KUULUTUS
Kiteen kaupungissa on vireillä Kiteen keskustan osayleiskaavan laatiminen.
Osayleiskaavaa koskeva kaavaluonnosaineisto pidetään maankäyttö- ja rakennuslain
62 ja 63 §:ien mukaisesti nähtävillä Kiteen kaupungin kaavoituksessa os. Kiteentie 25,
82500 Kitee ja Kiteen kaupungin internetsivuilla (https://www.kitee.fi/kiteen-keskustanosayleiskaava) 1.2. – 2.3.2021 välisen ajan.
Ti 9.2.2021, klo 17.00-18.30 osallisille järjestetään verkossa Teamsin kautta etätapahtuma. Tilaisuudessa kaavanlaatija Satu Onnela esittelee kaavaratkaisun. Etätilaisuudessa on mahdollista jättää keskusteluikkunan kautta kysymyksiä ja kommentteja
luonnoksesta. Kysymyksiä yleisötilaisuutta varten voi myös toimittaa etukäteen
pe 5.2.2021, klo 12.00 mennessä, osoitteeseen juha.kervinen@kitee.fi.
Teams Live-event tapahtumaan pääset Kiteen kaupungin internetsivuille tulevasta linkistä. Tilaisuus pidetään etänä vallitsevan epidemiatilanteen vuoksi.
Kaupungin verkkosivuilla (https://www.kitee.fi/kiteen-keskustan-osayleiskaava) kaavaaineiston yhteydessä julkaistaan esittelyn tallenne sekä muistio, joka sisältää illan aikana esitetyt kysymykset sekä vastaukset.
Nähtävilläoloajan (1.2. – 2.3.2021) kaava-aineistoa pääsee kommentoimaan
eHarava-verkkokyselyn kautta. Linkki kyselyyn tulee kaava-aineiston yhteyteen.
Kaupunki varaa maanomistajille ja niille, joiden asumiseen, työntekoon tai muihin
oloihin kaava saattaa huomattavasti vaikuttaa sekä viranomaisille ja yhteisöille, joiden
toimialaa suunnittelussa käsitellään (osallinen) mahdollisuuden osallistua kaavan valmisteluun, arvioida kaavoituksen vaikutuksia ja lausua asiasta mielipiteensä suullisesti tai kirjallisesti.
Mielipiteet ja lausunnot kaavaluonnoksesta tulee toimittaa 2.3.2021 mennessä
os. Kiteen kaupunki/Kaavoitus, Kiteentie 25, 82500 Kitee tai sähköpostilla
os. kitee@kitee.fi. Asiointiajan voi tarvittaessa varata puhelimitse maankäyttöpäälliköltä. Kiteen kaupunki noudattaa koronaturvallisuusohjeita, maskisuositusta ja yleisiä
hygieniaohjeita.
Lisätietoja kaavahankkeesta antavat kaavanlaatija
Satu Onnela (Sitowise) puh. 040 661 0790 ja
Kiteen kaupungin maankäyttöpäällikkö Juha Kervinen puh. 040 105 1232.
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