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Ilmoitus kaavoituksen vireille tulosta
Teillä on mahdollisuus osallistua kaavoitukseen

Muutoksia Lintukallionpolulle
Asemakaavan muutos nro 002035, Martinlaakso
Osallistumis- ja arviointisuunnitelma
Kaavamuutoksen tavoitteena on parantaa koulutietä Lintukallionpolulla erottamalla ajoneuvoliikenne
kevyestä liikenteestä. Samalla on tarkoitus suojella punatiilinen tornimuuntaja ja säilyttää katualueella olevaa puustoa.

Nykytilanne, lähtötiedot
Ɣ Maakuntakaavassa alue on taajamatoimintojen aluetta.
Ɣ Yleiskaavassa alue on pientaloaluetta.
Ɣ Voimassa olevassa asemakaavassa kortteli 17577 on
yleisten rakennusten korttelialuetta (Y). Kivivuorenpolku ja
Lintukallionpolku ovat jalankululle varattua katualuetta.
Ɣ Katualueella on kaupunkikuvallisesti arvokas tornimuuntamo ja katualueella kasvaa mäntyjä.
Ɣ Lintukallionpolun varrella on kaksi päiväkotia ja etelämpänä koulu (0-6 luokat).
Ɣ Kaupunkisuunnittelulautakunta päätti 21.5.2008, että
asemakaavamuutos nro 001908 jaetaan kahdeksi eri
alueeksi. Tämä on kyseisen kaavamuutosalueen eteläosa.

Ketkä ovat osallisia?
Ɣ naapurit
Ɣ kaupunginosan asukkaat, yritykset, työntekijät, asukasym. yhdistykset
Ɣ kaupungin viranomaiset
Ɣ Kivimäen koulu ja päiväkoti, opettajat, oppilaat ja
vanhemmat
Ɣ Uudenmaan ympäristökeskus
Ɣ Elisa Networks Oy, Vantaan Energia Oy
Ɣ kunnan jäsenet ja ne, jotka katsovat olevansa osallisia

Asemakaavan muutosalueen sijainti.

Muuntaja

Kuinka osallistuminen järjestetään?
Mäntyjä

Ź Mielipiteitä ja tavoitteita kaavoitukselle voi esittää 28.11.2008 mennessä kirjallisesti osoitteella
Vantaan kaupunki, kaupunkisuunnittelu,
Timo Kallaluoto, Kielotie 28, 01300 VANTAA
tai sähköpostilla timo.kallaluoto@vantaa.fi
tai suullisesti puh. 8392 2675 (varmimmin 5.11.2008
klo 12-13).
Samalla pyydetään ilmoittamaan asemakaavamuutoksen numero 002035.

Asemakaavamuutoksen kuvaus.
Ajoneuvoliikenne.
Kevyt liikenne (koulutie).
Kaava-alueen alustava rajaus.

Ɣ Asemakaavoituksen alkaminen ilmoitetaan Vantaan
Sanomissa 2.11.2008 sekä kirjeellä tai sähköpostilla
naapureille ja viranomaisille. Isännöitsijää pyydetään
välittämään tieto kaavoituksesta yhtiönsä asukkaille ja
osakkaille.
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Ɣ Kaavamuutoksen aiemmat käsittelyt
Asiaa on käsitelty kaavamuutosnumerolla 001908, josta
laadittiin osallistumis- ja arviointisuunnitelma 11.4.2007.
Kaavoituksen vireille tulo ilmoitettiin mm. kaavoituskatsauksessa 1.4.2007 ja Vantaan Sanomissa 22.4.2007.
Paikalla järjestettiin MRL 62 § mukainen osallistuminen
25.4.2007. Mielipiteet ja tavoitteet kaavoitukselle pyydettiin
16.5.2007 mennessä.
Kaupunkisuunnittelulautakunta 21.5.2008 palautti asian
uudelleen valmisteltavaksi siten, että kaava-alueen eteläja pohjoisosat käsitellään erillisinä kaavamuutoksina.
Alueeseen on kohdistunut asemakaavan muutoshakemus
nro 001843, jolla haettiin tontin laajentamista katualueelle,
mutta hakemus on peruttu.
Asian käsittely jatkuu nyt kaava-asiana nro 002035.

Mitä arvioidaan?

Ote voimassa olevasta asemakaavasta 1:2000
AOR Rivitalojen ja erillisten pientalojen korttelialue.
ALK
Yhdistettyjen liike- ja asuntokerrostalojen korttelialue.
LP
Pysäköimisalue.
P
Puisto.
Y
Yleisten rakennusten korttelialue.
Jalankulkua varten varattu katu.
e=0,6 Tonttitehokkuus eli kerrosalan suhde tontin alaan.
III
Suurin sallittu kerrosluku (roomalaisin numeroin)

Ɣ 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 §)
Ɣ Asemakaavatyön lähtökohdat ja tavoitteet on esitetty
tässä osallistumis- ja arviointisuunnitelmassa, johon voi
tutustua internetissä www.vantaa.fi/kaupunkisuunnittelu
sekä kaupunkisuunnittelun asiakaspalvelussa (Kielotie 28)
ja Myyrmäen yhteispalvelupisteessä (Myyrmäkitalossa).
Osallistumis- ja arviointisuunnitelmaan voidaan tehdä työn
kuluessa tarvittaessa muutoksia ja täydennyksiä.
Ɣ Viranomaisyhteistyö järjestetään työn kuluessa
erikseen sovittavin neuvotteluin.
Ɣ Kaavan nähtävillä olosta ja voimaan tulosta
kuulutetaan Vantaan Sanomissa ja Hufvudstadsbladetissa
sekä muussa kunnassa asuville maanomistajille
tavallisella kirjeellä.
Ɣ Kaavoitustyön vaiheesta ilmoitetaan vähintään kerran
vuodessa kaavoituskatsauksessa Vantaan Sanomissa.

Asemakaavamuutoksen selostuksessa esitetään
vertailu valtakunnallisiin alueidenkäyttötavoitteisiin
vertailu maakuntakaavaan, yleiskaavaan ja voimassa
olevaan asemakaavaan
Lintukallionpolun liikenne ja koulutie
tornimuuntajan suojeluarvot
arvio katualueella olevasta puustosta
suhde lentomeluun
osallistumisesta saatu palaute
ote voimassa olevasta asemakaavasta ja asemakaavan muutosehdotus.

Asemakaavamuutoksen käsittely
Asemakaavan muutosehdotuksen hyväksyy nähtäville
kaupunkisuunnittelulautakunta. Kaavamuutosehdotus on
nähtävillä 30 vrk, jolloin osallisilla on tilaisuus esittää siitä
muistutus. Kaavaehdotuksesta pyydetään tarpeelliset
lausunnot. Kaavamuutoksen hyväksyjä on kaupunginvaltuusto. Mikäli tornimuuntajaa ei esitetä suojeltavaksi,
kaavamuutoksen hyväksyjä on kaupunginhallitus.

Asemakaavan suunnittelusta vastaa
Vantaan kaupunki, kaupunkisuunnittelu,
aluearkkitehti Timo Kallaluoto, Kielotie 28, 01300 Vantaa.
Puh. 8392 2675, fax 8392 2458,
sähköposti timo.kallaluoto@vantaa.fi

Päiväys ja allekirjoitus
Vantaalla 28.10.2008

Timo Kallaluoto, aluearkkitehti

Kaupunkisuunnittelun kotisivut
www.vantaa.fi/kaupunkisuunnittelu
Kaupunkisuunnittelun asiakaspalvelu
Tieto kaavamuutoksen vaiheesta: Kielotie 28, katutaso
p. 8392 2242, 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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Vantaan kaupunki
Kaupunginosa 17

Vanda stad
Stadsdel 17

MARTINLAAKSO

MÅRTENSDAL

Asemakaavan muutos nro 002035
Kortteli 17577 sekä katualuetta

Ändring av detaljplanen nr 002035
Kvarteret 17577 samt gatuområde

Tonttijako
Kortteli 17577

Tomtindelning
Kvarteret 17577

Luonnos 28.10.2008

Utkast 28.10.2008

1:2000

Ote asemakaavan muutosehdotuksesta nro 001908, kaupunkisuunnittelulautakunta 21.5.2008.
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Asemakaavamerkintöjä ja -määräyksiä

Detaljplaneteckningar och -bestämmelser
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