MEIJERIN PUISTO ASEMAKAAVAN MUUTOS
OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS)

TYÖ 194b

ALOITE TAI HAKIJA

OSOITE TAI MUU PAIKANNUS
Alueen sijainti on merkitty yllä olevaan
opaskarttaotteeseen.
Hanke on tullut vireille aluetta kehittävän tahon aloitteesta.

SUUNNITTELUN KOHDE
Suunnittelualue

Suunnittelualue sijaitsee Lahdentien ja Osuustien kulmauksessa. Asemakaavan muutos koskee korttelin Meijerin puistoa kooltaan 3176 m2.

Suunnittelun tavoite

LÄHTÖTIEDOT
Nykytila

Asemakaavan muutoksen tarkoituksena on osoittaa vanhalle meijerin sikalalle uusi käyttötarkoitus osana puistoa, sekä muodostaa alueesta viihtyisä ja yhdyskuntarakenteessa toimiva kokonaisuus. Sikala parantaa puiston toimivuutta ja rajaa mahdollisia aktiviteettejä asumisen korttelista. Puistoon osoitetaan Meijeriä tukevaan kulttuuritoimintaa. Rakennukseen ei
saa sijoittaa majoitusta tai päivittäistavara myyntiä. Toiminnat eivät saa aiheuttaa yöaikana
häiriöitä.
Alueella sijaitsee nykyisin vanha sikala vuodelta 1907 ja sillä on rakennus- ja kulttuurihistoriallista sekä maisemallista merkitystä Mäntsälän keskustassa.

Maanomistus

Suunnittelualue on kokonaan kunnan omistuksessa.

Maakuntakaava

Alue on Uudenmaan maakuntakaavassa määritelty taajamatoimintojen alueeksi " ja sitä koskee lisäksi merkintä "Tiivistettävä alue."

Yleiskaava

Kunnanvaltuuston 14.06.2004 hyväksymässä, oikeusvaikutteisessa Kirkonkylän osayleiskaava
2020:ssa alue on merkitty keskustatoimintojen alueeksi (C).

Asemakaava

Aluetta koskeva asemakaava on vuodelta 2018.

Muut suunnitelmat ja päätökset

Alueen perustettavuus
Sikalan alue on hiekka- ja hietamaata. Alueelle ei ole tehty maaperäselvitystä.

TEHTÄVÄ
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Meijerin asemakaavan
muutos

Liittyminen kunnallisteknisiin verkostoihin
Kunnallistekniset verkostot ovat valmiina, samoin kaukolämpöverkko.
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Mäntsälän kunnan liikennejärjestelmäsuunnitelma
Liikennejärjestelmäsuunnitelman laati JP-Transplan Oy v.2003. Liikennejärjestelmäsuunnitelmassa on annettu kaikkia liikennemuotoja koskevia toimenpide-esityksiä koko kunnan liikenneverkon parantamiseksi.
Mäntsälän kaupan palveluverkkoselvitys
Palveluverkkoselvityksen laati Entrecon Oy v.2006. Palveluverkkoselvityksen tarkoituksena oli
jäsentää Mäntsälän vähittäiskaupan myymälärakennetta ja luoda näkemys kaupan palveluverkostosta v.2020.
ARVIOINTISUUNNITELMA

Asemakaavan laatimisen yhteydessä arvioidaan kaavan vaikutukset yhdyskuntarakenteeseen,
virkistyskäyttöön, maisemaan, luonnonolosuhteisiin, yhdyskuntatekniseen huoltoon, yhdyskuntatalouteen ja liikenteen toimivuuteen sekä ilmeneviin tarpeellisiin muihin tekijöihin.

OSALLISET

Osallisia ovat kuntalaiset, alueen maanomistajat ja ne, joiden asumiseen, työntekoon tai muihin oloihin kaava saattaa huomattavasti vaikuttaa sekä viranomaiset ja yhteisöt, joiden toimialaa suunnittelussa käsitellään.
Osallisia ovat mm.:
Kuntalaiset ja alueen maanomistajat
Mäntsälän Vesi
Mäntsälän Sähkö
Kunnan asiantuntijaviranomaiset:
Tekninen palvelukeskus

Valtion viranomaiset:
Uudenmaan liitto
Uudenmaan ELY-keskus

OSALLISTUMISEN JA VUOROVAIKUTUKSEN JÄRJESTÄMINEN

Asemakaavatyön lähtökohdat ja tavoitteet ovat tässä osallistumis- ja arviointisuunnitelmassa.

Asemakaavaehdotus

Luonnosvaiheen suunnitelmia ei aseteta erikseen nähtäville, koska kaavamuutoksen vaikutukset ympäristöön ovat vähäiset.

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma (OAS) on nähtävillä maankäyttöpalveluiden ilmoitustaululla (kunnantalo, Heikinkuja 4, 2 krs), sekä maankäyttöpalveluiden verkkosivuille.
(www.mantsala.fi). OAS:sta voi antaa palautetta asemakaavan valmistelijalle.

Asemakaavaehdotus hyväksytään kuntakehityslautakunnassa ja kunnanhallituksessa. Kaavaehdotus asetetaan MRA 27§ mukaisesti virallisesti nähtäville 30 päivän ajaksi. Asemakaavaehdotuksesta on mahdollista jättää muistutuksia. Vastineet jätettyihin muistutuksiin postitetaan
niille muistutuksen jättäneille, jotka ovat sitä kirjallisesti pyytäneet sekä jättäneet osoitteensa.
Ehdotuksen nähtäville asettamisesta ilmoitetaan paikallislehdissä, kuten kunnalliset ilmoitukset
julkaistaan.
Asemakaavan hyväksyy kunnanhallitus. Kunnanhallituksen hyväksymispäätöksestä voi tehdä
valituksen Helsingin hallinto-oikeuteen.
KÄSITTELYAIKATAULU
(tavoiteaikataulu)

Kaavaehdotus asetetaan nähtäville v.2019.
Kaavamuutos tulee kunnanhallituksen hyväksyttäväksi v.2019.

ASEMAKAAVAN VALMISTELIJA

Tapio Sillfors, asemakaava-insinööri email

PÄIVÄYS 03.06.2019

Lauri Pouru
kaavoitusjohtaja

tapio.sillfors@mantsala.fi

Liitteet: 1. Ote Kirkonkylän osayleiskaavasta.
2. Ote ajantasakaavasta.
3. Ote Kirkonkylän rakennuskulttuurin ja
kulttuurimaisemien inventoinnista.
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Liite 1
Ote Kirkonkylän osayleiskaavasta
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Liite 2
Voimassa oleva asemakaava

POISTUVA ASEMAKAAVA
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Liite 3
Ote Kirkonkylän rakennuskulttuurin ja
kulttuurimaisemien inventoinnista.
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