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Puusepänkujan katusuunnitelman muutos, koskee kadun jatkamista ja kevyen 
liikenteen väylän rakentamista. 

Puusepänkujan katusuunnitelman muutoksen lähtökohtana on voimassa oleva 
asemakaava ja tarve lisätä katualuetta.

Katusuunnitelma on hallinnollinen yleisen alueen käyttöä koskeva suunnitelma, jonka 
perusteella katu saa rakennusluvan. Maankäyttö- ja rakennusasetus määrää 
katusuunnitelman sisältövaatimukset. Asetuksenmukaan katusuunnitelmassa tulee 
esittää katualueen käyttäminen eri tarkoituksiin sekä kadun 
sopeutumisenympäristöön. Katusuunnitelmasta tulee käydä ilmi liikennejärjestelyjen 
periaatteet, kuivatus ja sadevesienjohtaminen, kadun korkeusasema ja 
päällystemateriaali sekä istutukset ja pysyvät rakennelmat ja laitteet.

Katusuunnitelma on asiakirja, jota esitellään päättäjille, asukkaille, yrityksille ja muille 
sidosryhmille. Senvuoksi katusuunnitelman tulee olla esitystavaltaan selkeä ja siitä 
tulee käydä ilmi katusuunnitelmanvaikutukset liikenteeseen, ympäristön ja 
maankäyttöön. Katusuunnitelman tulee täyttää maankäyttö- jarakennusasetuksen 
sisältövaatimukset.

Maankäyttö- ja rakennusasetuksen mukaan katusuunnitelma on pidettävä kunnassa 
julkisesti nähtävänä vähintään 14 päivän ajan. Katusuunnitelman asettaa nähtäville 
kunnan johtosäännössä määrätty toimielin. Suunnitelman nähtäville asettamisesta ja 
oikeudesta muistutuksen tekemiseen tiedotetaan siten kuinkunnalliset ilmoitukset 
julkaistaan. Nähtäville asettamisesta ja oikeudesta muistutuksen tekemiseen 
ilmoitetaan suunnittelualueeseen rajoittuvien kiinteistöjen omistajille ja haltijoille. 
Osallisilla on oikeus tehdä muistutus katusuunnitelmaehdotuksesta nähtävilläolon 
aikana. Muistutukset ja niistä annetut vastineet käsitellään samassa päättävässä 
elimessä, joka on asettanut katusuunnitelmannähtäville. Katusuunnitelman hyväksyy 
se kunnan toimielin, jolle asiaa koskeva päätösvalta on annettu. Päätössuunnitelman 
hyväksymisestä lähetetään osallisille. Viranhaltijan tekemää hyväksymispäätöstä 
koskee kuntalain mukainen oikaisuvaatimusoikeus. Oikaisuvaatimus tulee käsitellä 
toimielimessä.Toimielimen päätökseen haetaan muutosta hallintovalituksella hallinto-
oikeudelta.

Katusuunnitelmaa käsitellään kokouksessa.

Ehdotus
Esittelijä: Kari Tuohi
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Tekninen lautakunta hyväksyy katusuunnitelman.

Tekninen lautakunta asettaa Puusepänkujan katusuunnitelman aineiston julkisesti 
nähtäville maankäyttö- ja rakennusasetuksen § 43 mukaisesti. Nähtäville asettaminen 
koskee vain Puusepänkujaa ja siihen liittyviä kevyen liikenteen väyliä.

Katu sijaitsee pääasiassa kunnan omistamilla maa-alueilla, koko katualuetta esitetään 
lunastettavaksi kunnalle. 

Päätös
 

Päätös on päätösehdotuksen mukainen ja suunnitelma hyväksyttiin.
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Muutoksenhakukielto
§63

Muutoksenhakukielto
Päätöksistä ei saa kuntalain 136 §:n mukaan tehdä oikaisuvaatimusta, koska asia 
päätös koskee vain valmistelua tai täytäntöönpanoa.
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