Rakentamistapaohje koskien 8. Kaskelan kaupunginosan kortteleita 2020-2021,
korttelin 2027 tontteja 1-3, kortteleita 2028-2034, korttelin 2035 tontteja 1-5 ja
korttelin 2036 tontteja 1-5
Rakentamistapaohjeen tarkoituksena on ohjata rakentamista luovutettavilla tonteilla siten, että
alueesta muodostuisi kaupunkikuvallisesti korkeatasoinen, yhtenäinen ja viihtyisä asuinalue.
Rakentamistapaohjeet täydentävät ja tarkentavat asemakaavan määräyksiä ja merkintöjä. Ohje on
Keravan kaupungin tontinluovutuksessa rakentajaa ja tontin haltijaa sitova.
Yleisiä määräyksiä:
Asemakaavamääräyksistä poiketen asuinrakennusten ei tarvitse olla ilmeeltään pääosin
kaksikerroksisia.
Kortteleissa 2020 ja 2021 saa rakentaa erillispientalojen lisäksi paritaloja.
Asuinrakennusten kerrosluku:
Asuinrakennusten suurin sallittu kerrosluku on merkitty asemakaavakartalle. Asemakaavakartalla
osoitettua ehdottomasti käytettävää kerroslukua ei tarvitse noudattaa.
Asuinrakennusten katto:
Kattomuodon tulee olla harjakatto tai murrettu harjakatto, jonka kaltevuus on 1:2. Katon värin tulee
olla musta tai grafiitinharmaa ja kattomateriaalina tulee käyttää saumapeltikatetta.
Asemakaavakartalla määrättyä katon harjansuuntaa ei tarvitse noudattaa. Harjansuunta saa olla
kohtisuoraan tai yhdensuuntaisesti tonttikatuun nähden.
Asuinrakennusten julkisivut:
Julkisivumateriaalina tulee käyttää puuta, rappausta tai slammausta. Julkisivuvärin tulee olla
punamullan ja keltamullan sävyjä vastaava tummuus. Rakentamistapaohjeen lopusta löytyy
esimerkkejä sallituista sävyjen tummuuksista.
Talousrakennukset:
Naapurin suostumuksella talousrakennus voi sijaita 4 metriä lähempänä naapurin rajaa. Poiketen
asemakaavamerkinnöistä ja -määräyksistä talousrakennuksen etäisyyden tontin rajoista tulee olla
kuitenkin vähintään 1,5 metriä. Talousrakennusten tulee noudattaa pääosin asuinrakennuksen ilmettä
kattomuodon, -materiaalin ja värin sekä julkisivujen värin osalta. Katemateriaalina voidaan käyttää
saumapeltikatteen lisäksi myös huopaa. Loivassa katossa voidaan käyttää viherkattoa.
Julkisivumateriaalina tulee käyttää puuta tai slammausta.
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Muita ohjeita:
Tontin rajoille tulee istuttaa/rakentaa aita, jonka korkeus tulee olla 1-1,7 metriä. Tonttikadun
puoleinen aita tulee olla istutettu aita. Aidan rakentamisessa tulee huomioida näkemäalueet.
Rakennetun aidan värisävyä valittaessa tulee huomioida aidan yhteensopivuus lähiympäristön kanssa.
Alueen jätehuolto on tarkoitus toteuttaa Haukkavuorentien ja Haukkavuorenrinteen risteykseen
sijoitettavalle Molok-jätekeräilyasemalle. Tonttikohtaiset jätekatokset tai -keräilypisteet eivät ole
sallittuja.
Rakennusluvan yhteydessä tulee esittää suunnitelma hulevesien hallinnasta tontilla ja lumien
läjityspaikka. Hulevedet tulee ensisijaisesti käsitellä tontilla. Hulevesien viivyttämiseksi tulee tontin
pinta-alasta vähintään 1/3 olla vettä läpäisevää materiaalia ja tontille tulee istuttaa pensaita ja puita.
Mikäli hulevesiä ei voi maaperäolosuhteiden takia imeyttää syntypaikallaan, ne on johdettava veden
virtausta hidastavalla tai viivyttävällä järjestelmällä hulevesiviemäriverkostoon.
Tonttiliittymiä suunniteltaessa tulee ottaa huomioon rakentamistapaohjeen liitteenä oleva
katusuunnitelma.
Tontin istutuksia suunniteltaessa tulee ottaa huomioon liitteenä oleva puurivien istutusohje.

Sallittu kattomuoto ja –kaltevuus:

Sallittu sävyn tummuus julkisivuissa:
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Asemakaava seuraavalla sivulla

Kaskelan kaava-alueen ohjeistus asukkaille tonttien puurivi-istutuksista

Varpushaukankuja ja Varpushaukanraitti

Varpushaukankujan ja Varpushaukanraitin puu on Keravalle tunnusomainen
rusokirsikka (Prunus sargentii), jossa se muodostaa hienon
kirsikkapuukujanteen. Puu korkeus täysikasvuisena on 5 metriä ja sen
koristearvo on parhaimmillaan keväällä, kun se kukkii vaaleanpunaisin kukin ja
syksyllä, kun se saa hehkuvan punaisen ruska-värin.
Puiden etäisyys toisistaan: 5 metriä
Puiden etäisyys tontin rajasta: 2 metriä
Puiden etäisyys valaisimista: 3 metriä

Haukkavuorentie

Haukkavuorentie pohjoispuoli (sininen merkintä):
Pilvikirsikka (Prunus pensylvanica)
Valkoisin kukin keväällä kukkiva koristeellinen kirsikkapuu, jolla on myös kaunis
ruskaväri. Puu on täysikasvuisena 5-10 metriä korkea, mutta se sopii pieneenkin
pihaan kapean latvuksen ansiosta.
Puiden etäisyys toisistaan: 4-5 metriä
Puiden etäisyys tontin rajasta: 3 metriä
Minimi etäisyys valaisimista: 3 metriä

Haukkavuorentie länsi-eteläpuoli (punainen merkintä):
Pylväspihlaja (Sorbus aucuparia ’Fastigiata’)
Kapeakasvuinen pylväspihlaja sopii kapeaan tilaan Haukkavuorentien varteen.
Pylväspihlajalla on kotipihlajan tavoin kaunis syysväri. Puuta ei yleensä tarvitse
leikata, mutta tarviaessa se kestää hyvin leikkausta.
Puiden etäisyys toisistaan: 3-5 metriä
Puiden etäisyys tontin rajasta: 2 metriä
Minimi etäisyys valaisimista: 3 metriä
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