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ALUEEN SIJAINTI
Suunnittelualue sijaitsee Ahjontien ja Alikeravantien risteysalueen lähiympäristössä,
linnuntietä noin 750 metrin etäisyydellä Keravan keskustasta itään.

Ote opaskartasta, punaisella suunnittelualueen likimääräinen sijainti
KAAVAN TARKOITUS
Asemakaavamuutoksen tarkoituksena on mahdollistaa asuinkerrostalon rakentaminen
Papintien ja Jussilantien risteyksessä sijaitsevalle tyhjälle tontille sekä muuttaa lähialueen puisto- ja katualueiden asemakaavaa vastaamaan toteutunutta tilannetta.
KERROSALA- JA LAAJUUSTIEDOT
Kaavamuutosalueen pinta-ala on noin 1,5 hehtaaria. Kaavassa on osoitettu rakennusoikeutta yhteensä 1950 k-m².

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 .......................................................................................... 5
2.1
2.2
2.3
2.4
2.5

3

Aloitusvaihe ja valmisteluvaihe ............................................................................................13
Ehdotusvaihe ........................................................................................................................13
Hyväksymisvaihe ..................................................................................................................13

ASEMAKAAVAMUUTOKSEN KUVAUS ................................................................................ 14
4.1
4.2
4.3
4.4
4.5

5

Selvitys suunnittelualueen oloista .........................................................................................5
Valtakunnalliset alueiden käyttötavoitteet ja kaavatilanne ..................................................7
Muut aluetta koskevat suunnitelmat ja päätökset ..............................................................10
Asemakaavan tarve ..............................................................................................................11
Asemakaavan tavoitteet ......................................................................................................11

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

4

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

Kaavan rakenne ....................................................................................................................14
Ympäristön laatua koskevien tavoitteiden toteutuminen ...................................................14
Aluevaraukset.......................................................................................................................15
Kaavan vaikutukset ..............................................................................................................16
Nimistö .................................................................................................................................17

ASEMAKAAVAMUUTOKSEN TOTEUTUS ............................................................................. 18
5.1
5.2
5.3

Toteutusta ohjaavat ja havainnollistavat suunnitelmat ......................................................18
Toteuttaminen ja ajoitus ......................................................................................................18
Toteutuksen seuranta ..........................................................................................................18

SELOSTUKSEN LIITTEET
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma (OAS), päivitetty 14.8.2019
Vastineet OAS:sta ja valmisteluaineistosta saatuihin lausuntoihin ja mielipiteisiin
Asemakaavamuutoksen ehdotus, 14.8.2019
Asemakaavan viitesuunnitelma. Arkkitehtitoimisto Ajak Oy, 2019
Liikennemeluselvitys. Promethor, 2019
Asemakaava-alueen arkeologinen tarkkuusinventointi. Olli Kunnas, 2019
Asemakaavan seurantalomake

KERAVAN KAUPUNKI
Kaupunkikehityspalvelut
PL 123, Kultasepänkatu 7
04250 KERAVA

ddddK

4

1

TIIVISTELMÄ

1.1 Kaavaprosessin vaiheet
Aloite

Yksityinen maanomistaja

Vireilletulo, OAS (osallistumis- ja arviointisuunnitelma) ja valmisteluaineisto

Kaupunkikehitysjaosto 28.2.2019/14 §
Kaupunginhallitus 12.3.2019/81 §
Lausuntopyynnöt viranomaisille ja kirjeet osallisille.
Nähtävilläoloilmoitus Viikkouutiset Keski-Uusimaa-lehdessä
20.3.2019, internetissä ja ilmoitustaululla (MRL 62 §).
Nähtävillä (MRA 30 §) 21.3. – 5.4.2019

Ehdotus

Kaupunkikehitysjaosto 22.8.2019/x §
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/xxx §
Kaupunginhallitus pp.kk.vvvv/xxx §

Kaavaprosessin vaiheet (täydennetään kaavaprosessin edetessä)
1.1

Asemakaavamuutos
Asemakaavamuutoksen päätarkoituksena on mahdollistaa asuinkerrostalon rakentaminen Papintien ja Jussilantien risteyksessä sijaitsevalle tyhjälle tontille sekä muuttaa
lähialueen puisto- ja katualueiden asemakaavaa vastaamaan toteutunutta tilannetta.
Kaavamuutosalueen pinta-ala on noin 1,5 hehtaaria. Kaavassa on osoitettu rakennusoikeutta yhteensä 1950 k-m².

1.2

Asemakaavamuutoksen toteuttaminen
Alueen toteuttaminen on mahdollista heti kaavan saatua lainvoiman ja uuden rakennuspaikan kiinteistö on muodostettu.

1.3

Asemakaavamuutoksen merkittävimmät vaikutukset
Asemakaavamuutoksen toteuttaminen tiivistää yhdyskuntarakennetta ja muuttaa alueen kaupunkikuvaa paikallisesti.
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2
2.1

SUUNNITTELUN LÄHTÖKOHDAT
Selvitys suunnittelualueen oloista
2.1.1 Alueen yleiskuvaus
Suunnittelualue käsittää Jussilantien, Papintien ja Ahjontaipaleen risteyksessä sijaitsevan rakentamattoman asuin- ja liiketontin sekä Ahjontien, Ahjontaipaleen ja Alikeravantien katualueita ja lähialueen virkistysalueita.

Ilmakuva suunnittelualueelta (2016).
2.1.2 Luonnonympäristö
Suunnittelualueen rakentamaton tontti on luonnontilassa, ja sillä kasvaa suurimmaksi
osaksi sekalaisia lehtipuita, pensaita ja aluskasvillisuutta. Viheralueet ovat vanhaa peltoa, sittemmin kaupungin istuttamia ja hoitamia, ja niillä kasvaa sekalaisia puita ja
pensaita sekä matalaa niitty- ja nurmikasvillisuutta.
2.1.3 Rakennettu ympäristö
Suunnittelualue on rakentamaton. Rakentamattomalla rakennuspaikalla on sijainnut
aikaisemmin omakotitalo talousrakennuksineen ja pihapiireineen, mutta rakennukset
on sittemmin purettu. Alueen lähiympäristö on rakennuskannaltaan monimuotoista
sekä ilmeeltään ja ajallisesti kerroksista. Lähialueen rakennuskanta muodostuu asuinkerrostaloista, seurakuntarakennuksista, rivitaloista, huvilakohteista sekä uudemmista
omakotitaloista.
Suunnittelualueen pohjoispuolella, Jussilantien ja Papintien kulmauksessa sijaitsee Keravan rakennuskulttuurin inventointi ja kulttuuriympäristön hoitosuunnitelmassa arKERAVAN KAUPUNKI
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votettu Keravan pappilan, Keravan kirkon ja Keravan seurakuntatalon muodostama
kokonaisuus.
Koko suunnittelualueella on suoritettu keväällä 2019 arkeologinen tarkkuusinventointi, jossa selvisi, että asemakaavassa rakennettavaksi osoitetun tontin alueella tai muuallakaan kyseessä olevan asemakaavamuutoksen alueella ei ole kiinteitä muinaisjäännöksiä, eikä siihen viittavia irtolöytöjä. Suunnittelualueen itäpuolella sijaitsevan Pisinmäen kivikautisen asuinpaikan nykyistä rajausta voidaan siirtää itään kaavamuutosalueen ulkopuolelle.
2.1.4 Maanomistus
Kaupunki omistaa suunnittelualueen virkistys- ja katualueet, rakentamaton tontti on
yksityisessä omistuksessa.
2.1.5 Ympäristöhäiriöt
Suunnittelualueelle kantautuu liikenteen melua läheisiltä liikenneväyliltä, suurimmaksi
osaksi Ahjontieltä.

Ylh.: Rakentamaton rakennuspaikka Alikeravantieltä. Alh.: Näkymä Jaakkolantieltä.
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2.2

Valtakunnalliset alueiden käyttötavoitteet ja kaavatilanne
Valtakunnalliset alueidenkäyttötavoitteet
Valtakunnalliset alueidenkäyttötavoitteet käsittelevät seuraavia kokonaisuuksia:
1. toimivat yhdyskunnat ja kestävä liikkuminen
2. tehokas liikennejärjestelmä
3. terveellinen ja turvallinen elinympäristö
4. elinvoimainen luonto- ja kulttuuriympäristö sekä luonnonvarat
5. uusiutumiskykyinen energiahuolto
Suunnittelualuetta koskevat em. kokonaisuuksista ainakin toimivat yhdyskunnat ja
kestävä liikkuminen, terveellinen ja turvallinen elinympäristö sekä elinvoimainen luonto- ja kulttuuriympäristö sekä luonnonvarat.
Tavoitteet ovat:
Edistetään koko maan monikeskuksista, verkottuvaa ja hyviin yhteyksiin perustuvaa
aluerakennetta, ja tuetaan eri alueiden elinvoimaa ja vahvuuksien hyödyntämistä.
Luodaan edellytykset elinkeino- ja yritystoiminnan kehittämiselle sekä väestökehityksen edellyttämälle riittävälle ja monipuoliselle asuntotuotannolle.
Luodaan edellytykset vähähiiliselle ja resurssitehokkaalle yhdyskuntakehitykselle, joka
tukeutuu ensisijaisesti olemassa olevaan rakenteeseen. Suurilla kaupunkiseuduilla
vahvistetaan yhdyskuntarakenteen eheyttä.
Edistetään palvelujen, työpaikkojen ja vapaa-ajan alueiden hyvää saavutettavuutta eri
väestöryhmien kannalta. Edistetään kävelyä, pyöräilyä ja joukkoliikennettä sekä viestintä-, liikkumis- ja kuljetuspalveluiden kehittämistä.
Merkittävät uudet asuin-, työpaikka- ja palvelutoimintojen alueet sijoitetaan siten, että ne ovat joukkoliikenteen, kävelyn ja pyöräilyn kannalta hyvin saavutettavissa.
Varaudutaan sään ääri-ilmiöihin ja tulviin sekä ilmastonmuutoksen vaikutuksiin. Uusi
rakentaminen sijoitetaan tulvavaara-alueiden ulkopuolelle tai tulvariskien hallinta
varmistetaan muutoin.
Ehkäistään melusta, tärinästä ja huonosta ilmanlaadusta aiheutuvia ympäristö- ja terveyshaittoja.
Haitallisia terveysvaikutuksia tai onnettomuusriskejä aiheuttavien toimintojen ja vaikutuksille herkkien toimintojen välille jätetään riittävän suuri etäisyys tai riskit hallitaan muulla tavoin.
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Suuronnettomuusvaaraa aiheuttavat laitokset, kemikaaliratapihat ja vaarallisten aineiden kuljetusten järjestelyratapihat sijoitetaan riittävän etäälle asuinalueista, yleisten toimintojen alueista ja luonnon kannalta herkistä alueista.
Otetaan huomioon yhteiskunnan kokonaisturvallisuuden tarpeet, erityisesti maanpuolustuksen ja rajavalvonnan tarpeet ja turvataan niille riittävät alueelliset kehittämisedellytykset ja toimintamahdollisuudet.
Huolehditaan valtakunnallisesti arvokkaiden kulttuuriympäristöjen ja luonnonperinnön arvojen turvaamisesta.
Edistetään luonnon monimuotoisuuden kannalta arvokkaiden alueiden ja ekologisten
yhteyksien säilymistä.
Huolehditaan virkistyskäyttöön soveltuvien alueiden riittävyydestä sekä viheralueverkoston jatkuvuudesta.
Luodaan edellytykset bio- ja kiertotaloudelle sekä edistetään luonnonvarojen kestävää
hyödyntämistä. Huolehditaan maa- ja metsätalouden kannalta merkittävien yhtenäisten viljely- ja metsäalueiden sekä saamelaiskulttuurin ja -elinkeinojen kannalta merkittävien alueiden säilymisestä.
Maakuntakaava
Uudenmaan vahvistettujen maakuntakaavojen yhdistelmässä suunnittelualue sijoittuu
tiivistettävälle taajamatoimintojen alueelle.
Tiivistettävä alueen suunnittelumääräyksen mukaan aluetta on suunniteltava joukkoliikenteeseen, kävelyyn ja pyöräilyyn tukeutuvana kyseisen taajaman muuta aluetta
tehokkaammin rakennettavana alueena. Yhdyskuntarakennetta tiivistettäessä on kiinnitettävä huomiota erityisesti alueen ominaispiirteisiin ja kulttuuriympäristöön,
elinympäristön laatuun, ekologisen verkoston toimivuuteen sekä lähivirkistysalueiden
riittävyyteen.
Yleiskaava
Alue on merkitty oikeusvaikutteiseen valtuuston 7.11.2016 hyväksymään yleiskaavaan
2035 pientalovaltaiseksi asuntoalueeksi (AP-1).
Kaavamääräysten mukaan alueella talotyyppijakauma koostuu pääsääntöisesti erillispientaloista sekä pien- ja rivitaloista. Täydennysrakentamishankkeiden on sopeuduttava olemassa olevaan asuinrakenteeseen. Ahjontie on merkitty yhdystieksi/kokoojakaduksi (Yt/kk).
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Ote maakuntakaavayhdistelmästä. Suunnittelualueen likimääräinen sijainti punaisella
ympyrällä merkittynä.

Ote Keravan yleiskaavasta 2035.
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Voimassa oleva asemakaava
Voimassa oleviin asemakaavoihin suunnittelualue on merkitty tontiksi, jolla on rakennusala enintään kaksikerroksista, enintään 7 metriä korkeaa asuinrakennusta varten.
Rakennukseen voidaan sijoittaa liikehuoneistoja.
Suunnittelualueen virkistysalueet ovat merkitty puistoiksi (VP tai PL).
Ahjontaival ja Alikeravantaival on merkitty jalankululle ja polkupyöräilylle varatuiksi
kaduiksi (pp), Ahjontie kevyen liikenteen väylineen on merkitty kaduksi.

Ote ajantasa-asemakaavasta. Suunnittelualueen rajaus punaisella.
Rakennusjärjestys
Keravan kaupungin rakennusjärjestys on tullut voimaan 1.6.2017.
2.3

Muut aluetta koskevat suunnitelmat ja päätökset
Tonttijako
Suunnittelualue muodostuu kiinteistöistä 245-4-9903-1 (osa), 245-4-9901-0 (osa), 2454-9903-15, 245-4-9903-16 ja 245-4-0196-10.
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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
Lähiympäristössä ei ole vireillä muita merkittäviä maankäyttöön liittyviä suunnitelmia.
Strategiat, ohjelmat ja muut suunnitelmat
Keravan kaupunkistrategia 2025, kv 12.3.2018/17 §
HLJ-2015 liikennejärjestelmäpäätös, kh 15.6.2015/205 §
Maankäyttösuunnitelma 2050, kh 15.6.2015/205 §
Asuntostrategia 2025, kh 15.6.2015/205 §
Asuntopoliittinen ohjelma 2018-2021, kv 10.12.2018/87 §
Keravan liikennejärjestelmäsuunnitelma 2035
Kaavoituksen käynnistämissopimus ja muut sopimukset
Kaupunki on tehnyt asemakaavoituksen käynnistämissopimuksen sekä kiinteistökaupan esisopimuksen kaava-alueen yksityisen maanomistajan kanssa. Ennen kaavan hyväksymiskäsittelyä laaditaan vielä kaupungin ja yksityisen maanomistajan välinen
maankäyttösopimus.
2.4

Asemakaavan tarve
Asemakaavalla pyritään tiivistämään kaupunkirakennetta keskustan palveluiden tuntumassa sekä vastaamaan asuntojen kysyntään Keravan kaupungin alueella mm. kaupungin ja valtion välisen MAL-sopimuksen tavoitteiden mukaisesti.

2.5

Asemakaavan tavoitteet
2.5.1 Kaupungin asettamat ja suunnittelutilanteesta johdetut 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. Yleiskaavassa ei ole osoitettu yhtään uutta yhdyskuntarakenteesta irrallaan olevaa asuinaluetta, vaan 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
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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.
Kaupungin asuntopoliittisen ohjelman 2018-2021 mukaan keskusta-aluetta kehitetään
täydennys- ja uudisrakentamisen osalta tehokkaasti ja kaupunkirakennetta tiivistäen.
Kaavamuutoksen tavoitteena on tiivistää kaupunkirakennetta sekä mahdollistaa
asuinkerrosalan sekä asuntojen määrän lisääminen keskustan palveluiden tuntumassa
ja aseman läheisyydessä. Keskusta-asumisen lisäämisellä tuetaan keskustan palveluiden kannattavuutta ja toimintojen monipuolisuutta.
2.5.2 Alueen oloista ja ominaisuuksista johdetut tavoitteet
Asemakaavamuutoksella pyritään kaupunkikuvallisesti korkeatasoiseen ja 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 läheisten liikenneväylien aiheuttamalta melulta.
2.5.3 Tavoitteiden tarkentuminen suunnittelun aikana
Kaavaprosessin aikana tavoitteita tarkennetaan tarvittaessa.
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3
3.1

ASEMAKAAVAMUUTOKSEN SUUNNITTELU
Aloitusvaihe ja valmisteluvaihe
Kaupunginhallitus päätti käynnistää asemakaavamuutoksen kokouksessaan 12.3.2019
§ 81.
Asemakaavan vireilletulosta sekä osallistumis- ja arviointisuunnitelman ja valmisteluaineiston nähtävilläolosta ilmoitettiin 20.3.2019 Viikkouutiset Keski-Uusimaa lehdessä. Osallistumis- ja arviointisuunnitelma ja valmisteluaineisto pidettiin nähtävillä
21.3.-5.4.2019 Sampolan yhteispalvelupisteen ilmoitustaululla sekä Keravan kaupungin internet-sivuilla. Suunnittelualueen naapureille lähetettiin kirjeitse tieto nähtävilläolosta. Viranomaisille ja muille tarpeellisille yhteisöille lähettiin lausuntopyynnöt.
Osallistumis- ja arviointisuunnitelmasta ja valmisteluaineistosta annettiin 7 lausuntoa
ja 3 mielipidettä. Yhteenveto lausunnoista ja mielipiteistä sekä vastineet lausuntoihin
ovat tämän selostuksen liitteenä.

3.2

Ehdotusvaihe
Asemakaavaehdotus on valmisteltu kaupunkikehitysjaoston käsittelyyn 22.8.2019.

3.3

Hyväksymisvaihe
Täydennetään kaavaprosessin edetessä.
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4
4.1

ASEMAKAAVAMUUTOKSEN KUVAUS
Kaavan rakenne
Asemakaavamuutos mahdollistaa uuden 4-kerroksisen asuinkerrostalon rakentamisen
kaava-alueella sijaitsevalle rakentamattomalle rakennuspaikalle. Korttelialueelle on
merkitty rakennusoikeutta 1950 kerrosneliömetriä ja autopaikkoja edellytetään vähintään 1 autopaikka 120 kerrosneliömetriä kohden. Ajoneuvoliikenne kulkee tontille Jussilantien kautta. Leikki- ja oleskelualueet suojataan liikenteen melulta tontin rajalle rakennettavalla aidalla/muurilla sekä rakennuksen massoittelulla. Asuntojen melusuojaus huomioidaan ulkorakenteiden suunnittelussa ja parvekkeet suojataan melulta lasituksin. Uusi asuinkerrostalo tulee rakentaa siten, että se sopeutuu lähialueen arvokkaaseen ympäristöön.
4.1.1 Mitoitus





4.2

Pinta-ala yhteensä: 14 706 m2
Pinta-alat:
o AK-91: 1877 m2
o VL: 3768 m2
o Kadut: 9061 m2
Kerrosneliömetrit yhteensä: 1950 k-m²
AK-91 tehokkuus: e=1.04

Ympäristön laatua koskevien tavoitteiden toteutuminen
Kohdassa 2.5 asemakaavalle on asetettu seuraavat tavoitteet:





Yhdyskuntarakenteen tiivistäminen täydennysrakentamalla.
Kaupunkikuvallisesti korkeatasoisen ja olemassa olevaan ympäristöönsä soveltuvan kokonaisuuden luominen.
Terveellisen, turvallisen ja viihtyisän elinympäristön luominen.
Täydennysrakentamisen toteuttaminen siten, että rakennuspaikan leikki- ja
oleskelualueet sekä asunnot suojataan läheisten liikenneväylien aiheuttamalta
melulta.

Asemakaavamuutoksella mahdollistettava täydennysrakentamishanke tiivistää yhdyskuntarakennetta kaupunginvaltuuston hyväksymien Keravan kaupunkistrategian 2025,
yleiskaavan 2035 sekä asuntopoliittisen ohjelman 2018-2021 tavoitteiden mukaisesti.
Kyseessä on yhdyskuntarakenteellisesti sopiva täydennysrakentamiskohde. Kaupungin
kokonaistaloudellisen edun mukaista on kaupunkirakenteen tiivistäminen ja lisärakennusoikeuden osoittaminen olemassa olevan kaupunkirakenteen sisälle, olemassa
olevan katu- ja infraverkoston sekä hyvien joukkoliikenneyhteyksien varrelle. Tärkeimmät palvelut sijaitsevat suunnittelualueen välittömässä läheisyydessä. Asemakaavahankkeen mukainen täydennysrakentaminen lisää Keravan keskustan elinvoimaiKERAVAN KAUPUNKI
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suutta ja edistää kestävää kaupunkikehitystä. Mahdollisimman tehokas, mutta kuitenkin ympäristöön sopiva ratkaisu on kestävän kehityksen periaatteen mukainen.
Uusi asuinkerrostalo on pyritty suunnittelemaan mahdollisimman hyvin alueen kaupunkikuvaan ja ympäristöön sopivaksi. Asemakaavassa on annettu rakennusten korkeutta ja julkisivumateriaaleja koskevia kaavamääräyksiä, joilla turvataan kaavan toteuttamisen kaupunkikuvalliset tavoitteet.
Asemakaavassa on annettu määräykset, joilla varmistetaan leikki- ja oleskelualueiden
sekä asuntojen suojaaminen liikenteen melulta.
4.3

Aluevaraukset
4.3.1 Korttelialueet
Asuinkerrostalojen korttelialue (AK-91)
Jussilantien, Papintien ja Ahjontaipaleen risteykseen muodostuu uusi asuinkerrostalojen korttelialue.
Rakennusten tulee olla massoitteluiltaan ja julkisivujen sommitteluiltaan sellaisia, että
ne muodostavat kaupunkikuvallisesti korkeatasoisen ja ilmeikkään kokonaisuuden.
Rakennukset tulee suunnitella siten, että ne julkisivujen jäsentelyn, materiaalien sekä
värityksen osalta sopivat kaupunkikuvallisesti arvokkaan Keravan pappilan, Keravan
kirkon ja Keravan seurakuntatalon muodostaman kokonaisuuden ilmeeseen. Mahdolliset elementtisaumat tulee häivyttää sauman sijoituksen tai julkisivun pintarakenteen
avulla.
Asuinrakennusten pääjulkisivumateriaalina tulee käyttää vaalean sävyistä tiiltä.
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.
Parvekkeet saavat ulottua tontilla rakennusalan ulkopuolelle.
Mahdollisiin autokatoksiin tulee rakentaa viherkatto.
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).
Asuinrakennusten parvekkeet on suojattava liikenteen melulta lasituksin 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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Leikki- ja oleskelualueet 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).
Alueen vehreän ominaisluonteen säilymiseksi rakentamatta jäävälle tontin osalle, jota
ei käytetä oleskeluun tai liikenteeseen, on istutettava puita ja pensaita.
Autopaikkoja tulee varata vähintään 1 autopaikka 120 asuinrakennusten kerrosneliömetriä kohden. Yhteiskäyttöautolla voidaan korvata 6 autopaikkaa.
4.3.2 Muut alueet
Lähivirkistysalue (VL)
Ahjontien varrella sekä Ahjontaipaleen ja Alikeravantaipaleen risteysalueella sijaitsevat viheralueet on merkitty lähivirkistysalueeksi.
Katualue
Ahjontie on merkitty kaduksi, Ahjontaival ja Alikeravantaival on merkitty jalankululle ja
polkupyöräilylle varatuksi kaduksi/tieksi.
4.4

Kaavan vaikutukset
4.4.1 Vaikutukset rakennettuun ympäristöön
Asemakaavamuutos tiivistää yhdyskuntarakennetta. 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 muuttaa alueen kaupunkikuvaa paikallisesti. Uusi asuinkerrostalo
on pyritty suunnittelemaan mahdollisimman hyvin alueen kaupunkikuvaan sopivaksi.
Asemakaavamuutoksen mahdollistama uudisrakentaminen tulee olemaan lähiympäristön arvot ja ominaispiirteet huomioon ottavaa ja laadukasta. Rakennuksen materiaaleissa ja värityksessä, hahmossa ja julkisivujen jäsentelyssä on otettu huomioon
etenkin juuri Keravan seurakuntatalon ja kirkon arvotettu kokonaisuus. Uuden rakennuksen sopeutuminen kaupunkikuvaan on varmistettu rakennuksen kerroslukua, ulkonäköä- ja muotoa, kuten julkisivumateriaaleja ja värejä koskevin kaavamääräyksin.
Uusi asuinrakennus ei poikkea räystäskorkeudeltaan merkittävästi viereisestä seurakuntarakennuksesta, ja se tulee olemaan seurakuntarakennuksen puoleiselta sivultaan
3-kerroksinen. Uuden asuinkerrostalon ei voida myöskään katsoa olevan liian lähellä
tai liian korkea suhteessa lähialueen asuinrakennuksiin, sillä rakennusten etäisyyksiin
ja korkeuksiin perustuva 45 asteen valokulma toteutuu.

KERAVAN KAUPUNKI
Kaupunkikehityspalvelut
PL 123, Kultasepänkatu 7
04250 KERAVA

ddddK

17

4.4.2 Vaikutukset luontoon ja luonnonympäristöön
Kaavamuutoksella ei ole erityisiä vaikutuksia luontoon tai luonnonympäristöön, sillä
alueella ei ole erityisiä luontoarvoja.
Alueen vehreän ominaisluonteen säilymiseksi asemakaavassa on annettu määräys,
jonka mukaan asuinkerrostalojen korttelialueelle tulee istuttaa puita ja pensaita.
4.4.3 Ympäristön häiriötekijät
Asemakaavassa on annettu määräykset, joilla varmistetaan leikki- ja oleskelualueiden
sekä asuntojen suojaaminen liikenteen melulta. Ulkona sijaitsevat leikki- ja oleskelualueet suojataan rakennusten massoittelua sekä aitaa/muuria käyttäen, parvekkeet
suojataan lasituksin. Rakennusten sisätilat suojataan huomioimalla melu rakennusten
suunnittelussa. Kaavamateriaalin liitteeksi on laadittu liikennemeluselvitys.
4.5

Nimistö
Alueen nimistöön ei tule muutoksia.
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5
5.1

ASEMAKAAVAMUUTOKSEN TOTEUTUS
Toteutusta ohjaavat ja havainnollistavat suunnitelmat
Asemakaavan toteuttamista ohjaavat asemakaavakartta, selostus, rakennusjärjestys ja
havainnekuvat.

5.2

Toteuttaminen ja ajoitus
Suunnittelualueen toteuttaminen on mahdollista, kun asemakaavan muutos on saanut
lainvoiman ja kun uuden rakennuspaikan kiinteistö on muodostettu.

5.3

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