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1. PERUS- JA TUNNISTETIEDOT
1.1 Tunnistetiedot
Asemakaavamuutoksen selostus, joka koskee 25. päivänä tammikuuta 2015
päivättyä asemakaavakarttaa.
Alueen määrittely:
Asemakaavan muutos koskee Mäntsälän kunnan kirkonkylän korttelia 738 osa.
Asemakaavan muutoksella muodostuu Mäntsälän kunnan kirkonkylän kortteli
738 osa.

1.2 Kaava-alueen sijainti
Alue sijaitsee Mäntsälän rautatieaseman ja keskustan välissä Riihenmäentien
risteyksessä.

1.3 Kaavan nimi ja tarkoitus
Väinöntien asemakaavan muutos.
Kaavatunnus xxx-xxx
Kaavamuutoksen tarkoituksena on tiivistää asuinrakentamista Mäntsälän
keskustan ja rautatieaseman välisellä alueella.
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2. TIIVISTELMÄ
2.1 Käsittelyvaiheet
Maankäyttölautakunta
Kunnanhallitus
OAS ja luonnos nähtävillä
Maankäyttölautakunta
Maankäyttölautakunta
Kunnanhallitus

27.8.2014 / 95 § vireille
15.9.2014 / 235 § vireille
24.9.-24.10.2014
00.0.2015 / 00§ ehdotus nähtäville
00.00.2015 / 00 §
00.00.2015 / 00 §

2.2 Asemakaava
Kaavamuutoksen tarkoituksena on tiivistää asuinrakentamista Mäntsälän
keskustan ja rautatieaseman välisellä alueella.

2.3 Asemakaavan aluevaraukset
Valtaosa kaavamuutosalueesta on osoitettu rivitalojen ja muiden kytkettyjen
asuinrakennusten korttelialueeksi (AR-1). Korttelialueen AR-1 pinta-ala on 3270
m2, jolloin asemakaavassa osoitetulla tehokkuusluvulla e=0,35
rakennusoikeudeksi muodostuu 1145 k-m2. Tämän lisäksi saa rakentaa
tarvittavat autosuojat ja jätehuoltokatokset. Pääasiallisen
ulkoverhousmateriaalin tulee olla puu. Autopaikkoja rakennetaan 1 ap/asunto ja
1 vieraspaikka/5 asuntoa. Autopaikkoja muodostuu arviolta 17.
Kaavamuutosalueen eteläosa on osoitettu suojaviheralueeksi (EV).

2.3 Asemakaavan toteuttaminen
Asemakaavan toteuttaminen aloitetaan kaavan saatua lainvoiman.

3. LÄHTÖKOHDAT
3.1 Selvitys suunnittelualueen oloista
3.1.1 Alueen yleiskuvaus
Alue sijaitsee Mäntsälän rautatieaseman ja keskustan välissä Riihenmäentien
risteyksessä liittyen Riihenmäen alueeseen.
3.1.2 Kaupunkirakenteellinen sijainti
Kaavamuutosalueen pohjoispuolella on erillispientalojen alue (AO), eteläpuolella
ja länsipuolella peltoa.
3.1.3 Luonnonympäristö ja maisema
Alue on rakentamaton, Väinöntien varressa on havupuita ja koivuja, muutoin
alue on peltoa.
3.1.4 Liikenne
Kaava-alue rajautuu Sälinkääntiehen, joka on seudullinen maantie Mäntsälästä
pohjoiseen. Pohjoispuolella erillispientaloalueen takana on Helsinki-Lahti
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moottoritie ja oikorata. Rautatieasemalle on matkaa n. 300m. Mäntsälän
keskustaan on matkaa n. 1km.
3.1.5 Kunnallistekniset verkostot
Alueella on rakennettu kunnallistekniikka, johon uudet rakennukset on
mahdollista liittää.
3.1.7 Maanomistus
Kaava-alueen maat ovat yksityisessä omistuksessa.

3.2 Suunnittelutilanne
3.2.1 Alueen kaavatilanne
Maakuntakaava
Ympäristöministeriö on vahvistanut 8.11.2006 Uudenmaan maakuntakaavan ja
1. vaihemaakuntakaavan 22.6.2010. Viimeisimpänä on vahvistettu (31.10.2014)
2. vaihemaakuntakaava, jossa suunnittelualue on merkitty tiivistyväksi alueeksi.

Uudenmaan vahvistettujen maakuntakaavojen yhdistelmä 11/2014

6

Yleiskaava
Kunnanvaltuusto on hyväksynyt 14.6.2004 aluetta koskevan oikeusvaikutteisen
Kirkonkylän osayleiskaava 2020:n. Kirkonkylän osayleiskaavassa alue on
osoitettu ”Pientalovaltainen asuntoalue (AP) merkinnällä. Suunnittelualuetta
koskee myös aluemerkintä sk-3 ”Taajamakuvallisesti arvokas alue”.
Osayleiskaava on lainvoimainen.

Kirkonkylän osayleiskaava 2020
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Asemakaava
Suunnittelualueella on voimassa Riihenmäentien jatke, rakennuskaava, joka on
vahvistettu 27.6.2000. Suunnittelualue on osoitettu erillispientalojen
korttelialueeksi.
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3.2.2 Kaava-aluetta koskevat päätökset ja selvitykset
Kaavan laatimispäätös
Asemakaavasuunnittelu on käynnistynyt maanomistajan aloitteesta.
Rakennusjärjestys
Rakennusjärjestys on hyväksytty kunnanvaltuustossa 1.12.2008
Rakennuskiellot
Alue ei ole rakennuskiellossa.
3.2.3 Muut suunnitelmat ja selvitykset
Sälinkääntien tienvarsimaisema on luokiteltu arvokkaaksi Mäntsälän kunnan
vuoden 2002 inventoinnissa ja Mäntsälän kirkonkylän vuonna 2004
vahvistetussa osayleiskaavassa. Osayleiskaavassa tienvarsimaisema on merkitty
osa-aluemerkinnällä sk-3, taajamakuvallisesti arvokas alue, ”Alueen
suunnittelussa ja toteutuksessa on kiinnitettävä huomiota alueen
taajamakuvallisten arvojen ja vanhan rakennuskannan säilymiseen. Alueen
suojelukysymykset ratkaistaan asemakaavassa. Aluetta koskevista
suunnitelmista tulee pyytää museoviranomaisen lausunto”.

4. ASEMAKAAVAN SUUNNITTELUN VAIHEET
4.1 Asemakaavan suunnittelun tarve
Asemakaavasuunnittelu on käynnistynyt yksityisen maanomistajan aloitteesta.
Kunnan tavoitteena on olemassa olevaa yhdyskuntarakennetta täydentävän
rakentamisen mahdollistaminen keskustan lähellä.

4.2 Suunnittelun käynnistäminen ja sitä koskevat päätökset
Maankäyttölautakunta
Kunnanhallitus
OAS ja luonnos nähtävillä
Maankäyttölautakunta
Maankäyttölautakunta
Kunnanhallitus

27.8.2014 / 95 § vireille
15.9.2014 / 235 § vireille
24.9.-24.10.2014
00.0.2015 / 00§ ehdotus nähtäville
00.00.2015 / 00 §
00.00.2015 / 00 §

4.3 Osallistuminen ja yhteistyö
4.3.1 Osallistumis- ja arviointisuunnitelma
Suunnittelun alkuvaiheessa on laadittu osallistumis- ja arviointisuunnitelma,
jossa on esitetty asemakaavatyön lähtökohdat ja tavoitteet. Osallistumis- ja
arviointisuunnitelma on ollut nähtävillä yhdessä asemakaavaluonnoksen kanssa
24.9.-24.10.2014 välisen ajan.
Osallistumis- ja arviointisuunnitelma on selostuksen liitteenä 1.
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4.3.2 Asemakaavaluonnos
Luonnos oli nähtävillä 24.9.-24.10.2014 välisen ajan. Luonnoksesta ei jätetty
yhtään lausuntoa eikä mielipidettä. Lausunnot pyydettiin luonnosvaiheessa vain
kunnan osastoilta.

nähtävillä ollut luonnos 2.6.2014

4.3.3 Viranomaisyhteistyö
Kaava-alueesta ei järjestetä viranomaisneuvottelua. Viranomaisilta pyydetään
tarvittavat lausunnot.

4.4 Asemakaavan tavoitteet
Asemakaavan tavoitteena on yhdyskuntarakennetta täydentävän rakentamisen
mahdollistaminen. Voimassa olevan kaavan mukainen rakennusoikeus kasvaa ja
rakennusten suurin sallittu kerrosluku (II) säilyy ennallaan
Suunnittelutavoitteet: kaksi uutta rivitaloa ja yksi pienkerrostalo (luhtitalo).
Rakennukset sijoitetaan siten, että ne suojaavat piha-aluetta liikennemelulta.
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5. ASEMAKAAVAN KUVAUS
5.1 Kaavan rakenne
Asemakaavan muutos mahdollistaa uutta asuntorakentamista noin 1145 k-m2.

5.2 Aluevaraukset ja mitoitus
AR-1
Rivitalojen ja muiden kytkettyjen asuinrakennusten korttelialue. Pääasiallinen
ulkoverhousmateriaali tulee olla puu.
Korttelialueen AR-1 pinta-ala on 3270 m2 jolloin asemakaavassa osoitetulla
tehokkuusluvulla e=0,35 rakennusoikeudeksi muodostuu 1145 k-m2. Tämän
lisäksi saa rakentaa tarvittavat autosuojat ja jätehuoltokatokset.
Autopaikkoja rakennetaan 1 ap/asunto ja 1 vieraspaikka/5 asuntoa. Noin 17 ap.
EV
Suojaviheralue.
Suojaviheralueen pinta-ala on 552 m2.

5.3 Kaavan vaikutukset
5.1.1 Vaikutukset kaupunkikuvaan, maisemaan ja rakennettuun
ympäristöön.
Alue sijaitsee Mäntsälän rautatieaseman ja keskustan välissä Riihenmäentien
risteyksessä liittyen Riihenmäen alueeseen. Alueen liittyy olemassa olevaan
kunnallistekniikkaan ja katuverkkoon.
Alue on rakentamaton, Väinöntien varressa on havupuita ja koivuja, muutoin
alue on peltoa.
Osayleiskaavatyön yhteydessä tehdyssä selvityksessä Sälinkääntien varsi on
merkitty osa-aluemerkinnällä sk-3. Suunnittelualue sijoittuu edellä mainitun
aluerajauksen pohjoispäähän. Oikoradan rakentamisen ja siihen liittyvien
siltatöiden valmistumisen jälkeen alueen taajamakuva on kokenut merkittäviä
muutoksia ja selvityksessä mainitut arvot ovat osittain heikentyneet. Vanha
pihapiiri suunnittelualueen pohjoispuolella on jäänyt huomattavan alas
verrattuna Sälinkääntien korkeusasemaan.
Osayleiskaavassa annettua määräystä huomioidaan asettamalla asemakaavaan
määräyksiä uudisrakennusten materiaalista, runkosyvyydestä, kattomuodosta ja
julkisivun käsittelystä seuraavasti:
Pääasiallinen julkisivumateriaali tulee olla puu.
Rakennusten runkosyvyys tulee olla enintään 10 metriä.
Rakennuksissa tulee käyttää harjakattoa, jonka kattokaltevuus on vähintään
25°.
Rakennuksen julkisivut tulee olla hillityt.
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3.1.4 Liikenne
Kaava-alue rajautuu Sälinkääntiehen, joka on seudullinen maantie Mäntsälästä
pohjoiseen. Pohjoispuolella on Helsinki-Lahti moottoritie ja oikoradan asema,
jolle on matkaa n. 300m. Mäntsälän keskustaan on matkaa n. 1km. Tontille ajo
tapahtuu Väinöntieltä, jolta on tällä hetkellä kulku yhdeksälle omakotitontille.
Kaavan toteuttamisen jälkeen alueelle muuttavien asukkaiden aiheuttama
liikenne mahtuu ongelmitta nykyiseen katuverkkoon. Juna-asemalle on
suunnittelualueen pohjoispuoleisen kevyenliikenteen väylän kautta kevyen
liikenteen yhteys. Sälinkääntien melua on selvitetty aiemmissa asemakaavoissa
ja tässä asemakaavan muutoksessa käytetään rakennusten sijoittelussa, pihojen
suojaamisessa sekä melun rakenteellisessa torjunnassa samoja periaatteita.
Rakennukset sijoittuvat Riihenmäentien ja Sälinkääntien suuntaisesti suojaten
piha-aluetta melulta. Sälinkääntien suuntaiselle rakennukselle on osoitettu
minimikerrosluku ja on osoitettu ne rakennusalan sivut, jonka puoleisten
rakennuksen ulkoseinien sekä ikkunoiden ja muiden rakenteiden
ääneneristävyyden liikennemelua vastaan on oltava vähintään 35 dBA.
3.1.5 Kunnallistekniset verkostot
Alueella on rakennettu kunnallistekniikka, johon uudet rakennukset on
mahdollista liittää.

5.4 Kaavamerkinnät ja – määräykset
5.5 Nimistö
Alueen nimistö säilyy ennallaan.

6. ASEMAKAAVAN TOTEUTUS
6.1 Toteutusta ohjaavat ja havainnollistavat suunnitelmat
Kaavan yleismääräyksissä on annettu ohjeita rakentamistavasta. Alue on valmis
rakentamiseen kaavan saatua lainvoiman.

7. SELOSTUKSEN LIITEASIAKIRJAT
Osallistumis- ja arviointisuunnitelma
Asemakaavakartta ja –määräykset
Maakuntakaava, ote
osayleiskaava

Asemakaavan valmistelija
Jouni Määttä, p. 050 411 1569, email jouni.maatta@gmail.com
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