AHJO
STRATEGINEN ALUEKEHITYSKUVA 2035

SUUNNITTELUMÄÄRÄYKSET: Aluekehityskuvien suunnittelumääräykset on otettava huomioon tulevissa asemakaavahankkeissa.

1.

Ahjon alueella kerrostalorakentamisen kerrosten lukumäärän
tulee vaihdella II – VI kerroksen välillä.

6.

Rakentamisessa tulee suosia puun käyttöä. Puun käytössä tulee suosia
puun luonnollista väriä. Muita materiaaleja käytettäessä tulee mukailla
puun ja luonnon sävyjä, ja puuta tulee käyttää korostuksissa.

2.

Terästien varteen osoitetaan Ahjon tehokkain rakentaminen.

7.

Alueen pintamateriaaleina tulee käyttää läpäiseviä materiaaleja. Pihojen toteutuksessa tulee suosia kasvillisuuspeitteisiä pintoja ja istutuksia.

8.

Pihat ja viheralueet tulee suunnitella ja toteuttaa mahdollisimman
luonnonmukaisina.

4.

Katot tulee toteuttaa harjakattoina, ellei ole perusteltua syytä
poiketa.

9.

Hulevesiä viivytetään ja puhdistetaan ennen niiden johtamista hulevesiverkostoon.

5.

Rakentaminen tulee sopeuttaa ympäristöön rakennusten keskinäisillä korkeusvaihteluilla ja terassoinneilla.

10.

3.

Pysäköintikatoksien katot on toteutettava viherkattoina.

Kortteleiden pihat tulee toteuttaa mahdollisuuksien mukaan yhteispihoina ilman tonttien rajoille rakennettavia aitoja.

AHJO – LÄHELLÄ LUONNOSSA

T

ulevaisuuden Ahjossa tunnelma on raikas ja vehreä. Uusi
rakentaminen on monipuolista, koostuen kerrostalo-, rivija pientalorakentamisesta. Ahjossa asutaan kaupunkimaisesti lähellä luontoa, erinomaisten liikuntapalveluiden äärellä.
Rakentamisen materiaalit ovat lämpimän sävyisiä luonnonmateriaaleja. Uudet kerrostalot ovat pääosin puuta. Puun lisäksi
alueen ilmettä luovat vaaleat tiilet ja rappaukset. Maastonmuotoja hyödynnetään suunnittelussa terassoimalla rakennuksia. Myös
Ahjolle ominaista jyrkkien kattokulmien teemaa voidaan jatkaa
siten, että lappeiden alle jäävät tilat suunnitellaan asuinkäyttöön.
Tulevaisuudessa kehittyvien kulkuyhteyksien Ahjoon on helppo
päästä junalla tai bussiliikenteellä. Lahdentien alikulusta tehdään
ympäristötaiteen keinoin kaupunginosan identiteettiä rakentava
portti. Ahjon kaupunkirakenteen taustalla toimii kehitteillä oleva
Kerava-Nikkilä -junarata, joka tuo tulevaisuudessa Sipoon Talman
ja Keravan Ahjon toiminnallisesti lähemmäksi toisiaan.
Hyvien kulkuyhteyksien lisäksi Ahjon vetovoimaisuus perustuu
erinomaisiin luonto- ja virkistyspalveluihin. Reitit Ollilanlammelle
ja Keinukallion Liikuntapuistoon alkavat suoraan kotiovelta. Talojen pihat ovat luonnonmukaisia ja vehreitä. Yhteys luontoon korostuu kasvillisuudella, näkymien säilyttämisellä metsään ja sisäja ulkotilan rajapinnan häivyttämisellä. Hulevesien imeyttäminen
nostetaan yhdeksi alueen pääteemaksi, mitä tullaan tukemaan
alueen kaavoitusratkaisuilla. Piha-alueille toteutetaan sadepuutarhoja, jotka luovat tunnelmaa pihoille.

”Lämmin puu, luonnonmukaiset materiaalit ja harjakatot
luovat Ahjosta 2020-luvun ekologisen kaupunginosan.”

TIIVISTYVÄ, KAUPUNKIMAINEN JA LUONNONMUKAINEN AHJO

A

hjolaiset arvostavat alueellaan eniten puisto- ja viheralueita, erityisesti Ollilanlampi ja Ollilanpuisto nähtiin erityisen
tärkeinä alueina. Asukaskyselyn tulosten mukaan niukka
enemmistö asukkaista (50,7 %) halusi kehittää Ahjoa kaupunkimaisena ympäristönä. Erityisesti omistuspohjaisen asumisen
määrää haluttiin kasvattaa tulevaisuudessa. Asukkaiden mielestä
asuinrakentamisessa tulisi suosia eniten rivi- ja luhtitalojen rakentamista (39 %) ja toiseksi eniten kannatettiin väljää (4–6 krs.)
kerrostalorakentamista (23 %). Potentiaalisina täydennysrakentamispaikkoina nähtiin Terästien teollisuusalue ja Ketjutien alue.
Uutta rakentamista ei puolestaan toivottu Ratatielle sijoittavalle
hevostallien alueelle (67 % vastaajista). Täydennysrakentamista
Ollilanpuistoon vastustettiin voimakkaasti (90 %). Täydennysrakentamista puolsivat asukkaiden näkemykset palveluiden kehittämisestä. Enemmistö vastaajista (77 %) piti tärkeänä, että Ahjoon tulee uutta kaupallista toimintaa, vaikka se toisikin alueelle
enemmän täydennysrakentamista. Palveluista asukkaat toivoivat
myös uusia liikunta- ja nuorisotiloja alueelle.
Ahjon asuinalueen eheyttäminen tapahtuu kaupunkitilan parantamisella. Asemakaavamuutosten myötä katutilaa elävöitetään
ympäristötaiteen avulla: maalausten, valoratkaisuiden sekä patsaiden sijoittelulla kaupunkitilaan. Istutusten ja taiteen sijoittamisessa kiinnitetään huomiota erityisesti katujen näkymäpäätteisiin.
Uusien asemakaavahankkeiden yhteydessä kaavamääräyksissä
huomioidaan julkisivumateriaalien laatu sekä massoitteluun liittyvät näkökohdat. Katutilaa elävöitetään uusilla istutuksilla ja katupuiden lisäämisellä. Myös kadunvarsipysäköintiin pyritään löytämään vaihtoehtoisia ratkaisuja, jonka avulla katujen viihtyisyys
paranee.

Ahjon alueen täydennysrakentaminen edistää alueen elinvoimaisuuden lisäämistä, palveluita ja tukee myös osaltaan Helsingin
seudulla laaditun MAL-sopimuksen mukaisia asuntotuotantotavoitteita. Asukasmäärän lisäys on huomioitu varhaiskasvatuksen
ja perusopetuksen palveluissa. Ahjon koulu palvelee nykyisellään
alueen alakouluopetuksen tarpeita. Itäiselle Keravan alueelle ollaan nykyisten palveluiden lisäksi investoimassa mittavasti kahteen uuteen kouluun. Vuonna 2019 Päivölänlaakson alueelle
valmistuu uusi alakoulu. Vuonna 2021 uusi Keravanjoen monitoimitalo valmistuu, missä tulee toimimaan yhtenäiskoulu. Myös
varhaiskasvatuksen paikat lisääntyvät alueella, kun vanha Päivölänkaaren toimipiste muutetaan kokonaisuudessaan varhaiskasvatuksen käyttöön. Myös kehittyvä joukkoliikenne edellyttää kaupunkirakenteen tiivistämistä. Ahjon aluekehityskuvassa esitetty
täydennysrakentaminen painottuu Terästien ja Ketjutien alueelle sekä Ahjon aseman läheisyyteen. Terästien ympäristö tullaan
muuttamaan kaupunkimaisemmaksi kerrostaloympäristöksi asemakaavamuutosten kautta. Kerrostalojen kivijalkaan mahdollistetaan yritystoiminta, joka soveltuu hyvin yhteen asuintoimintojen
kanssa. Terästien kaavahankkeet tullaan toteuttamaan hiljalleen,
yksityisten maanomistajien aloitteellisuuden perusteella siten,
että kukin hanke muodostaa maankäytöllisesti tarkoituksenmukaisen kokonaisuuden. Alueen maanomistajia kannustetaankin
käynnistämään hankkeita yhdessä, jotta hankkeiden reunaehdot
toteuttamiselle täyttyvät. Ketjutien ympäristö toteutetaan asumiseen painottuneena kerrostaloalueena, jossa kuitenkin huomioidaan asukkaiden toiveet väljyyden tunteesta. Käynnistyneen
asemakaavaprosessin yhteydessä tutkitaan, millä edellytyksillä
asuinrakentaminen mahdollistuu alueella. Myös Ketjutien osal-

ta hankkeiden toteuttaminen tehdään maaomistajien kanssa yhteistyössä samoilla periaatteilla kuin Terästielläkin.
Ahjon aseman ympäristössä tapahtuvan täydennysrakentamisen
toteuttaminen on ajoitettu yhteen Kerava-Nikkilä -radan henkilöliikenteen käynnistymisen kanssa. Ahjon aseman läheisyydessä
sijaitsevien teollisuusalueiden muuttaminen asuinkäyttöön toteutuu hiljalleen, maanomistajan aloitteesta vuosien 2030-2035
välillä.
Saviniementien ympäristö sekä Ratatiellä sijaitseva hevostallien
alue on merkitty aluekehityskuvaan rakentamisen reservialueeksi. Keravan kaupunki omistaa osan alueesta. Suunnitteluratkaisussa on pyritty huomioimaan asukkaiden toiveet sekä alueiden
toteuttamispotentiaali. Saviniementien toteuttaminen edellyttää
kaupungilta merkittäviä investointeja alueelle. Saviniementien
toteuttaminen on mahdollista vain tilanteessa, jossa rakennetaan
uusi katu Ahjonkaarteelle. Alueen huono maapohja, isot louhintakustannukset sekä mahdollisesti tehtävä melunsuojaus nostavat toteuttamiskustannuksia.
Ratatiellä sijaitsevien hevostallien maapohja on kaupungin omistuksessa. Alueen vuokrasopimus päättyy vuonna 2030. Alueen
toteuttaminen vaatii hevostalleille korvaavan paikan löytämistä,
myös melunsuojaus on alueen toteuttamisen haasteena. Alueen
asukkaat kannattavat alueen säilyttämistä ennallaan. Ratatien toteuttamisedellytyksien tutkiminen tulee ajankohtaiseksi vuoden
2030 jälkeen.

AHJON KEHITTYVÄ LIIKENNEJÄRJESTELMÄ

A
AHJON liikenne
Auton omistus 449 autoa/1000 asukasta
Jalankulun ja pyöräilyn osuus on 31%
Joukkoliikennettä käyttää 11 % asukkaista
		

Henkilöautoa käyttää 58 % asukkaista

hjon asukaskyselyyn vastaajien mukaan Ahjon liikennejärjestelmä perustuu nykytilassa enemmän yksityisautoiluun
kuin julkisen liikenteen hyödyntämiseen. Suurin osa vastaajista piti ajoneuvoliikennettä sujuvana. Noin 40 % vastaajista
liikkui pääsääntöisesti autolla, noin 20 % julkisilla kulkuneuvoilla
ja noin 40 % pyörällä tai kävellen. Reilusti yli puolet vastaajista (60 %) käytti julkista liikennettä harvemmin kuin viikoittain.
Tulevaisuudessa asukkaat toivoivat, että Keravan asemalle
suuntautuvaa liikennettä tihennetään nykyisestä 30 minuutin
vuorovälistä 15 minuutin vuoroväliin. Asukkaat kannattivat myös
sitä, että bussien aikataulut sovitettaisiin täsmällisemmin junien
aikatauluihin, jotta junien odotusaika asemalla lyhenisi. Myös
Kerava-Nikkilän -henkilöliikenteen käynnistymistä toivottiin, kuten myös suorien bussiyhteyksien lisäämistä Helsinkiin.
Pysäköintipaikkojen riittävyys jakoi voimakkaasti vastaajien
mielipiteet. Noin puolet vastaajista näki, että autopaikkoja ei ole
riittävästi, samalla kuin toinen puolikas vastaajista näki pysäköintipaikkojen määrän riittävänä. Valtaosa (64 %) vastaajista olisi
valmis maksamaan pysäköinnistä, jos sillä voitaisiin taata pysäköintipaikan löytyminen.
Tulevaisuudessa Ahjon joukkoliikenteen kehittäminen on ensiarvoisen tärkeää, jotta yhä useampi vaihtaisi kulkumuodon autosta julkisen joukkoliikenteen hyödyntämiseen. Kerava-Nikkilän

-radan henkilöliikenteen käynnistäminen edellyttää huomattavaa väestönkasvua Sipoon Nikkilässä ja Talmassa. Lisäksi vähäisempää väestönkasvua Ahjon aseman ympäristössä. Kerava-Nikkilä -radan henkilöliikenteen käynnistäminen edellyttää lisäksi
junavarikon rakentamista Keravalle. Keravan ja Sipoon yhteinen
tavoite on saada hanke sisällytettyä seudullisessa MAL-suunnitelmassa ennen vuotta 2030 toteutettaviin hankkeisiin, mikä
mahdollistaa valtion rahoituksen saamisen investointiin tavoitellulla aikataululla. Kerava-Nikkilä -radan henkilöliikenteen käynnistymisen yhteydessä aseman ympäristön luodaan edellytykset
kehittää liityntäpysäköintiä niin pyörille kuin autoille. Ennen
henkilöliikenteen käynnistymistä on olennaista vahvistaa Talman
ja Ahjon toiminnallisuutta muun joukkoliikenteen kehittämisellä.
Terästieltä Sipooseen jatkettava katuyhteys on tarkoitus osoittaa
ainoastaan joukkoliikenteen ja kevyen liikenteen käyttöön. Bussipysäkkien välit suunnitellaan toimiviksi siten, että ne sijaitsevat
maksimissaan noin 300 metrin etäisyydellä toisistaan.
Julkisen liikenteen kehittämisen rinnalla parannetaan myös kevyen liikenteen toimintaedellytyksiä. Keskeisiä kehittämiskohteita
ovat itä-länsisuuntainen yhteys Sipooseen sekä pohjois-eteläsuuntainen yhteys Järvenpään suuntaan. Ajoneuvoliikennettä
ohjataan mahdollisimman paljon pääteille siten, että muualta
katuverkosta vapautuu tilaa kevyelle liikenteelle. Asuinalueiden
läpiajoliikennettä tullaan myös rajoittamaan ajokielloilla.

LÄHELLÄ LUONNOSSA

A

hjon vetovoima perustuu monipuolisiin viher- ja virkistyspalveluihin. Asukkaiden yhteisenä virkistyspaikkana toimii
Ollilanlammen ympäristö. Reitistä tehdään luonnonmukainen, ympäristötaidetta, leikkiä ja liikuntaa yhdistävä kokonaisuus. Ollilanlammen reitin varrelle tullaan kehittämään erilaisia
seikkailureittejä, luonnonmateriaaleista tehtyjä leikkipaikkoja
sekä nuotiopaikka retkeilyä varten. Reitti varustetaan selkeillä
opasteilla ja graafisilla kartoilla.
Ollilanlammen luonnonkauniin virkistysalueen lisäksi Ahjosta on myös lyhyt matka Keinukallion liikuntapuistoon, joka on
maakunnallisesti vetovoimainen urheilukeskittymä. Keinukallion kehittämissuunnitelman yhteydessä (2018) mahdollistettiin
puiston palveluvarustuksen nosto. Tulevaisuudessa alueelle
tulee monipuolisia tapahtuma- ja liikuntamahdollisuuksia, kuten
parannetut pyöräreitit ja hiihtoreitit, frisbeegolfradat sekä erilaiset tapahtumat. Suunnitelmassa huomioitiin myös uuden monitoimihallin rakentaminen, joka toisi toteutuessaan Keinukallion
alueelle myös mittavan määrän uusia sisäliikuntalajeja.
Pihat suunnitellaan siten, että ne muodostavat ympäröivien
metsäalueiden kanssa katkeamattoman vehreän kokonaisuuden.
Talojen pihat ovat luonnonmukaisia ja vehreitä. Yhteys luontoon
korostuu kasvillisuudella, näkymien säilyttämisellä metsään ja
sisä- ja ulkotilan rajapinnan häivyttämisellä.

VUOROVAIKUTTEISTA SUUNNITTELUA YHDESSÄ ASUKKAIDEN KANSSA

A

hjon aluekehityskuvaa on laadittu tiiviissä yhteistyössä
alueen asukkaiden kanssa. Ennen varsinaisen suunnittelun käynnistymistä asukkaiden mielipiteitä kerättiin
avoimen asukaskyselyn avulla (15.5. – 16.6.2017). Suunnittelijat
saivat käyttöönsä kokemuksellista tietoa siitä, kuinka aluetta
tulisi kehittää tulevaisuudessa. Kyselyyn vastasi yhteensä 163
vastaajaa. Kyselyn yhteydessä asukkaat merkitsivät kartalle
rakkaimpia paikkojaan ja vajaakäyttöisiä tiloja. Karttamerkintöjä
tehtiin yhteensä 251. Asukaskyselyn tulokset käytiin yhteisesti
läpi kaupunginjohtajan asukasillassa 28.9.2017, johon osallistui
noin 100 osanottajaa. Asukaskyselyn jälkeen kaavoitusarkkitehdit laativat alustavat luonnokset suunnitelmista, jotka asetettiin
nähtäville 9.-30.4.2018 väliseksi ajaksi. Luonnosten nähtävilläoloaikana järjestettiin ahjolaisten oma ilta 11.4., johon osallistui
yhteensä noin 50 osallistujaa kommentoimaan alustavia luonnoksia ja ideoimaan alueen tulevaisuutta. Asukastilaisuuden
lisäksi luonnoksesta annettiin yhteensä 26 palautetta sähköisen
palautejärjestelmän kautta. Asukkaiden keskeiset kehitysideat
on esitelty aiemmissa teemaluvuissa.
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