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ALUEEN SIJAINTI
Suunnittelualue sijaitsee Killan kaupunginosassa, linnuntietä noin 500 etäisyydellä Keravan keskustasta luoteeseen.
KAAVAN PÄÄTARKOITUS
Kaavamuutoksen päätarkoituksena on mahdollistaa nykyisen päiväkodin vanhan ja
huonokuntoisen pohjoisen 1-kerroksisen osan korvaaminen uudella, 2-kerroksisella
päiväkotirakennuksella. Kaavamuutoksessa varaudutaan myös toisen päiväkodin osan
mahdolliseen tulevaisuuden uudisrakentamiseen ja muuttamiseen 2-kerroksiseksi.
KERROSALA- JA LAAJUUSTIEDOT
Kaavamuutosalueen pinta-ala on yhteensä noin 3600 neliömetriä. Kaavassa on osoitettu rakennusoikeutta yhteensä 1500 k-m².

Suunnittelualueen sijainti
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1

TIIVISTELMÄ

1.1 Kaavaprosessin vaiheet
Aloite

Keravan kaupunki

Vireilletulo ja OAS
(osallistumis- ja arviointisuunnitelma)

Kaupunkikehitysjaosto 22.8.2019/59 §
Kaupunginhallitus 3.9.2019/282 §
Lausuntopyynnöt viranomaisille ja kirjeet osallisille
Vireilletulo ja OAS:n nähtävilläoloilmoitus Viikkouutiset KeskiUusimaa-lehdessä 18.9.2019, internetissä ja ilmoitustaululla
(MRL 62 §).
Nähtävillä (MRA 30 §) 19.9.-4.10.2019

Luonnos

Kaupunkikehitysjaosto 24.10.2019/82 §
Lausuntopyynnöt viranomaisille ja kirjeet osallisille
Ilmoitus Viikkouutiset Keski-Uusimaa-lehdessä lehdessä
6.11.2019, internetissä ja ilmoitustaululla (MRL 62 §).
Nähtävillä (MRA 30 §) 6.11.-5.12.2019.

Ehdotus

Kaupunkikehitysjaosto 19.12.2019/xxx §
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
Asemakaavalla mahdollistetaan päiväkodin uudisrakentaminen ja laajentaminen.

1.2

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

Asemakaavamuutoksen merkittävimmät vaikutukset
Asemakaavan toteuttaminen muuttaa alueen kaupunkikuvaa paikallisesti, kun päiväkotirakennus uudisrakennetaan ja siitä tulee entistä korkeampi. Vanha 1-kerroksinen
huonokuntoinen päiväkotirakennuksen pohjoinen osa on tarkoitus purkaa ja tilalle rakennetaan 2-kerroksinen uusi rakennus.
Asemakaavamuutoksessa varaudutaan myös mahdolliseen toisen, päiväkodin eteläisen osan uudisrakentamiseen 2-kerroksiseksi.
Kaavaratkaisun toteuttamisen myötä alueen palvelutaso paranee. Päiväkodin toteuttaminen tukee alueen elinvoimaisuutta. Alueen päiväkotipaikkojen määrä kasvaa, ja
vanhan päiväkotirakennuksen osan uudisrakentamisen ja laajennuksen jälkeen päiväkodissa on paikat noin 130 lapselle.

Päiväkodin tontilla sijaitseva suojeltu rakennus.
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2
2.1

SUUNNITTELUN LÄHTÖKOHDAT
Selvitys suunnittelualueen oloista
2.1.1 Alueen yleiskuvaus
Suunnittelualue sijaitsee Killan kaupunginosassa, Savenvalajankadun ja Kirvesmiehentien risteyksessä, linnuntietä noin 500 metrin etäisyydellä Keravan keskustasta luoteeseen. Alue muodostuu Savenvalajan päiväkodin kiinteistöstä sekä Kirvesmiehentien
katualueesta.

Ilmakuva suunnittelualueelta.
2.1.2 Luonnonympäristö
Suunnittelualue on kokonaisuudessaan rakennettua ympäristöä. Päiväkodin tontilla
kasvaa suurikokoisia mäntyjä sekä tontin rajoilla istutettuja pensaita. Suunnittelualueen lähialueella sijaitsee useita puistoja, joista osa on rakennettuja ja osa luonnontilaisia.
2.1.3 Rakennettu ympäristö
Päiväkodin tontilla sijaitsee kahdessa osassa rakennettu päiväkotirakennus sekä vuonna 1922 rakennettu kivimies Salmisen asuinrakennus, joka on suojeltu voimassa olevassa asemakaavassa. Suunnittelualueen lähiympäristön rakennuskanta koostuu pientaloista, rivitaloista sekä kerrostaloista.
KERAVAN KAUPUNKI
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2.1.4 Ympäristöhäiriöt
Suunnittelualueella ei esiinny erityisiä ympäristöhäiriöitä.
2.1.5 Maanomistus
Suunnittelualue on kokonaisuudessaan Keravan kaupungin omistuksessa.
2.2

Kaavatilanne
Maakuntakaava
Uudenmaan vahvistettujen maakuntakaavojen yhdistelmässä suunnittelualue sijoittuu
taajamatoimintojen alueelle.
Aluetta suunnitellaan asumisen, ympäristöönsä soveltuvien työpaikkatoimintojen sekä
näihin liittyvien palveluiden ja toimintojen alueena.
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 ääri-ilmiöihin.
Alueen yksityiskohtaisemmassa suunnittelussa on toimintojen sijoittelulla ja alueiden
käytön riittävällä tehokkuudella edistettävä pyöräilyä, jalankulkua ja joukkoliikennettä
tukevaa yhdyskuntarakennetta.
Alueen yksityiskohtaisemmassa suunnittelussa on turvattava päivittäisten palveluiden
saatavuus, riittävät ulkoilu- ja virkistysmahdollisuudet sekä pyöräily ja jalankulkuyhteydet seudullisille virkistysalueille. Yksityiskohtaisemmassa suunnittelussa on myös
turvattava paikalliskeskusten toimintaedellytykset sekä kiinnitettävä huomiota siihen,
että päivittäistavarakaupan lähipalvelupisteitä varten on toteuttamismahdollisuuksia.

Ote maakuntakaavayhdistelmästä, suunnittelualueen likimääräinen sijainti punaisella.
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Ote Keravan yleiskaavasta 2035. Suunnittelualueen likimääräinen sijainti punaisella.
Yleiskaava
Alue on merkitty oikeusvaikutteiseen valtuuston 7.11.2016 hyväksymään yleiskaavaan
2035 kehitettäväksi pientalovaltaiseksi asuntoalueeksi (AP-2).
Alueen talotyyppijakauma koostuu pääsääntöisesti erillispientaloista sekä pien- ja rivitaloista. Täydennysrakentamishankkeiden on sopeuduttava olemassa olevaan asuinrakenteeseen.
Asemakaava
Suunnittelualue on merkitty voimassa olevaan asemakaavaan sosiaalista toimintaa
palvelevien rakennusten korttelialueeksi (YS-3), jolle on varattava 1 autopaikka 100
neliömetriä kohden. Tontille on osoitettu kaksi rakennusalaa 1-kerroksisille rakennuksille. Rakennusoikeutta on yhteensä 760 neliömetriä. Korttelialueella sijaitsee yksi suojeltava rakennus (sr). Kirvesmiehentie on merkitty katualueeksi.
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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 kiinteistöstä 245-2-80-15 (päiväkoti) ja osasta kiinteistöä 2452-9901-0 (katualue).
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
Suunnittelualueen lähiympäristössä ei ole vireillä merkittäviä muita suunnitelmia.
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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 §
Keravan liikennejärjestelmäsuunnitelma 2035
Kaavoituksen käynnistämissopimus
Koska kaupunki omistaa kaava-alueen kokonaisuudessaan, hankkeeseen liittyen ei ole
ollut tarpeen tehdä sopimuksia.
2.4

Asemakaavamuutoksen tarve
Päiväkodin vanhassa, pohjoisessa osassa tehtyjen kuntotutkimuksien mukaan vanha
osa vaatii mittavia korjaustoimenpiteitä eikä korjauksiin ole selvitysten mukaan kannattavaa ryhtyä.
Samalla kaupunki pyrkii vastaamaan päiväkotipaikkojen kysyntään alueella rakentamalla uudesta osasta entistä laajemman.
Asemakaavamuutoksessa varaudutaan myös toisen, eteläisen päiväkotirakennuksen
osan mahdolliseen tulevaisuuden uudisrakentamiseen.

2.5

Asemakaavanmuutoksen tavoitteet
Huonokuntoisen rakennuksen osan uudisrakentamisella luodaan entistä terveellisempää ja turvallisempaa elinympäristöä.
Purettavaa rakennusta suuremmalla uudella päiväkotirakennuksella vastataan päiväkotipaikkojen kasvavaan kysyntään Killan kaupunginosassa sekä sen lähialueilla.
Uuden päiväkotirakennuksen osan toteuttamisessa pyritään kaupunkikuvallisesti korkeatasoiseen ja ympäristöönsä soveltuvaan kokonaisuuteen.
Rakennetun ympäristön arvoja vaalitaan säilyttämällä suunnittelualueella sijaitsevan
vanhan rakennuksen suojelumerkintä.
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3

ASEMAKAAVAMUUTOKSEN SUUNNITTELU

Asemakaavan vaiheet
3.1

Aloitusvaihe
Kaupunginhallitus päätti käynnistää asemakaavamuutoksen kokouksessaan 3.9.2019.
Asemakaavamuutoksen vireilletulosta sekä osallistumis- ja arviointisuunnitelman nähtävilläolosta ilmoitettiin 18.9.2019 Viikkouutiset Keski-Uusimaa -lehdessä. Osallistumis- ja arviointisuunnitelma oli nähtävillä 19.9.-4.10.2019 Sampolan yhteispalvelupisteen ilmoitustaululla sekä Keravan kaupungin internet-sivuilla. Suunnittelualueen naapureille lähetettiin kirjeitse tieto nähtävilläolosta. Viranomaisille ja muille tarpeellisille
yhteisöille lähettiin lausuntopyynnöt.
Osallistumis- ja arviointisuunnitelmasta annettiin 7 lausuntoa ja 1 mielipide.

3.2

Valmisteluvaihe
Kaupunkikehitysjaosto päätti asettaa kaavaluonnoksen nähtäville kokouksessaan
24.10.2019. Asemakaavamuutoksen vireilletulosta sekä osallistumis- ja arviointisuunnitelman nähtävilläolosta ilmoitettiin 6.11.2019 Viikkouutiset Keski-Uusimaa lehdessä. Osallistumis- ja arviointisuunnitelma oli nähtävillä 6.11.-5.12.2019 Sampolan
yhteispalvelupisteen ilmoitustaululla sekä Keravan kaupungin internet-sivuilla. Suunnittelualueen naapureille lähetettiin kirjeitse tieto nähtävilläolosta. Viranomaisille ja
muille tarpeellisille yhteisöille lähettiin lausuntopyynnöt.
Kaavaluonnoksesta annettiin 5 lausuntoa, mielipiteitä ei annettu. Lausuntojen vuorovaikutusraportti on kaavaselostuksen liitteenä.

3.3

Ehdotusvaihe
Asemakaavamuutoksen ehdotus on valmisteltu kaupunkikehitysjaoston kokoukseen
19.12.2019.
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
Asemakaavamuutoksella on lisätty Savenvalajan päiväkodin tontin rakennusoikeutta
sekä sallittua kerroslukua. Tontin rakennusoikeus kasvaa 740 kerrosneliömetriä.
Korttelialueelle on osoitettu rakennusoikeutta yhteensä 1500 kerrosneliömetriä. Rakennusoikeus on mahdollista toteuttaa erikseen osoitetulle rakennusalalle, jossa sallittu kerrosluku on II.
Tontille tulee toteuttaa vähintään 1 autopaikka jokaista 150 kerrosneliömetriä kohden. Tontin eteläosassa on jo valmiiksi toteutettuna 14 autopaikkaa, jotka ovat varattu
päiväkodissa asioiville (saattoliikenne) sekä henkilökunnalle. Saattoliikenne on myös
mahdollista Savenvalajankadun puolelta, jossa on sallittu pysähtyminen 15 minuutiksi.
Mikäli uusille autopaikoille tulee tarvetta, niitä on mahdollista toteuttaa Kirvesmiehentien päässä sijaitsevalle toteuttamattomalle kääntöpaikalle.
Lasten käytössä oleva päiväkodin piha-alue tulee olemaan arvioiden mukaan pintaalaltaan noin 1400 neliömetriä. Rakennuksen vanhan osan laajennuksen jälkeen päiväkodissa on paikat noin 130 lapselle, joten piha-aluetta jyvittyy tässä tilanteessa noin
11 neliömetriä lasta kohden. Piha-alueen lisäksi päiväkodin lähiympäristössä sijaitsee
useita puistoja ja virkistysalueita, joita päiväkodin lapset voivat käyttää ulkoiluun.
Voimassa olevassa asemakaavassa osoitetun suojellun rakennuksen suojelumerkintää
on tarkennettu.

4.2

Aluevaraukset
4.2.1 Korttelialueet
Julkisten lähipalvelurakennusten korttelialue (YL)
Nykyinen Savenvalajan päiväkodin tontti on osoitettu julkisten lähipalvelurakennusten
korttelialueeksi (YL). Alueella sijaitsee arvokas rakennus, joka on merkitty kulttuurihistoriallisesti arvokkaaksi, suojeltavaksi rakennukseksi (sr-23). Rakennusta ei saa purkaa,
eikä siinä saa tehdä sellaisia korjaus- tai muutostöitä, jotka heikentävät rakennuksen
arvoja tai muuttavat rakennuksen arkkitehtuurin ominaispiirteitä.
4.2.2 Muut alueet
Katualueet
Kirvesmiehentien osa on osoitettu katualueeksi. Katualueen päässä olevalle toteuttamattomalle kääntöpaikalle on osoitettu pysäköimispaikka.
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4.3

Kaavan vaikutukset
4.3.1 Vaikutukset rakennettuun ympäristöön
Asemakaavan toteuttaminen muuttaa alueen kaupunkikuvaa paikallisesti, kun päiväkotirakennus uudisrakennetaan ja siitä tulee entistä korkeampi. Vanha 1-kerroksinen
huonokuntoinen päiväkotirakennuksen pohjoinen osa on tarkoitus purkaa ja tilalle rakennetaan 2-kerroksinen uusi rakennus. Asemakaavamuutoksessa varaudutaan myös
mahdolliseen toisen, päiväkodin eteläisen osan uudisrakentamiseen 2-kerroksiseksi.
Asemakaavamuutoksen mahdollistama uudisrakentaminen ei poikkea merkittävästi
kerroskorkeudeltaan lähialueen rakennuskannasta. Päiväkotirakennuksen itäpuolella
on 3-5 –kerroksisia rakennuksia ja etelä- sekä länsipuolella 1-2 –kerroksisia rakennuksia. Tontin rakennusoikeus ei kasva kaavamuutoksella merkittävästi. Naapureiden
asumisolosuhteet eivät muutu merkittävästi kaavan toteuttamisen seurauksena.
Kaavaratkaisun toteuttamisen myötä päiväkotipaikkojen määrä alueella lisääntyy ja sitä myötä alueen palvelutaso paranee. Päiväkodin toteuttaminen tukee alueen elinvoimaisuutta.
Päiväkodin piha-alueiden voidaan katsoa olevan riittävät, kun huomioidaan päiväkodin
sijainti kaupunkimaisessa ympäristössä sekä mahdollisuudet käyttää lähialueen puistoja päiväkotilasten ulkoiluun.
Alueen rakennetun kulttuuriympäristön arvot säilyvät asemakaavassa annetun arvokkaan rakennuksen suojelumerkinnän myötä. Asemakaavamääräyksen mukaan kulttuurihistoriallisesti arvokasta, suojeltavaa rakennusta ei saa purkaa, eikä siinä saa tehdä
sellaisia korjaus- tai muutostöitä, jotka heikentävät rakennuksen arvoja tai muuttavat
rakennuksen arkkitehtuurin ominaispiirteitä.
4.3.2 Vaikutukset luontoon ja luonnonympäristöön
Asemakaavamuutoksella ei ole erityisiä haitallisia vaikutuksia luontoon tai luonnonympäristöön, sillä alueella ei ole erityisiä luonto- tai virkistysarvoja.
4.3.3 Ympäristön häiriötekijät
Suunnittelualueella ei esiinny erityisiä ympäristöhäiriöitä.

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 sekä kaupungin rakennusjärjestys.

5.2

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

5.3

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