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20.8.2019
Osallistumis- ja arviointisuunnitelma on lakisääteinen (MRL 63 §) kaavan laatimiseen liittyvä asiakirja, jossa esitetään suunnitelma kaavan laatimisessa
noudatettavista osallistumis- ja vuorovaikutusmenettelyistä sekä kaavan vaikutusten arvioinnista.

1.

Sijainti ja nykytilanne

Kaava-alueen sijainti ja alustava rajaus kartalla.
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Kaava-alue sijaitsee Hausjärven kunnan Monnin Erkylän kylän aluetta Hyvinkään kaupungin rajan tuntumassa. Asemakaavoitettava alue käsittää kiinteistöt 86-401-1-615, 86-401-1-706, 86-401-1-612, 86-401-1-614, 86-4011-766, 86-401-1-613, 86-401-1-767, 86-401-1-989, 86-401-1-611, 86-4011-554, 86-401-1-581 ja 86-401-1-610 sekä osan Metsälammentiestä. Asemakaavamuutos koskee Rajakorventien aluetta kiinteistöllä 86-2-9901-1.
Suunnittelualueeseen lukeutuu teollisuuskiinteistöjä, kaksi pientalotonttia ja
metsäaluetta. Kaava-alue rajautuu etelässä Rajakorventiehen, idässä pientaloasutukseen ja lännessä rakentamattomaan metsäalueeseen sekä pohjoisessa peltoalueeseen. Suunnittelualue on pinta-alaltaan noin 13,9 ha.

2.

Tavoitteet

Kaavoituksen tavoitteena on eteläosan osin rakentuneen yritysaluevaltaisen
alueen ja Monnin eteläiseen liittymään yhdistyvän päätien asemakaavoitus ja
alueen rakenteen tiivistäminen uusilla täydennysrakentamistonteilla. Alueen
maankäytössä linjataan yritystoiminnan ja asumisen suhde. Alueella on huomattava määrä uudisrakentamispainetta, joka tarvitsee asemakaavallisen
ratkaisun. Alueen katuverkosto, Monnin pääkokoojakatu, tonttimäärä ja
käyttötarkoitukset, rakennusoikeuden määrä ratkaistaan asemakaavalla.

Alueen likimääräinen sijainti ortokuvassa.
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3.

Nykyinen suunnittelutilanne

3.1

Kaavoitus

3.1.1 Maakuntakaava
Maakuntakaava 2040 on kokonaismaakuntakaava, joka alueellisesti kattaa
koko Kanta-Hämeen maakunnan. Sisällöllisesti maakuntakaava kattaa kaikki
maankäyttömuodot. Maakuntavaltuusto hyväksyi kaavaehdotuksen kokouksessaan 27.5.2019. Maakuntakaava 2040 on 12.9.2019 kuulutettu tulemaan
voimaan maankäyttö- ja rakennuslain 201 §:n mukaisesti ennen kuin se on
saanut lainvoiman.
Maakuntakaavassa suunnittelualue on merkitty teollisuus- ja varastoalueeksi
(T), merkinnällä osoitetaan seudullisesti ja maakunnallisesti merkittäviä teollisuus- tai varastotoimintojen alueita. Kaava-alueelle on osoitettu ohjeellinen
uusi tielinja tai katu -merkintä, joka läpäisee alueen pohjois-eteläsuuntaisesti.

Ote Kanta-Hämeen kokonaismaakuntakaavasta 2040. Alueen sijainti on osoitettu punaisella nuolella.
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3.1.2 Yleiskaava
Kaava-alueella on voimassa kunnanvaltuuston 9.2.2016 § 6 hyväksymä ja oikeusvaikutteisena laadittu, osia Erkylän ja Vantaan kylistä koskeva Monnin
osayleiskaava, joka on saanut lainvoiman 17.3.2016.

Ote Monnin osayleiskaavasta.

3.1.3 Asemakaava
Alue on pääosin asemakaavoittamaton.
Suunnittelualueen etelä- ja itäpuolella on voimassa Erkylän, Rajakorventien
asemakaava, jonka katualue (Rajakorventie) sijoittuu osittain asemakaavaalueelle. Kaavassa suunnittelualeen eteläpuolinen katualue on Metsälammentien risteystä lukuun ottamatta osoitettu katualueen rajan osana, jonka kohdalta ei saa järjestää ajoneuvoliittymää.
Kaava-alueen eteläpuolella, Hyvinkään kaupungin puolella on Niinistön sähköasemakaava, joka on tullut voimaan 19.6.2019. Siinä suojaviheralue (EV)
ja energiahuollonalue (EN-1) rajutuvat pohjoisosastaan suunnittelualueeseen.
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Ote Erkylän, Rajakorventien ja Hyvinkään Niinistön sähköaseman asemakaavoista. Suunnittelualue on merkitty kuvaan sinisellä rajauksella.

3.2

Suunnittelualuetta koskevat selvitykset ja suunnitelmat

Kaavoituksen yhteydessä tarkasteltavia lähtöaineistoja ovat mm.
·

·
·
·
·
·
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Ylempiasteisten kaavojen, kuten maakuntakaavan ja yleiskaavan aineistot
o Tärinäselvitys 2010, Ramboll
o Monnin osayleiskaavan liikenneselvitys 2015, Ramboll
o Monnin osayleiskaavan luontoselvitys 2014, Ramboll
o Ympäristömeluselvitys, Hyvinkään lentokenttä 2005, Kari Pesonen
o Selvitys meritaimenten elinympäristöjen säilymisen kannalta
merkityksellisistä uomista 2015, Ramboll ja Virtavesiyhdistys
ry
o Monnin osayleiskaava 2006, Insinööritoimisto Paavo Ristola
Oy
Kanta-Hämeen maakunnallisesti arvokkaiden maisema-alueiden päivitysinventointi 2016
Hausjärven rakennetun kulttuuriympäristön selvitys 2005
Kanta-Hämeen Lumos -inventointi 2004-2005
Oivan avoin tietokanta
Museoviraston kulttuuriympäristön avoimet paikkatietoaineistot

3.3

Arvioitavat vaikutukset

Asemakaavan laadinnan yhteydessä huomioidaan MRL 54 §:n mukaiset kaavan vaikutukset rakennettuun ympäristöön, yhdyskuntarakenteeseen, maisemaan, liikenteeseen, virkistyskäyttöön ja luontoon.

4.

Alueen suunnittelutyön osalliset

MRL 62 §:n mukaan osallisia ovat viranomaiset ja yhteisöt, joiden toimialaa
suunnittelussa käsitellään sekä maanomistajat ja kaikki ne, joiden asumiseen,
työntekoon tai muihin oloihin kaava saattaa huomattavasti vaikuttaa. Asemakaavan osallisia ovat mm.
·
·
·

Hyvinkään kaupunki

·
·
·

Hämeen liitto
Hämeen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus, alueidenkäyttö
Uudenmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus, liikenne ja infrastruktuuri
Museovirasto, Hämeenlinnan toimisto
Kanta-Hämeen maakuntamuseo
Kanta-Hämeen pelastuslaitos
Riihimäen seudun terveyskeskuksen kuntayhtymä
Caruna Oy
Elisa Oyj
Telia Company AB
DNA Oyj
TUKES

·
·
·
·
·
·
·
·
·

5.

Alueen maanomistajat, naapurimaanomistajat, asukkaat ja yrittäjät
Hausjärven kunta
o tekninen lautakunta, sivistyslautakunta, perusturvalautakunta

Suunnittelutyön vuorovaikutus ja aikataulu

Asemakaavoituksen aloittamisesta, osallistumis- ja arviointisuunnitelman
(OAS) sekä kaavaluonnoksen ja -ehdotuksen nähtävillä oloista sekä asemakaavan hyväksymisestä ja voimaan tulosta ilmoitetaan kunnanviraston ilmoitustaululla sekä paikallislehdessä. Tietoa asemakaavan etenemisestä julkaistaan lisäksi kunnan Internet-sivuilla.
Asemakaavan luonnos- ja ehdotusvaiheessa kuullaan osallisia asettamalla
kaavaa koskeva aineisto (kaavakartta ja määräykset, selostus liitteineen)
määräajaksi virallisesti nähtäville. Kaavaluonnoksesta voi jättää mielipiteitä,
joka toimitetaan kunnanvirastolle, kaavoitukseen osoitettuna, nähtävillä olon
aikana. Ehdotusvaiheessa muistutukset tulee jättää kirjallisena nähtävillä
olon aikana.
Osallistumis- ja arviointisuunnitelma sekä kaavan laadintaan liittyvä aineisto
ovat nähtävillä kunnanvirastossa koko kaavan laadinnan ajan. Myös osallistumis- ja arviointisuunnitelmaa koskien voi jättää palautetta. Kaavan luonnosja ehdotusvaiheessa pyydetään lausunnot osallistumis- ja arviointisuunnitelmassa määritellyiltä viranomaistahoilta sekä tarvittaessa muilta asianosaisilta. Viranomaisneuvottelu pidetään tarvittaessa, yleensä mikäli kaavahankkeen tai sen vaikutusten katsotaan olevan merkittäviä.
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5.1

Kaavoituksen arvioitu aikataulu

Ajankohta

Vaihe

Osallistuminen

06/2019

Kunnanhallituksen päätös asemakaavoitustyön aloittamisesta (khall
11.6.2019 § 136)

Kuulutus vireille tulosta 26.6.2019

09-10/2019

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma nähtäville

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma nähtävillä kunnanvirastolla. OAS pidetään
nähtävillä koko kaavanlaadinnan ajan
sekä päivitetään tarvittaessa. Mielipiteiden esittäminen OAS:sta

10 / 2019

Kaavaluonnos kunnanhallituksessa,
päätös nähtäville asettamisesta

9-10/2019

Kaavaluonnos nähtävillä kunnanvirastolla.

Mielipiteiden esittäminen luonnoksesta,
luonnoslausuntojen pyytäminen

11-12 / 2019

Kaavaehdotuksen laadinta

Mielipiteiden ja luonnoslausuntojen huomiointi

1/ 2020

Khall, päätös ehdotuksen nähtäville
asettamisesta

1-2/2020

Kaavaehdotus nähtävillä

Muistutusten tekeminen, lausuntopyynnöt

3/2020

Kaavaehdotustarkennukset

Muistutusten ja lausuntojen huomioon
ottaminen, tarvittaessa viranomaisneuvottelu

3-4/2020

Kaavan hyväksyminen kunnanvaltuustossa

Valitusmahdollisuus kunnanvaltuuston
päätöksestä Hämeenlinnan hallinto-oikeuteen, valitusaika 30 vrk hyväksymispäätöksen tiedoksi saattamisesta.
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6.

Yhteystiedot

Hausjärven kunta
Kunnanjohtaja Pekka Määttänen
Puh. 040 767 6488
etunimi.sukunimi@hausjarvi.fi

Ramboll Finland Oy
Kaavoitusarkkitehti Eveliina Könttä
Puh. 040 6300 480
etunimi.sukunimi@ramboll.fi
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