VANTAAN KAUPUNKI
Länsi-Vantaan asemakaavayksikkö

11.2.2009

Ilmoitamme kaavoituksen vireille tulosta
Teillä on mahdollisuus osallistua kaavoitukseen

Asemakaavaa muutetaan Timmermalminkujalla
Asemakaavamuutos nro 002037, Askisto
Osallistumis- ja arviointisuunnitelma
Timmermalminkujan asemakaavamuutos on aiemmin ollut osa asemakaavaa nro 262200, Koivurinne 1.
Asemakaava on kuitenkin tarkoituksenmukaista jakaa osiin, joista tämä on yksi. Tämä asemakaavamuutos
käsittää Timmermalminkujaan liittyvät korttelit 20040 ja 20042, joissa asemakaavaa muutetaan Vihdintien
meluselvityksen (2006) ja kehittämiselvityksen (2008) edellyttämällä tavalla.
Ilmakuva kaavamuutosalueelta. Nykytilanne.

Asemakaavan muutosalueen sijainti.
Ote voimassaolevasta asemakaavasta.
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Korttelin numero.
Pienteollisuusrakennusten korttelialue.
Puisto.
Tonttitehokkuus eli kerrosalan suhde tontin alaan.
Suurin sallittu kerrosluku (roomalaisin numeroin)

Nykytilanne ja lähtötiedot
Ɣ Maakuntakaavassa alue on taajamatoimintojen aluetta.
Ɣ Voimassa olevassa yleiskaavassa (1992) alue on
ympäristöhäiriötä aiheuttamatonta työpaikka-aluetta.
Ɣ Kaupunginvaltuuston 17.12.2007 hyväksymässä yleiskaavassa alue on teollisuusaluetta, jolla ympäristö asettaa
toiminnan laadulle erityisiä vaatimuksia (TY).
Ɣ Voimassa olevassa asemakaavassa vuodelta 1980
kaavamuutosalue on pienteollisuusrakennusten korttelialuetta (TP7), jossa kullekin tontille saa rakentaa enintään
kaksi asuntoa, sekä katualuetta ja puistoa (P).
Ɣ Maan omistaa katu- ja puistoalueiden osalta Vantaan
kaupunki, korttelialueiden osalta yksityiset.
Ɣ Vihdintien kehittämisselvityksessä (Tiehallinto 2008)
Timmermalminkujan liittymä Vihdintielle on esitetty
suljettavaksi.

Ɣ Alueella on nyt 5 asuinrakennusta ja 2 teollisuusrakennusta
Ɣ Alueelle on laadittu yleiskaavan ja aiemmin järjestettyjen
osallistumisten, viranomaisneuvottelun ja Vihdintien
kehittämisselvityksen pohjalta asemakaavan muutosluonnos, joka on kuvattu jäljempänä.

(Kielotie 28), Myyrmäen yhteispalvelupisteessä (Kilterinraitti 6) ja internetissä www.vantaa.fi/kaupunkisuunnittelu.

Kaavamuutoksen kuvaus ja perustelut
Vihdintien kehittämisselvitys (Tiehallinto 2008) edellyttää
Timmermalmintien liittymän sulkemista. Liittymä korvataan
suunnitellulla Askiston eritasoliittymällä ja sinne johtavalla
Kurkihirsi-kadulla. Eritasoliittymää koskevat asemakaava
nro 261100 (Koivurinne 1) ja asemakaavamuutos nro
001781. Lisäksi Vihdintien meluselvitykset edellyttävät
asemakaavan ajantasaisuuden arviointia ja asemakaavan
melumääräysten tarkistamista. Asemakaavan muutosluonnos on esitetty sivuilla 3 - 4.

Ketkä ovat osallisia?
Ɣ alueen sekä viereisten ja vastapäisten alueiden
omistajat, vuokralaiset ja asukkaat (naapurit)
Ɣ kaupunginosan tai lähialueen asukkaat, yritykset,
työntekijät, asukas- ym. yhdistykset
Ɣ kaupungin viranomaiset
Ɣ Uudenmaan ympäristökeskus, Tiehallinto, Finavia
Ɣ Vantaan Energia Oy, Elisa Oyj
Ɣ kunnan jäsenet ja ne, jotka katsovat olevansa osallisia.
Vuorovaikutus kaavaa valmisteltaessa
"Kaavoitusmenettely tulee järjestää ja suunnittelun lähtökodista, tavoitteista ja mahdollisista vaihtoehdoista kaavaa
valmisteltaessa tiedottaa niin, että alueen maanomistajilla
ja niillä, joiden asumiseen, työntekoon tai muihin oloihin
kaava saattaa huomattavasti vaikuttaa, sekä viranomaisilla ja yhteisöillä, joiden toimialaa suunnittelussa käsitellään (osallinen), on mahdollisuus osallistua kaavan valmisteluun, arvioida kaavoituksen vaikutuksia ja lausua kirjallisesti tai suullisesti mielipiteensä asiasta." (MRL 62 §)

Kuinka osallistuminen järjestetään?
Ɣ Asemakaavoituksen alkaminen ilmoitetaan Vantaan
Sanomissa 22.2.2009 sekä tavallisella kirjeellä tai sähköpostilla maanomistajille, naapureille ja viranomaisille.
Isännöitsijää pyydetään välittämään tieto kaavoituksesta
yhtiönsä asukkaille ja osakkaille.
Ź Asemakaavan muutosluonnokseen voi tutustua
23.2. - 24.3.2009 Myyrmäen yhteispalvelupisteessä
Myyrmäkitalossa (Kilterinraitti 6, ma-to 8-18, pe 8-13) ja
kaupunkisuunnittelun asiakaspalvelussa (Kielotie 28 katutaso, Tikkurila, ma-to 8.15-16, pe 8.15-15).
Ź Aluearkkitehti on tavattavissa Askiston koululla,
Uudentuvantie 5, keskiviikkona 25.2.2009 klo 18.00 19.30.
Ź Mielipiteitä asemakaavan muutosluonnoksesta voi
esittää 24.3.2009 mennessä
kirjallisesti osoitteella Vantaan kaupunki, kaupunkisuunnittelu, Timo Kallaluoto, Kielotie 28, 01300 VANTAA
tai sähköpostilla timo.kallaluoto@vantaa.fi
tai puhelimitse (varmimmin 25.2. klo 12-13) p. 8392 2675.
Samalla pyydetään ilmoittamaan nimi, osoite ja asemakaavamuutoksen numero 002037.
Ɣ Asemakaavatyön lähtökohdat ja tavoitteet on esitetty
tässä osallistumis- ja arviointisuunnitelmassa, johon voi
tutustua myös kaupunkisuunnittelun asiakaspalvelussa
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15.2. - 16.3.2007 Asemakaavaluonnos oli nähtävillä.
27.2.2007 klo 18 - 20 Asemakaavaluonnoksen esittely
Askiston koululla.
20.3.2007 MRL 66 § mukainen viranomaisneuvottelu.
4.12.2007 Tiehallinnon asukasilta Vihdintien järjestelyistä
Espoossa Kalajärvellä Ruskatalossa.
17.12.2007 Kaupunginhallitus hyväksyi yleiskaavan.
2008 Vihdintien kehittämissuunnitelma, Tiehallinto.
Ɣ Kaavan nähtävillä olo ja voimaan tulo kuulutetaan.
Ɣ Kaavoitustyön vaiheesta ilmoitetaan kerran vuodessa
kaavoituskatsauksessa.

Mitä arvioidaan?
Asemakaavamuutoksen selostuksessa esitetään
vertailu valtakunnallisiin alueidenkäyttötavoitteisiin
vertailu maakuntakaavaan, yleiskaavaan ja voimassa
olevaan asemakaavaan
Siltä osin, kun alueella on voimassa oikeusvaikutteinen yleiskaava, vertailu valtakunnallisiin alueidenkäyttötavoitteisiin ja maakuntakaavaan ei ole tarpeen
ja yleiskaavan sisältövaatimukset katsotaan selvitetyn
yleiskaavassa. / MRL 54 § 4. mom., MRA 25 §
ilmakuva nykytilanteesta
havainnepiirros / asemapiirros suunnitelmasta
suhde lento- ja tieliikennemeluun
osallistumisesta saatu palaute
ote voimassa olevasta asemakaavasta ja asemakaavan muutosehdotus.

Mistä sovitaan?
Kaavamuutokseen voi liittyä toteuttamissopimus.

Asemakaavamuutoksen käsittely
Asemakaavan muutosehdotuksen hyväksyy nähtäville
kaupunkisuunnittelulautakunta, tai mikäli tarvitaan
toteuttamissopimus, niin kaupunginhallitus. Kaavamuutosehdotus on nähtävillä 30 vrk, jolloin siitä on tilaisuus
esittää muistutus. Kaavamuutosehdotuksesta pyydetään
tarpeelliset lausunnot. Kaavamuutoksen hyväksyjä on
kaupunginvaltuusto.

Kuka asemakaavan suunnittelusta vastaa?
Vantaan kaupunki, kaupunkisuunnittelu, aluearkkitehti
Timo Kallaluoto, Kielotie 28, 01300 VANTAA
timo.kallaluoto@vantaa.fi, puh. 8392 2675, fax 8392 2458

Päiväys ja allekirjoitus
Vantaalla 11.2.2009
Vihdintien kehittämisselvitys, Tiehallinto 2008.
Osallistumis- ja arviointisuunnitelmaan voidaan tehdä työn
kuluessa tarvittaessa muutoksia ja täydennyksiä.

Timo Kallaluoto, aluearkkitehti

Ɣ Viranomaisyhteistyö järjestetään työn kuluessa erikseen sovittavin neuvotteluin.
Ɣ Kaavamuutoksen aiemmat käsittelyt
22.8.2000 ja 19.1.2004 Asemakaavan nro 261100, Koivurinne 1, osallistumis- ja arviointisuunnitelmat.
26.1.2004 Kaupunginhallitus antoi Koivurinne 1 -asemakaavaehdotuksen nro 261100 muistutuksiin ja lausuntoihin
vastineet ja päätti laajentaa kaava-aluetta pohjoiseen ja
Vihdintien länsipuolelle.
4.2.2004 klo 17-19 keskustelutilaisuus Askiston koululla.
10.2.2004 Martinlaakson aluetoimikunta.
5.5.2004 klo 17-19 Alustava luonnos esiteltiin Askiston
koululla.
29.11.2006 Vihdintien ja Tikkurilantien meluselvitys.

Kaupunkisuunnittelun kotisivut
www.vantaa.fi/kaupunkisuunnittelu
Kaupunkisuunnittelun asiakaspalvelu
Tieto kaavamuutoksen käsittelyvaiheesta. Kielotie 28, katutaso,
p. 8392 2242 ja 8392 2050 (ma-to 8.15 - 16.00, pe 8.15 - 15.00)
Lakiviitteet
Osallistuminen ja vuorovaikutus: MRL 6, 62–64 §; MRA 30–32 §.
Asemakaavaprosessi: MRL 52, 65, 67, 188 §; MRA 27, 32 §.
MRL = Maankäyttö- ja rakennuslaki.
MRA = Maankäyttö- ja rakennusasetus.
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Asemakaavan muutoksen luonnos 11.2.2009.

Poistettavat merkinnät.

Asemakaavaluonnos on nähtävillä 23.2. - 24.3.2009 Myyrmäkitalossa Myyrmäen yhteispalvelupisteessä (Kilterinraitti 6,
ma-to 8-18, pe 8-13) ja maankäyttötoimen asiakaspalvelussa (Kielotie 28, katutaso, ma-to 8.15 - 16.00, pe 8.15 - 15.00).
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