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1.1

TIIVISTELMÄ
Kaavaprosessin vaiheet
Aloite

Keravan Kaupunki

Vireilletulo

Kaupunkikehitysjaosto 20.3.2018/17§, KH 10.4.2018/99§

OAS (osallistumis- ja
arviointisuunnitelma)

Lausuntopyynnöt viranomaisille ja kirjeet osallisille.
Vireilletulo ja OAS:n nähtävilläolon ilmoitus Viikkouutiset
Keski-Uusimaa-lehdessä 24.4.2018, internetissä ja ilmoitustaululla (MRL 62 §).
Nähtävillä (MRA 30 §) 25.4.-18.5.2018

Luonnos

Kaupunkikehitysjaosto 10.6.2020/33 §
Lausuntopyynnöt viranomaisille ja kirjeet osallisille.
Ilmoitus Keski-Uusimaa Viikko-lehdessä lehdessä
7.3.2020, internetissä ja ilmoitustaululla (MRL 62 §).
Nähtävillä (MRA 30 §) 25.6.-31.8.2020.

Ehdotus

Kaupunkikehitysjaosto 18.11.2020/xx §
Lausuntopyynnöt viranomaisille ja kirjeet osallisille.
Ilmoitus Keski-Uusimaa Viikko-lehdessä lehdessä
x.xx.2020, internetissä ja ilmoitustaululla (MRL 65 §).
Julkisesti nähtävillä (MRA 27 §) x– x

Hyväksyminen (MRL
52 §)

1.2

Kaupunkikehitysjaosto x-x.xxxx/xxx §
Kaupunginhallitus x-x.xxxx/xxx §

Asemakaava
Asemakaavamuutos on aloitettu Keravan kaupungin aloitteesta. Asemakaavan luonnosvaiheessa KAS Asunnot eli Kunta-asunnot on ryhtynyt kehittämään hanketta yhteistyössä kaupungin kanssa. KAS Asuntojen tavoitteena on kahden ARA-rahoitteisen
vuokrakerrostalon rakennuttaminen.
Asemakaavaluonnoksia laadittiin kaksi kappaletta. Molemmissa vaihtoehdoissa esitetään kahta pistekerrostaloa Saviontaipaleen viereen. Rakennusoikeutta taloilla on yhteensä 4200 k-m2. Eteläisen talon kerrosluku on viisi V ja pohjoisen seitsemän VII. Piha-alueet ovat heti kerrostalojen vieressä länsipuolella taloja. Pysäköintialue on suunnittelualueen länsiosassa.
Vaihtoehtojen erona on talojen asemointi. Vaihtoehto 1:ssä (VE1) talot ovat asemoitu
Saviontaipaleen viereisten talojen suuntien mukaan. Seinälinjat mukailevat vanhoja
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taloja. VE2:ssa talojen seinälinjojen akselisto poikkeaa vanhasta rakennuskannasta, jolloin uudet talot muodostavat vanhasta rakennuskannasta erottuvamman kokonaisuuden. VE2 muodostaa selkeämmän maamerkin ja Kanniston alueen rakennuskannan
ajallinen kerrostuma erottuu voimakkaammin.
Asemakaavaehdotukseksi valittiin VE2, koska siinä talojen asukkaiden viihtyisyys on
parempi. Talojen ikkunasuunnat asettuvat VE2:ssa maiseman kannalta esteettömämmin. Ikkunoista avautuva maisema on pidempi. Naapuritalojen seinät eivät ole suoraan ikkunoiden edessä.
1.3

Asemakaavan toteuttaminen
Alueen toteuttaminen on mahdollista kaavan saatua lainvoiman.

1.4

Asemakaavan merkittävimmät vaikutukset
Saviontaipaleen ja Kannistonkadun risteykseen rakennetaan kaksi asuinkerrostaloa.
Kerrostalojen kerrosluvut vaihtelevat 5-7 välillä. Kerrostalojen piha-alueet ja pysäköintipaikat rakennetaan kerrostaloista länteen.
Alueella sijaitseva kaupungin omistama yksikerroksinen liikerakennus puretaan.
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2.1

SUUNNITTELUN LÄHTÖKOHDAT
Selvitys suunnittelualueen oloista

2.1.1 Alueen yleiskuvaus
Suunnittelualue sijaitsee Savion kaupunginosassa Kannistossa. Se rajoittuu Kannistonkatuun ja Kääpäkatuun sekä Saviontaipaleeseen. Alueella sijaitsee 1975 valmistunut
yksikerroksinen liikekiinteistö, leikkipaikka ja ajantasa-asemakaavan mukaista rakentamatonta pysäköintialuetta Kääpäkadun varrella. Alueen pinta-ala on noin yksi hehtaari. Kaupunki omistaa suunnittelualueen maat ja liikekiinteistön koko osakekannan.
Alueelta Keravan keskustaan matkaa on noin 1,5 km kevyen liikenteen pääväylänä
toimivaa Saviontaivalta pitkin. Savion juna-asemalle matkaa on noin 1,3 km. Keskustaan pyöräilee ja autoilee noin kuudessa minuutissa. Kävellen matka kestää noin 20
minuuttia. Bussipysäkit sijaitsevat heti alueen vieressä Kannistonkadun varressa. Bussit kulkevat 30 minuutin välein. Linjalla 973 pääsee Keravan keskustan suuntaan sekä
etelän suuntaan matkustaessa Korson läpi Peijaksen sairaalle saakka.
Päiväkoti ja Svenskbacka skola sijaitsevat välittömästi alueen itäpuolella. Kannistonkadun ja Saviontien risteykseen ollaan rakennuttamassa uutta päivittäistavarakauppaa.
Liikekiinteistössä on toiminut alun perin Kanniston aluetta palvellut päivittäistavarakauppa. Päivittäistavarakauppa lakkautettiin 2015. Sen jälkeen kaupan tiloissa toimi
kirpputori. Nykyään liiketila on tyhjillään. Liiketalon itäpuoliskossa toimii nykyään päiväkoti Mio.
Suunnittelualueen pohjoispuolella sijaitsee Kanniston Huolto Oy:n omistama lämpölaitos. Keravan Energia toimii kuitenkin laitoksen lämmöntuottokoneiston käyttäjänä ja
lämmöntuottajana. Lämpölaitos toimii kaukolämmön varavoimalana kovimmilla pakkasilla. Voimalaa on viime talvina käytetty ainoastaan koekäytöissä, joilla on varmistettu voimalan toimivuus.
Kääpäkadun ja Kannistonkadun välisellä alueella sijaitsee asuinkerrostaloyhtiöiden
käytössä oleva rakennettu pysäköintialue. Pysäköintialueen osia omistavat Kanniston
Huolto Oy ja Kiinteistö Oy Kannistonkaarre 1. Pysäköintialue on ajantasaasemakaavassa LPA-aluetta, eli autopaikkojen korttelialuetta. Osa asemakaavan mukaisesta LPA-alueesta on rakentamatta. Rakentamaton osuus on kaupungin omistuksessa ja se kuuluu suunnittelualueeseen.
Suunnittelualueen pohjoispuolella sijaitsee 1970 -luvulla valmistunut asuinkerrostaloalue. Suunnittelualuetta lähimpänä olevat kerrostalot ovat 6-7 -kerroksisia pistetaloja.
Eteläsuunnassa, Kannistonkadun toisella puolella sijaitsee pientaloaluetta.
Suunnittelualueelle kohdistuu tie-, lento- ja rautatiemelua. Meluselvityksen mukaan
Kannistonkadun liikennemelu on tontin ja rakennusten suunnitteluun eniten vaikuttava melunkohde.
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Alueen väestötilanne rtk 2016 aineistosta.
2.1.2 Luonnonympäristö
Koko Keravan kattavassa Keravan luontoselvityksessä 2014, suunnittelualueelta tai
sen ympäristöstä ei ole löydetty arvokkaita luontokohteita. Kannistonkadun ja Kääpäkadun risteyksen viereisellä alueella kasvaa puurykelmiä ja heinikkoa. Puustona on
pääasiassa koivua ja kuusta. Aluspuustona kasvaa vähäisesti pajua ja pihlajaa.

llmakuva vuodelta 2019 suunnittelualueen kohdalta.
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Suunnittelualueen maaperä on pääosaltaan savea. Alla olevassa GTK:n maaperäkartassa kuvassa sininen väri kuvaa savea ja punainen kalliota.

Ote GTK-karttapalvelusta (Geologian tutkimuskeskuksen karttapalvelu 15.4.2020)
Suunnittelualueen maanpinta on melko tasainen. Korkeus on koko alueella noin 41 mmpy tuntumassa.
2.1.3 Rakennettu ympäristö
Keravan rakennuskulttuurin inventointi ja kulttuuriympäristön hoitosuunnitelmassa
2003 alueelta ei ole inventoitu merkittäviä kohteita.
Kanniston liikekiinteistön rakennus on valmistunut vuonna 1975. Sen kerrosala on 649
k-m2. Sen on suunnitellut arkkitehtitoimisto Pauli Halonen. Rakennuksen julkisivut
ovat puhtaaksimuurattua valkoista tiiltä tummalla saumalla. Kattomuoto on tasakatto.
Suunnittelualueen pohjoispuolella sijaitseva kaukolämmön varavoimalan piipun lakikorkeus on 30 metriä maanpinnasta. Viime talvina voimalaa on vain koekäytetty.
Asemakaavoitettavalla alueella ei ole todettu pilaantuneita maita.
Kaukolämpöverkosto Kanniston alueelle on johdettu lämpövoimalaitoksen kautta.
Kaukolämpöjohdot ovat rakennettavissa tontille lämpölaitoksen suunnalta.
Autopaikkojen korttelialueen (LPA) halki kulkee vesijohto ja jätevesiviemäri. Saniaispolun alla kulkee hulevesiviemäri. Linjat on rakennettu 1970-luvulla ja ovat saneeraamisen tarpeessa.
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2.1.4 Ympäristöhäiriöt
Suunnittelualue sijaitsee yleiskaavan 2035(YK6) mukaan lentomelualueiden välissä.
Rautatiemelu vaikuttaa alueella vain vähäisesti, koska itäpuolella sijaitseva Kanniston
Svenskbacka skolanin rakennus suojaa aluetta rautatiemelulta. Kannistontie on meluselvityksen mukaan merkittävin suunnitteluun vaikuttava melunlähde.
2.1.5 Maanomistus
Kaupunki omistaa koko suunnittelualueen maat ja Kanniston liikekiinteistö Oy:n osakekannan.
2.2

Suunnittelutilanne
Valtakunnalliset alueidenkäyttötavoitteet
Valtakunnalliset alueidenkäyttötavoitteet käsittelevät seuraavia kokonaisuuksia:
•
•
•
•
•

Toimivat yhdyskunnat ja kestävä liikkuminen
Tehokas liikennejärjestelmä
Terveellinen ja turvallinen elinympäristö
Elinvoimainen luonto- ja kulttuuriympäristö sekä luonnonvarat
Uusiutumiskykyinen energiahuolto

Uudenmaan maakuntakaava
Uudenmaan maakuntakaava on vahvistettu ympäristöministeriössä 8.11.2006.
Uudenmaan maakuntakaavan 2. vaihe on vahvistettu ympäristöministeriössä
30.10.2014. Kaava on saanut lainvoiman 24.5.2016.
Maakuntakaavan mukaan alue on taajamatoimintojen aluetta. Suunnittelumääräyksen
mukaan, alueen yksityiskohtaisemmassa suunnittelussa on kiinnitettävä erityistä
huomiota yhdyskuntarakenteen eheyttämiseen. Uusi rakentaminen ja muu maankäyttö on sopeutettava suunnittelulla ympäristöönsä tavalla, joka vahvistaa taajaman
omaleimaisuutta ja turvaa ympäristö- ja luontoarvot sekä ottaa huomioon alueen kulttuurihistorialliset ja maisemalliset ominaispiirteet. Yksityiskohtaisemmassa suunnittelussa on kiinnitettävä huomiota hulevesien hallintaan ja varauduttava sään ääriilmiöihin.
Uudenmaan maakuntakaavan 4. vaihe hyväksyttiin 24.5.2017. Kyseisessä maakuntakaavan vaiheessa ei ole osoitettu toimintoja suunnittelualueelle.
Uusimaa-kaava 2050
Uusimaa-kaava 2050 on laadinnassa. Tullessaan voimaan Uusimaa-kaavan kokonaisuus korvaa nyt Uudellamaalla voimassa olevat maakuntakaavat, lukuun ottamatta
neljännen vaihemaakuntakaavan tuulivoimaratkaisua ja Östersundomin alueen maakuntakaavaa.
Uusimaa-kaava kattaa lähes koko Uudenmaan alueen, ja sen aikatähtäin on vuodessa
2050. Kaikki maankäytön keskeiset teemat yhteen kokoava maakuntakaava valmistellaan vuosina 2016−2020.
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Keravan yleiskaava 2035
Keravan yleiskaava 2035 (YK6) on hyväksytty kaupunginvaltuustossa 7.11.2016.
Keravan yleiskaavassa 2035 suunnittelualue on merkitty kerrostalovaltaiseksi asuntoalueeksi (AK-1) alueeksi.
Kerrostalovaltainen asuntoalue (AK-1, AK-2), joka on tarkoitettu kaupunkimaiseksi
asumisen ja palveluiden monimuotoiseksi asuinalueeksi. Alueen täydennysrakentamisesta pääosa varataan kerrostalorakentamiselle. Alueelle saa sijoittaa myös ympäristöä häiritsemättömiä julkisia ja kaupallisia palveluita, joilla ei ole seudullista merkitystä. Nykyisellään säilyvillä kerrostalovaltaisilla asuinalueilla (AK-1) ei ole tarvetta toteuttaa merkittäviä muutostöitä.
Autopaikkoja on asemakaavoja ja asemakaavanmuutoksia laadittaessa varattava vähintään 1 autopaikka/100 k–m², ellei ole perusteltua syytä käyttää muita mitoitusperusteita.
Suunnittelualue on Finavian ympäristöluvan (2007) ennustetilanteen 2025 melukäyrien Lden 55–60 dB (vuoden keskiarvo) läheisyydessä.
Alueelle ei saa suunnitella merkittävää määrää uutta asutusta, eikä muuta melulle
herkkää toimintaa. Vähäinen täydennysrakentaminen on sallittua.

Ote Keravan yleiskaavasta 2035 (YK6).
Asemakaava
Suunnittelualueella on voimassa kaksi asemakaavaa. Asemakaavat ovat ak517 (vahvistettu 15.8.1969) ja ak2044 (hyväksytty 16.5.2005). Asemakaavassa alue on lähipalvelurakennusten korttelialuetta (PL-1), leikkipuistoa (VK), autopaikkojen korttelialuetta
(LPA-6) ja katualuetta.
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Ajantasa-asemakaava 17.4.2020.
Keravan rakennuskulttuurin inventointi ja kulttuuriympäristön hoitosuunnitelma
24.6.2003
Keravan rakennushistorian ja kulttuuriympäristön kannalta paikallisesti, maakunnallisesti ja valtakunnallisesti merkittävät kohteet inventoitiin vuonna 2003. Inventoinnin
yhteydessä kohteille annettiin hoito- ja toimenpidesuositukset, joiden tavoitteena on
kohteiden ja kaupungin kulttuuriympäristön säilyminen.
Suunnittelualueella ei ole inventoituja kohteita.
Keravan kaupunginhallituksen päätös 23.1.2006/32 §, kulttuurihistorian kannalta merkittävien kohteiden suojeleminen
Kaupunginhallitus on tehnyt päätöksen 23.1.2006/32 § Keravan valtakunnallisesti ja
maakunnallisesti merkittävissä kulttuurihistoriallisissa ympäristöissä sijaitsevien kohteiden suojelemisesta asemakaavalla.
Alueella ei ole suojeltavaksi esitettyjä rakennuksia.
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.
Suunnittelualueella sijaitsee maisemaselvityksen osassa kaksi mainittuja kohteita. Nissinoja on kasvillisuudeltaan ja eliöstöltään erittäin monipuolinen. Klondyken tiilirakennus on maamerkki rautatien varrella.
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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 kaupunkikehityspalveluluiden ja kaupunkitekniikan toimialan 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
Keravan luontoselvitys 2014
Luontoselvityksessä alueelta ei ole löydetty merkittäviä luontokohteita.
Rakennusjärjestys
Kaupunginvaltuusto on 10.4.2017 hyväksynyt rakennusjärjestyksen ja se on tullut voimaan 1.6.2017.
Pohjakartta
Pohjakarttaa ylläpitää ja täydentää Keravan kaupungin paikkatietopalvelut ja pohjakartta täyttää kaavoitusmittausasetuksen 1284/1999 vaatimukset. Asemakaava on tulostettu mittakaavassa 1:2000.
Rakennuskiellot
Alueella ei ole maankäyttö- ja rakennuslain 53 §:n mukaista rakennuskieltoa.
Strategiat ja ohjelmat
• Keravan kaupunkistrategia 2025, KV 12.3.2018/17 §
• 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 2018 – 2021, KV 10.12.2018/87§
• Palveluverkkosuunnitelma 2035 Osa 1: Keravan varhaiskasvatuksen ja opetuksen palveluverkosto 2016–2035, KV 7.11.2016/88§
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
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merkittävimpien liikenneväylien aiheuttama melu
tunnistettiin tärinäherkät nykyiset ja uudet asuntorakentamisen alueet

Liikennemeluselvitys, Kääpäkatu 1–5, Promethor Oy, 21.2.2020.
Selvityksen perusteella valtioneuvoston melutasoa koskevan päätöksen (993/1992)
mukaiset melutason ohjearvot oleskelualueilla ja rakennuksissa ovat saavutettavissa.
Kiinteistön vuokraamisen esisopimus
Kaupunki laatii kiinteistön vuokraamisen esisopimuksen kaavoitettavasta kerrostalotonteista KAS Asuntojen kanssa. Kaupunki vuokraa tontit, jos asemakaavamuutos saa
lainvoiman.
2.3

Asemakaavan tarve
Asemakaavamuutos on aloitettu Keravan kaupungin aloitteesta vuonna 2018.
Kaupunki pyrkii tiivistämään kaupunkirakennetta Kanniston alueella. Kanniston nykyinen kerrostalorakennuskanta on rakennettu 1970-luvulla metsälähiömäisesti. Uudet
rakennukset lisäävät alueen rakennuskannan kerroksellisuutta. Kanniston liikekiinteistössä toimivalle päiväkoti Miolle haetaan uusi sijainti. Liikekiinteistö on tarkoitus purkaa uuden rakentamisen vuoksi.
KAS Asunnot pyrkii toimintaperiaatteensa mukaisesti tuottamaan kohtuuhintaista ja
laadukasta ara-rahoitteista vuokra-asumista.

2.4

Asemakaavan tavoitteet

2.4.1 Kaupungin asettamat ja suunnittelutilanteesta johdetut tavoitteet
Keravan kaupunkistrategia 2025
Kaupunginvaltuusto hyväksyi 12.3.2018/17§ Keravan kaupunkistrategian 2025.
Kaupungin toiminnan neljä strategista kärkeä ovat:
• Uusien ajatusten kärkikaupunki
• Sydämessä keravalainen
• Sivistyksen edelläkävijä
• Monimuotoinen viherkaupunki.
Strategian toteuttamisen tueksi laadittiin toimialakohtaiset toimenpideohjelmat. Kaavoituksesta vastaavan kaupunkikehitysjaoston toimenpideohjelma hyväksyttiin kaupunkikehitysjaostossa 20.3.2018/20§ ja kaupunginhallituksessa 23.4.2018/115§.
Strategian monimuotoinen viherkaupunki tarkoittaa kattavaa ja laajaa kevyen liikenteen verkostoa sekä liikkumisen esimerkkikaupunkina toimimista. Jokaisella kaupunkilaisella on enintään 300 metriä lähimmälle viheralueelle.
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Suunnittelualueen lähimmät viheralueet sijaitsevat noin 100 metrin etäisyydellä. Kannistonpuisto sijaitsee idässä ja laajempi puistoalue lännessä.
Keravan asuntopoliittinen ohjelma 2018 – 2021
Asuntopoliittisessa ohjelmassa linjataan toimenpiteitä, joilla vahvistetaan kaupungin
vetovoimaisuutta maankäytön suunnittelun keinoin.
Asuntopoliittisen ohjelman tärkeimmät suoraan asemakaavoitukseen vaikuttavat toimenpiteet ovat seuraavat:
1. Kohdennetaan asuntotuotantoa kysyntää vastaavasti. Pieniä asuntoja tulee osoittaa kerrostalojen lisäksi myös pien- ja rivitaloihin.
2. Kaavoitetaan kysyntää seuraten monipuolisia pientalotontteja kaikenikäisten tarpeisiin.
3. Keskustan kaavahankkeita priorisoidaan ja keskustaa rakennetaan laadukkaana voimakkaasti ylöspäin. Keskustan sisäiset liikenneratkaisut perustuvat kävelyyn ja pyöräilyyn.
4. Idän alueella panostetaan erityisesti omistuspohjaiseen asuinrakentamiseen.
5. Pohjoisen alueella etsitään aktiivisesti uusia kohteita vuokraasuntotuotantoon.
6. Eteläisellä alueella tiivistetään Savion asemanseudun asuntotuotantoa.
Hallintamuotojakauma pyritään pitämään nykyisenlaisena.
Keravan yleiskaava 2035
Asemakaavan muutos noudattaa yleiskaavan tavoitteita. Kannistoon mahdollistetaan
vähäisesti alueen väestömäärää kasvattava asuinkerrostalohankkeen rakentaminen.
2.4.2 Tavoitteiden tarkentuminen suunnittelun aikana
Asemakaavaprosessin aloitusvaiheessa kaupunki tutki asuinrakentamisen lisäksi päivittäistavarakaupan mahdollisuutta. Kaupalle paremmaksi sijainniksi osoittautui Kannistonkadun ja Saviontien risteys. Kaupalle kaavoitettiin tontti risteykseen.
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3
3.1

ASEMAKAAVAN SUUNNITTELU
Aloitusvaihe

3.1.1 Vireilletulo sekä osallistumis- ja arviointisuunnitelma
Kaupunginhallitus päätti käynnistää asemakaavoituksen ja asettaa osallistumis- ja arviointisuunnitelman nähtäville 10.4.2018/99§.
Vireilletulosta sekä osallistumis- ja arviointisuunnitelman etenemisestä sekä suunnittelun osallistumismahdollisuuksista tiedotettiin Keski-Uusimaa Viikko – lehdessä, kaupungin ilmoitustaululla ja Keravan kaupungin kotisivuilla(www.kerava.fi). Kaavaalueen maanomistajille ja -haltijoille sekä kaava-alueeseen rajoittuvien alueiden
maanomistajille ja haltijoille lähetettiin erillinen kirje. Osallistumis- ja arviointisuunnitelma oli nähtävillä 25.4.-18.5.2018, jonka aikana oli mahdollista lausua suullisesti tai
kirjallisesti mielipide osallistumis- ja arviointisuunnitelmasta.
Osallistumis- ja arviointisuunnitelmasta annettiin kahdeksan lausuntoa ja mielipiteitä
saatiin kaksi. Listaus lausuntopyynnöistä, yhteenveto lausunnoista ja mielipiteistä sekä
kaavoituksen vastineet ovat selostuksen liitteenä.
3.2

Asemakaavan valmisteluvaihe (luonnosvaihe)
Suunnittelualueesta on tehty kaksi asemakaavaluonnosta. Selkeiden tavoitteiden ja
alueen asettamien reunaehtojen vuoksi, ei ollut tarpeen laatia useampaa kaavaluonnosta.
Asemakaavaluonnoksissa rakennusten sijoittelu on pääpiirteissään sama. Luonnosten
eroavaisuutena on ainoastaan suunniteltujen kerrostalojen akselisto. Vaihtoehto 1:ssä
kerrostalot sijaitsevat samassa akselistossa Saviontaipaleen varren kerrostalojen kanssa. Vaihtoehto 2:ssa kerrostalojen akselisto eroaa muusta rakennuskannasta ja uudet
rakennukset muodostavat merkittävämmän kaupunkikuvallisen kiinnekohdan ympäristössään. Molempien vaihtoehtojen mukaisella rakennusten sijoittelulla liikenteen
melua saadaan parhaiten torjuttua piha-alueilta.
Asemakaavaluonnokset asetettiin julkisesti nähtäville 25.6.-31.8.2020. Luonnokset olivat nähtävillä Sampolan yhteispalvelupisteen ilmoitustaululla sekä Keravan kaupungin
internet-sivuilla ja karttapalvelussa. Suunnittelualueen maanomistajille ja haltioille sekä naapureille lähetettiin kirjeitse tieto nähtävilläolosta. Nähtävilläolosta kuulutettiin
Keski-Uusimaa Viikko-lehdessä. Viranomaisille ja muille tarpeellisille yhteisöille lähetettiin lausuntopyynnöt.
Asemakaavan muutosluonnoksista jätettyjen lausuntojen yhteenveto sekä kaavoituksen vastineet ovat kaavaselostuksen liitteenä. Mielipiteitä ei jätetty. Lausuntoja jätettiin kahdeksan kappaletta. Lausunnoissa oli huomautettavaa ainoastaan meluntorjuntaa koskevien määräysten osalta. Asemakaavamääräyksiä muutettiin lausuntojen mukaisiksi.
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3.3

Asemakaavan ehdotusvaihe
Asemakaavamuutoksen ehdotus on valmisteltu kaupunkikehitysjaoston kokoukseen
18.11.2020. Kaavaratkaisu on esitelty tarkemmin kohdassa 4.

3.4

Asemakaavan hyväksyminen ja voimaantulo
Täydennetään kaavaprosessin edetessä.
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4
4.1

ASEMAKAAVAN KUVAUS
Yleisperustelu ja kuvaus
Asemakaavamuutos toteuttaa yleiskaavaa 2035 ja kaupunkistrategiaa 2025 sekä Savion aluekehityskuvaa. Savion Kanniston alueen kaupunkirakenne tiivistyy kaavamuutoksen myötä. Alueelle mahdollistetaan kahden uuden asuinkerrostalon rakentaminen
kahdelle tontille.
Kerrostalorakentamisen rakennusoikeutta osoitetaan 4200 k-m2. Kerrostalojen kerroskorkeudet ovat V – VII. Pohjoisempi kerrostalo on korkeampi. Tonttien rakennusalat sijoitetaan suunnittelualueen itäpuolelle ja eteläosaan, jotta liikennemelu saadaan
torjuttua tonttien piha-alueilta. Meluselvityksen Valtioneuvoston päätöksen 993/1992
mukaiset melutason ohjearvot saavutetaan suunnittelualueella.
Pysäköintipaikat sijoitetaan suunnittelualueen länsiosaan Kääpäkadun ja Kannistonkadun risteyksen lähituntumaan. Tonttien leikki- ja oleskelualueet osoitetaan kerrostalojen sisäänkäyntien välittömään läheisyyteen. Oleskelualueilta pääsee helposti viereiselle Saviontaipaleelle, joka on kevyen liikenteen väylä Keravan ja Savion keskustojen
välillä. Myös itäpuolella sijaitsevat Kanniston päiväkoti ja Svenskbacka Skola ovat helposti saavutettavissa kävellen tai pyörällä.
Kerrostaloja ympäröi istutettavat alueen osat. Niillä pyritään Kanniston alueelle tyypilliseen vehreyteen ja miljööseen.
Suunnitteluratkaisusta on tehtiin kaksi asemakaavaluonnosta. Luonnoksissa rakennusten sijoittelu on pääpiirteissään sama. Luonnosten eroavaisuutena on ainoastaan
suunniteltujen kerrostalojen akselisto. Vaihtoehto 1:ssä kerrostalot sijaitsevat samassa
akselistossa Saviontaipaleen varren nykyisten kerrostalojen kanssa. Vaihtoehto 2:ssa
kerrostalojen akselisto eroaa muusta rakennuskannasta ja uudet rakennukset muodostavat näin merkittävämmän kaupunkikuvallisen kiinnekohdan ympäristössään. Rakennuskannan kerroksellisuus korostuu sijoittamalla uudet rakennukset eri akselistoon. Molempien vaihtoehtojen mukaisella rakennusten sijoittelulla liikenteen melua
saadaan parhaiten torjuttua tonttien oleskelualueilta.
Asemakaavaehdotukseksi kehitettiin VE2, koska siinä talojen asukkaiden viihtyisyys on
parempi. Talojen ikkunasuunnat asettuvat VE2:ssa maiseman kannalta esteettömämmin. Ikkunoista avautuva maisema on pidempi. Naapuritalojen seinät eivät ole suoraan ikkunoiden edessä.
Alustavien suunnitelmien mukaan kerrostaloihin tulee yhteensä 76 asuntoa. Huoneistoja on yksiöistä viiden huoneen perheasuntoihin saakka. Asukkaita taloissa tullee
olemaan 80-100 henkeä.

4.2

Aluevaraukset

4.2.1 Korttelialueet
AK-96 Asuinkerrostalojen korttelialue
Korttelialueen asemakaavamääräyksillä pyritään varmistamaan asuinkerrostalojen ja
muiden rakennusten sekä rakenteiden riittävä kaupunkikuvallinen laatu ja Savion
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aluekehityskuvan mukaisuus. Asuinkerrostalojen pääjulkisivumateriaalina tulee käyttää puhtaaksi muurattua punaisen sävyistä tiiltä. Mahdolliset elementtisaumat tulee
häivyttää sauman sijoituksen tai julkisivun pintarakenteen avulla. Rakennusten sisäänkäyntejä tulee korostaa katoksien ja materiaalien avulla. Kattomuotona rakennuksissa
tulee käyttää lapekattoa. Katolle saa sijoittaa aurinkopaneeleja tai -kerääjiä. Rakennusten ullakkokerroksiin sijoittuvat tekniset tilat ja IV-konehuoneet on sovitettava rakennuksen arkkitehtuuriin.
Lisäksi määräyksissä huomioidaan Kanniston alueen metsälähiömäinen vehreä luonne
istutettavia alueen osia osoittamalla ja asemakaavamääräyksellä, jonka mukaan rakentamatta jäävät tontin osat on istutettava.
Asemakaavamääräyksissä on otettu huomioon liikennemelun torjunta. Liikennemeluntorjuntaa koskevat määräykset on laadittu valtioneuvoston päätöksen (993/1992)
melutason ohjearvojen mukaisesti.
Hulevesien viivyttämisestä tontilla on annettu asemakaavamääräys. 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.
4.2.2 Muut alueet
Katualueet
Kääpäkadun katualuetta laajennetaan vähäisesti, jotta rakennetut katuvalot ja katurakenteet mahtuvat katualueelle.
Saniaispolku osoitetaan kaavaratkaisussa nykyistä sijaintia ja käyttötarkoitusta mukaillen jalankululle varatuksi kaduksi.
4.3

Kaavan vaikutukset

4.3.1 Vaikutukset rakennettuun ympäristöön
Asemakaavamuutoksen merkittävimmän vaikutukset kohdistuvat lähiympäristöön.
Alueen kaupunkikuva muuttuu tarkasteltaessa maisemaa Kannistonkadulta, Kääpäkadulta ja Saviontaipaleelta päin.
Asemakaavamuutos muistuttaa rakenteeltaan Kanniston vanhaa metsälähiömäistä
aluetta. Sen myötä rakennetaan kaksi pistetaloa, joiden sisäänkäyntien välittömässä
läheisyydessä ovat kohtuullisen kokoiset piha- ja oleskelualueet. Talojen pysäköintialueelle kuljetaan piha- ja oleskelualueen läpi. Pysäköinti ei ole heti sisäänkäyntien
vieressä ja asukkaiden ikkunoiden alla.
Kanniston liikekiinteistö puretaan asuinkerrostalojen rakentamisen vuoksi. Kääpäkadun ja Kanniston kadun viereiselle suunnittelualueen osalle rakennetaan pysäköintialue kerrostalojen asukkaita varten.
4.3.2 Vaikutukset liikenteeseen
Kerrostalot sijaitsevat Saviontaipaleen ja Kannistonkadun vieressä.
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Kerrostalojen pihoilta on suora yhteys Saviontaipaleelle, joka on kevyen liikenteen
väylä kohti Keravan keskustaa ja Savion keskustaa.
Kannistonkadulla heti kerrostalojen vieressä on bussipysäkkipari. Bussilinjan vuorotiheys on 30 min ja linja kulkee välillä Keravan keskustasta – Peijaksen sairaala. Autolla
Lahden moottoritien liittymään matkaa on noin 2 km.
Kaavaratkaisun mukainen pysäköintipaikkavaatimus on 1ap/100k-m2 asuntojen kerrosalaa kohden. Vaatimuksen mukaisesti kaavaratkaisun mukaiselle pysäköintialueelle
on suunniteltu 42 autopaikkaa. Uusia asuntoja rakennettaisiin arviolta 76 kpl.
Suunnittelualueen vieressä sijaitsee kaupungin vuokrataloyhtiö Nikkarinkruunun kerrostalo Kannistonkaarre 1. Kerrostalossa on 30 asuntoa ja pihalla 14 autopaikka, joista
3 on vapaana. Kannistonkaarre 1 vuokratalon autopaikkavaraustilanteen perusteella
on todettavissa, että kaavaratkaisun mukainen autopaikkanormi on vähintäänkin riittävä.
Kanniston alueen liikennemäärät eivät kasva merkittävästi hankkeen pienen koon
vuoksi.
4.3.3 Vaikutukset luontoon ja luonnonympäristöön
Asemakaavamuutoksen toteuttamisella ei ole merkittäviä vaikutuksia luontoon ja
luonnonympäristöön, sillä alueella ei ole erityisiä luontoarvoja. Asemakaavamuutoksen toteuttaminen edellyttää alueella kasvavan kasvillisuuden poistamista.
4.3.4 Muut vaikutukset
Vaikutukset yhdyskuntatalouteen
Kaupungille kustannuksia tulee asemakaavan mukaisen Saniaispolun rakentamisesta.
Vaikutukset kaupunkikuvaan
Kääpäkadun ja Kannistonkadun maisema muuttuu kerrostalojen rakentamisen myötä.
Vaikutukset sosiaalisiin oloihin ja väestörakenteeseen
Kanniston asukkaiden määrä lisääntyy arviolta 80 – 100 hengellä. Kanniston nykyisten
asukkaiden elinolot eivät muutu merkittävästi, koska väestön lisäys alueella jää vähäiseksi.
Päiväkoti Mion toiminta lakkaa Kanniston liikekiinteistössä sen purkamisen vuoksi.
Kaupunki etsii uutta toimitilaa päiväkoti Miolle.
Vaikutuksen teknisenhuollon verkkoihin
Merkittäviä vaikutuksia teknisen huollon verkkoihin ei ole. Suunnittelualueen poikki
kulkevalle vesilinjalle ja jätevesiviemärille on osoitettu rasite. Saniaispolun alla kulkeva
hulevesiviemäri on käyttöikänsä päässä, ja se on saneerattava joka tapauksessa.
Kaupungin strategioiden mukaisuus ja vaikutukset yritystoimintaan
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Kaavaratkaisu on kaupunkistrategian ja Savion aluekehityskuvan mukainen. Savion
Kanniston alueen kaupunkirakennetta tiivistetään laadukkaalla ARA- vuokraasumisella.
4.4

Nimistö
Uudelle nimistölle ei ole tarvetta.
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ASEMAKAAVAN TOTEUTUS
Asemakaavan toteuttamista ohjaavat asemakaavakartta ja rakennusjärjestys. Alueen
toteuttaminen on mahdollista kaavan saatua lainvoiman. Tonteille rakentaminen on
mahdollista, kun tontit on muodostettu ja merkitty kiinteistörekisteriin ja kun rakennuslupa on myönnetty. Keravan kaupunki valvoo normaalina viranomaisvalvontana
alueen jatkosuunnittelua ja rakentamista.

Onnellinen
Kerava.

