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KETJUTIE 5
OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA
Asemakaavan muutos (2353)
Asemakaavan muutos 5. Ahjon kaupunginosan kortteliin 1002 ja lähivirkistysalueelle sekä
pysäköinti- ja katualueille.

Suunnittelualueen sijainti ja alustava rajaus opaskartalla.
Osallistumis- ja arviointisuunnitelma (OAS)
Osallistumis- ja arviointisuunnitelmassa kertoo:
 mitä kaavoitus koskee ja mihin sillä pyritään
 mitä vaikutuksia kaavalla on ja miten vaikutukset arvioidaan
 ketkä ovat osallisia
 miten ja milloin voi osallistua ja miten siitä tiedotetaan sekä suunnitellusta aikataulusta
 kuka valmistelee kaavaa ja mistä saa lisää tietoa
Mielipiteiden esittäminen mahdollisimman aikaisessa vaiheessa mahdollistaa paremmin niiden
huomioimisen suunnittelutyössä.
Keravan kaupunki

Postiosoite: PL 123, 04201 Kerava

kaupunkisuunnittelu@kerava.fi

Kaupunkikehityspalvelut

Käyntiosoite: Kultasepänkatu 7

Vaihde: (09) 294 91

Internet: www.kerava.fi

SUUNNITTELUTEHTÄVÄ
Asemakaavan muutoksen laatimiseen on ryhdytty yksityisen maanomistajan aloitteesta. Asemakaavan aloitusvaiheessa laaditaan kaavoituksen käynnistämissopimus, jonka hyväksyy kaupunginhallitus. Asemakaavamuutoksen tarkoituksena on muuttaa teollisuusrakennusten korttelialue
asuinkäyttöön. Rakentaminen alueella on tarkoitus vaiheistaa niin, että nykyinen alueella toimiva
yritystoiminta voidaan toistaiseksi säilyttää. Asemakaavan yhteydessä tutkitaan, että voidaanko
Ketjupuistoon rakentaa uutta kevytväylää.
SUUNNITTELUTILANNE
Nykytilanne
Suunnittelualue sijaitsee Ahjon kaupunginosassa noin 2 km etäisyydellä Keravan keskustasta kaakkoon ja se on pinta-alaltaan noin 6,2 ha. Länsiosa alueesta on lähivirkistysaluetta, jossa on myös
kiinteitä muinaismuistoja. Itäosassa Ketjutien ja Kettinkikujan haarassa on varastorakennus, jossa
toimii Cityvarasto Oyj. Tontin eteläosa on piha-aluetta, joka on asfaltoitua pysäköinti ja varastointialuetta. Suunnittelualue rajoittuu etelästä Ollilanpuistoon, lännestä Metoksen teollisuustonttiin,
pohjoisesta Kettinkikujaan sekä vastavalmistuneeseen 2-kerroksiseen BoKlok-asuinalueeseen ja
idästä Ketjutiehen. Ketjutien toisella puolella sijaitsee Ahjon alakoulu ja päiväkoti.

Suunnittelualueen alustava rajaus. Pisteviivalla osoitettu alustava uuden kevytväylän linjaus. Ortokuva v. 2016
Maanomistus
Suunnittelualueen työpaikkatontti on yksityisessä omistuksessa ja lähivirkistysalue sekä yleiset
pysäköinti- ja katualueet ovat kaupungin omistuksessa.
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Maakuntakaava
Uudenmaan vahvistettujen maakuntakaavojen
yhdistelmässä suunnittelualue sijoittuu tiivistettävälle taajamatoimintojen alueelle. Suunnittelualueen läheisyydessä on pohjois-eteläsuuntainen
viheryhteystarve.

Ote maakuntakaava yhdistelmästä
(suunnittelualueen sijainti merkitty punaisella >

Yleiskaava
Alue on merkitty oikeusvaikutteiseen valtuuston
7.11.2016 hyväksymään Keravan yleiskaavaan
2035 aktiivisen muutoksen alueeksi, jota muutetaan asuntoalueeksi (A-3). Yleiskaavassa uusilla
asuntoalueilla (A-3) rakentamisen aluetehokkuus
(ea) on 0,2 – 0,4 välillä. Autopaikkoja on varattava
vähintään 1 ap / 85 k-m2, ellei ole perusteltua
syytä käyttää muita mitoitusperusteita. Suunnittelualueella, Ketjupuistossa on kiinteitä muinaisjäännöksiä. Suunnittelualue rajautuu kerrostalovaltaiseen asuntoalueeseen (AK-1), julkisten palvelujen ja hallinnon alueeseen (PY) ja virkistysalueeseen (V-1). Alueen eteläpuolella suunnittelualuetta on ohjeellinen tieliikenteen yhteystarve.
Ote Keravan ylesikaavasta 2035
(suunnittelualueen sijainti merkitty punaisella) >
Asemakaava
Suunnittelualueella on voimassa olevassa asemakaavassa ympäristöhäiriötä aiheuttamattomien
teollisuusrakennusten korttelialuetta (TY-5), lähivirkistysaluetta (VL) sekä yleistä pysäköinti- (LP) ja
katualuetta. Suurin sallittu kerrosluku teollisuustontilla on III ja tehokkuusluku (e) on 0,89 eli rakennusoikeutta tontilla on 23 702 k-m2. Tontin Ketjutien puoleiselle sivulle on määrätty istutettava
puurivi ja etäosaan on osoitettu pysäköintialue.
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Ote ajantasa-asemakaavasta, punaisella muutosalueen alustava rajaus ja vasemmassa alareunassa teollisuustontin kaavamääräys.

Päätökset
Suunnittelualuetta koskevat päätökset.










Keravan yleiskaava 2035
Keravan kaupungin rakennusjärjestys
Keravan kaupunkistrategia 2020
Maankäyttösuunnitelma 2050
Asuntopoliittinen ohjelma 2016-2020
Asuntostrategia 2025
Keravan Keskustan kehittämisen työryhmän raportti
HLJ-2015 liikennejärjestelmäpäätös
Keravan liikennejärjestelmäsuunnitelma 2035
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VAIKUTUKSET
Asemakaavamuutoksen valmistelun yhteydessä arvioidaan sen vaikutuksia mm. muinaismuistoihin, ympäröiviin alueisiin, kaupunkikuvaan, liikenne- ja pysäköintijärjestelyihin sekä kaupungin
strategioihin. Vaikutukset raportoidaan kaavaselostuksessa.
OSALLISET
Osallisia ovat kaikki ne, joiden asumiseen, työntekoon tai muihin oloihin kaava saattaa huomattavasti vaikuttaa sekä viranomaiset ja yhteisöt, joiden toimialaa suunnittelussa käsitellään.






Kaava-alueen ja siihen rajoittuvien alueiden omistajat sekä haltijat
Yhdistykset ja seurat: Keravan Omakotiyhdistys ry, Keravan ympäristösuojeluyhdistys ry,
Keravan Vammaisneuvosto ja Keravan Yrittäjät ry
Kaupungin asiantuntija ja luottamuselimet
Viranomaiset: Uudenmaan ELY-keskus, Keski-Uudenmaan ympäristökeskus, KeskiUudenmaan pelastuslaitos ja Museovirasto
Muut yhteistyö- ja asiantuntijatahot: Sonera Carrier Networks Oy, Elisa Oyj ja Keravan
Energia Oy

Luettelo ei ole kattava ja sitä voidaan tarkistaa suunnittelun aikana.
OSALLISTUMINEN JA VUOROVAIKUTUKSEN JÄRJESTÄMINEN
Asemakaavan nähtävilläoloista kuulutetaan Viikkouutiset Keski-Uusimaa -lehdessä, kaupungin ilmoitustaululla sekä Keravan kaupungin kotisivuilla (www.kerava.fi) sekä lähetetään kirje suunnittelualueen maanomistajille tai haltijoille sekä suunnittelualueeseen rajoittuvien alueiden maanomistajille ja -haltijoille.
Kaikissa asemakaavatyön vaiheissa on mahdollisuus lausua kirjallisesti tai suullisesti mielipide.
Mielipiteet ja ehdotusvaiheen muistutukset toimitetaan Keravan kaupungin kaupunkikehityspalveluihin. Yhteystiedot ovat osallistumis- ja arviointisuunnitelman (OAS) lopussa.
SUUNNITTELUN ARVIOITU AIKATAULU
Aloitus- ja valmisteluvaihe syksyllä 2018
Asemakaavamuutoksen vireilletulosta sekä osallistumis- ja arviointisuunnitelman ja luonnoksen
nähtävilläolosta tiedotetaan, ja osallistumis- ja arviointisuunnitelma sekä luonnos asetetaan nähtäville mielipiteiden esittämistä varten noin kuukauden ajaksi. Mahdolliset mielipiteet osallistumisja arviointisuunnitelmasta sekä luonnoksesta tulee jättää nähtävilläolon aikana.
Ehdotusvaihe talvi 2018
Osallistumis- ja arviointisuunnitelmasta ja luonnoksesta saadut mielipiteet huomioidaan mahdollisuuksien mukaan asemakaavamuutoksen ehdotuksessa, jonka kaupunkikehitysjaosto hyväksyy ja
asettaa julkisesti nähtäville 30 päivän ajaksi.
Asemakaavamuutoksen ehdotuksen nähtävilläolosta tiedotetaan. Mahdolliset muistutukset ehdotuksesta tulee jättää kirjallisesti nähtävilläolon aikana. Samaan aikaan ehdotuksesta pyydetään
viralliset lausunnot. Annetut lausunnot ja mahdolliset muistutukset käsitellään kaupunkikehitysja-
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ostossa ja mikäli mahdollista, ne pyritään ottamaan huomioon laadittaessa lopullista ehdotusta.
Muistutuksen tehneille, jotka ovat ilmoittaneet osoitteensa, ilmoitetaan kaupungin perusteltu
kannanotto esitettyyn mielipiteeseen.
Hyväksymisvaihe kevät 2019
Asemakaavamuutoksen hyväksyy kaupunginhallitus.
Kaavan hyväksymispäätöksestä tiedotetaan kuuluttamalla kaupungin ilmoitustaululla, lehtikuulutuksella Viikkouutiset Keski-Uusimaa -lehdessä sekä kaupungin kotisivuilla internetissä
www.kerava.fi. Hyväksytty asemakaavaehdotus on nähtävillä Keravan kaupungin kaupunkikehityspalveluiden kotisivuilla.
Hyväksymisestä tiedotetaan kirjeellä vain niille, jotka ovat sitä erikseen ehdotuksen nähtävilläolon
aikana pyytäneet ja antaneet yhteystietonsa. Kaavan hyväksymistä koskevasta päätöksestä on
mahdollisuus valittaa Helsingin hallinto-oikeuteen.
Päätöksen voimaantulo kevät 2019
Kaavan/Kaavamuutoksen hyväksymispäätös saa lainvoiman noin kuuden viikon kuluttua hyväksymisestä, mikäli hyväksymispäätöksestä ei valiteta.
Kaavamuutos tulee voimaan, kun siitä on kuulutettu Viikkouutiset Keski-Uusimaa -lehdessä, kaupungin ilmoitustaululla, kirjastossa ja internetissä (www.kerava.fi).
VIRANOMAISYHTEISTYÖ
Viranomaisneuvottelua ei järjestetä, koska asemakaavamuutos ei koske valtakunnallisia tai tärkeitä seudullisia alueidenkäyttötavoitteita eikä muutoin ole maankäytön, luonnonarvojen, kulttuuriympäristön tai valtion viranomaisen toteuttamisvelvollisuuden kannalta merkittävä. Viranomaisyhteistyö järjestetään käyttämällä lausuntomenettelyä.
ASEMAKAAVAMUUTOKSEN VALMISTELIJA JA YHTEYSTIEDOT
Valmistelija

Yhteystiedot

Tommi Jääskeläinen
Kaava-arkkitehti
Puhelin: 040 318 2388
Sähköposti: tommi.jaaskelainen@kerava.fi

Keravan kaupunki
Kaupunkikehityspalvelut
Kultasepänkatu 7
PL 123, 04250 KERAVA
Sähköposti: kaupunkisuunnittelu@kerava.fi
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