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ALUEEN SIJAINTI
Suunnittelualue sijaitsee Sompion kaupunginosassa, linnuntietä noin 500 metrin etäisyydellä Keravan asemasta lounaaseen.
KAAVAN PÄÄTARKOITUS
Kaavamuutoksen päätarkoituksena on mahdollistaa asuin-, seniori- ja palvelutalon rakentaminen Sibeliuksentien (Keskustan Kehän) varrella sijaitsevan puiston tilalle.
KERROSALA- JA LAAJUUSTIEDOT
Kaavamuutosalueen pinta-ala on yhteensä noin 8000 neliömetriä. Kaavassa on osoitettu rakennusoikeutta yhteensä 10 420 k-m².

Suunnittelualueen sijainti opaskartalla.

KERAVAN KAUPUNKI
Kaupunkikehityspalvelut
PL 123, Kultasepänkatu 7
04250 KERAVA

ddddK

3

SISÄLLYSLUETTELO
1

TIIVISTELMÄ ................................................................................................................ 4
1.1
1.1
1.2
1.3

2

SUUNNITTELUN LÄHTÖKOHDAT.............................................................................. 6
2.1
2.2
2.3
2.4
2.5

3

Aloitusvaihe ............................................................................................................ 13
Valmisteluvaihe ....................................................................................................... 13
Ehdotusvaihe .......................................................................................................... 13
Hyväksymisvaihe ..................................................................................................... 14

ASEMAKAAVAMUUTOKSEN KUVAUS ................................................................... 15
4.1
4.2
4.3
4.4

5

Selvitys suunnittelualueen oloista ............................................................................... 6
Kaavatilanne ............................................................................................................. 8
Muut aluetta koskevat suunnitelmat ja päätökset ...................................................... 10
Asemakaavamuutoksen tarve ................................................................................... 11
Asemakaavamuutoksen tavoitteet ............................................................................ 11

ASEMAKAAVAMUUTOKSEN SUUNNITTELU ......................................................... 13
3.1
3.2
3.3
3.4

4

Kaavaprosessin vaiheet .............................................................................................. 4
Asemakaavamuutos................................................................................................... 4
Asemakaavamuutoksen toteuttaminen ....................................................................... 4
Asemakaavamuutoksen merkittävimmät vaikutukset.................................................... 5

Kaavan rakenne ....................................................................................................... 15
Aluevaraukset ......................................................................................................... 16
Kaavan vaikutukset .................................................................................................. 17
Nimistö................................................................................................................... 19

ASEMAKAAVAMUUTOKSEN TOTEUTUS ............................................................... 20
5.1
5.2
5.3

Toteutusta ohjaavat ja havainnollistavat suunnitelmat ................................................ 20
Toteuttaminen ja ajoitus .......................................................................................... 20
Toteutuksen seuranta .............................................................................................. 20

SELOSTUKSEN LIITTEET
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma (OAS), päivitetty 3.6.2020
Vuorovaikutusraportti (OAS:sta ja luonnoksesta saadut lausunnot ja mielipiteet)
Asemakaavamuutoksen ehdotus, 14.10.2020
Viitesuunnitelma, Arkkitehdit Soini & Horto Oy
Melu- ja tärinäselvitys, päivitetty 10/2020, Helimäki Akustikot Oy
Asemakaavan seurantalomake

KERAVAN KAUPUNKI
Kaupunkikehityspalvelut
PL 123, Kultasepänkatu 7
04250 KERAVA

ddddK

4

1

TIIVISTELMÄ

1.1 Kaavaprosessin vaiheet
Aloite

Keravan kaupunki

Vireilletulo ja OAS
(osallistumis- ja arviointisuunnitelma)

Kaupunkikehitysjaosto 25.5.2017.
Kaupunginhallitus 5.6.2017.
Lausuntopyynnöt viranomaisille ja kirjeet osallisille
Vireilletulo ja OAS:n nähtävilläoloilmoitus Viikkouutiset KeskiUusimaa-lehdessä 14.6.2017, internetissä ja ilmoitustaululla
(MRL 62 §).
Nähtävillä (MRA 30 §) 19.6.-10.7.2017

Luonnos ja OAS:n päivitys

Kaupunkikehitysjaosto 10.6.2020.
Kaupunginhallitus 16.6.2020.
Lausuntopyynnöt viranomaisille ja kirjeet osallisille
Ilmoitus Viikkouutiset Keski-Uusimaa-lehdessä lehdessä
24.6.2020, internetissä ja ilmoitustaululla (MRL 62 §).
Nähtävillä (MRA 30 §) 25.6.-16.8.2020.

Ehdotus

Kaupunkikehitysjaosto 22.10.2020.
Lausuntopyynnöt viranomaisille ja kirjeet osallisille
Ilmoitus Viikkouutiset Keski-Uusimaa-lehdessä lehdessä
pp.kk.vvvv, internetissä ja ilmoitustaululla (MRL 65 §).
Julkisesti nähtävillä (MRA 27 §) pp.kk. – pp.kk.vvvv

Hyväksyminen (MRL
52 §)

Kaupunkikehitysjaosto pp.kk.vvvv
Kaupunginhallitus pp.kk.vvvv

Kaavaprosessin vaiheet (täydennetään kaavaprosessin edetessä)
1.1

Asemakaavamuutos
Asemakaavamuutoksen päätarkoituksena on mahdollistaa asuin-, seniori- ja palvelutalon rakentaminen Sibeliuksentien (Keskustan Kehän) varrella sijaitsevan puiston tilalle.

1.2

Asemakaavamuutoksen toteuttaminen
Asemakaavamuutoksen toteuttaminen on mahdollista heti kaavan saatua lainvoiman.
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1.3

Asemakaavamuutoksen merkittävimmät vaikutukset
Asemakaavan toteuttaminen muuttaa alueen kaupunkikuvaa, kun puistomainen alue
muuttuu kaupunkimaiseksi rakennetuksi alueeksi.
Asuin- seniori- ja palvelutalon toteuttamisen myötä Keravan palvelutaso paranee. Tämä tukee alueen elinvoimaisuutta.
Uudet kevyen liikenteen väylät parantavat alueen liikenneolosuhteita ja turvallisuutta.

Suunnittelualueen rajaus opaskartalla.
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2
2.1

SUUNNITTELUN LÄHTÖKOHDAT
Selvitys suunnittelualueen oloista
2.1.1 Alueen yleiskuvaus
Suunnittelualue sijaitsee Sompion kaupunginosassa, linnuntietä noin 500 metrin etäisyydellä Keravan asemasta lounaaseen. Alue on pinta-alaltaan noin 8000 neliömetriä
ja se muodostuu Sibeliuksentien eteläpuolella sijaitsevasta Veteraanipuisto -nimisestä
viheralueesta, Keravan Palvelutalosäätiön palvelutalon tontista sekä Viertolantien ja
Timontien katualueista.

Ilmakuva suunnittelualueelta (2019).
2.1.2 Luonnonympäristö
Suunnittelualue on loivasti länteen viettävä, lähes tasainen maa-alue, sijoittuen korkeudeltaan +43.0-44,5 metriä merenpinnan yläpuolelle. Suunnittelualueella kasvavat
puut ovat kohtuullisen korkeita ja näkyvät maisemassa. Maaperä tontilla on savimaata, hietaa ja silttiä, ja sitä on peruskallion päällä n. 1,5 metrin kerros.
Suunnittelualueella kasvaa eri-ikäistä puustoa (mm. koivuja, mäntyjä, kuusia, vaahteroita ja pihlajia) sekä pensaita. Maanpinta kasvaa nurmikkoa. Alueella ei ole erityisiä
luontoarvoja.
Suunnittelualueen lähellä on useita virkistykseen soveltuvia puistoja, kuten sen pohjoispuolella sijaitseva Hallintopuisto ja Aurinkomäki.
KERAVAN KAUPUNKI
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2.1.3 Rakennettu ympäristö
Veteraanipuisto on rakentamaton. Alueella aikaisemmin sijainnut vuonna 1929 rakennettu omakotitalo ja sen talousrakennus purettiin vuonna 2014. Asuinrakennus pystytettiin uudestaan Jämsään.
Puistossa sijaitsee sotaveteraanien muistomerkki, Veteraanikivi. Muistomerkki on pystytetty Kansallisena veteraanipäivänä 27.4.2002 ja alue nimettiin Veteraanipuistoksi,
omistettuna Sotiemme veteraaneille. Muistomerkki pystytettiin Sotainvalidien Veljesliiton Keravan Seudun osasto ry:n, Keravan Sotaveteraanit ry:n, Keravan Rintamaveteraanit ry:n ja Keravan kaupungin toimesta. Kivi on Saviolta Savirunnin siirtokivilohkarealueelta, jossa tällä hetkellä sijaitsee Myllynummen teollisuusalue. Veteraanikiven
idean alkuunpanija oli Keravan Sotaveteraanit ry:n sihteeri Jouko Mattila.
Viertolan palvelutalon tontilla sijaitsee vuonna 1992 rakennettu 1-2-kerroksinen vanhusten palvelutalo. Tontin läpi on kulkuyhteys Toukolantielle.
Ympäröivä yhdyskuntarakenne muodostuu etelässä ja lännessä omakoti-, paritalo- ja
kerrostalovaltaisesta alueesta, jossa sijaitsee myös Sompion koulu. Länsipuolella sijaitsee vähittäiskaupan suuryksikkö ja pohjoispuolella asuinkerrostaloja, puisto sekä Keravan keskustan liikekiinteistöjä.
Kaikki tärkeimmät palvelut ja asema ovat kävelymatkan etäisyydellä suunnittelualueesta. Päivittäistavarakauppa ja apteekki sijaitsevat noin 100 metrin etäisyydellä, terveyskeskukseen on matkaa noin kilometri ja rautatieasemalle noin 500 metriä. Lähin
alakoulu sijaitsee noin kilometrin etäisyydellä ja yläkoulu noin 150 metrin etäisyydellä.
Keravan keskustan kävelykadulle on matkaa noin 250 metriä.
Suunnittelualue kytkeytyy Sibeliuksentiehen Viertolantien, Laurintien ja Aleksis Kiven
tien kautta, josta on kulku tontille autoilla. Kevyen liikenteen väylä pohjoiseen ja etelään kulkee alueen itäpuolelta, väylä itään ja länteen sen pohjoispuolelta.
2.1.4 Ympäristöhäiriöt
Suunnittelualueelle kantautuu liikenteen melua läheisiltä liikenneväyliltä. Alue kuuluu
myös Helsinki-Vantaan lentoaseman 55-60 dB lentomelualueeseen ennustetilanteessa
2035. Asemakaavamuutoksen liitteeksi on laadittu melu- ja tärinäselvitys.
2.1.5 Maanomistus
Suunnittelualue on kokonaisuudessaan Keravan kaupungin omistuksessa. Kaupunki on
vuokrannut Viertolan palvelutalon tontin.
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2.2

Kaavatilanne
Maakuntakaava
Uudenmaan vahvistettujen maakuntakaavojen yhdistelmässä suunnittelualue sijoittuu
tiivistettävälle taajamatoimintojen alueelle.
Tiivistettävä alue -merkinnällä osoitetaan tiivistettävät taajama- ja keskustatoimintojen alueet, jotka tukeutuvat kestävään liikennejärjestelmään.
Taajamatoimintojen alue -merkinnällä osoitetaan yksityiskohtaista suunnittelua edellyttävät asumiseen, palvelu- ja työpaikka- sekä muihin taajamatoimintoihin varattavat
rakentamisalueet. Merkintä sisältää taajamien sisäiset liikenneväylät sekä liikenteen
tarvitsemat satama-, huolto-, varikko-, terminaali-, ratapiha- ja muut vastaavat alueet,
ulkoilureitit, pyöräily- ja jalankulkureitit, paikalliskeskukset, yhdyskuntateknisen huollon alueet, muut erityisalueet, paikalliset suojelualueet sekä virkistys- ja puistoalueet.

Ote maakuntakaavayhdistelmästä, suunnittelualueen likimääräinen sijainti punaisella.
Yleiskaava
Yleiskaavassa 2035 suunnittelualue on kehitettävää keskustatoimintojen aluetta (C-2).
Keskustatoimintojen alue on palvelu-, liike- ja asumispainotteinen keskusta, jota kehitetään toiminnallisesti sekoittuneena kaupan, julkisten palveluiden, toimitilojen, hallinnon, asumisen ja viheralueiden korkeatasoisena kokonaisuutena.
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Kehitettävä alue -merkinnällä osoitetaan alueet, joilla on tarpeen tehdä erilaisia
maankäyttöä muuttavia toimenpiteitä. Alueilla voi toteuttaa aluerakennetta tiivistävää tai muuttavaa täydennysrakentamista.
Suunnittelualue sijaitsee myös yleiskaavaan merkityn Finavian ympäristöluvan mukaisen lentomelun verhokäyrien Lden 50-55 dB ja 55-60 dB rajalla.

Ote Keravan yleiskaavasta 2035. Suunnittelualueen likimääräinen sijainti punaisella.
Asemakaava
Suunnittelualueella on voimassa kunnanvaltuuston 22.5.1987 hyväksymä asemakaava
1501, kunnanvaltuuston 19.11.1990 hyväksymä asemakaava 1725 ja kunnanvaltuuston 25.3.2002 hyväksymä asemakaava 2172.
Voimassa olevassa asemakaavassa Veteraanipuisto on merkitty puistoksi (VP, Veteraanipuisto).
Viertolan palvelutalon tontti on merkitty asuin- ja yleisten rakennusten korttelialueeksi (AY-1). Alueelle saa rakentaa 2-kerroksisen rakennuksen ja sillä on rakennusoikeutta
yhteensä 2018 kerrosneliömetriä (e=0.5). Tontin läpi kulkee sen itäosassa yleiselle jalankululle ja polkupyöräilylle varattu likimääräinen alueen osa.
Viertolantie on merkitty suurimmaksi osaksi katualueeksi, sen loppupään ollessa jalankululle ja polkupyöräilylle varattua katua, jolta on tontille ajo sallittu. Timontie on
merkitty jalankululle- ja polkupyöräilylle varatuksi kaduksi, jolta on tontille ajo sallittu,
pois lukien sen loppupää.
KERAVAN KAUPUNKI
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Ote ajantasa-asemakaavasta. Suunnittelualueen rajaus merkitty punaisella.
Rakennusjärjestys
Keravan kaupungin rakennusjärjestys on tullut voimaan 1.6.2017.
2.3

Muut aluetta koskevat suunnitelmat ja päätökset
Tonttijako ja kiinteistörekisteri
Kaava-alue muodostuu kiinteistöistä 245-003-9903-0006, 245-003-0154-0008, 245003-0154-0009 ja osasta kiinteistöä 245-003-9901-0000.
Pohjakartta
Pohjakarttaa ylläpitää ja täydentää Keravan kaupungin paikkatietopalvelut 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 suunnitelmat
Lähialueella ei ole vireillä muita merkittäviä asemakaavasuunnitelmia.
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Strategiat, ohjelmat ja muut suunnitelmat
• Keravan yleiskaava 2035
• Keravan kaupungin rakennusjärjestys
• Keravan kaupunkistrategia 2025
• Asuntopoliittinen ohjelma 2018-2021
• Keravan liikennejärjestelmäsuunnitelma 2035
• Keravan keskustan brändiopas
Kaavoituksen käynnistämissopimus
Asemakaavassa osoitetusta asuinkerrostalojen korttelialueesta on tehty kiinteistökaupan esisopimus Yrjö ja Hanna -säätiön, Keravan palvelutalosäätiön ja Asoasunnot Uusimaa Oy:n kanssa.
2.4

Asemakaavamuutoksen tarve
Keravalla asukasmäärän kasvu yli 65-vuotiaiden osalta on ollut voimakasta, ja samaan
aikaan väestö ikääntyy. Yli 65-vuotiaiden ikäluokissa kasvu on yli kolme kertaa voimakkaampaa kuin esimerkiksi alle 18-vuotiaiden ikäluokissa ja saman trendin on ennustettu jatkuvan tulevaisuudessakin. Uusille vanhusten ja seniorien käyttöön tuleville asunnoille ja muille tiloille katsotaan olevan tarvetta. Kaupungin sosiaali- ja terveystoimi on
puoltanut hankkeen toteuttamista.
Keravan kaupungin keskusta-alueella on myös nähty lisääntyvää kysyntää kohtuuhintaiselle senioreiden käyttöön tulevalle asumisoikeusasumiselle, jota on tarkoitus toteuttaa osa asemakaavamuutoksen mahdollistamasta rakennusoikeudesta.

2.5

Asemakaavamuutoksen tavoitteet
Keravan kaupunkistrategian 2025 tavoitteena on mm. kestävän yhdyskuntarakenteen
kehittäminen tiivistämällä olemassa olevaa yhdyskuntarakennetta ja etsimällä täydennysrakentamispaikkoja olemassa olevasta kaupunkirakenteesta.
Keravan yleiskaava 2035:n tavoitteiden mukaan sen mahdollistama rakentaminen tukeutuu olemassa olevaan yhdyskuntarakenteeseen. Yleiskaavan täydennysrakentaminen tukeutuu olemassa olevaan yhdyskuntarakenteeseen. Yleiskaavan tavoitteena
on mm. eheyttää asemaseutujen ja keskustan yhdyskuntarakennetta tiivistämällä alueita täydennysrakentamisen keinoin. Tavoitteena on myös edistää kestävien liikkumistapojen käyttöä täydennysrakentamalla erityisesti asemanseutuja ja niiden lähiympäristöä. Keravan yleiskaavan suunnittelua on ohjannut periaate, jonka mukaan asemanseutuja ja niiden lähiympäristöä on tarkoituksen mukaista tiivistää, jotta yhä suurempi
määrä keravalaisista asuisi tulevaisuudessa hyvien raideyhteyksien vaikutusalueella.
Yleiskaavaselostuksen mukaan Keravan keskustaa ja sen lähialueita kehitetään monipuolisena palveluiden, asumisen ja viheralueiden korkeatasoisena kokonaisuutena.
Keskustan ja sen lähialueiden kehittämisellä edistetään sekä elinkeinoelämän toimintaedellytyksiä, että Keravan kaupungin vetovoiman vahvistamista.
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Kaupungin asuntopoliittisen ohjelman 2018-2021 mukaan keskusta-aluetta kehitetään
täydennys- ja uudisrakentamisen osalta tehokkaasti ja kaupunkirakennetta tiivistäen.
Asuntopoliittisen ohjelman tavoitteena on myös luovuttaa erityisasumisen tontteja
keravalaiseen tarpeeseen perustuen esimerkiksi tarjouskilpailuin. Asemakaavamuutoksen tavoitteena on pyrkiä vastaamaan vanhusten ja seniorien käyttöön tulevien
asuntojen sekä senioreiden asumisoikeusasuntojen kasvavaan kysyntään Keravan alueella.
Uudisrakentamisen toteuttamisessa tavoitteena on pyrkiä arkkitehtuuriltaan ja kaupunkikuvallisesti laadukkaaseen sekä ympäristöönsä soveltuvaan kokonaisuuteen.
Tavoitteena on myös luoda terveellistä, turvallista ja viihtyisää elinympäristöä. Asemakaavamuutoksen mahdollistama uusi asuinrakentaminen toteutetaan siten, että
suunnittelualueen leikki- ja oleskelualueet sekä asunnot suojataan liikenteen aiheuttamalta melulta ja muilta haitoilta. Asemakaavamuutoksen yhteydessä on tavoitteena
myös suunnitella turvalliset kevyen liikenteen yhteydet alueella ja sen lähiympäristössä.
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3

ASEMAKAAVAMUUTOKSEN SUUNNITTELU

Asemakaavan vaiheet
3.1

Aloitusvaihe
Kaupunginhallitus päätti käynnistää asemakaavamuutoksen kokouksessaan 5.6.2017.
Asemakaavamuutoksen vireilletulosta sekä osallistumis- ja arviointisuunnitelman nähtävilläolosta ilmoitettiin 14.6.2017 Viikkouutiset Keski-Uusimaa -lehdessä. Osallistumis- ja arviointisuunnitelma oli nähtävillä 19.6.-10.7.2017 Sampolan yhteispalvelupisteen ilmoitustaululla sekä Keravan kaupungin internet-sivuilla. Suunnittelualueen naapureille lähetettiin kirjeitse tieto nähtävilläolosta. Viranomaisille ja muille tarpeellisille
yhteisöille lähettiin lausuntopyynnöt.
Osallistumis- ja arviointisuunnitelmasta annettiin 9 lausuntoa ja 2 mielipidettä.

3.2

Valmisteluvaihe
Kaupunginhallitus päätti asettaa päivitetyn osallistumis- ja arviointisuunnitelman ja
asemakaavamuutoksen luonnoksen nähtäville kokouksessaan 16.6.2020. Asemakaavamuutoksen vireilletulosta sekä osallistumis- ja arviointisuunnitelman nähtävilläolosta ilmoitettiin 24.6.2020 Viikkouutiset Keski-Uusimaa -lehdessä. Osallistumis- ja arviointisuunnitelma oli nähtävillä 25.6.-16.8.2020 Sampolan yhteispalvelupisteen ilmoitustaululla sekä Keravan kaupungin internet-sivuilla. Suunnittelualueen naapureille lähetettiin kirjeitse tieto nähtävilläolosta. Viranomaisille ja muille tarpeellisille yhteisöille lähettiin lausuntopyynnöt.
Osallistumis- ja arviointisuunnitelmasta annettiin 8 lausuntoa ja 1 mielipide. Lausuntojen ja mielipiteiden vastineraportti on kaavaselostuksen liitteenä.

3.3

Ehdotusvaihe
Asemakaavamuutoksen luonnoksen nähtävilläolon jälkeen asemakaavamuutoksen
ehdotukseen ja sen liitteisiin on tehty seuraavat muutokset:
• Määräyksiin on tehty rakennusten ääneneristävyyttä koskeva lisäys.
• Määräyksiä on tarkennettu rakennusten tuloilmanottoaukkojen sijoitteluun
liittyen.
• Korttelialueen itä- ja eteläkulmiin on merkitty näkemäalueet.
• Rakennusalan rajoja on tarkennettu.
• Meluselvitys on päivitetty.
• Havainnekuvia on päivitetty.
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Asemakaavamuutoksen ehdotus on valmisteltu kaupunkikehitysjaoston kokoukseen
22.10.2020. Täydennetään kaavaprosessin edetessä.
Asemakaava on kuvattu ja perusteltu tarkemmin kohdassa 4.
3.4

Hyväksymisvaihe
Täydennetään kaavaprosessin edetessä.
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4
4.1

ASEMAKAAVAMUUTOKSEN KUVAUS
Kaavan rakenne
Asemakaavamuutos
Asemakaavamuutoksessa Veteraanipuiston tilalle on osoitettu asuinkerrostalojen
korttelialue (AK-98), jonka pinta-ala on 2640 neliömetriä. Alueelle on osoitettu rakennusoikeutta 8400 kerrosneliömetriä (e=3.2) ja rakennusten suurin sallittu kerrosluku
on 7. Korttelialueelle on osoitettu rakennusala sen pohjois- ja länsirajalle siten, että
rakennukset muodostavat Sibeliuksentien melulta suojaisan piha-alueen. Leikki- ja
oleskelupiha rakennetaan pihakannen päälle ja sen alapuolelle sijoitetaan korttelin
vaatimat autopaikat. Ajoyhteys autojen paikoitukseen toteutetaan Viertolantien päästä. Asuinrakennusten huoltoliikenne on sallittu Timontien kautta siten, että ajoneuvot
poistuvat palvelutalon tontin kautta Toukolantielle.
AK-98 -korttelialueelle on tarkoitus rakentaa senioreiden käyttöön tuleva asuin- ja palvelutalo (13 asunnon ryhmäkoti, 59 senioriasuntoa sekä 45 kpl senioreille varattua
ASO-kotia). Kohteen tilat on suunniteltu esteettömiksi voimassa olevien määräysten
mukaisesti. Pysty-yhteydet ensimmäisestä kerroksesta ja autohallista sekä pihakannelta on toteutettu esteettömästi ja tasoerot ratkaistu joko luiskin tai läpi kuljettavilla
hisseillä. Pihakannelle pääsee esteettömästi Timontieltä lämmitettyä ja ns. levähdyspaikoilla varustettua ramppia pitkin.
Viertolan palvelutalon tontti on osoitettu sosiaalitointa ja terveydenhuoltoa palvelevien rakennusten korttelialueeksi (YSA-2).
YSA-2 -korttelialueen nykyiseen maankäyttöön ei ole suunniteltu muutoksia.
Viertolantielle ja kaavamuutosalueen ulkopuolella sijaitsevalle Laurintielle on tarkoitus
toteuttaa jalkakäytävät ja niiden risteykseen suojatie. Samalla Viertolantien päähän
toteutetaan kääntöpaikka. Suunnittelualueen pohjoispuolella sijaitsevaa Sibeliuksentien suuntaista kevyen liikenteen väylää levennetään.
Asemakaavamuutoksen mitoitus:
•
•
•
•
•
•
•

Pinta-ala yhteensä: 8 018 m2
Pinta-ala AK-98: 2 640 m2
Pinta-ala YSA-2: 3 990 m2
Pinta-ala kadut ja kevyen liikenteen väylät: 1 388 m2
Rakennusoikeus AK-98: 8 400 k-m2 (e=3.2)
Rakennusoikeus YSA-2: 2 020 k-m2 (e=0.5)
Rakennusoikeus yht.: 10 420 k-m2
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4.2

Aluevaraukset
4.2.1 Korttelialueet
Asuinkerrostalojen korttelialue (AK-98)
Asuinrakennusten suunnittelussa on otettava erityisesti huomioon niiden keskeinen sijainti kaupungin keskustassa. Rakennusten tulee muodostaa ympäristöönsä sopiva,
kaupunkikuvallisesti korkeatasoinen ja ilmeikäs kokonaisuus. Rakennusten tulee olla
arkkitehtuuriltaan, materiaaleiltaan ja toteutukseltaan laadukkaita ja korkeatasoisia.
Asuinrakennusten kattomuoto tulee olla taitteinen.
Julkisivujen pääasiallisena pintamateriaalina tulee käyttää rappausta, joka on väriltään
poltetun savitiilen tai maapigmenttien sävyinen. Rakennusmassat tulee jakaa pystysuunnassa pienempiin osiin julkisivujen vaihtelevalla värityksellä. Mahdolliset elementtisaumat tulee häivyttää sauman sijoituksen tai julkisivun pintarakenteen avulla.
Sibeliuksentien ja Saviontaipaleen puoleisten rakennusten maantasokerrosten julkisivut tulee rakentaa siten, että ne muodostavat viihtyisää katumiljöötä. Maantasokerrosta tulee korostaa muusta julkisivusta poikkeavalla värityksellä ja materiaalilla. Julkisivumateriaalina tulee käyttää harmaata keraamista laattaa. Umpinaista vaikutelmaa
tulee välttää.
Pihakannen muodostamat Viertolantien ja Timontien puoleiset muurimaiset rakennelmat tulee rakentaa ympäristöönsä sopivista ja kaupunkikuvallisesti korkeatasoisista
materiaaleista.
Pihakansi on rakennettava ja istutettava suojaisaksi leikki- ja oleskelualueeksi ja järjestettävä viihtyisäksi istutuksin ja korkeatasoisin materiaalein. Rakennuspaikalla sijaitseva muistomerkki tulee sijoittaa pihakannen päälle näkyvälle paikalle. Pihakannelta on
rakennettava esteetön yhteys luiskaa myöten Timontielle maantasoon.
Asemakaavassa osoitetun kerrosalan lisäksi saa rakentaa asumista palvelevia asunnon
ulkopuolisia varasto-, huolto-, kerho-, sauna- yms. tiloja yhteensä enintään 15 % asemakaavassa osoitetusta kerrosalasta. Porrashuoneiden kaikkien kerrosten sisäänkäyntitasojen 15 neliömetrin ylittävää osaa ei lasketa rakennusoikeuteen.
Asuinrakennukset on suunniteltava siten, että päiväaikainen keskiäänitaso (LAeq, 722) sisätiloissa on enintään 35 dB(A) ja että yöaikainen keskiäänitaso (LAeq, 22-7) sisätiloissa on enintään 30 dB(A) ja että yöaikainen hetkellinen enimmäisäänitaso (LAmax,
22-7) sisätiloissa on enintään 45 dB(A). Asuinrakennusten ulkorakenteiden ääneneristävyys on oltava vähintään 32 dB.
Leikki- ja oleskelualueet sekä parvekkeet on suojattava liikennemelulta siten, että päiväaikainen keskiäänitaso (LAeq, 7-22) on enintään 55 dB(A) ja että yöaikainen keskiäänitaso (LAeq, 22-7) on enintään 50 dB(A).
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Ranskalaiset parvekkeet ovat sallittuja.
Teknisiä tiloja, kuten ilmanvaihtokonehuoneita ei saa rakentaa vesikaton yläpuolelle.
Asuinrakennusten tuloilman oton suunnittelussa tulee huomioida rakennusten sijainti
lähellä Sibeliuksentietä. Asuinrakennukset tulee varustaa koneellisella ilmanvaihdolla
ja asuinhuoneiden tuloilma tulee suodattaa. Ilmanottoaukot tulee sijoittaa rakennuksen suojaiselle puolelle tai mahdollisimman korkealle.
Asuinrakennusten parvekkeet ja katokset saavat ulottua tontin rajojen ja rakennusalojen ulkopuolelle edellyttäen, että ne eivät estä jalankulkua, pyöräilyä tai huoltoajoneuvojen kulkua.
Rakentamatta jäävälle tontin osalle on istutettava puita ja pensaita.
Autopaikkoja tulee varata vähintään 1 autopaikka 120 asuinkerrosneliömetriä kohden
ja 1 autopaikka 350 hoiva- ja palveluasumisen kerrosneliömetriä kohden.
Sosiaalitointa ja terveydenhuoltoa palvelevien rakennusten korttelialue (YSA-2)
Alueelle saa sijoittaa vanhusten tai vastaavan palvelurakennuksen siihen liittyvine
asuntoineen.
4.2.2 Muut alueet
Katualueet
Viertolantie on suurimmaksi osaksi osoitettu katualueeksi, ja sen loppupää on osoitettu jalankululle ja polkupyöräilylle varatuksi kaduksi.
Timontie on osoitettu jalankululle ja polkupyöräilylle varatuksi kaduksi, jolla on tontille
ajo ja huoltoajo sallittu.
4.3

Kaavan vaikutukset
4.3.1 Vaikutukset rakennettuun ympäristöön
Asemakaavamuutos tiivistää yhdyskuntarakennetta Keravan kaupunkistrategian,
yleiskaavan 2035 ja asuntopoliittisen ohjelman 2018-2021 tavoitteiden mukaisesti.
Suunnittelualueen osoittaminen asuinkerrostalorakentamiseen kehittää kestävää yhdyskuntarakennetta eheyttämällä olemassa olevaa yhdyskuntarakennetta Keravan
keskustassa ja aseman vaikutuspiirissä. Yhdyskuntarakenteen tiivistäminen ko. paikassa lisää kestävien liikkumistapojen käyttöä, vahvistaa alueen vetovoimaa ja kehittää
keskustan ja asemanseudun väestöpohjaa. Uuden asuinkerrostalorakentamisen myötä
kasvava asukasmäärä, eli ostovoiman kasvu alueella edistää Keravan elinkeinoelämän
toimintaedellytyksiä.
Asemakaavamuutos mahdollistaa erityisasumisen tonttien luovuttamisen keravalaiseen tarpeeseen kaupungin asuntopoliittisen ohjelman 2018-2021 mukaisesti. Kaava-

KERAVAN KAUPUNKI
Kaupunkikehityspalvelut
PL 123, Kultasepänkatu 7
04250 KERAVA

ddddK

18

ratkaisun toteuttamisen myötä kaupungin palvelutaso paranee vanhuksille ja senioreille suunnatun asumisen ja palveluiden sekä asumisoikeusasuntojen osalta.
Asemakaavamuutos muuttaa alueen kaupunkikuvaa. Uusi asuinkerrostalo on pyritty
suunnittelemaan mahdollisimman hyvin alueen kaupunkikuvaan ja ympäristöönsä sopivaksi sekä arkkitehtuuriltaan laadukkaaksi. Rakennuksen materiaaleissa ja värityksessä, hahmossa ja julkisivujen jäsentelyssä on otettu huomioon ympäristönsä lisäksi
Keravan keskustan brändiopas. Uuden rakennuksen sopeutuminen kaupunkikuvaan
on varmistettu rakennuksen kerroslukua, ulkonäköä- ja muotoa, kuten julkisivumateriaaleja ja värejä koskevin kaavamääräyksin. Keravan keskustan brändioppaan mukaan
Keravan keskustaa halutaan kehittää urbaanimpaan suuntaan sisältäen bulevardinomaisen sisäänajoväylän, jolloin korkeampi rakennusmassa sopii tähän tulevaisuuden visioon.
Kaavamuutosalueella sijaitsevan sotaveteraanien muistomerkin säilyminen turvataan
sijoittamalla se asuinkerrostalojen korttelialueen piha-alueelle näkyvälle paikalle.
Uudisrakennusten toteuttamisen yhteydessä rakennettavat uudet kevyen liikenteen
väylät parantavat alueen liikenneolosuhteita erityisesti kevyen liikenteen osalta.
4.3.2 Vaikutukset luontoon ja luonnonympäristöön
Asemakaavamuutoksella ei ole erityisiä haitallisia vaikutuksia luontoon tai luonnonympäristöön, sillä alueella ei ole erityisiä arvokkaita luonto- tai virkistysarvoja.
Kyseessä oleva puistoalue soveltuu huonosti puistoksi ja virkistysalueeksi ja se on vähäisessä käytössä mm. Sibeliuksentien aiheuttaman melun vuoksi. Veteraanipuistossa
liikenteen melutaso päiväaikaan on nykytilanteessa suurimmassa osassa puistoa 55-65
dB. Tulevaisuudessa melutasot ovat vielä tätä korkeampia. Asutuskeskusten sisäisillä
virkistysalueilla liikenteen melu ei saisi ylittää 55 dB päiväaikaan, joten aluetta ei voida
pitää hyvänä virkistysalueena. Keskustaan ja poistuvan puiston lähialueelle jää vielä
runsaasti viheralueita ja puistoja, kuten Sibeliuksentien toiselle puolelle (Hallintopuisto) ja Kauppakaaren läheisyyteen (Aurinkomäki). Alue on melusta huolimatta mahdollista ottaa asuinkäyttöön, sillä rakennusten massoittelulla piha-alueet saadaan melulta
suojattua. Myös asunnot ja parvekkeet voidaan suojata melulta oikeanlaisella rakentamisella.
Hulevedet on pyritty ottamaan huomioon suunnitelmassa niin hyvin kuin mahdollista.
Rakentamaton osa pihasta on tarkoitus rakentaa intensiiviseksi (kasvillisuudeltaan
runsaammaksi) viheralueeksi, mikä viivyttää hulevesiä tehokkaasti. Parkkihallin kansi
tullaan suunnittelemaan siten, että mahdollisimman paljon pinta-alasta olisi puoliintensiivistä viherkattoa ja puoliläpäiseviä pintoja, kuitenkin huomioiden se, että piha
on iäkkäille asukkaille esteetön ja helppokulkuinen. Parkkihallin luiskan katosta tehdään ekstensiivinen (kasvillisuudeltaan hieman ohuempi) viherkatto.
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4.3.3 Ympäristön häiriötekijät
Asemakaavassa on annettu määräykset, joilla varmistetaan leikki- ja oleskelualueiden
sekä asuntojen suojaaminen liikenteen melulta siten, että valtioneuvoston päätöksen
993/1992 mukaiset melun ohjearvot toteutuvat. Myös lentomelu on huomioitu kaavamääräyksissä. Ulkona sijaitsevat leikki- ja oleskelualueet suojataan rakennusten
massoittelua käyttäen, parvekkeet suojataan lasituksin. Rakennusten sisätilat suojataan huomioimalla melu rakennusten suunnittelussa. Myös hetkelliset enimmäisäänitasot on huomioitu yöaikaan. Kaavamateriaalin liitteeksi on laadittu liikennemelu- ja
tärinäselvitys. Selvityksen mukaan melun ohjearvot eivät ylity piha-alueilla, ja runkomelun osalta kohde on riskietäisyyksien ulkopuolella.
Liikenteen aiheuttamien ilmansaasteiden torjumiseksi asemakaavassa on annettu kaavamääräys, jonka mukaan asuinrakennusten tuloilman oton suunnittelussa tulee
huomioida rakennusten sijainti lähellä Sibeliuksentietä (Keskustan Kehää). Asuinrakennukset tulee varustaa koneellisella ilmanvaihdolla ja asuinhuoneiden tuloilma tulee suodattaa. Ilmanottoaukot tulee sijoittaa rakennuksen suojaiselle puolelle tai
mahdollisimman korkealle.
4.4

Nimistö
Alueen nimistöön ei tule muutoksia.
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5
5.1

ASEMAKAAVAMUUTOKSEN TOTEUTUS
Toteutusta ohjaavat ja havainnollistavat suunnitelmat
Asemakaavamuutoksen toteuttamista ohjaavat asemakaavakartta, asemakaavamerkinnät ja –määräykset, asemakaavaselostus liitteineen sekä kaupungin rakennusjärjestys.

5.2

Toteuttaminen ja ajoitus
Suunnittelualueen toteuttaminen on mahdollista, kun asemakaavan muutos on saanut
lainvoiman ja uusi tontti on muodostettu.

5.3

Toteutuksen seuranta
Keravan kaupunki valvoo normaalina viranomaisvalvontana alueen jatkosuunnittelua,
rakentamista ja kehittämistä.
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