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Metsolantie 2 ja 4
OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA
Asemakaava muutos (nro 2381)
Asemakaavan muutos koskee 1. Kalevan kaupunginosan korttelia 50.

Suunnittelualueen likimääräinen rajaus opaskartalla.

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma (OAS)
Osallistumis- ja arviointisuunnitelmassa kerrotaan:
• 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 laatimiseen on ryhdytty kaupungin aloitteesta. Alueelle sijoittuu entinen vanhainkoti, joka on tarkoitus suojella ja samalla tutkitaan sen käyttömahdollisuuksia esimerkiksi asuinkäytössä.
Lisäksi asemakaavamuutoksen tarkoituksena on tutkia, onko terveyskeskuksen ja vanhainkodin osilta tarvetta muille kaavamuutoksille.

SUUNNITTELUTILANNE
Nykytilanne
Suunnittelualue sijaitsee Kalevan kaupunginosassa noin kilometrin etäisyydellä Keravan keskustasta luoteeseen. Suunnittelualueen pinta-ala on noin 3,45 hehtaaria. Suunnittelualue rajautuu katualueisiin; Kokontie,
Metsolantie ja Tuusulantie. Suunnittelualueella sijaitsee Keravan terveyskeskus ja tehostetun palveluasumisen palvelukeskus Hopeahovi sekä tyhjillään oleva Keravan entinen vanhainkoti, joka on nimeltään Kunnalliskoti. Entinen vanhainkoti on rakennettu vuonna 1928 ja siihen on tehty laajennuksia vuonna 1932. Rakennus on toiminut ennen vanhainkotia eläinlääkärin Öhmanin huvilana. Rakennus on säilyttänyt hyvin
oman aikakautensa tyylipiirteet.

Suunnittelualueen rajaus ilmakuvassa.

Maanomistus
Suunnittelualue on kaupungin omistuksessa.

Maakuntakaava
Uusimaa-kaava 2050 on pääosin tullut voimaan 24.9.2021 hallinto-oikeuden katsottua täytäntöönpanokiellon aiheettomaksi. Uusimaa-kaavassa 2050 suunnittelualue sijaitsee taajamatoimintojen kehittämisvyöhykkeelle. Suunnittelualue sijaitsee lentomelualueelle (Lden 55dB) ja lähelle lentoradan ratayhteyden liikennetunnelin aluevarausta.

Ote Uusimaa-kaava 2050 -kokonaisuudesta. Suunnittelualueen likimääräinen sijainti on osoitettu
punareunaisella ympyrällä.
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Yleiskaava
Voimassa olevassa Keravan yleiskaavassa 2035 suunnittelualue on merkitty julkisten palvelujen ja hallinnon
alueeksi (PY). Alueella sallitaan täydennysrakentaminen. Alueen poikki on osoitettu ohjeellinen viheryhteystarve Seponpuiston ja Kalevan urheilupuiston välille. Viheryhteyden tulee olla riittävän leveä, jotta se voi
toimia myös ekologisena yhteytenä. Suunnittelualue rajautuu etelästä Tuusulantiehen, joka on merkitty
yleiskaavaan yhdystieksi/kokoojakaduksi (Yt/kk). Pohjoisesta alue rajautuu kehitettävään pientalovaltaiseen
asuinalueeseen (AP-2) ja idästä urheilu- ja virkistyspalvelujen alueeseen (VU).

Ote yleiskaavasta 2035. Suunnittelualueen likimääräinen sijainti on osoitettu punareunaisella ympyrällä.
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Asemakaava
Suunnittelualue sijoittuu voimassa olevassa asemakaavassa korttelin 50 tontille 4, joka on osoitettu sosiaalitointa ja terveydenhoitoa palvelevien rakennusten korttelialueeksi (YS-5). Tontille on varattava autopaikkoja yksi autopaikka 200 kerrosalaneliömetriä kohti. Suurin sallittu kerrosluku on kolme ja tontin tehokkuusluku on 0,75. Tontin ympärille on asemakaavassa määrätty istutettavan alueen osia. Lisäksi tontille
sijoittuu maanalaisia johtoja varten varattuja alueen osia. Suunnittelualue rajautuu joka suunnasta katualueisiin.

Ote ajantasakaavasta. Suunnittelualueen sijainti on osoitettu punaisella rajauksella.
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Päätökset
Suunnittelualuetta koskevia päätöksiä ja suunnitelmia.
• Keravan kaupunkistrategia
• Asuntopoliittinen ohjelma 2018-2021
• Keravan yleiskaava 2035
• Keravan liikennejärjestelmäsuunnitelma 2035
• Keravan kaupungin rakennusjärjestys
• Keravan rakennusinventointi
• MAL-sopimus
• Viherkaava

VAIKUTUKSET
Asemakaavamuutoksen valmistelun yhteydessä arvioidaan tarpeellisessa määrin sen merkittävät vaikutukset kaavamuutoksen tehtävä ja tarkoitus huomioon ottaen. Vaikutuksia arvioidaan mm. rakennettuun ympäristöön, kulttuuriympäristöön, luontoon ja luonnonympäristöön, kaupunkikuvallisiin arvoihin sekä liikennejärjestelyihin. Listaus ei ole kattava ja sitä voidaan täydentää kaavaprosessin aikana. 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: Kerava-seura ry, Keravan Omakotiyhdistys ry, Keravan Yrittäjät ry, Keravan
vammaisneuvosto, Keravan ympäristösuojeluyhdistys ry, Keravan yrittäjät ry, Keravan vanhusneuvosto, Keski-Uudenmaan Kauppakamariyksikkö ja Keski-Uudenmaan Nuorkauppakamari ry
• Kaupungin asiantuntijat ja luottamuselimet
• Viranomaiset: Uudenmaan ELY-keskus, Keski-Uudenmaan ympäristökeskus, Keski-Uudenmaan alueellinen vastuumuseo, Keski-Uudenmaan pelastuslaitos ja Finavia
• Muut yhteistyö- ja asiantuntijatahot: Telia Finland Oyj, Elisa Oyj, DNA Oyj, Keravan Energia Oy,
Helsingin seudun liikenne (HSL)
Luettelo ei ole kattava ja sitä voidaan tarkistaa suunnittelun aikana.

OSALLISTUMINEN JA VUOROVAIKUTUKSEN JÄRJESTÄMINEN
Asemakaavamuutoksen nähtävilläoloista kuulutetaan Keski-Uusimaa Viikko-lehdessä, kaupungin ilmoitustaululla, Keravan kaupungin karttapalvelussa 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 lopussa.
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SUUNNITTELUN ARVIOITU AIKATAULU
Aloitusvaihe: alkuvuosi 2022
Asemakaavamuutoksen vireilletulosta ja osallistumis- ja arviointisuunnitelman (OAS) nähtävilläolosta tiedotetaan, ja OAS asetetaan nähtäville lausuntojen ja mielipiteiden esittämistä varten 2-4 viikon ajaksi. Mahdolliset mielipiteet osallistumis- ja arviointisuunnitelmasta tulee jättää nähtävilläolon aikana.
Valmisteluvaihe: kevät 2022
Asemakaavamuutoksen luonnosta laadittaessa huomioidaan mahdollisuuksien mukaan osallistumis- ja
arviointisuunnitelmasta saadut lausunnot ja mielipiteet. Asemakaavamuutoksen luonnoksen nähtävilläolosta tiedotetaan, ja luonnos asetetaan nähtäville lausuntojen ja mielipiteiden esittämistä varten 2-4 viikon
ajaksi. Mahdolliset lausunnot ja mielipiteet luonnoksesta tulee jättää nähtävilläolon aikana.
Ehdotusvaihe: kesä 2022
Luonnoksesta saadut lausunnot ja 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.
Hyväksymisvaihe: syksy 2022
Asemakaavamuutoksen hyväksyy kaupunginhallitus. Kaavan hyväksymispäätöksestä tiedotetaan kuuluttamalla kaupungin ilmoitustaululla, lehtikuulutuksella Keski-Uusimaa Viikko-lehdessä sekä kaupungin kotisivuilla internetissä www.kerava.fi. Hyväksytty asemakaava on nähtävillä Keravan kaupungin kaupunkikehityspalveluiden kotisivuilla. Kaikille muistutuksen tehneille, jotka ovat antaneet yhteystietonsa, lähetetään
kaupungin perusteltu kannanotto kaavan hyväksymisen jälkeen. Kaavan hyväksymistä koskevasta päätöksestä on mahdollisuus valittaa (valitusaika 30 päivää) Helsingin hallinto-oikeuteen.
Päätöksen voimaantulo: talvi 2022
Asemakaavamuutoksen hyväksymispäätös saa lainvoiman noin kuuden viikon kuluttua hyväksymisestä,
mikäli hyväksymispäätöksestä ei valiteta. Asemakaavamuutos tulee voimaan, kun siitä on kuulutettu KeskiUusimaa Viikko-lehdessä, kaupungin ilmoitustaululla ja internetissä (www.kerava.fi).

VIRANOMAISYHTEISTYÖ
Viranomaisneuvottelua ei järjestetä, koska asemakaavatyö ei koske valtakunnallisia tai tärkeitä seudullisia
alueidenkäyttötavoitteita eikä muutoin ole maankäytön, luonnonarvojen, kulttuuriympäristön tai valtion
viranomaisen toteuttamisvelvollisuuden kannalta merkittävä. Viranomaisyhteistyö järjestetään käyttämällä
lausuntomenettelyä.

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

ASEMAKAAVAN JA ASEMAKAAVAMUUTOKSEN LAATIJA JA YHTEYSTIEDOT
Laatija

Yhteystiedot

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

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

VÄHÄINEN KAAVAMUUTOS

VÄHÄINEN KAAVAMUUTOS

PROSESSIVAIHE
ALOITUS

OSALLISTUMINEN

Kaavamuutoshakemus
Neuvottelut kaupunkikehityspalveluiden kanssa
Käynnistämissopimus
Osallistumis- ja arviointisuunnitelma laaditaan ja
asetetaan nähtäville 2-4
viikon ajaksi

Mielipiteen esittäminen
osallistumis- ja arviointisuunnitelmasta sen nähtävilläoloaikana

VALMISTELUVAIHE

Kaavaluonnos laaditaan ja
asetetaan nähtäville 2 - 4
viikon ajaksi

Mielipiteen esittäminen
kaavaluonnoksesta sen
nähtävilläoloaikana

KAAVAEHDOTUS

Kaavaehdotus laaditaan ja
asetetaan nähtäville 30
päivän ajaksi

Muistutuksen esittäminen kaavaehdotuksesta
sen nähtävilläoloaikana

HYVÄKSYMINEN

Kaavan hyväksyy kaupunginhallitus

Valitusmahdollisuus
Helsingin hallintooikeuteen

VOIMAANTULO

Kaava tulee voimaan noin
kuuden viikon kuluttua
hyväksymisestä, mikäli
hyväksymispäätöksestä ei
valiteta
Kaava tulee voimaan kuuluttamalla siitä lehtikuulutuksella ja internetissä
www.kerava.fi
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