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Arvoisa vastaanottaja,
Alueellanne käynnistyy kaavamuutosluonnoksen valmistelu nro 052500, AUB-alue.
Nyt teillä on ensimmäinen mahdollisuus ottaa asiaan kantaa.
Lähetämme teille työhön liittyvän osallistumis- ja arviointisuunnitelman (OAS). Siinä
kerromme kaavahankkeen sisällöstä ja työn etenemisestä ja sen vaikutuksista sekä
keinoista osallistua työhön. Voitte kommentoida hanketta ja antaa mielipiteenne
myös osallistumis- ja arviointisuunnitelman riittävyydestä.
Voitte esittää mielipiteenne 23.2.2018 mennessä.
Kirjalliset mielipiteet lähetetään osoitteeseen: Vantaan kaupungin kirjaamo,
Asematie 7, 01300 Vantaa tai sähköpostitse osoitteeseen: kirjaamo@vantaa.fi
Ilmoittakaa mielipiteessänne kaavatyön numero 052500, osoitteenne sekä
sähköpostiosoitteenne. Voitte esittää mielipiteen myös suullisesti kaavamuutoksen
valmistelijalle, jonka tavoittaa varmimmin 15.2.2018 klo 12 - 14. Antamanne
mielipide on julkinen.
Asunto- tai kiinteistöosakeyhtiön isännöitsijää pyydetään toimittamaan tämä tieto
myös alueella isännöimänsä yhtiön asukkaille, osakkaille ja kiinteistössä toimiville
yrityksille.
Kaavatyön valmistelija
asemakaavasuunnittelija, arkkitehti

Aviapoliksen asemakaavayksikön aluearkkitehti

Merja Häsänen
puh 050 3028958

Anitta Pentinmikko
puh 040 7507325

Vantaan kaupunki
Maankäyttö-, rakentaminen ja ympäristö
Kaupunkisuunnittelu

Kielotie 28
01300 VANTAA
Etunimi.sukunimi@vantaa.fi
www.vantaa.fi

Puhelin 09 839 11
valmistelija puh. 050 3028958
S-posti valmistelija
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Bästa mottagare
I ert område inleds ett utkast till planändring nr 052500, AUB-område. Nu har ni er
första chans att ta ställning i ärendet.
Vi skickar er programmet för deltagande och bedömning (PDB) som hör ihop med
arbetet. I det redogör vi för innehållet i planprojektet, hur arbetet framskrider och
vilka verkningar det har och på vilka sätt man kan delta i processen. Ni kan
kommentera projektet och även ange er åsikt om programmet för deltagande och
bedömning är tillräckligt omfattande. Ni kan också beställa PDB-materialet på
svenska.
Ni kan framföra er åsikt senast 23.2.2018.
Skriftliga åsikter skickas på följande adress: Vanda stads registratur, Stationsvägen 7,
01300 Vanda eller per e-post på adressen: kirjaamo@vantaa.fi
I er åsikt ska ni meddela planläggningsarbetets nummer 052500, er adress och er epostadress. Ni kan också framföras er åsikt muntligen till den som bereder
planändringen, som säkrast nås 15.2.2018 kl. 12–14. Er åsikt är offentlig.
Bostads- eller fastighetsaktiebolagets disponent ombedes vidarebefordra denna
information även till invånarna och delägarna samt de företag som verkar i en
fastighet som disponenten har ansvar för i området.

Planarbetets beredare

detaljplanerare

Områdesarkitekten för Aviapolis
detaljplaneenhet

Merja Häsänen
tfn 050 3028958

Anitta Pentinmikko
tfn 040 7507325

Vanda stad
Markanvändning, byggnad och miljö
Stadsplaneringen

Konvaljvägen 28
01300 VANDA
fornamn.efternamn@vantaa.fi
www.Vanda.fi

Telefon 09 839 11
beredare tfn 050 3028958
E-post, beredarens namn

