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SUUNNITTELUMÄÄRÄYKSET: Aluekehityskuvien suunnittelumääräykset on otettava huomioon tulevissa asemakaavahankkeissa.

1.

Saviontaival tulee toteuttaa laadukkaana kevyen liikenteen reittinä ja sen roolia korostaa korkeatasoisella viherrakentamisella.

4.

Kattomuodon tulee olla harjakatto, ellei ole perusteltua syytä
käyttää muuta kattomuotoa.

2.

Rakentamisessa tulee suosia tiiltä ja punaisen eri sävyjä. Muita
materiaaleja käytettäessä tulee käyttää lämpimiä sävyjä.

5.

Koivikontien varressa Savion keskustassa on Koivikontien suuntaan
avautuvat maantasokerroksen tilat toteutettava pääasiassa liiketiloina.

3.

Aseman ympäristössä ja Savion keskustassa kerrosluku sijoittuu IV – VIII välille. Muualla rakentaminen on pääosin matalampaa ja sen on sopeuduttava ympäristöön.

6.

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

SAVIO – KOTOISA KYLÄKAUPUNKI

H

istoria luo nykyisyyttä Saviolle. Savio on kotoisa kyläkaupunki, jonka teollisuushistoria näkyy vahvasti alueen nykyisessä identiteetissä. Savion juna-asema on aloittanut
toimintansa vuonna 1886 samaan aikaan, kun Helsinki-Hämeenlinna -radalla aloitettiin paikallisliikennöinti. Junaliikenteen kehittyessä Keravan teollistuminen myös alkoi. Rautatieliikenteen
käynnistyminen on vaikuttanut alueen teollistumishistoriaan ja
sitä kautta koko Keravan kehittymiseen kaupungiksi. Tänä päivänä
Savion asemanseudun saavutettavuuden lisääminen on keskeistä
koko eteläisen Keravan vetovoimaisuuden vahvistamisessa.
Punatiiliset teollisuusrakennukset sekä vanhastaan kehittyneet
tehdastyöläisten asuinalueet ovat omaleimaisia Savion kaupunkikuvalle. Jatkossa Savion omaleimaisuutta vahvistetaan uudella
tiiliarkkitehtuurilla, joka saa inspiraationsa Savion vanhoista rakennuksista. Tiilen monipuolinen käyttö yhdistyy lämpimiin maavärirappauksiin. Vaihtelevan kokoiset ja muotoiset ikkuna-aukot
nostavat arkkitehtuurin laatua ja omaleimaisuutta. Alueen tunnistaa tanskalaistyyppisistä ruutuikkunoista, ranskalaisia parvekkeista, terasseista ja kotoisista sisäänkäynneistä. Uusien asuinkerrostalojen pihoilla lentomelu on huomioitu arkkitehtonisilla
ja veistoksellisilla melukatoksilla. Maatiili ja puutarhakasvillisuus
tekevät pihatiloista tunnelmallisia.

”Lämpimät tiilen sävyt, vaihtelevat ikkuna-aukot ja kotoisat
sisäänkäynnit luovat tunnelmaa Savion uuteen keskustaan.”

Alueen läpi kulkeva Saviontaival on tulevaisuudessa kokemuksellinen taidereitti. Se kerää alueen asukkaat liikunnan, leikin, tapahtumien ja oleskelun pariin. Reitille valitaan oma identiteettiväri
ja sen varteen keskitetään lähiliikunta ja leikkipaikkoja. Tunnistettava väri näkyy reitin varrella opastuksessa, katukalusteissa ja
rakenteissa. Reitille tehty design -manuaali ohjaa reitin rakentumista vaiheittain.

HISTORIALLINEN KYLÄMILJÖÖ TIIVISTYY SAVION ASEMANYMPÄRISTÖÖN

V

altaosa Savion asukaskyselyyn vastaajista piti Saviota viihtyisänä ja turvallisena alueena. Savion keskustan kehittäminen tiiviiksi ja kaupunkimaiseksi kuitenkin jakoi vastaajien mielipiteitä. Noin 21 % vastaajista vastusti tiivistämistä samalla
kun 17 % kannatti alueen kehittämistä entistä kaupunkimaiseksi.
Alueen identiteetin määrittelyssä asukkaiden mielipiteet otettiin
huomioon ja alueen nykyistä kylämäistä identiteettiä tullaan vahvistamaan siten, että väljyyden kokemus säilyy myös tulevaisuudessa.
Myös korkea rakentaminen herätti kritiikkiä. Noin 37 % vastaajista
vastusti korkean rakentamisen sijoittamista Saviolle. Asukkaiden
näkemykset on huomioitu Savion aluekehityskuvan suunnittelumääräyksissä. Suunnittelumääräysten mukaan Savion aseman
ympäristössä kerroslukumäärä saa olla enintään kahdeksan kerrosta ja vähintään neljä. Suunnittelumääräyksen avulla turvataan,
että Savion kaupunkikuvaa pysyy nykyisenlaisena, eikä alueen silhuetti muutu.
Savion kaupunkikuvallisesti arvokkaita kohteita ovat Ala-Koivikon
pientaloalue, Tuomikadun pientaloalue, Savion vanha keskusta

sekä Savion tehdas- ja asuntoalue. Savion keskeisenä maamerkkirakennuksena on Klondyken talo. Uusi täydennysrakentaminen
sovitetaan suhteessa näiden kohteiden muodostamaan kaupunkikuvaan. Suunnittelussa pyritään tukemaan nykyistä arvokasta
kaupunkikuvaa yhteensopivalla täydennysrakentamisella.
Savion täydennysrakentaminen painottuu Savion asemaseudun
ympäristöön. Uuden rakentamisen tavoitteena on vahvistaa
alueen identiteettiä ja eheyttää kaupunkirakennetta. Koivikontiellä rakennusmassat ulotetaan kiinni katualueeseen. Tällä ratkaisulla vahvistetaan alueen nykyistä kaupunkitilaa ja luodaan
kaupunkimaista tunnelmaa. Uusi rakentaminen toteutetaan laadukkaasti. Materiaalivalinnoissa suositaan tiiltä ja muita punaisen
sävyjä. Katot ovat harjakattoja, ellei ole perusteltuja syitä käyttää
muita ratkaisuja.
Saviolaiset eivät pidä nykytilassa alueen palveluita riittävinä.
Aluekehityskuvan suunnittelumääräyksissä on pyritty tukemaan
uusien palveluiden sijoittumista alueelle. Suunnittelumääräysten mukaan Koivikontien suuntaan avautuvat maantasokerroksen
tilat on pääasiassa toteutettava liiketiloina. Alueelle toivotaan si-

”Materiaalivalinnoissa suositaan tiiltä ja muita punaisen sävyjä. Katot
ovat harjakattoja, ellei ole perusteltuja syitä käyttää muita ratkaisuja.”

joittuvan erityisesti palveluliiketoimintaa sekä vähäisissä määrin
päivittäistavaraliiketoimintaa.
Saviolla on vanhastaan hyvät julkiset kulkuyhteydet Helsingistä
sekä pohjoiseen Keravan asemalle. Savion täydennysrakentaminen tukee alueen kestävien kulkumuotojen käyttöasteen kasvattamista. Uudella rakentamisella edistetään myös palveluiden
syntymistä alueelle. Uudet asukkaat nostavat alueet houkuttelevuutta kaupallisten palveluiden kehittämisen näkökulmasta.
Asemanympäristön ohella toinen täydennysrakentamisen painopistealue sijaitsee Kannistossa. Kanniston uusi rakentaminen tulee olemaan monipuolista. Erityisesti Savionkadun ja Kannistonkadun ympäristössä uusi rakentaminen on pientalorakentamista,
kun taas Niinikankaan alueelle asemakaavan muutoksella tullaan
mahdollistamaan kerrostalovaltainen asuminen. Kanniston lisäksi yksittäisiä täydennysrakentamispaikkoja on löydetty ympäri
Saviota. Kohteet ovat vajaasti rakennettuja tontteja sekä muita
vajaakäyttöisiä alueita.
Savion kaikki täydennysrakentaminen tullaan toteuttamaan hiljalleen maanomistajien aloitteesta hankekaavoituksena.

VIHREÄÄ, VIRKISTYSTÄ JA LAADUKKAITA PUISTOALUEITA

A

sukaskyselyssä Savion keskustan kehittämistä haluttiin
edistää nimenomaan laadukkaiden puistoalueiden kautta.
Asukkaat näkivät, että uudella täydennysrakentamisella ei
pidä muuttaa alueen identiteettiä vaan vehreän ja väljän asuinympäristön tulee säilyä. Asukkaat kokivat, että jäljellä olevia
puistoalueet tulee säästää, eikä niitä pidä ottaa täydennysrakentamisen käyttöön. Monissa avovastauksissa nostettiin esiin,
että viheralueiden hoitamiseen tulisi jatkossa panostaa nykyistä
enemmän, jotta puistoalueiden houkuttelevuus kasvaisi tulevaisuudessa. Asukkaat näkivät, että täydennysrakentaminen tulee
ensisijaisesti toteuttaa vanhojen kiinteistöjen uudelleen kehittämisellä. Toisaalta vastauksissa todettiin myös, että alueelta
löytyy hoitamattomia viheralueita, jotka sopisivat myös täydennysrakentamiskohteiksi.
Täydennysrakentamishankkeiden suunnittelussa on pyritty siihen, että alueen viheralueet pysyisivät mahdollisimman eheinä.
Täydennysrakentamispaikat sijoittuvat joko kiinteistöjen tonteille
tai viheralueiden reuna-alueille. Paikat ovat valikoituneet joko
asukaskyselyssä osoitettujen paikkojen pohjalta tai kaavoittajan
näkemyksen mukaisiin paikkoihin, joissa virkistysarvot eivät ole
huomattavia.

Savion aluekehityskuvassa suunnittelualueelle on osoitettu
viheralueverkosto, joka kattaa koko Savion. Viheralueverkosto muodostuu kevyen liikenteen väylistä ja olemassa olevista
puistoalueista. Saviolaisille järjestetyssä asukasillassa erityisesti
Salavapuiston uudistaminen keräsi kiitosta, ja siitä on tullutkin
saviolaisten erityinen ylpeydenaihe. Salavapuisto toimii koko
kaupunginosan edustuspuistona, jonka kunnossapitoon kiinnitetään erityistä huomiota.
Sielunrajankallion alue koettiin erityisen tärkeäksi virkistäytymisen paikaksi. Kohde nähtiin merkittävänä myös alueen identiteetin kannalta. Sielunrajankallion alue tullaan jatkossakin
säilyttämään luonnontilaisena luontokeitaana. Alue toimii myös
merkittävänä viheryhteytenä Vantaan ja Keravan itäosien välillä.
Saviolaisille järjestetyssä asukasillassa asukkaat toivoivat Sielunrajankallion läheisyyteen nuotiopaikkaa. Aluekehityskuvassa
Sielunrajankallion pohjoispuoliselle viheralueelle on mahdollistettu nuotiopaikan toteuttaminen. Nuotiopaikka palvelisi niin
saviolaisia asukkaita kuin alueen kouluja ja päiväkoteja uutena
retkeilykohteena.

”Savion aluekehityskuvassa suunnittelualueelle on osoitettu viheralueverkosto, joka kattaa koko Savion. Viheralueverkosto muodostuu kevyen liikenteen väylistä ja olemassa
olevista puistoalueista. ”

Sielunrajankallion läheisyydessä sijaitseva Nissinojan alue on
myös yksi Savion tärkeistä kehitettävistä viherkokonaisuuksista.
Nissinojan ympäristö kehittyy tulevaisuudessa uudella kevyen
liikenteen väylällä, jonka lisäksi ojan rantoja kunnostetaan perkaamalla pientareita. Kunnostustoimenpiteillä ehkäistään ojan
tulvimista sekä parannetaan virtausta Rajamäentieltä Tuusulaan
päin.
Suunnittelualueen pohjois- ja itäosien viherverkoston parantamistoimenpiteet painottuvat Kanniston aluepuistoon sekä
Klondyken koillispuolella sijaitsevan Helge Polonìn puiston
kehittämiseen. Kanniston aluepuiston varustelutaso on viimevuosina pyritty nostamaan korkeammalle tasolle. Puiston jatkokehittämisen yhteydessä puiston toiminnallisuuksia jäsennellään
tarkoituksenmukaisesti siten, että puiston käyttökokemus on
käyttäjille laadukkaampi. Puistoon myös suunnitellaan uusia toiminnallisuuksia siten, että se palvelisi varustelutasoltaan lasten
ja nuorten lisäksi myös muun ikäisiä käyttäjiä. Kondyke-talon vieressä sijaitseva Helge Polonìn puisto on Vuorelan asemakaavan
yhteydessä kaavoitettu uudeksi viheralueeksi. Puiston suunnittelu käynnistetään vuosien 2020-2021 aikana ja sen kantavana
teemana on hulevesien käsittely. Hulevesirakenteet tullaan
toteuttamaan korkeatasoisesti ja maisemallisesti kiinnostavasti.
Savion paikallisia liikuntaolosuhteita kehitetään Koivikon urheilukentän pienimuotoisilla parannustoimenpiteillä, kuten kentän
pukukoppien uudistamisella.

KYLÄLTÄ KAUPUNKIIN

N
savion liikenne
Auton omistus 414 autoa/1000 asukasta
Jalankulun ja pyöräilyn osuus on 38 %
Joukkoliikennettä käyttää 14 % asukkaista
Henkilöautoa käyttää 48 % asukkaista

oin puolet asukaskyselyyn vastaajista liikkui pääsääntöisesti autolla. Noin 20 % pyörällä, 13 % kävellen ja 13
% julkisilla kulkuneuvoilla. Valtaosa vastaajista käytti
joukkoliikennettä harvemmin kuin viikoittain. Pääosin julkisia
kulkuneuvoja käytettiin vapaa-ajan matkoihin. Vastaajat kokivat
ajoneuvoliikenteen ja kevyen liikenteen olosuhteet kuitenkin
sujuviksi. Myös pysäköintipaikkojen riittävyys koettiin hyväksi.
Pysäköinnin kustannukset aiheuttavat kaupungille noin 15 000 –
25 000 € kulut. Asukkaat eivät kuitenkaan ole halukkaita maksamaan pysäköinnistä, vaan sen rahoitus tulisi jatkossakin hoitaa
julkisin verovaroin. Autoliikenteen keskeinen kehittämistoimenpide liittyy kiertoliittymän rakentaminen Kannistontie Saviontien
risteykseen. Toimenpiteellä parannetaan liikenneturvallisuutta
sekä parannetaan liikenteen sujuvuutta.
Saviolla esiintyy liikennemelua, erityisesti ratamelu ja lentoliikenne aiheuttavat häiriöitä asumiselle. Myös asukaskyselyn
mukaan lentomelu koettiin kaikkein häiritsevimpänä melumuotona. Kaiken kaikkiaan liikennemelun ei koettu heikentävän asumismukavuutta. Valtaosa (84 %) vastaajista ei kokenut tarvetta
vaihtaa asuinpaikkaa meluhaittojen vuoksi.
Savion tärkein joukkoliikenneväline on tulevaisuudessakin juna.
Junaliikenteen houkuttelevuutta parannetaan lisäämällä Savion
aseman liityntäpysäköintipaikkoja siten, että yhä useampi vaihtaisi asemalta junan kyytiin. Liityntäpysäköinnin laajentamismahdollisuuksia tutkitaan vuoden 2019 aikana. Junalla tehtävän
työmatkaliikenteen lisääminen Helsingin suuntaan on tässä keskeisessä asemassa. Savion bussilinjoissa tapahtuu myös muutoksia vuoden 2019 aikana. Nykyiset linjat yhdistetään yhdeksi,
ja linjan päätepysäkki tulee sijaitsemaan jatkossa Korsossa.

Päätepysäkin sijainnin muuttamisella linja tulee jatkossa pysymään paremmin aikataulussa. Myös vuoroväli tihentyy entisestä
30 minuutista 20 minuuttiin. Uudistuksella on haitallisia vaikutuksia erityisesti Saviontielle. Korvaavat vuorot alkavat kuitenkin
liikennöidä Saviontiellä ruuhka-aikaan, mikä palvelee erityisesti
alueen koululaisia.
Saviolla käytetään runsaasti polkupyörää kulkumuotona. Tavoitteena on kehittää niin etelä-pohjoissuuntaisia kuin länsi-itäsuuntaisia kevyen liikenteen yhteyksiä. Asukaskyselyn mukaan pyöräilyn osuus oli julkisten kulkuvälineiden kanssa samalla tasolla (13
%). Nykytilanteessa kevyen liikenteen seudulliset reitit kulkevat
Saviontieltä sekä Koivikontieltä Vantaan suuntaan. Tulevaisuudessa Saviolle kehitetään kolmas seudullisen yhteyden mahdollistava reitti jatkamalla Saviontaipaleen eteläosista kulkevaa
reittiä siten, että se myötäillee Nissinojaa aina Vantaan rajalle
saakka. Vantaan puolelta reittiä on mahdollista jatkaa siten,
että kolmas yliseudullinen yhteys saadaan aidosti toimivaksi.
Saviontaivalta tullaan myös tulevaisuudessa perusparantamaan
leventämällä kevyen liikenteen väylää tämän päivän standardeja
vastaavaksi. Perusparannuksen yhteydessä myös reitin kalustusta ja viihtyisyyttä parannetaan.
Nykytilanteessa seudullinen itä-länsisuuntainen kevyen liikenteen väylä kulkee Tuusulan suuntaan Tuusulantien kautta. Savion
yhteyksiä kehitetään jatkossa toteuttamalla kaavallinen varaus
Koivikontieltä Käpytien kautta Tuusulan suuntaan. Yhteyksiä
Keinukallion Liikuntapuistoon tullaan myös parantamaan. Jo
nykytilassa reitti kulkee Kercan läpi Lahden moottoritien alitse
Keinukalliolle. Reitin toimivuutta tullaan vuosien 2019-2020
aikana parantamaan kyltityksin sekä pienimuotoisin parannustoimenpitein.

VUOROVAIKUTTEISTA SUUNNITTELUA YHDESSÄ ASUKKAIDEN KANSSA

S

avion 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 223 vastaajaa. Kyselyn yhteydessä asukkaat merkitsivät kartalle rakkaimpia paikkojaan ja vajaakäyttöisiä tiloja. Karttamerkintöjä tehtiin
yhteensä 336. 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 saviolaisten oma ilta 10.4., johon osallistui yhteensä
noin 10 osallistujaa kommentoimaan alustavia luonnoksia ja
ideoimaan alueen tulevaisuutta. Asukastilaisuuden lisäksi luonnoksesta annettiin yhteensä 50 palautetta sähköisen palautejärjestelmän kautta. Sähköpostitse ei annettu yhtään palautetta.
Asukkaiden keskeiset kehitysideat on esitelty aiemmissa teemaluvuissa.

