
TM 2  Kaavatyön eteneminen 
       Planarbetets förlopp

Tavoiteaikataulu / Preliminär tidsplan

Kaavaluonnos nähtävillä

Planutkast läggs fram

3.6.-28.8.2019

Kaavaehdotus ja kaavan 

rakentamistapaohjeet

Planförslag och 

Anvisningar om byggsättet

Lokakuu / October 2019

Kaavan hyväksyminen

Godkännande av planen

Tammikuu / Januari 2020

Kaavaluonnoksista saatuihin mielipiteisiin ja lausuntoihin 
annetaan vastineet. Kaavaluonnosta korjataan kaavaeh-
dotukseksi saadun palautteen ja tehtävien selvitysten 
pohjalta. Samalla laaditaan alueen rakentamisen tapaa 
tarkemmin ohjaavat rakentamistapaohjeet. 

Bemötanden ges på inkomna åsikter och utlåtanden. Pla-
nutkastet ändras till planförslag på basen av erhållen res-
pons och gjorda utredningar. Samtidigt utarbetas byg-
gsättsanvisningar som närmare styr sätter att bygga på 
området.

Ehdotusvaiheessa kaavaluonnos jalostetaan saadun 
palautteen pohjalta kaavaehdotukseksi. Kaavaehdotus 
käsitellään kaavoitusjaostossa, joka lähettää kaavaeh-
dotuksen kunnanhallituksen käsittelyyn. Kaavaehdotus 
asetetaan kunnanhallituksen päätöksellä virallisesti näh-
täville vähintään 30 päivän ajaksi. Osalliset voivat nähtä-
villäoloaikana jättää kaavaehdotuksesta kirjallisia muis-
tutuksia kunnanhallitukselle. 

 I förslagsskedet förädlas planutkastet till ett planförslag 
med utgångspunkt i den respons som lämnades in om 
utkastet. Planförslaget behandlas av planläggningssek-
tionen som lägger fram det för kommunstyrelsen. På 
kommunstyrelsens beslut hålls planförslaget framlagt 
off entligt i minst 30 dagar. Under framläggningstiden 
kan intressenter lämna in skriftliga anmäkningar om 
planförslaget till kommunstyrelsen.

Kaavaehdotuksesta saatujen lausuntojen ja muistutuk-
sien perusteella kaavaehdotusta voidaan vielä tarkistaa 
ennen varsinaisia hyväksymiskäsittelyjä. Mikäli kaavaeh-
dotusta muutetaan olennaisesti, se asetetaan uudelleen 
nähtäville. Asemakaavan hyväksyy valtuusto. Hyväksy-
misen jälkeen kaavasta on valitusaika, jolloin päätökses-
tä voi valittaa Helsingin hallinto-oikeuteen ja edelleen 
korkeimpaan hallinto-oikeuteen. Valitusajan umpeudut-
tua kaavan voimaantulosta kuulutetaan, mikäli valituksia 
ei ole jätetty. 

Utifrån utlåtandena och anmärkningarna kan planförsla-
get justeras ytterligare före den egentliga behandlingen 
inför godkännandet. Om väsentliga  ändringar görs i 
planförslaget ska det läggas fram off entligt på nytt. Full-
mäktige godkänner detaljplanen. Efter godkännandet 
följer en besvärstid när man kan besvära sig över beslu-
tet om godkännande till Helsingfors förvaltningsdoms-
tol och vidare till högsta förvaltningsdomstolen. Om 
inga besvär lämnas in träder planen i kraft när besvärsti-
den har gått ut.



TM 2  Kaavatyöstä tiedottaminen
       Info om planarbetet

Kesäkuussa 2017 pidetyssä aloitusvaiheen yleisöti-
laisuudessa kerättiin osallisten näkemyksiä mielekkäim-
mistä tiedotuskanavista Talman suunnittelussa.

Tämän pohjalta valittiin seuraavat suunnittelun aikana 
käytettävät viestinnän kanavat:

• Sipoo rakentaa ja kehittää fb-sivu

https://sipoorakentaajakehittaa.fi 

Käy tykkäämässä sivustosta, niin saat tietoa kunnan kehittämishankkeista.

Tyck till om sidan, så får du info om kommunens utvecklingsprojekt!

• Sipoo rakentaa ja kehittää nettisivuston Talman aluesivu

• Kunnan nettisivut
• sähköpostitiedotuslista

Tilaa sähköpostitiedote: Jos haluat tietoa tämän asemakaavan etenemisestä sähköpostiisi, lähetä viesti 
suvi.kaski@sipoo.fi . Saat sähköpostitse tiedon mm. kaavan nähtävilletulosta. / 
Prenumererera på e-postmeddelande: Om du vill ha information till din e-post om hur detaljplanen 
framskrider, skicka ett meddelande till suvi.kaski@sibbo.fi . Du får till din e-post info om bl.a. planens 
framläggande.

Vid startskedets invånartillfälle i juni 2017 insamlades intressenter-
nas synpunkter på ändamålsenliga infokanaler för planeringen av 
Tallmo.

Med detta som grund valdes följande infokanaler för
planeringstiden:

• Fb-sidan Sibbo bygger och utvecklar

• Sibbo bygger och utvecklar / Tallmo regionsida

• Kommunens webbsidor
• e-postlista


