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VIHERTIE 44-46
ASEMAKAAVAN MUUTOS NRO 002337
Kaavamuutosalue sijaitsee ja Louhelantien ja Vihertien kulmassa. Toimistotalolle haetaan
asemakaavamuutosta, jolla toimistohuoneistoja voidaan muuttaa asuinhuoneistoiksi tarpeen mukaan.
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MITÄ ALUEELLE SUUNNITELLAAN?
Tontin omistaja hakee asemakaavan muutosta tontin pääkäyttötarkoitukseen. Olevassa rakennuksessa
on enimmäkseen toimistohuoneistoja, joita halutaan muuttaa asumiseen. Nykyisin rakennuksessa on
kaksi asuinhuoneistoa.
Kaavatyö on vuoden 2018 kaupunkisuunnittelun työohjelmassa. Kaavatyö noudattaa Vantaan
maapoliittisia linjauksia (2014), joiden mukaan keskustojen elinvoimaisuutta parannetaan ja
rakentamista suunnataan olemassa oleville alueille, erityisesti radanvarsien keskustoihin ja
joukkoliikennevyöhykkeille, joissa infrastruktuuri on valmiina. Maapolitiikalla pyritään monipuolisen ja
kohtuuhintaisen asuntotuotannon toteutumiseen. Kaavamuutoksen kohde sijaitsee lähellä hyviä
palveluja ja joukkoliikenneyhteyksiä ja on yleiskaavan keskustatoimintojen alueella.
Kaavaan liittyy maankäyttösopimus.

LÄHTÖTIEDOT
Suunnittelualue sijaitsee lähellä hyviä palveluja ja joukkoliikenneyhteyksiä ja on yleiskaavan
keskustatoimintojen aluetta. Martinlaakson keskukseen, jossa on kehäradan asema sekä linjaautoterminaali sekä ostoskeskus, on matkaa noin 400 metriä.
Rakennus on valmistunut 1986 ja se on kooltaan 2005 k-m². Tästä asuinhuoneistojen osuus on 256 km². Toimistohuoneistoja on 11. Kellarissa on varastoja ja lisäksi siellä toimii kuntosali.

Yleiskaavassa suunnittelualue sekä
viereinen Nesteen huoltoasema
sekä Viherpuisto 3-niminen
viheralue ovat keskustatoimintojen
aluetta (C), joka on varattu toimisto, liike- ja palvelutiloille, asunnoille
sekä keskusta-alueelle soveltuville
työpaikkatoiminnoille.
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Voimassa olevassa
asemakaavassa
suunnittelualue on
toimistorakennusten
korttelialuetta (KT),
ympäröivät alueet
ovat
huoltoasematoimintoj
en korttelialuetta
(LH(AM)) sekä
rivitalojen sekä
asuinpientalojen
korttelialueita (AOR,
AP).
Karttoja voit katsoa
myös:
kartta.vantaa.fi

MITEN KAAVAN VAIKUTUKSIA SELVITETÄÄN JA ARVIOIDAAN?
Vaikutusten arviointia tehdään kaavatyön yhteydessä ja se vaikuttaa kaavaratkaisun sisältöön.
Asemakaavamuutoksen selostuksessa arvioidaan keskeisiä vaikutuksia ja esitetään mm. suhteesta:
•
•
•
•

valtakunnallisiin alueidenkäyttötavoitteisiin, maakuntakaavaan ja yleiskaavaan
alue- ja yhdyskuntarakenteeseen
kaupunkikuvaan ja maisemaan
liikenteeseen

Asemakaavan selostuksessa esitetään johtopäätökset ja tiivistelmät selvityksistä sekä arvioidaan keskeisiä
vaikutuksia.
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KUINKA OSALLISTUMINEN JA VUOROVAIKUTUS JÄRJESTETÄÄN?
Osallisia ovat ne, joiden oloihin tai etuihin kaava saattaa huomattavasti vaikuttaa.
•
•
•
•
•
•

Kaavamuutoksen hakijat
Alueen maanomistajat ja maanvuokraajat
Viereisten ja vastapäisten alueiden omistajat ja vuokralaiset (naapurit)
Kaupunginosan tai lähialueen asukkaat, yritykset ja työntekijät,
Asukas- ym. yhdistykset
Kunnan jäsenet ja ne, jotka katsovat olevansa osallisia

Osallisia ovat myös ne viranomaistahot ja yhteisöt joiden toimialaa suunnittelussa käsitellään.
•
•
•
•

Uudenmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus
Pelastuslaitos
tietoliikenneverkkoja ylläpitävät yhtiöt, energiayhtiöt
Uudenmaan liitto, HSY, HSL, kaupungin viranomaiset

Osallistuminen järjestetään suunnittelun eri vaiheissa mm. suunnittelijatapaamisissa,
suunnittelukokouksissa, viranomaisneuvottelussa ja asettamalla suunnitelma nähtäville ja lausunnoille.
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KAAVAN ETENEMINEN, TIEDOTTAMINEN JA OSALLISTUMISTAVAT
VIREILLETULO
Kaavatyö on hyväksytty työohjelmaan 2018. Se julkaistaan myös kaavoituskatsauksessa joka jaetaan
jokaiseen vantaalaiseen kotiin. Kaavoituksen vireilletulosta tiedotetaan Vantaan Sanomissa tai
asukaslehdessä sekä kaupungin verkkosivuilla. Kaavatyöstä laaditaan osallistumis- ja
arviointisuunnitelma ja aloituskokouksessa määritellään osallistujat. Osallisille ilmoitetaan asiasta
kirjeellä tai sähköpostilla.
Mielipiteet
Jos teillä on huomautettavaa osallistumis- ja arviointisuunnitelman (OAS) sisällöstä, voitte ilmoittaa
mielipiteenne kirjeessä mainitulla tavalla. Osallistumis- ja arviointisuunnitelmaan voidaan tehdä työn
kuluessa tarvittaessa muutoksia ja täydennyksiä.

VALMISTELU
Kaavatyön valmisteluun osallistuvat kaupungin omat suunnittelijat ja asiantuntijat, konsultti sekä
sopimusvalmistelijat.
Suunnittelija on tavattavissa tontilla keskiviikkona 17.1.2018 klo 18-18:30.

KAAVAEHDOTUS
Kaupunkisuunnittelulautakunta käsittelee kaavaehdotuksen ja päättää kaavan asettamisesta nähtäville.
Nähtävilläolosta kuulutetaan kaupungin verkkosivuilla, Vantaan Sanomissa, Hufvudstadsbladetissa ja
kaupungin ilmoitustaululla. Tavoiteaikataulun mukaan asemakaavan muutosehdotus käsitellään
kaupunkisuunnittelulautakunnassa vuoden 2018 aikana.

Muistutukset ja lausunnot
Kaava(muutos)ehdotus on nähtävillä 30 päivän ajan, jolloin siitä on mahdollisuus jättää muistutus.
Lausunnot pyydetään kuukauden kuluessa. Muistutuksiin ja lausuntoihin annetaan vastineet.

HYVÄKSYMINEN JA VOIMAANTULO
Kaavan hyväksyy kaupunginvaltuusto. Kaavan voimaantulosta kuulutetaan kaupungin verkkosivuilla,
Vantaan Sanomissa, Hufvudstadsbladetissa ja kaupungin ilmoitustaululla. Kaavan
hyväksymispäätöksestä voi valittaa.
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LISÄTIETOJA
Kaava-asiakirjat ovat luettavissa internetissä www.vantaa.fi/ajankohtaiset_kaavat. Internetin kautta voit
seurata myös päätöksentekoa, nähtävillä olevia kaavoja ja yleisötilaisuuksia sekä saada tietoa
asemakaavaprosessin etenemisestä.
Aineistoon voit tutustua myös maankäyttötoimen asiakaspalvelussa (Kielotie 13, puh. 8392 2242, ma - to
8.15 - 16.00 ja pe 8.15 - 15.00) ja Vantaa-infoissa (Myyrmäki, Korso).

Asiaa hoitavat
kaavoitusinsinööri Mikko Järvi
Länsi-Vantaan asemakaavayksikkö
puhelin 050 302 9416
sähköposti etunimi.sukunimi@vantaa.fi

Suunnittelusta vastaa
aluearkkitehti Timo Kallaluoto
Länsi-Vantaan asemakaavayksikkö
puhelin 050 312 2132
sähköposti etunimi.sukunimi@vantaa.fi

Hankkeen
vaiheet ja
aineisto

Kaupungin verkkosivusto
www.vantaa.fi > asuminen ja ympäristö > kaavoitus
ja maankaytto > asemakaavoitus > Myyrmäen kaavat
Vantaan kartat, kaavat ja ilmakuvat
www.kartta.vantaa.fi
Maankäytön asiakaspalvelu
Kielotie 13, Tikkurila
puhelin 09 839 22242
avoinna ma-to 8.15-16, pe klo 8.15-15.
Vantaa-infot
Tikkurila, Korso, Myyrmäki

