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KUVA 1. Ote opaskartasta, punaisella suunnittelualueen sijainti
Asemakaavamuutoksen tarkoituksena on mahdollistaa uusien asuinkerrostalojen rakentaminen rakentamattomien erillispientalokortteleiden ja
pienen puistoalueen tilalle.
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1.1

TIIVISTELMÄ
Kaavaprosessin vaiheet
Aloite

Keravan kaupunki

Vireilletulo

Kaupunkikehitysjaosto 16.2.2012/13 §
Kaupunkikehitysjaosto 6.6.2018/39 §
Kaupunginhallitus 19.6.2018/187 §

OAS (osallistumis- ja
arviointisuunnitelma)

Lausuntopyynnöt lähetettiin viranomaisille ja kirjeet osallisille. Vireilletulo ja OAS:n nähtävilläolo ilmoittu KeskiUusimaa-lehdessä 21.3.2012 ja OAS päivityksestä ilmoitettu Viikkouutiset Keski-Uusimaa-lehdessä 3.7.2018.
Nähtävillä oloista on ilmoitettu myös internetissä ja ilmoitustaululla (MRL 62 §).
OAS nähtävillä (MRA 30 §) 22.3 – 5.4.2012,
OAS päivitys nähtävillä 4.7. – 10.8.2018
Luonnos

Kaupunkikehitysjaosto 19.9.2018/59 §
Lausuntopyynnöt viranomaisille ja kirjeet osallisille
Ilmoitus Viikkouutiset Keski-Uusimaa-lehdessä lehdessä
3.10.2018, luonnos nähtävillä internetissä ja ilmoitustaululla (MRL 62 §)
Luonnos nähtävillä (MRA 30 §) 4.-19.10.2018

Ehdotus

Kaupunkikehitysjaosto 17.1.2019/xxx §
Lausuntopyynnöt viranomaisille ja kirjeet osallisille
Ilmoitus Viikkouutiset Keski-Uusimaa-lehdessä lehdessä
pp.kk.vvvv, ehdotus nähtävillä internetissä ja ilmoitustaululla (MRL 65 §).
Julkisesti nähtävillä (MRA 27 §) pp.kk. – pp.kk.vvvv

Hyväksyminen (MRL
52 §)

Kaupunkikehitysjaosto pp.kk.vvvv/xxx §
Kaupunginhallitus pp.kk.vvvv/xxx §

TAULUKKO 1. Kaavaprosessin vaiheet
1.2

Asemakaava
Asemakaavamuutoksen laatimiseen on ryhdytty kaupungin aloitteesta vuonna 2012.
Keväällä 2018 kaavahanketta lähdettiin edistämään yhteistyössä Avain rakennuttaja
Oy:n kanssa. Asemakaavassa huomioidaan riittävät aluevaraukset olemassa olevia
maanalaisia johtoja/putkia varten.
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Asemakaavalla muodostuu asuinkerrostalojen korttelialue (AK), puistoaluetta (VP)
(EV) ja katualuetta.
1.3

Asemakaavan toteuttaminen
Alueen toteuttaminen on mahdollista kaavan saatua lainvoiman, kun uudet tontit on
muodostettu ja merkitty kiinteistörekisteriin.

1.4

Asemakaavan merkittävimmät vaikutukset
Asemakaavan myötä kaupunkirakenne tiivistyy, rakentamaton nurmikettä ja pajukko
muuttuu kerrostaloalueeksi. Asemakaavan myötä alueelle tulee uusia asuntoja n. 130
kpl.

KUVA 2. Ortokuva 2016. Suunnittelualue punaisella rajauksella.
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2
2.1

SUUNNITTELUN LÄHTÖKOHDAT
Selvitys suunnittelualueen oloista
2.1.1 Alueen yleiskuvaus
Suunnittelualue sijaitsee Killan kaupunginosassa, joka on pääosin 80-luvulla rakennettua kerrostaloaluetta. Suunnittelualue rajautuu Tuusulan rajaan. Tuusulan puoli on
pientalovaltaista asuinaluetta. Muutosalue sijoittuu Jukolantien ja Kankurinkadun väliin.
2.1.2 Luonnonympäristö
Alue on pääosin puistomaista hoitonurmea, jonka länsireunassa kasvaa lehtipuita.
Suunnittelualueen eteläpuolella on valtaoja, joka virtaa kohti etelää. Pohjaveden taso
on suunnittelualueella melko lähellä maanpinnan tasoa.
Suunnittelualueen maanpinta on tasainen viettäen loivasti pohjoisesta etelään tasolta
+41,5 tasolle +40,0. Kankurinkadun tasaus noudattaa korttelialueiden itärajan maanpinnan tasoa. Maaperältään suunnittelualue on savea. Kovanpohjan syvyys sijaitsee
noin 10,6 – 20, 0 metrin syvyydessä maanpinnasta.
2.1.3 Rakennettu ympäristö
Suunnittelualuetta reunustavat idässä Keravan Killan kerrostalot ja parkkipaikat sekä
lännessä Tuusulan puolella pientaloalue sekä vanhempi pienipiirteinen pientaloalue.
Suunnittelualueen pohjoispuolella on muutamia pientaloja, jotka sijaitsevat Tuusulan
puolella, mutta kulku on järjestetty Keravan puolelta, Kankurinkadulta.
Keravan keskustan palvelut sijaitsevat noin kilometrin etäisyydellä suunnittelualueesta. Lähietäisyydellä sijaitsevat koulu, terveyskeskus ja monipuoliset liikuntamahdollisuudet sekä Tuusulan puolella oleva lähikauppa.
Suunnittelualue liittyy eteläosastaan Killan koulua ympäröivään Ymmyrkäisen puistoalueeseen. Suunnittelualueella ei ole aktiivista käyttöä, alue toimii lähinnä vain läpikulkupaikkana.
Kankurinkatu on päättyvä katu, joka johtaa Killan kerrostalojen pysäköintipaikoille.
Kadun varressa sijaitseva kevyen liikenteen väylä jatkuu kohti Killan koulua. Kankurinkadun päässä on koirapuisto. Kankurinkadun kääntöpaikkaa ei ole vielä toteutettu,
mutta se on suunnitteilla toteuttaa lähiaikoina.
Alue kuuluu kunnallistekniikan piiriin. Tuusulan seudun vesilaitoksen kuntayhtymällä
on alueella kaksi mittausasemaa, joista lähtevät vesijohdot Keravan suuntaan. Toinen
mittausasema on maanpäällinen rakennus ja toinen on maan alainen betonibunkkeri.
Kaukolämpöputki kulkee Kankurinpolulla. Alueen eteläosassa sekä Kankurintiellä kulkee jätevesiviemäri. Alueella sijaitsee myös puhelinkaapeleita.
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KUVA 3. Alueella oleva kunnallistekniikka
2.1.4 Ympäristöhäiriöt
Suunnittelualue sijoittuu Jukolantien välittömään läheisyyteen, missä liikennemäärät
ovat noin 1400-1500 ajoa/arki-vrk. Helsingin seudun ympäristöpalvelujen ilmalaatuvyöhykkeet-taulukon (HSY 2014b) mukaan Jukolantien liikennemäärät ovat sen verran
vähäisiä, että niillä ei katsota olevan sellaista vaikutusta asuinalueen ilmanlaatuun, että asuinrakentamisessa tulisi kiinnittää huomiota liikennealueen etäisyyksiin.
Jukolantiellä liikennöi mm. HSL:n joukkoliikenteen linjat 738 ja 975, jotka muun liikenteen kanssa aiheuttavat suunnittelualueelle jonkin verran liikennemelua. Keravan liikennejärjestelmäsuunnitelman 2035 yhteydessä on selvitetty liikenneväylien aiheuttamaa melua. Selvityksen mukaan päiväajan keskiäänitaso on korkeimmillaan nyky- ja
ennustetilanteessa 55-60 dB(A), yöajan keskiäänitaso on korkeimmillaan nykytilanteessa 50-55 dB(A) ja ennustetilanteessa 55-60 dB(A). Valtioneuvoston päätöksen
(993/1992) mukaiset melutason ohjearvot ulkona ylittyvät suunnittelualueella noin 5
dB:llä niin päivä- kuin yöaikaan.
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KUVA 4. Päiväaikainen melutaso nykytilanne (vas.) ja ennustetilanne 2035 (oik.)

KUVA 5. Yöaikainen melutaso nykytilanne (vas.) ja ennustetilanne 2035 (oik.)
Finavian laatiman lentomeluselvityksen mukaan suunnittelualue sijoittuu melko lähelle vuodelle 2025 ulottuvia lentomeluennusteen Lden 55 dB:n aluetta, joten alueella
saattaa ilmetä myös jonkin verran lentomelua.
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KUVA 6. Lden 55 dB vuosina 1990 (violetti rajaus) ja 2013 (musta rajaus), sekä
verhokäyrä/kehitystilanne 2025 yhdistelmä (sininen rajaus).
2.1.5 Maanomistus
Suunnittelualue on kokonaisuudessaan kaupungin omistuksessa.
2.2

Kaavatilanne
Valtakunnalliset alueidenkäyttötavoitteet
Valtakunnalliset alueidenkäyttötavoitteet käsittelevät seuraavia kokonaisuuksia:
1. toimiva aluerakenne
2. eheytyvä yhdyskuntarakenne ja elinympäristön laatu
3. kulttuuri- ja luonnonperintö, virkistyskäyttö ja luonnonvarat
4. toimivat yhteysverkostot ja energiahuolto
5. Helsingin seudun erityiskysymykset
6. luonto- ja kulttuuriympäristöinä erityiset aluekokonaisuudet.

7
Maakuntakaava
Uudenmaan vahvistettujen maakuntakaavojen yhdistelmässä suunnittelualue on taajamatoimintojen aluetta. Muutosalueen läheisyydessä, eteläpuolella maakuntakaavassa on osoitettu viheryhteystarve.

KUVA 7. Ote maakuntakaava yhdistelmästä, suunnittelualueen sijainti punaisella kehyksellä.
Yleiskaava
Alue on merkitty oikeusvaikutteiseen valtuuston 7.11.2016 hyväksymään Keravan
yleiskaavaan 2035 kehitettäväksi kerrostalovalaiseksi asuntoalueeksi (AK-2), joka on
tarkoitettu kaupunkimaiseksi asumisen ja palveluiden monimuotoiseksi asuinalueeksi.
Alueen täydennysrakentamista pääosa varataan kerrostalorakentamiselle. Alueelle saa
sijoittaa myös ympäristöä häiritsemättömiä julkisia ja kaupallisia palveluita, joilla ei ole
seudullista merkitystä. Rakentamisen aluetehokkuus (ea) yleiskaavassa AK-2-alueelle
on 0,3-0,7 välillä. Autopaikkoja on varattava vähintään 1 ap/100 k-m2, ellei ole perustelua syytä käyttää muita mitoitusperusteita.
Eteläosassa on lähivirkistysalue (VL) ja sen välittömässä läheisyydessä julkisten palvelujen ja hallinnon alue (PY). Lähivirkistysalue on tarkoitettu päivittäiseen virkistys- ja
ulkoilukäyttöön. Alueella voidaan toteuttaa ulkoilua tai muuta yleistä virkistystoimintaa palvelevaa rakentamista.
Tuusulassa ollaan laatimassa uutta koko kunnan kattavaa yleiskaavaa, jonka
tavoitevuosi on 2040. Kaavasta on tarkoitus laatia strateginen ja maankäyttö- ja
rakennuslain mukainen oikeusvaikutteinen yleiskaava. Yleiskaava on etenemässä
ehdotusvaiheeseen. Alustavassa yleiskaavaehdotuksessa suunnittelualue rajautuu
lännestä omakotivaltaiseen asuinalueesseen (OA).
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KUVA 8. Ote Keravan yleiskaavasta 2035, punaisella alueen likimääräinen sijainti.

KUVA 9. Ote Tuusulan alustavasta yleiskaavaehdotuksesta.
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Voimassa oleva asemakaava
Muutosalueella on voimassa asemakaavat, jotka ovat tulleet voimaan 23.7.2007
(suunnittelualueen pohjoisosa) ja 12.12.1979 (suunnittelualueen eteläosa). Ajantasaasemakaavassa suunnittelualue on osoitettu erillispientaloalueeksi, puistoalueeksi ja
katualueeksi.
Erillispientalotontteja on yhteensä yhdeksän, kullakin tontilla on rakennusoikeutta 200
k-m2. Rakennusmassat tontilla on suunniteltu sijoitettavaksi siten, että kaksikerroksinen asuinrakennus on kahden metrin päässä Tuusulan rajasta ja yksikerroksinen autosuoja Kankurintien puolella metrin etäisyydellä tontin rajasta. Ajoneuvoliittymää ei saa
järjestää Tuusulan puolelle.
Muutosalueen pohjoispuolella sijaitsee Nahkurinpuisto, jonne on osoitettu maanalaisia johtoja varten varattuja osa-alueita. Nahkurinkadun kevytväylän jatkeena on noin 8
metriä leveä puistokaistale, jossa on myös maanalaisia johtovarauksia. Eteläosa muutosalueesta kuuluu Ymmyrkäisen puistoalueeseen.

KUVA 10. Ote ajantasa-asemakaavasta, punaisella likimääräinen aluerajaus
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2.3

Aluetta koskevat selvitykset, suunnitelmat ja päätökset
Rakennusjärjestys
Kaupunginvaltuusto on 10.4.2017 hyväksynyt rakennusjärjestyksen ja se on tullut
voimaan 1.6.2017.
Pohjakartta
Pohjakarttaa ylläpitää ja täydentää Keravan kaupunki ja pohjakartta täyttää kaavoitusmittausasetuksen 1284/1999 vaatimukset. Asemakaava on tulostettu mittakaavassa 1:1000.
Rakennuskiellot
Alueella ei ole maankäyttö- ja rakennuslain 53 §:n mukaista rakennuskieltoa.
Lähiympäristön kaavatilanne ja suunnitelmat
Tuusulan puolella on käynnissä yleiskaavan päivitys, muutoin suunnittelualueen lähiympäristössä ei ole vireillä muita suunnitelmia.
Strategiat ja ohjelmat










Keravan kaupunkistrategia 2020, kv 10.3.2014/22 §
Keravan kaupungin elinkeino-ohjelma 2014, kh 24.2.2014/56 §
Keravan Keskustan kehittämisen työryhmän raportti, kh 7.9.2015/245 §
HLJ-2015 liikennejärjestelmäpäätös, kh 15.6.2015/205 §
Maankäyttösuunnitelma 2050, kh 15.6.2015/205 §
Asuntostrategia 2025, kh 15.6.2015/205 §
Helsingin seudun kuntien ja valtion maankäytön, asumisen ja liikenteen sopimus 2016 – 2019, KV 13.6.2016/52§
Keravan asuntopoliittinen ohjelma 2016 – 2020, KV 12.12.2016/98§
Palveluverkkosuunnitelma 2035 Osa 1: Keravan varhaiskasvatuksen ja opetuksen palveluverkosto 2016-2035, KV 7.77.2016/88§

Rakennettavuusselvitys
Muutosalueelle on tehty 19.5.2017 rakennettavuusselvitys (liite 7.). Selvityksen on laatinut Insinööritoimisto Severi Anttonen Ky.
Keravan maisemaselvitys
Maisemaselvitys on laadittu Keravan yleiskaava 2035 suunnittelun pohjaksi. Maisemaselvitys perustuu maastokäynteihin kesän 2013 aikana, peruskarttatarkasteluun, aikaisemmin tehtyihin inventointeihin sekä Keravan ja Suomen ympäristökeskuksen tietokantoihin. Selvityksessä on pyritty antamaan ohjeita ja ideoita ekologisesti ja visuaalisesti kestävään yhdyskuntasuunnitteluun Keravalla.
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Keravan liikennejärjestelmäsuunnitelma 2035
Keravan liikennejärjestelmäsuunnitelma on laadittu Keravan yleiskaavaa ja liikenteen
kehittämistä varten. Liikennejärjestelmäsuunnitelmassa esitetään liikennejärjestelmän
nykytilanne ja tavoitetila vuonna 2035. Suunnittelua on tehty vuorovaikutteisesti Keravan maankäytön ja teknisen toimen välillä.
Liikennejärjestelmäsuunnitelman yhteydessä on selvitetty mm. seuraavia liikenteeseen liittyviä asioita:
- iltahuipputunnin 2035 liikenne-ennusteita
- keravalaisten liikkuminen ja kulkutavat
- merkittävimpien liikenneväylien aiheuttama melu
- tunnistettiin tärinäherkät nykyiset ja uudet asuntorakentamisen alueet
2.4

Asemakaavan tarve
Asemakaava on käynnistetty kaupungin aloitteesta. Alueen muuttaminen kerrostaloalueeksi perustuu niin yleiskaavaan kuin alueen rakennettavuuteen. Erillispientalojen
rakentaminen alueelle ei ole ollut kannattavaa maaperän olosuhteiden vuoksi.

2.5

Asemakaavan tavoitteet
2.5.1 Kaupungin asettamat tavoitteet
Kaavan tavoitteena on muuttaa erillispientaloalue kerrostaloalueeksi. Nahkurinkadun
kevytväylää on tarkoitus jatkaa Tuusulan rajalle. Maanalaiset putkivaraukset päivitetään vastaamaan nykyisiä tarpeita.
Asemakaava noudattaa kunnanvaltuuston hyväksymän yleiskaavan 2035 merkintöjä,
määräyksiä ja linjauksia.
2.5.2 Osallisten tavoitteet
Tuusulan kunta lausui osallistumis- ja arviontisuunnitelma, että suunnitellut asuinkerrostalot tulee sovittaa ympäristöönsä ja rakentaminen ei saa luoda muurimaista vaikutelmaa Jukolantien suuntaan.

3
3.1

ASEMAKAAVAN SUUNNITTELU
Aloitusvaihe
3.1.1 Asemakaavan käynnistäminen
Asemakaava on käynnistänyt vuonna 2012, mutta kaavoitus ei edennyt osallistumis- ja
arviointisuunnitelmaa pidemmälle. Kaavamuutosta ei kuitenkaan ole keskeytetty. Keväällä 2018 kaavahanketta lähdettiin edistämään yhteistyössä Avain rakennuttaja Oy:n
kanssa. Kaupunginhallitus päätti 19.6.2018/187 § käynnistää Kankurinkadun (2275)
kaavamuutoksen uudelleen kaupunkikehitysjaoston 6.6.2018/39 § esityksestä, koska
kaavahankkeen käynnistämisestä oli kulunut jo niin paljon aikaa.
3.1.2 Vireilletulo sekä osallistumis- ja arviointisuunnitelma
Asemakaavan vireilletulosta sekä osallistumis- ja arviointisuunnitelman nähtävilläolosta on ilmoitettu 21.3.2012 Keski-Uusimaa- ja Vartti-lehdessä. Osallistumis- ja arviointi-
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suunnitelma oli nähtävillä 22.3 – 5.4.2012. Osallistumis- ja arviointisuunnitelman päivityksestä ja sen nähtävilläolosta ilmoitettiin 3.7.2018 Viikkouutiset Keski-Uusimaa –
lehdessä. Päivitetty osallistumis- ja arviointisuunnitelma oli nähtävillä 4.7. – 10.8.2018
Sampolan yhteispalvelupisteen ilmoitustaululla sekä Keravan kaupungin internetsivuilla. Suunnittelualueen maanomistajille ja haltioille sekä naapureille lähetettiin kirjeitse tieto nähtävilläoloista. Viranomaisille ja muille tarpeellisille yhteisöille lähettiin
lausuntopyynnöt.
Aloitusvaiheen viranomaisneuvottelua ei ole järjestetty, koska asemakaava ei koske
valtakunnallisia tai tärkeitä seudullisia alueidenkäyttötavoitteita eikä muutoin ole
maankäytön, luonnonarvojen, kulttuuriympäristön tai valtion viranomaisen toteuttamisvelvollisuuden kannalta merkittävä. Jos suunnittelun edetessä tulee esille sellaisia
näkökohtia, jotka vaativat viranomaisneuvottelua, arvioidaan tarve uudestaan. Viranomaisyhteistyö järjestetään käyttämällä lausuntomenettelyä.
Vuonna 2012 nähtävillä olleesta osallistumis- ja arviointisuunnitelmasta jätettiin viisi
lausuntoja ja mielipiteitä ei saatu yhtään. Päivitetystä osallistumis- ja ariviontisuunnitelmasta jätettiin kahdeksan lausuntoa ja mielipiteitä ei saatu yhtään. Tuusulan kunta
lausui, että asuinkerrostaloilla ei tule luoda muurimaista vaikutelmaa Tuusulan suuntaan. Muut lausunnot koskivat lähinnä alueella olevia maanalaisia putkia.
3.2

Asemakaavan luonnosvaihe
Ennen kaavaluonnoksen tekemistä tutkittiin erilaisia massoitteluvaihtoehtoja (kts.
KUVA 11.), joista parhaimmaksi osoittautui pistetaloratkaisu. Pistekerrostalojen katsottiin sopivan kaupunkikuvallisesti ja massoittelultaan parhaiten kapealle tontille.
Muista vaihtoehdoista päätettiin luopua.
Kankurinkadun (2275) asemakaavamuutoksesta päätettiin laatia yksi luonnos, jonka
lähtökohtana oli neljän pistekerrostalon sovittaminen alueelle (kts. LIITE 5.). Kaupunkikehitysjaosto käsitteli 19.9.2018 kokouksessaan Kankurinkadun asemakaavamuutoksen luonnosta ja päätti asettaa sen nähtäville.
Muutosluonnoksen nähtävilläolosta ilmoitettiin Viikkouutiset Keski-Uusimaa –
lehdessä. Luonnos oli nähtäville 4.-19.10.2018 välisenä aikana Sampolan yhteispalvelupisteen ilmoitustaululla sekä Keravan kaupungin internet-sivuilla. Suunnittelualueen
maanomistajille ja haltioille sekä naapureille lähetettiin kirjeitse tieto nähtävilläolosta.
Viranomaisille ja muille tarpeellisille yhteisöille lähetään lausuntopyynnöt.
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KUVA 11. Alustavia massoitteluvaihtoehtoja
3.3

Asemakaavan ehdotusvaihe
Luonnoksesta saatujen mielipiteiden, lausuntojen sekä ehdotusvaiheessa kaupunkitekniikan kanssa pidettyjen keskustelujen perusteella asemakaavan muutosluonnoksen rakennusten massoittelua muutettiin ja kaavamääräyksiin tehtiin lisäyksiä.
Ehdotusvaiheessa tutkittiin, että voidaanko suunnittelualueen pohjoisosassa olevaa
vesijohtoa siirtää, jotta pistetalojen asemointi voitaisiin kääntää siten, että Tuusulan
puolella olevien pientalojen yksityisyys säilyisi paremmin. Asiasta neuvoteltiin kaupunkitekniikan kanssa. Kyseinen vesijohto on vanha valurautainen putki, jonka saneeraus
on ajankohtainen, joten putken sijaintia voidaan siirtää pohjoisempaan ja osittain katualueelle. Näin ollen pistetalot voidaan sijoittaa kauemmaksi pientaloista.
Kaupunkitekniikan esityksestä Jukolantien varteen on kaavakarttaan lisätty merkintä
alueelliselle hulevesijärjestelmälle varatusta alueen osasta (hule-5) ja AKkaavamääräykseen lisättiin seuraava hulevesimääräys:
 Vettä läpäisemättömiltä pinnoilta tulevia hulevesiä tulee viivyttää alueella siten, että viivytyspainanteiden, -altaiden tai -säiliöiden mitoitustilavuuden tulee
olla yksi kuutiometri jokaista sataa vettä läpäisemätöntä pintaneliömetriä koh-
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den. Viivytyspainanteiden, -altaiden tai -säiliöiden tulee tyhjentyä 12 tunnin
kuluessa täyttymisestään ja niissä tulee olla suunniteltu ylivuoto.
Jukonlantiestä aiheutuvan melun vuoksi kaavamääräykseen lisättiin seuraavat määräykset:
 Parvekkeet tulee lasittaa siten, että niiden keskiäänitaso saa olla päiväaikaan
enintään 55 dB(A) ja yöaikaan enintään 50 dB(A).
 Pihajärjestelyin, rakennuksin, rakentein ja viherrakentein tulee huolehtia siitä,
että leikki- ja oleskelualueilla liikennemelu ei ylitä päivällä 55 dB(A) ja yöllä 50
dB(A).
3.4

Asemakaavan hyväksyminen ja voimaantulo
Asemakaavan muutoksen hyväksyy kaupunginhallitus kaupunkikehitysjaoston esityksestä.
Hyväksymisestä tiedotetaan kuuluttamalla Viikkouutiset Keski-Uusimaa -lehdessä, ilmoitustaululla ja internetissä.
Hyväksymispäätöksestä voi valittaa Helsingin hallinto-oikeuteen 30 päivän kuluessa
(valitusaika lasketaan pöytäkirjan nähtäville asettamisesta). Hallinto-oikeuden päätöksestä on mahdollista valittaa korkeimpaan hallinto-oikeuteen.
Kaavan hyväksymispäätös saa lainvoiman noin kuuden viikon kuluttua hyväksymisestä,
mikäli päätöksestä ei valiteta. Päätös tulee voimaan, kun se on kuulutettu lehdessä,
ilmoitustaululla ja kaupungin internetsivuilla.
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4.1

ASEMAKAAVAN KUVAUS
Yleisperustelu ja kuvaus
Suunnittelualue on pinta-alaltaan noin 1,3 ha. Asemakaavan muutoksella muodostuu
kerrostaloaluetta 7 689 m2, lähivirkistysaluetta 2 458 m2 ja katualuetta 2 812 m2.
Yhdeksän rakentamatonta erillispientalotonttia ja pienet puistoalueet muutetaan kerrostaloalueeksi. Alueen muuttaminen kerrostaloalueeksi on yleiskaavan mukaista. Rakennusoikeutta kaavamuutoksella muodostuu 8000 k-m2. Suurin sallittu kerrosluku on
VI, mikä on linjassa Killan muihin kerrostaloihin. Rakennusaloja on neljä, jotka muodostavat ”siksak-kuvion”. Rakennusten limittyminen estää pitkien yksitoikkoisten
muurien muodostumisen.
Ymmyrkäisen puistoalueelle on piirretty ohjeelliset kevytväylät olemassa olevien reittien kohdalle, mitkä jatkuvat Killan koululle, keskustan suuntaan sekä aina Sompionpuistoon ja –koululle asti.
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4.2

Aluevaraukset
4.2.1 Korttelialueet
AK-90 Asuinkerrostalojen korttelialue
Korttelialueelle on osoitettu neljä rakennusalaa, joiden suurin sallittu kerrosluku on VI.
Kullakin rakennusalalla on rakennusoikeutta 2000 k-m2. Rakennusalojen väliin jääville
alueille tulee sijoitta leikki- ja oleskelualueita. Maanalaiset putket on huomioitu osaalueen rajoina. Putkivarauksissa on huomioutu riittävästi tilaa putkien ja johtojen
kaivuuta varten. Parkkipaikat sijoittuvat pääosiltaan alueen pohjois- ja eteläosaan.
Tuusulan rajalle ei sallita ajoneuvoliittymiä, vaan ne tulee sijoittaa Kankurinkadun puolelle. Keskimmäisen johtovarauksen päälle on kaavassa merkitty yleiselle jalankululle
ja polkupyöräilylle varattu alueen osa, joka jatkaa Nahkurinkadun kevytväylää Tuusulan rajalle asti. Kevyen liikenteen yhteys palvelee niin Tuusulalaisia kuin Keravalaisiakin.
Asemakaavassa osoitetun kerrosalan lisäksi saa rakentaa yhteensä enintään 10 %
asemakaavassa osoitetusta kerrosalasta asumista palvelevia asunnon ulkopuolisia varasto-, huolto-, askartelu-, kerho-, sauna- tai vastaavia tiloja rakennuksen kaikkiin kerroksiin, ullakolle tai piha-alueelle. Porrashuoneiden kaikkien kerrosten sisäänkäyntitasojen 15 m2 ylittävää osaa ei lasketa rakennusoikeuteen, mikäli se lisää viihtyisyyttä ja
parantaa tilasuunnittelua ja mikäli kukin kerrostasanne saa riittävästi luonnonvaloa.
Rakennusten tulee olla massoittelultaan ja julkisivujen sommittelultaan sellaisia, että
ne muodostavat kaupunkikuvallisesti korkeatasoisen kokonaisuuden. Rakennuksen
julkisivut on pääasiassa rakennettava kiviaineisesta materiaalista tai peittomaalatusta
puusta tai vastaavasta kaupunkikuvallisesta korkeatasoisesta materiaalista. Mahdolliset elementtisaumat tulee häivyttää sauman sijoituksen tai julkisivun pintarakenteen
avulla.
Parvekkeet tulee lasittaa siten, että niiden keskiäänitaso saa olla päiväaikaan enintään
55 dB(A) ja yöaikaan enintään 50 dB(A).
Pihajärjestelyin, rakennuksin, rakentein ja viherrakentein tulee huolehtia siitä, että
leikki- ja oleskelualueilla liikennemelu ei ylitä päivällä 55 dB(A) ja yöllä 50 dB(A). Asuinrakennuksista tulee olla maantasoinen autopaikoista erotettu turvallinen kulku leikkija oleskelualueelle, ja porrashuoneista tulee olla suora yhteys pihalle.
Vettä läpäisemättömiltä pinnoilta tulevia hulevesiä tulee viivyttää alueella siten, että
viivytyspainanteiden, -altaiden tai -säiliöiden mitoitustilavuuden tulee olla yksi kuutiometri jokaista sataa vettä läpäisemätöntä pintaneliömetriä kohden. Viivytyspainanteiden, -altaiden tai -säiliöiden tulee tyhjentyä 12 tunnin kuluessa täyttymisestään ja
niissä tulee olla suunniteltu ylivuoto.
Autopaikkoja tulee varata vähintään 1 ap / 100 k-m2 asuinkerrosalaa. 1/3 autopaikoista tulee sijoittaa katettuun tilaan. Pyörä- ja autopaikoitukseen käytettävää tilaa ei lasketa rakennusoikeuteen. Katoksettomat autopaikat tulee jakaa puu- ja pensasistutuksin enintään viiden autopaikan ryhmiin.
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4.2.2 Muut alueet
Katualueet
Kankurinkadun loppupää on mukana kaava-alueessa. Kaavamuutokseen on merkitty
istutettava/säilytettävä puurivi Kankurinkadun länsirajalle, muuta muutosta katualueelle ei ole tehty.
4.3

Kaavan vaikutukset
4.3.1 Vaikutukset rakennettuun ympäristöön
Asemakaavamuutoksella erillispientaloja kaksi korttelialuetta ja pienet puistoalueet muuttuvat asuinkerrostalojen korttelialueeksi, mikä vaikuttaa alueen kaupunkikuvaan. Uudet
asuinrakennukset suunnitellaan kaupunkikuvaan sopiviksi. Kaavamuutos tiivistää kaupunkirakennetta sekä mahdollistaa asuinkerrosalan sekä asuntojen määrän lisäämisen melko
lähellä keskustan palveluita, mikä taas tukee keskustan palveluiden kannattavuutta ja
toimintojen monipuolisuutta.

4.3.2 Vaikutukset liikenteeseen ja teknisenhuollon verkkoihin
Asemakaavamuutos lisää jonkin verran autoliikennettä Kankurinkadulla, mutta se ei lisää katuturvattomuutta, koska Kankurinkadulla on hyvät kevyen liikenteen reitit kadun varressa, mitä pitkin pääsee turvallisesti niin Keravan keskustaan kuin Killan koulullekin.
Suunnittelualueella ja sen läheisyydessä on rakennettu kaupunkitekniikkaa. Olemassa
olevat johdot ja putket on huomioitu kaavamuutoksessa säilyttämällä maanalaiset
johtorasitteet. Suunnittelualue on helposti liitettävissä kaupunkitekniikan verkostoon
sekä kaukolämpöverkostoon.
4.3.3 Vaikutukset luontoon ja luonnonympäristöön
Suunnittelualueella ei ole erityisiä luonto- tai virkistysarvoja, eikä kaavamuutoksella
ole juurikaan vaikutuksia luontoon tai luonnonympäristöön. Rakentamisella ei ole haitallisia vaikutuksia maisemaan tai maisemakuvaan.
4.3.4 Ympäristön häiriötekijät
Leikki- ja oleskelualueiden suunnittelussa on otettava huomioon liikennemelu. Lasitetut parvekkeet vähentävät parvekkeilla meluhaittaa ja parantavat muutenkin asumisviihtyvyyttä. Kaavamääräyksen mukainen parvekkeiden melunsuojaus on helposti toteutettavissa parvekelasituksilla. Jukolantieltä kantautuva melu vähenee alueella, kun
kaavamuutos toteutuu.
4.4

Nimistö
Alueen nimistöön ei tule muutoksia.
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5

ASEMAKAAVAN TOTEUTUS
Asemakaavan toteuttamista ohjaavat asemakaavakartta, selostus, rakennusjärjestys ja
havainnekuvat. Suunnittelualueen toteuttaminen on mahdollista, kun asemakaavan
muutos on saanut lainvoiman ja uudet tontit on muodostettu ja merkitty kiinteistörekisteriin. Keravan kaupunki valvoo normaalina viranomaisvalvontana alueen jatkosuunnittelua, rakentamista ja kehittämistä.

