen vaikutusten arviointi (MRL 9§) on osa 
kaavaprosessia. Tarkoituksena on selvittää kaavan toteuttamisen aiheuttamia 
vaikutuksia yhdyskuntarakenteeseen, rakennettuun ympäristöön, kaupunkikuvaan, 
liikenteeseen, teknisen huollon järjestämiseen, yhdyskuntatalouteen ja ihmisten 
elinolosuhteisiin (sosiaaliset vaikutukset). Vaikutuksia voidaan arvioida kaavatyön 
edetessä yhteistyössä niiden viranomaisten kanssa, joiden toimialaa kysymykset 
koskevat. 



Selvitettävät vaikutukset ja vaikutusten arviointimenetelmät määritellään tarkemmin 
kaavoituksen yhteydessä. Vaikutusten selvittäminen perustuu suunnittelualueelta 
käytössä oleviin perustietoihin, laadittuihin selvityksiin, maastokäynteihin, osallisilta 
saataviin lähtötietoihin sekä viranomaisten lausuntoihin ja osallisten jättämiin 
mielipiteisiin ja muistutuksiin. 

Palaute osallistumis- ja arviointisuunnitelmasta 

Palautetta osallistumis- ja arviointisuunnitelmasta voi toimittaa koko 
kaavoitusprosessin ajan Ylivieskan kaupungille. Osallisilla on mahdollisuus esittää 
Pohjois-Pohjanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskukselle neuvottelun 
käymistä osallistumis- ja arviointisuunnitelman riittävyydestä ennen 
kaavaehdotuksen asettamista julkisesti nähtäville. 

Pohjois-Pohjanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksessa vastaa Ylivieskan 
kaavoituksen viranomaisohjauksesta. 
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