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SUUNNITTELUMÄÄRÄYKSET
Aluekehityskuvien suunnittelumääräykset on otettava huomioon tulevissa asemakaavahankkeissa.

1.
2.
3.
4.
5.

6.

Alueen pääasiallisina värisävyinä tulee käyttää lämpimiä värisävyjä punaisen, keltaisen ja oranssin sävyisenä yhdistettynä tiileen.

7.

Alueen kattomuodoissa tulee jatkaa itäisen Jaakkolan kattomaailmaa.
Tasakattoa ei saa käyttää.

8.

Kortteleiden pihat tulee toteuttaa yhteispihoina ilman tonttien rajoille
rakennettavia aitoja. Vaiheittain rakennettaessa on piha-alueet suunniteltava siten, että ne ovat myöhemmin yhdistettävissä yhteispihoiksi.

9.

Alueen puistot tulee toteuttaa rakennettuina. Asemakaavojen laadinnan yhteydessä tulee tehdä puistosuunnitelma.

Korkea rakentaminen painottuu alueen reunoille, maksimissaan XII-kerrosta.

Alueen sisäosissa kerrosluku IV – VIII siten, että alueen mittakaava muodostuu inhimilliseksi. Rakentamisen tulee soveltua
ympäröivään rakennuskantaan.
Massoittelussa pyritään lamelliratkaisuihin. Yksittäiset kohteet voivat olla pistemäisinä.

Lamellien julkisivuja tulee jaksottaa ja jakaa pienempiin osiin
väri- ja materiaalivaihteluin tai muilla keinoin.

10.
Ensimmäisen maanpäällisen kerroksen tulee olla julkisivuratkaisultaan erottuva vähintään kaduille avautuvilta osuuksilta.

Pysäköintilaitosten tulee muodostaa laadukasta ja viihtyisää kaupunkikuvaa. Pysäköintilaitosten katoille tulee toteuttaa toiminnallista tilaa
tai viherkattona. Pysäköintilaitosten värimaailman tulee noudattaa
muun alueen kanssa yhtenäistä värimaailmaa. Pysäköintilaitoksen julkisivuratkaisuihin on suositeltavaa yhdistää taidetta.

REIPPAAN URBAANI JAAKKOLA

J

aakkolan pienteollisuusalue uudistuu tulevaisuudessa moderniksi, viihtyisäksi ja yhteisölliseksi alueeksi. Alueen vahvuutena on laadukas rakentaminen, viihtyisät puistoalueet
sekä lyhyet yhteydet Keravan ydinkeskustaan. Jaakkolan uusi
identiteetti perustuu kiinnostavaan arkkitehtuuriin, elävään katutasoon, aktiivisiin pihoihin sekä asukkaita yhdistäviin yhteisöllisiin
monipuolisen toiminnan paikoitustaloihin. Eri toiminnot toisiinsa
yhdistää kävelyyn, polkupyöräilyyn, liikuntaan ja leikkiin suunniteltu raitti. Tämän aluetta halkovan raitin lisäksi Jaakkolan suunnittelussa panostetaan uusiin kevyen liikenteen ratkaisuihin, joista yhtenä esimerkkinä on Lintulammenkadulle suunnitteilla oleva
pyöräilykatu.
Jaakkolassa rakennukset kurottelevat aiempaa korkeammalle ja
siten niiden arkkitehtuuri vaikuttaa alueen brändiin vahvasti. Ihmisen mittakaavaa luodaan sijoittamalla alueen reuna-alueelle
korkeimmat rakennusmassat, vastaavasti Jaakkolan sisäosiin sijoitetaan matalampia rakennuksia, jotta katutila ja pihat muodostuvat viihtyisiksi. Alikeravantielle ja Keravantielle nousee komeita
muurimaisia pintoja. Lintulammenkadun varressa rakennusmassat jaotellaan pienempiin osiin, jolloin syntyy tunnelmaltaan rytmikästä ja viihtyisää katutilaa. Ihmisen mittakaava huomioidaan
huolellisesti talojen massoittelussa ja katutason suunnitteluratkaisuissa. Jaakkolan materiaalit muistuttavat alueen historian eri
vaiheista. Alueen luonteessa pyritään säilyttämään reipasta teollista henkeä, joka yhdistyy tiileen.

”Ihmisen mittakaava huomioidaan huolellisesti talojen massoittelussa ja katutason suunnitteluratkaisuissa.”

Jaakkolan suunnittelun erityispiirre ovat keskitetyt pysäköintiratkaisut, jotka luovat alueen henkeä. Alueen keskitetyn pysäköinnin paikoitustaloista tehdään monipuolisesti käytettäviä siten,
että ne luovat Jaakkolaan omaleimaisuutta. Pysäköintitalojen julkisivut suunnitellaan huolellisesti ja ne ovat mahdollisia taidepintoja. Kaikille paikoitustaloille luodaan oma teema. Teemoja voivat
olla esimerkiksi puuhailu, liike ja virkistäytyminen.

KAUPUNKILAISTEN UUSI JAAKKOLA

J

aakkolasta muodostuu tulevaisuudessa tiivis, värikäs ja ihmisen kokoinen kaupunginosa aivan Keravan keskustan tuntumaan. Alueelle laaditun asukaskyselyn mukaan suurin osa vastaajista (45 %) kannatti alueen muuttamista kerrostalovaltaiseksi
asuinalueeksi. Myös kaupallisten palveluiden lisäämistä alueelle
kannatettiin. Noin 32 % vastaajista kannatti alueen käyttötarkoituksen jatkamista teollisuus- ja yrityskäytössä. Alueen yrittäjille
järjestetyssä asukasillassa 12.4.2017 alueen muuttamista tiiviiksi
kerrostaloalueeksi kannatettiin yksimielisesti. Toisaalta asukkaille
järjestetyssä asukasillassa toivottiin väljempää kaupunkirakennetta.
Uusi Jaakkolan alue tarjoaa tulevaisuudessa asuntoja jopa noin
4000-5000 uudelle asukkaalle. Länsi-Jaakkolan alue toimii nykyään pienteollisuuskäytössä ja koko suunnittelualue on tarkoitus
muuttaa hiljalleen uuteen käyttötarkoitukseen. Alueen toteuttaminen tullaan tekemään hiljalleen yksityisten kiinteistönomistajien aloitteellisuuden perusteella. Tavoitteena on kuitenkin, että
hankkeet voidaan toteuttaa tarpeeksi laajoina kokonaisuuksina,
jotta ne ovat kaupunkikuvallisesti, toiminnallisesti ja taloudellisesti järkeviä. Myös puistorakentaminen tullaan jaksottamaan
yhteen alueen muun rakentamisen kanssa siten, että ennen niiden toteuttamista ne hankitaan Jaakkolan maapoliittisten periaatteiden mukaan kaupungin omistukseen.
Asukaskyselyn mukaan asukkaat eivät toivo alueelle korkeaa rakentamista. Asukkaiden toiveet on huomioitu suunnitteluratkaisussa siten, että korkeampi rakentaminen tullaan osoittamaan
asuinalueen reunoille, jolloin se luo suojaisan muurin asuinalueen
ympärille. Alikeravantien ja Sibeliuksentien varressa muurimaisempi ja umpinaisempi rakenne suojaa taakse jääviä korttelialu-

eita liikennemelulta. Erityisesti alueen eteläosaan esitetään korkeampaa rakentamista luomaan porttiaiheen saavuttaessa kohti
Keravan keskustaa. Talojen korkeudet ovat ulkoreunoilla enintään
kaksitoistakerroksisia. Asuinalueen sisäosissa kerroslukumäärät
vaihtelevat 5-7 kerroksen välillä. Yksittäiset pistetalot ovat mahdollisia, mutta tavoitteena on luoda lamellimassoista muotoutuvia umpikorttelimaisia korttelirakenteita. Alueen toteuttamisessa
kiinnitetään erityisesti huomiota rakentamisen esteettisyyteen
ja laatuun. Kaupunkiympäristön laatuun panostaminen on Jaakkolassa erityisen tärkeässä asemassa Jaakkolan muodostaessa
Keravalle uuden asuinalueen ja alueen sijaitessa liikenteellisesti erinomaisella paikalla. Jaakkolan suunnittelumääräyksissä on
edellytetty, että lamellitalojen julkisivuja tulee jaksottaa ja jakaa
pienempiin osiin väri- ja materiaalivaihteluin tai muilla keinoin.
Tällä tavoin katu- ja kaupunkikuvasta saadaan luotua vaihteleva,
kaunis ja kiinnostava. Myös ensimmäisen maanpäällisen kerroksen tulee olla julkisivuratkaisultaan erottuva vähintään kaduille
avautuvilta osuuksiltaan. Alueen pääasiallisina värisävyinä tulee
käyttää lämpimiä värisävyjä punaisen, keltaisen ja oranssin sävyisenä yhdistettynä tiileen.
Jaakkolan suunnittelun yhtenä erityispiirteenä tulevat olemaan
parkkitalot, joita kehitellään teemoiltaan monipuolisiksi. Parkkitalot tulevat sisältämään toiminnallisia elementtejä, jotka lisäävät asukkaiden kohtaamisia ja luovat uuden yhteisöllisen tilan
asukkaiden käytettäväksi. Parkkitalojen teemoja voivat olla esimerkiksi puuhailu, liike tai virkistäytyminen. Jaakkolan suunnittelumääräyksissä on edellytetty, että parkkitalojen kattoalueiden
tulee sisältää toiminnallista tilaa tai viherkattoja. Määräyksissä
myös suositellaan taideaiheiden sisältymistä julkisivupintoihin.
Keskitetyt parkkiratkaisut antavat myös tilaa muille toiminnoille

Jaakkolassa. Alueen asukkaiden autojen sijaitessa parkkitaloissa
jää katutila asukkaiden hyödynnettäväksi vapaa-ajan toimintoihin. Myös kaupunkitilan esteettisyys paranee, kun autot sijaitsevat muualla kuin parkkikentillä tai katujen varsilla.
Uuden asuinrakentamisen lisäksi Jaakkolaan tullaan kaavoituksen
kautta edistämään kaupallisten toimintojen sijoittumista. Alueelle soveltuu erityisen hyvin erilainen palveluliiketoiminta, kuten
pyörähuolto-, kahvila-, päiväkoti-, tilitoimisto-, vaateliike- tai
kampaamoliiketoiminta. Alueella toimii nykytilassa myös useita
vapaa-aikaan ja liikuntaan liittyviä palveluita, joiden toimintaedellytyksiä halutaan tukea myös jatkossa. Suunnittelualueen lähiympäristössä asuu nykytilassa noin 2200 asukasta. Ramboll Finland
Oy:n vuonna 2017 laatiman kaupallisen selvityksen mukaan erikoiskaupan toimintamahdollisuuksien kannalta Jaakkolaan pitäisi saada mahdollisimman paljon asukkaita. Noin 5000 asukkaan
ostovoimalla Jaakkolaan olisi mahdollista sijoittaa erikoiskaupan
paikallistarjontaa. Päivittäistavarakaupassa kolmen myymälän
toimintaedellytysten turvaamiseksi vaaditaan vähintään 3 000 - 4
000 asukasta. Selvityksessä suositeltiin kaupallisten palveluiden
sijoittumisessa nk. High Street -mallia. High Street -malli luo viihtyisämpää kaupunkitilaa kuin selvityksessä esitetty miniostoskeskuksen sijoittaminen alueelle. Mallissa kadunvarteen osoitetaan
muuntojoustavaa liiketilaa, johon sijoittuu tiiviisti kauppoja, palvelu- ja liiketiloja ja mahdollisesti myös muita toimistotiloja. Katutason joustavat tilaratkaisut muuntuvat alueen elinkaaren aikana
erilaisiin käyttöihin, esimerkiksi kaupasta kahvilaksi, päiväkodiksi
tai työtiloiksi. Parhaiten High Streetiksi soveltuisi Lintulammenkatu, joka on kaupan toiminnan kannalta toimivin ratkaisu sen
hyvän saavutettavuuden vuoksi.

HYVIEN KULKUYHTEYKSIEN JAAKKOLA

A
jaakkolan liikenne
Auton omistus 338 autoa/1000 asukasta
Jalankulun ja pyöräilyn osuus on 43 %
Joukkoliikennettä käyttää 21 % asukkaista
		

Henkilöautoa käyttää 36 % asukkaista

sukaskyselyn mukaan noin 64 % vastaajista ilmoitti kulkevansa pääasiassa pyörällä tai kävellen ja noin 33 % autolla. Pääosa (65 %) vastaajista piti liikenneyhteyksiä nykytilassa toimivina. Vastaajien mielipiteet jakautuivat voimakkaasti
kysyttäessä, pitäisikö alueen liikkuminen perustua pääasiassa
kävelyyn ja pyöräilyyn. Noin puolet vastaajista oli puolesta ja
puolet vastaan. Avovastauksissa korostettiin toimivien parkkiratkaisujen toteuttamista, esimerkiksi maan alle tai keskitettyihin
pysäköintiratkaisuihin. Vastauksissa nostettiin esiin myös lapsiperheiden autoilutarpeen huomioiminen, jotta alueelle saataisiin yhden tai kahden hengen talouksien lisäksi muuttamaan
myös lapsiperheitä. Osassa vastauksissa kannatettiin autottomuutta. Autottomuuden paremmuutta perusteltiin sillä, että
kaupunkitila saataisiin paremmin muuhun käyttöön.
Asukaskyselyn tulosten mukaisesti autojen pysäköinti on päätetty järjestää Jaakkolassa keskitetysti pysäköintilaitoksissa.
Pysäköintilaitosten rakentaminen rahoitetaan rakentamisesta
saatavilla tuotoilla, jonka myötä autopaikat ovat asukkaiden
lunastettavissa.

Jaakkola sijaitsee lähellä keskustaa ja hyvät julkiset kulkuyhteydet ovat jokaisen asukkaan ulottuvilla. Jaakkolasta on lyhyt
matka Keravan asemalle ja julkinen liikenne on hyvin saavutettavissa. Kun huolehditaan riittävästä määrästä pysäköintipaikkoja,
niin samalla alueen sisäisessä liikenteessä pyritään painottamaan kevyen liikenteen toimintamahdollisuuksia. Tulevaisuudessa Lintulammenkatu on mahdollista muuttaa asemakaavamuutoksen yhteydessä pyöräilykaduksi. Pyöräilykadulla autoliikenne
on myös sallittua, mutta pyöräliikenne on etuajoasemassa.
Santaniitynkatua ja Palopellonkatua pyritään rauhoittamaan
liikenteeltä siten, että liikennemuodot painottuisivat enemmän
kevyeeseen liikenteeseen kuin yksityisautoiluun. Alikeravantien
alueella on tunnistettu kolme kehitettävää risteysaluetta, joilla
liikenneolosuhteita on kehitettävä turvallisiksi. Näitä risteysalueita tullaan muuttamaan toimivimmiksi, kun pyöräilyn kehittämistoimenpiteitä toteutetaan seuraavien vuosien aikana.

LAADUKKAAT PUISTOALUEET LUOVAT JAAKKOLAN HENGEN

U

uden Jaakkolan vetovoima perustuu laadukkaasti
suunniteltuihin ja toteutettuihin puistoalueisiin, jotka
yhdistyvät katkeamattomasti Keravan muuhun viherrakenteeseen. Asukaskyselyn mukaan suurin osa vastaajista (53
%) piti viheralueiden läheisyyttä erittäin tärkeänä. Nykytilassa
Jaakkolan alueen viheralueiden tarjontaa pidettiin riittämättömänä (70 %). Myös lasten leikkipaikkoja toivottiin alueelle lisää
(48 %). Monissa asukkaiden kommenteissa nousi esiin alueen
epäsiisteys ja siihen tulisikin tulevaisuudessa kiinnittää huomiota. Tiivistyvällä keskusta-alueella viheralueilla on tärkeä merkitys
kaupunkiympäristön laadun kokemisen näkökulmasta. Uuden
Jaakkolan suunnittelussa yhtenäisten viheralueiden toteuttamisella on keskeinen merkitys. Jaakkolan sydän on asuinalueen
halki kulkeva puistokäytävä, joka kokoaa yhteen puistoalueet,
kevyen liikenteen yhteydet, leikkipuistot ja muut oleskelualueet
asumisen asettuessa puistoalueen reunoille. Suunnittelun tavoitteena on, että alueen läpi kulkeva puistokäytävä muodostuu
koko asuinalueen kohtaamispaikaksi ja oleskelualueeksi. Puistokäytävä yhdistää viheryhteydet myös vanhan Jaakkolan puolelle
muun muassa Palomäenpuistoon.
Jaakkolan aluekehityskuvan suunnittelumääräyksissä on pyritty
edistämään yhteisöllisyyden kasvattamista alueella. Tavoitteena on, että pihat ovat asukkaiden aktiivisessa käytössä ja ne

ovat viihtyisiä vapaa-ajanviettopaikkoja. Suunnittelumääräysten
mukaan korttelien pihat tulee toteuttaa yhteispihoina ilman
tonttien rajoille rakennettavia aitoja. Vaiheittain rakennettaessa
korttelien pihat on toteutettava siten, että ne ovat myöhemmin
yhdistettävissä yhteispihoiksi.
Jaakkolan suunnittelumääräyksissä on edellytetty, että asemakaavojen laadinnan yhteydessä alueille laaditaan puistosuunnitelmat, joiden avulla kaupunkiympäristö suunnitellaan hallitusti
kokonaisuuksittain, huomioiden täydennysrakentamisen ohella
myös viherarvot.
Puistojen ja viheralueiden ohella viherteemat näkyvät myös
muutoin Jaakkolassa. Erityisesti keskitettyjen pysäköintilaitoksien katoille toteutetaan viherkattoja tai muuta toiminnallista
tilaa. Keskusta-alueella on runsaasti vettä läpäisemättömiä pintoja. Sadannan lisääntyessä myös kaupunkitulvien lisääntyminen
on yksi tulevaisuuden haasteista. Hulevesien hallinnan kannalta
asuintalojen katoilla sijaitsevien viherkattojen toteuttamista
pyritään edistämään, samoin kuin katuviheralueiden toteuttamista. Jaakkolan kaduille toteutetaan monipuolisia katuviherhankkeita, jotka edistävät sekä asuinviihtyvyyttä että hulevesien
hallintaa.

VUOROVAIKUTTEISTA SUUNNITTELUA YHDESSÄ ASUKKAIDEN KANSSA

J

aakkolan aluekehityskuvaa on laadittu tiiviissä yhteistyössä
alueen asukkaiden kanssa. Ennen varsinaisen suunnittelun
käynnistymistä asukkaiden mielipiteitä kerättiin avoimen
asukaskyselyn avulla (6.-20.3.2017). Kyselyn lisäksi suunnittelun
käynnistymisen yhteydessä järjestettiin kaksi suunnittelutyöpajaa: yksi asukkaille ja yksi alueella toimiville yrittäjille. Näistä
tilaisuuksista suunnittelijat saivat käyttöönsä kokemuksellista
tietoa siitä, kuinka aluetta tulisi kehittää tulevaisuudessa. Asukaskyselyyn vastasi yhteensä 85 vastaajaa.
Tilaisuuksien lisäksi kaupunkikehitysjaostolle järjestettiin seminaari 18.3.2017 aluekehityskuvien suunnittelusta, jossa ideoitiin
alueiden tulevaisuutta. Alustavien luonnosten laatimisen jälkeen
järjestettiin vielä yhteinen asukasilta alueen asukkaille kuin yrittäjille, jossa suunnitteluratkaisua käytiin yhdessä läpi. Jaakkolan
luonnokset olivat nähtävillä 9.-30.4.2018 välisen ajan. Luonnoksista saatiin 31 kommenttia, joihin sisältyi 18 karttamerkintää.
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