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MOUKARITIE 4
OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA
Asemakaavanmuutos (2306)
Asemakaavan muutos koskee 5. Ahjon kaupunginosan korttelin 1022 osaa ja virkistysaluetta.

Ote opaskartasta. Suunnittelualue on merkitty punaisena katkoviivana.
Osallistumis- ja arviointisuunnitelma (OAS)
Osallistumis- ja arviointisuunnitelmassa kertoo:
Kuva 1
 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

www.kerava.fi

SUUNNITTELUTEHTÄVÄ
Asemakaavamuutoksen laadinta on aloitettu Kiinteistö Oy Nikkarikruunun ja kaupungin aloitteesta.
Asemakaavamuutoksella tutkitaan ympäristöön soveltuvan asuinkerrostalon rakentamismahdollisuutta
korttelin 1022 tontille 8, osoitteessa Moukarintie 4. Samalla tutkitaan tontin 8 laajentamista Koukkutielle
asti. Koukkutieltä säilytettäisiin kävelyreitti laajempaan puistoon, joka sijaitsee tontin 8 kaakkoispuolella.
Korttelin 1022 tontilla 8 sijaitseva vanha asuinkerrostalo todennäköisesti puretaan ja laajennetulle tontille
rakennetaan uusi ympäristöön soveltuva asuinkerrostalo. Tontin ajoliittymä on tarkoitus siirtää
Moukarintieltä Koukkutielle liikenneturvallisuuden vuoksi.

SUUNNITTELUTILANNE
Nykytilanne
Asuinkerrostalojen korttelialueen 1022 tontin 8 omistaa Kiinteistö Oy Nikkarinkruunu. Tontilla on vuonna
1971 valmistunut asuinkerrostalo. Rakennuksessa on viisi asuinkerrosta sekä maanpäällinen kellarikerros.
Tontille on järjestetty ajoliittymä Moukaritieltä.
Suunnittelualueella sijaitseva puisto on Keravan kaupungin omistuksessa. Puistossa kasvaa varttuneita
koivuja ja kuusia. Nuorta aluspuustoa ei ole. Aluskasvillisuus on heinikkoa.

Ilmakuva suunnittelualueesta
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Maanomistus
Puistoalueen omistaa kaupunki, korttelin 1022 tontin 8 omistaa Kiinteistö Oy Nikkarinkruunu.
Maakuntakaava
Uudenmaan 8.11.2006 vahvistetussa maakuntakaavassa kaava-alue on osoitettu taajamatoimintojen
alueeksi. 30.10.2014 vahvistetussa Uudenmaan 2. vaihemaakuntakaavassa kaava-alue on osoitettu
tiivistettäväksi taajamatoimintojen alueeksi. Alueen pohjoispuolelle on osoitettu yhdysrata.

Ote vahvistettujen maakuntakaavojen yhdistelmästä
Yleiskaava
Kaupunginvaltuusto hyväksyi Keravan yleiskaavan 2035 7.11.2016 ja kaupunginhallitus määräsi sen osittain
voimaan 6.3.2017. Yleiskaavan 2035 (YK6) mukaan suunniteltava alue sijaitsee AP-1 alueella joka
yleiskaavan mukaan on nykyisellään säilyvää pientaloaluetta, jolle ei ole tarvetta toteuttaa merkittäviä
muutostöitä. Alue on myös merkitty yleiskaavassa kaupunkikuvallisesti arvokkaaksi alueeksi.
Alueen yksityiskohtaisemmassa suunnittelussa ja toteutuksessa on otettava huomioon kulttuuriympäristön
ominaispiirteiden vaaliminen ja turvattava maisema- ja kulttuuriarvojen säilyminen.
Nykyisellään säilytettävillä pientaloalueilla (AP-1) voi tapauskohtaisesti harkiten tulla kyseeseen
täydennysrakentaminen.
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Ote Keravan lainvoimaisesta yleiskaavasta 2035 (YK6)

Asemakaava
Suunnittelualueella on voimassa asemakaava joka on vahvistettu 7.1.1985. Korttelin 1022 tontti 8 on
osoitettu asuinkerrostalojen korttelialueeksi (AK-32). Alueelle on osoitettu rakennusala asuinkerrostalolle,
jolla on rakennusoikeutta 1750 k-m2. Suurimmaksi sallituksi kerrosluvuksi on osoitettu viisi kerrosta.
Autopaikkoja tulee varata yksi autopaikka 85 m2 kerrosalaa kohti.

Ote ajantasa-asemakaavasta
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Suunnittelualuetta koskevat päätökset ja muut selvitykset.


Keravan rakennuskulttuurin inventointi ja kulttuuriympäristön hoitosuunnitelma 24.6.2003



Missä maat on mainiommat – Uudenmaan kulttuuriympäristöt, Uudenmaan liitto, 2012



Keravan kaupungin rakennusjärjestys, Keravan kaupunki, 2011



Keravan liikennejärjestelmäsuunnitelma 2035, liikennemelukartat



Keravan kaupungin tunnettujen muinaisjäännösten tarkastusinventointi 2013 – 2014



Keravan luontoselvitys 2014

VAIKUTUKSET
Asemakaavamuutoksen valmistelun yhteydessä arvioidaan asemakaavamuutoksen vaikutuksia ympäröiviin
alueisiin, kaupunkikuvaan, kulttuuri- ja rakennushistoriallisiin arvoihin, 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, Keravanseura ry, Keravan Yrittäjät ry, Keski-Uudenmaan Kauppakamariyksikkö, Keravan vammaisneuvosto
ja Keravan Vanhusneuvosto
 Kaupungin asiantuntija ja luottamuselimet
 Viranomaiset: Uudenmaan ELY-keskus, Museovirasto, Liikennevirasto, Keski-Uudenmaan
ympäristökeskus, Keski-Uudenmaan pelastuslaitos ja Keski-Uudenmaan maakuntamuseo
 Muut yhteistyö- ja asiantuntijatahot: Elisa Oyj, Sonera Carrier Networks Oy, Keravan Energia Oy ja
Kiinteistö Oy Nikkarinkruunu
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. Kaikki asemakaavahankkeet löytyvät Keravan karttapalvelusta
(kartta.kerava.fi).
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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
Aloitusvaihe/syksy 2017
Asemakaavamuutoksen vireilletulosta ja osallistumis- ja arviointisuunnitelman (OAS) nähtävilläolosta
tiedotetaan, ja OAS asetetaan nähtäville mielipiteiden esittämistä varten kahden viikon ajaksi. Mahdolliset
mielipiteet osallistumis- ja arviointisuunnitelmasta tulee jättää nähtävilläolon aikana.
Valmisteluvaihe/ talvi 2017
Asemakaavamuutoksen luonnosta laadittaessa huomioidaan mahdollisuuksien mukaan osallistumis- ja
arviointisuunnitelmasta saadut mielipiteet. Asemakaavamuutoksen luonnoksen nähtävilläolosta
tiedotetaan, ja luonnos asetetaan nähtäville mielipiteiden esittämistä varten kolmen viikon ajaksi.
Mahdolliset mielipiteet luonnoksesta tulee jättää nähtävilläolon aikana.
Ehdotusvaihe/ kevät 2018
Osallistumis- ja arviointisuunnitelmasta sekä luonnoksesta saadut mielipiteet mahdollisuuksien mukaan
huomioiden laaditaan asemakaavamuutoksen ehdotus, 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 kaupunkikehitysjaostossa ja mikäli mahdollista,
ne pyritään ottamaan huomioon laadittaessa lopullista ehdotusta. Kaikille muistutuksen tehneille, jotka
ovat antaneet yhteystietonsa, lähetetään kaupungin perusteltu kannanotto kaupunkikehitysjaoston
käsittelyn jälkeen.

Hyväksymisvaihe/kesä 2018
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 internet-sivuilla ja karttapalvelussa.
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/syksy 2018
Kaavamuutoksen hyväksymispäätös saa lainvoiman noin kuuden viikon kuluttua hyväksymisestä, mikäli
hyväksymispäätöksestä ei valiteta.
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Kaavamuutos tulee voimaan, kun siitä on kuulutettu Viikkouutiset Keski-Uusimaa -lehdessä, kaupungin
ilmoitustaululla, kirjastossa ja internetissä (www.kerava.fi).

VIRANOMAISYHTEISTYÖ
Asemakaavamuutoksesta ei ole tarpeen järjestää viranomaisneuvottelua. Tarvittava yhteistyö hoidetaan
muilla keinoin. Viranomaisia tiedotetaan kaavamuutoksesta kaavan kaikissa vaiheissa.

LAUSUNNOT
Tarvittavat lausunnot pyydetään viranomaisilta ja yhteisöiltä, joiden toimialaa asemakaavamuutos koskee.

ASEMAKAAVAMUUTOKSEN VALMISTELIJA JA YHTEYSTIEDOT
Valmistelija

Yhteystiedot

kaava-arkkitehti Marja Pelo
Puhelin: 040 318 2316
Sähköposti: marja.pelo@kerava.fi

Keravan kaupunki
Kaupunkikehityspalvelut
Kultasepänkatu 7, PL 123, 04250 Keravan kaupunki

kaavasuunnittelija-harjoittelija Jani Ylimäki
Puhelin: 040 318 2846
Sähköposti: jani.ylimaki@kerava.fi

Sähköposti: kaupunkisuunnittelu@kerava.fi
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