ASEMAKAAVAMERKINNÄT JA -MÄÄRÄYKSET

YKT-1

Yleisten- ja toimistorakennusten korttelialue.
Rakennusoikeudesta enintään 25% saadaan käyttää varastorakennusten rakentamiseen.
Pysäköintialueet on erotettava istutuksin jalankulkuun ja oleskeluun tarkoitetuista alueista.
Autopaikat on jaoteltava istutuksin kaupunkikuvan kannalta sopivan kokoisiin ryhmiin.
Rautatiealueelle pääsy on estettävä aitaamalla tai muulla keinolla.
Istutettavalla alueen osalla on istutettava tai säilytettävä puustoa siten, että puiden
välimatka on enintään seitsemän metriä korttelin tai tontin rajan suuntaisesti.
Leikki- ja oleskelualueet on suojattava liikennemelulta siten, että päiväaikainen keskiäänitaso
(LAeq,7-22) on enintään 55 dB(A).
Koulurakennukset on suunniteltava siten, että ulkoa kantautuvasta melusta aiheutuva
päiväaikainen keskiäänitaso (LAeq,7-22) sisätiloissa on enintään 35 dB(A) ja että
liikennetärinästä aiheutuva runkomelutaso (Lprm) on enintään 35 dB(A).
Toimistotilat on suunniteltava siten, että ulkoa kantautuvasta melusta aiheutuva
päiväaikainen keskiäänitaso (LAeq,7- 22) sisätiloissa on enintään 45 dB(A).
Oppilaitostilat on suunniteltava siten, että liikennetärinästä aiheutuva värähtely (Wv,95) on
enintään 0,60 mm/s. Päiväkotitilat on suunniteltava siten, että liikennetärinästä aiheutuva
värähtely (Wv,95) on enintään 0,30 mm/s.
Autopaikkoja on varattava vähintään:
Yleiset tilat 1 ap / 200 k-m2
Toimistot 1 ap / 80 k-m2

KTY-18

Liike- ja toimistorakennusten sekä ympäristöhäiriötä aiheuttamattomien teollisuusrakennusten
korttelialue.
Rakennusoikeudesta enintään 25 % saadaan käyttää liiketilojen rakentamiseen.
Korttelialueelle ei saa sijoittaa päivittäistavarakauppaa.
Tontin rajoittuessa Alikeravantiehen tai Kumitehtaankatuun, kadulle näkyvät rakennukset on
suunniteltava julkisivuiltaan kaupunkikuvallisesti korkeatasoisiksi.
Kumitehtaankadulle näkyvät rakennukset on sovitettava ulkoasultaan Kumitehtaan
kulttuurimaisemaan. Julkisivumateriaalina on käytettävä historialliseen ympäristöönsä
soveltuvaa kaupunkikuvallisesti korkeatasoista materiaalia.
Tontit on aidattava korttelirajoiltaan lukuun ottamatta katualueeseen rajoittuvia sivuja.
Katualuetta vasten sijoittuva aita on rakennettava kaupunkikuvallisesti korkeatasoiseksi.
Istutettavalla alueen osalla on istutettava tai säilytettävä puustoa siten, että puiden
välimatka on enintään seitsemän metriä korttelin tai tontin rajan suuntaisesti.
Kortteleissa 336, 350, 351, 370 ja 371 tehtävään louhimiseen ja kallioon asti ulottuvaan
paalutukseen on kysyttävä lausunto meriviemärin ylläpidosta vastaavalta taholta.
Liike- ja toimistotilat on suunniteltava siten, että ulkoa kantautuvasta melusta aiheutuva
päiväaikainen keskiäänitaso (LAeq,7- 22) sisätiloissa on enintään 45 dB(A).
Autopaikkoja on varattava vähintään:
Liiketilat ja toimistot 1 ap / 50 k-m2
Teollisuustilat 1 ap / 100 k-m2
Varastotilat 1 ap / 250 k-m2

KYTY-4

Liike- ja toimistorakennusten, opetus- ja kulttuuritoimintaa, huvi- ja viihdetarkoituksia
palvelevien rakennusten sekä ympäristöhäiriötä aiheuttamattomien teollisuusrakennusten
korttelialue.
Rakennusoikeudesta enintään 25 % saadaan käyttää liiketilojen rakentamiseen.
Korttelialueelle ei saa sijoittaa päivittäistavarakauppaa.
Rakentaminen on sovitettava ulkoasultaan Kumitehtaan rakennus- ja kulttuurihistorialliseen
ympäristöön. Julkisivumateriaalina on käytettävä historialliseen ympäristöönsä soveltuvaa
kaupunkikuvallisesti korkeatasoista materiaalia. Tehtaanmäen asutuksen vastaisella rajalla
teollisuus- ja varastorakentaminen saa sijaita enintään 6 metrin päässä tontin rajasta.
Tontin rajan ja rakennusten väliin jäävä osuus on istutettavaa alueen osaa.
Tehtaanmäenpolulta alkava yleiselle jalakululle ja polkupyöräilylle osoitettu yhteys voidaan
sulkea portilla, jos tontin käyttö sitä vaatii. Kumitehtaankadulta Savion rautatieseisakkeelle
kulkevaa jalankulun ja polkupyöräilyn yhteyttä ei saa estää.
Louhimisen ja kallioon asti ulottuvan paalutuksen suhteen on kysyttävä lausunto
meriviemärin ylläpidosta vastaavalta taholta.
Istutettavalla alueen osalla on istutettava tai säilytettävä puustoa siten, että puiden
välimatka on enintään seitsemän metriä korttelin tai tontin rajan suuntaisesti.
Rakennusalalle saa sijoittaa puistomuuntamon. Puistomuuntamon ulkoasu on sovitettava
kulttuurihistorialliseen ympäristöönsä.
Liike- ja toimistotilat on suunniteltava siten, että ulkoa kantautuvasta melusta aiheutuva
päiväaikainen keskiäänitaso (LAeq,7- 22) sisätiloissa on enintään 45 dB( A).
Opetus- ja kokoontumistilat on suunniteltava siten, että ulkoa kantautuvasta melusta
aiheutuva päiväaikainen keskiäänitaso (LAeq,7- 22) sisätiloissa on enintään 35 dB( A).
Leikki- ja oleskelualueet on suojattava liikennemelulta siten, että päiväaikainen keskiäänitaso
(LAeq,7-22) on enintään 55 dB(A).
Oppilaitostilat on suunniteltava siten, että liikennetärinästä aiheutuva värähtely (Wv,95) on
enintään 0,60 mm/s.
Pilantuneet maa-alueet on kunnostettava ennen rakentamista.
Pysäköintialueet on erotettava istutuksin jalankulkuun ja oleskeluun tarkoitetuista alueista.
Autopaikat on jaoteltava istutuksin kaupunkikuvan kannalta sopivan kokoisiin ryhmiin.
Autopaikkoja on varattava vähintään:
Liiketilat ja toimistot 1 ap / 50 k-m2
Teollisuustilat 1 ap / 100 k-m2
Varastotilat 1 ap / 250 k-m2
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Lähivirkistysalue.

LR

Rautatiealue.
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Autopaikkojen korttelialue.

Yhdyskuntateknistä huoltoa palvelevien rakennusten ja laitosten alue.

3 m kaava-alueen rajan ulkopuolella oleva viiva.

Korttelin, korttelinosan ja alueen raja.

Osa-alueen raja.

Ohjeellinen osa-alueen raja.

Poikkiviiva osoittaa rajan sen puolen, johon merkintä kohdistuu.
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Kaupunginosan numero.

Kaupunginosan nimi.

Korttelin numero.

Kadun, tien, katuaukion, torin, puiston tai muun yleisen alueen nimi.

Rakennusoikeus kerrosalaneliömetreinä.

Roomalainen numero osoittaa rakennusten, rakennuksen tai sen osan suurimman sallitun
kerrosluvun.
Tehokkuusluku eli kerrosalan suhde tontin pinta-alaan.

Rakennuksen julkisivupinnan ja vesikaton leikkauskohdan ylin korkeusasema.

Rakennusala.

Istutettava alueen osa.

hule-1

Ohjeellinen hulevesien viivyttämiselle varattu alueen osa. Alueelle tulee rakentaa allas,
painanne tai suodatin viivyttämään hulevesien kulkeutumista valuma-alueella ja parantamaan
veden laatua.

Säilytettävä/istutettava puurivi.
Katu.

pp

Jalankululle ja polkupyöräilylle varattu katu/tie.

pp/h

Jalankululle ja polkupyöräilylle varattu katu, jolla huoltoajo on sallittu.

pp/t

Jalankululle ja polkupyöräilylle varattu katu/tie, jolla tontille ajo on sallittu.

et-1

Alueen osa, jolle saa sijoittaa puistomuuntamon.

pp/h

pp

pp/t

Yleiselle jalankululle ja polkupyöräilylle varattu alueen osa, jolla huoltoajo on sallittu.

Ohjeellinen yleiselle jalankululle ja polkupyöräilylle varattu alueen osa.

Yleiselle jalankululle ja polkupyöräilylle varattu alueen osa, jolla tontille ajo on sallittu,
yhteys sitova, sijainti ohjeellinen.
Maanalaista johtoa varten varattu alueen osa.

Katualueen rajan osa, jonka kohdalta ei saa järjestää ajoneuvoliittymää.

+40

Alueelle on rakennettava melueste. Merkintä osoittaa esteen likimääräisen sijainnin ja
lukuarvo sen yläreunan likimääräisen korkeusaseman.

(350)

Suluissa olevat numerot osoittavat korttelit, joiden autopaikkoja saa alueelle sijoittaa.

sr-8

Kaupunkikuvallisesti ja historiallisesti arvokas rakennus, jota ei saa purkaa. Korjaus- ja
muutostöiden tulee olla tyyliin sopivia niin, että rakennuksen kaupunkikuvallinen ja
historiallinen luonne säilyy.

saa-1

Puhdistettava/kunnostettava maa-alue.
Alueen maaperä on tutkittava ja tarvittaessa puhdistettava ennen rakentamista.

KERAVA, KAUPUNGINOSA 9. ALIKERAVA
VUORELA, KLONDYKE JA KUMITEHTAANKADUN YMPÄRISTÖ

ASEMAKAAVAN MUUTOS KOSKEE 9. ALIKERAVAN KAUPUNGINOSAN KORTTELEITA
338, 352, 371, 377 SEKÄ KORTTELEIDEN 336, 351 JA 350 OSIA SEKÄ
ERITYIS-, KATU-, LIIKENNE- JA VIRKISTYSALUEITA.
ASEMAKAAVAN MUUTOKSELLA MUODOSTUU 9. ALIKERAVAN KAUPUNGINOSAN
KORTTELIT 338, 352, 370, 371, 377,
KORTTELEIDEN 336, 351 JA 350 OSAT SEKÄ
ERITYIS-, LIIKENNE-, KATU- JA VIRKISTYSALUEITA.
Keravalla x. päivänä xkuuta 201x.

Tiina Hartman, va. kaupunkikehitysjohtaja

Juha Pasma, kaava-arkkitehti

Kartta täyttää asemakaavan pohjakartalle säädetyt vaatimukset.

Tiina Hartman, kaupungingeodeetti

Asemakaava siihen liittyvine selostuksineen on kaupunginhallituksen päätöksen
( x.x.201x / xxx § ) mukainen.

Sanna Saariniemi, kaupunginsihteeri
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x.x.201x

Kaupunkikehitysjaosto

x.x.201x
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x.x.-x.x.201x

Kaupunkikehitysjaosto

x.x.201x

Osallisten kuuleminen MRL 62§, MRA 30§ (luonnos)

7.3.-29.3.2018
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15.2.2018
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9.6.-24.6.2016

Vireilletulo

8.6.2016

Kaupunkikehitysjaosto
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