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ALUEEN SIJAINTI
Suunnittelualue sijaitsee Keskustan kaupunginosassa, noin 500 metrin etäisyydellä Keravan asemasta itään.
KAAVAN PÄÄTARKOITUS
Asemakaavamuutoksella mahdollistetaan asuinkerrostalon rakentaminen Porvoonkadun ja Kotopellonkadun risteykseen.
KERROSALA- JA LAAJUUSTIEDOT
Kaavamuutosalueen pinta-ala on yhteensä noin 3200 neliömetriä. Kaavassa on osoitettu rakennusoikeutta yhteensä 3500 k-m².

Suunnittelualueen sijainti opaskartalla.
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1

TIIVISTELMÄ

1.1 Kaavaprosessin vaiheet
Aloite

Keravan kaupunki

Vireilletulo ja OAS
(osallistumis- ja arviointisuunnitelma)

Kaupunkikehitysjaosto 17.12.2020
Kaupunginhallitus 25.1.2021
Lausuntopyynnöt viranomaisille ja kirjeet osallisille
Vireilletulo ja OAS:n nähtävilläoloilmoitus Viikkouutiset KeskiUusimaa-lehdessä 3.2.2021, internetissä ja ilmoitustaululla
(MRL 62 §).
Nähtävillä (MRA 30 §) 4.2.-5.3.2021

Luonnos

Kaupunkikehitysjaosto 9.6.2021
Lausuntopyynnöt viranomaisille ja kirjeet osallisille
Ilmoitus Viikkouutiset Keski-Uusimaa-lehdessä lehdessä
x.x.2020, internetissä ja ilmoitustaululla (MRL 62 §).
Nähtävillä (MRA 30 §) x.x. – x.x.2018

Ehdotus

Kaupunkikehitysjaosto x.x.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
Asemakaavamuutoksella mahdollistetaan asuinkerrostalon rakentaminen Porvoonkadun ja Kotopellonkadun risteykseen.

1.2

Asemakaavamuutoksen toteuttaminen
Asemakaavamuutoksen toteuttaminen on mahdollista heti kaavan saatua lainvoiman
ja kun uusi tontti on muodostettu.
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1.3

Asemakaavamuutoksen merkittävimmät vaikutukset
Asemakaavamuutos tiivistää yhdyskuntarakennetta ja muuttaa alueen kaupunkikuvaa,
kun väljästi ja matalasti rakennettu omakotitalotontti ja puistoalue muuttuu kaupunkimaiseksi alueeksi.

Suunnittelualueen rajaus opaskartalla.
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2
2.1

SUUNNITTELUN LÄHTÖKOHDAT
Selvitys suunnittelualueen oloista
2.1.1 Alueen yleiskuvaus
Suunnittelualue sijaitsee noin 800 metrin etäisyydellä Keravan keskustasta koilliseen.
Keravan asemalle on matkaa noin 500 metriä. Alue käsittää osoitteessa Porvoonkatu
20 sijaitsevan omakotitalotontin sekä Porvoonkadun ja Kotopellonkadun risteyksessä
sijaitsevan pienen viheralueen.

Ilmakuva suunnittelualueelta (2019).
2.1.2 Luonnonympäristö
Suunnittelualueen luontoarvot on inventoitu vuonna 2021. Luontoselvityksen mukaan
suunnittelualueella ei ole erityisiä luontoarvoja, jotka rajoittaisivat alueen maankäyttöä. Alueella kasvaa sekalaisia puita ja pensaita, kuten nuorta–varttunutta vaahteraa
ja harmaaleppää, koivuja, puistolehmuksia ja tuijaa. Selvitysalueelle on
muodostunut jonkin verran lehtilahopuuta. Puustoa on paikoin harvennettu, mistä
merkkinä näkyy joitakin kantoja. Pensaskerroksessa kasvaa tuomea ja vaateliasta lehtopensasta näsiää sekä haitallista vieraslajia idänkanukkaa. Kenttäkerroksessa kasvaa
kulttuurinsuosijalajeja ja puutarhakarkulaisia kuten vuohenputkea, pikkutalviota, ja
täpläpeippiä.
Suunnittelualueen lähiympäristössä sijaitsee runsaasti erilaisia luonto- ja virkistysalueita. Lähin virkistysalue sijaitsee noin 160 metrin etäisyydellä alueen pohjoispuolella,
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Heikkilänmäen museoalueen takana. Kaava-alueen itäpuolella sijaitseva Jokilaakson
alue tarjoaa laajat virkistysmahdollisuudet, joita on tarkoitus edistää entisestään
vuonna 2024 järjestettävien Keravan asuntomessujen yhteydessä.
2.1.3 Rakennettu ympäristö
Kaava-alueella sijaitsee vuonna 1959 rakennettu 107 kerrosneliömetrin kokoinen
omakotitalo, joka on tarkoitus purkaa uudisrakentamisen yhteydessä.
Suunnittelualueen länsipuolella Porvoonkadun varressa sekä sen pohjoispuolella Kotopellonkadun varressa sijaitsee 1-2 -kerroksisia omakotitaloja, joista suurin osa on rakennettu 1950 ja 1970 lukujen välillä.
Porvoonkadun eteläpuolen rakennuskanta koostuu 4-7 -kerroksisista asuinkerrostaloista. Lapilantien ja Jurvalantien ympäristöön sijoittuvien 7-kerroksisten 1960-luvun
kerrostalojen muodostama kokonaisuus on inventoitu kaupunkikuvallisesti arvokkaaksi alueeksi.
Suunnittelualueen pohjois- ja luoteispuolella sijaitsevalla mäellä, erillään muusta rakennuskannasta sijaitsee Heikkilänmäen museoalue. Keravan kotiseutumuseo on perustettu vuonna 1955 Yli-Heikkilän vanhalle tonttimaalle. Yli-Keravan maakirjataloihin
kuuluneen maatilan säilynyt päärakennus on tyypiltään paritupa ja peräisin 1700luvun lopulta. Tunnelmallista pihapiiriä täydentävät tilan vanha kaksikerroksinen aitta
ja saunatupa, jotka ovat alkuperäisillä paikoillaan. Museoalueelle on siirretty kaksi aittaa, ratasliiteri, sikala-lampola, lato, mäkitupalaismökki, paja ja maakellari. Alueella on
yhteensä 14 erikokoista rakennusta. Rakennusten keskinäinen sijainti on luonteva, pihapiiri kuvaa alueelle tyypillisen maatilan rakennuskantaa. Useimmissa rakennuksissa
on pärekatto luomassa vanhanajan henkeä. Sisäpihaa reunustaa sankka puusto (mm.
vanha pihatammi on rauhoitettu), ulkopihassa on avokalliota.
Suunnittelualueen itäpuolella sijaitsee kaupungin varikko.
Keskustan monipuoliset palvelut sijaitsevat noin 800 metrin etäisyydellä suunnittelualueesta ja Keravan asemalle on matkaa noin 500 metriä. Lähin päiväkoti sijaitsee noin
230 metrin etäisyydellä ja lähimmälle koululle on noin 300 metriä.
2.1.4 Ympäristöhäiriöt
Alueelle on laadittu meluselvitys vuonna 2021. Meluselvityksen mukaan suunnittelualueelle kantautuu liikenteen melua läheisiltä liikenneväyliltä, erityisesti Porvoonkadulta. Selvityksen mukaan suunnitellut leikki- ja oleskelualueet saadaan suojattua liikenteen melulta siten, että melun ohjearvot alittuvat päivä- ja yöaikaan. Asuinhuoneistot voivat avautua melun näkökulmasta katsottuna vapaasti kaikkiin ilmansuuntiin
ja parvekkeita voidaan toteuttaa normaalisti kaikkiin ilmansuuntiin.
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2.1.5 Maanomistus
Omakotitalotontti on yksityisen maanomistajan omistuksessa. Kaupunki omistaa katujen risteyksessä sijaitsevan viheralueen.
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
Alue on merkitty oikeusvaikutteiseen valtuuston 7.11.2016 hyväksymään yleiskaavaan
2035 kehitettäväksi asuntoalueeksi (A-2).
Asuntoalue on yleiskaavamääräyksen mukaan tarkoitettu talotyyppijakaumaltaan monipuoliseksi asuntoalueeksi. Alueen täydennysrakentamishankkeiden on sovelluttava
osaksi ympäröivää kaupunkirakennetta.
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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.

Ote Keravan yleiskaavasta 2035. Suunnittelualueen likimääräinen sijainti punaisella.
Asemakaava
Voimassa olevaan asemakaavaan suunnittelualue on merkitty yhden- tai kahdenperheen talojen korttelialueeksi (AO) ja lähivirkistysalueeksi (VL).

Ote ajantasa-asemakaavasta. Suunnittelualueen rajaus merkitty punaisella.
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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 245-4-9903-8 ja 245-4-214-12.
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 itäpuolella, rautatien toisella puolella on vireillä Jokilaakson asemakaava ja asemakaavan muutos (2316). Asemakaavalla suunnitellaan talotyyppijakaumaltaan monipuolista uutta asutusta ja laajoja virkistysalueita Postlarin ja Keravan
kartanon ympäristöön. Asemakaavan tavoitteena on myös mahdollistaa asuntomessujen järjestäminen Keravan kartanon läheisyydessä vuonna 2024.
Strategiat, ohjelmat ja muut suunnitelmat
▪ MAL-sopimus
▪ Keravan yleiskaava 2035
▪ Keravan kaupungin rakennusjärjestys
▪ Keravan kaupunkistrategia 2025
▪ Asuntopoliittinen ohjelma 2018-2021
▪ Keravan liikennejärjestelmäsuunnitelma 2035
▪ Viherkaava (ei oikeusvaikutteinen, luonnos 2020)
▪ Heikkilänmäen kehittämissuunnitelma
Sopimukset
Keravan kaupunki on tehnyt asemakaavoituksen käynnistämissopimuksen kiinteistön
245-4-214-12 omistajan kanssa ja kiinteistökaupan esisopimuksen kiinteistöstä 245-49903-8.

2.4

Asemakaavamuutoksen tarve
Asemakaavamuutoksella pyritään tiivistämään olemassa olevaa kaupunkirakennetta
keskustan palveluiden ja Keravan aseman läheisyydessä sekä vastaamaan omistusasuntojen kysyntään kaupunginvaltuuston hyväksymien kaupungin ja valtion välisen
MAL-sopimuksen, Keravan kaupunkistrategian 2025, asuntopoliittisen ohjelman 20182021 ja yleiskaavan 2035 tavoitteiden mukaisesti.
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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 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.
Kaupungin asuntopoliittisen ohjelman 2018-2021 tavoitteiden mukaan keskustaaluetta kehitetään täydennys- ja uudisrakentamisen osalta tehokkaasti ja kaupunkirakennetta tiivistäen.
Uudisrakentamisen toteuttamisessa tavoitteena on pyrkiä arkkitehtuuriltaan ja kaupunkikuvallisesti laadukkaaseen sekä ympäristöönsä soveltuvaan kokonaisuuteen. Erityisenä tavoitteena on huomioida lähiympäristön kulttuuriympäristön arvot (Heikkilän
museomäki).
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.
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3

ASEMAKAAVAMUUTOKSEN SUUNNITTELU

Asemakaavamuutoksen vaiheet
3.1

Aloitusvaihe
Kaupunginhallitus päätti käynnistää asemakaavamuutoksen kokouksessaan 25.1.2021.
Asemakaavamuutoksen vireilletulosta sekä osallistumis- ja arviointisuunnitelman nähtävilläolosta ilmoitettiin 3.2.2021 Viikkouutiset Keski-Uusimaa -lehdessä. Osallistumisja arviointisuunnitelma oli nähtävillä 4.2.-5.3.2021 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 7 mielipidettä. Lausunnot ja mielipiteet on referoitu ja niihin on annettu vastineet kaavaselostuksen liitteenä olevassa vuorovaikutusraportissa.

3.2

Valmisteluvaihe
Asemakaavamuutoksen valmistelumateriaali (luonnos) on valmisteltu kaupunkikehitysjaoston kokoukseen 9.6.2021.
Asemakaava on kuvattu ja perusteltu sekä sen vaikutukset on arvioitu kohdassa 4.

3.3

Ehdotusvaihe
Täydennetään kaavaprosessin edetessä.

3.4

Hyväksymisvaihe
Täydennetään kaavaprosessin edetessä.
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4
4.1

ASEMAKAAVAMUUTOKSEN KUVAUS
Kaavan rakenne
Asemakaavamuutos
Asemakaavamuutoksessa Porvoonkadun ja Kotopellonkadun risteykseen on osoitettu
asuinkerrostalojen korttelialue (AK-100), jonka pinta-ala on noin 3 000 neliömetriä.
Alueelle on osoitettu rakennusoikeutta 3 500 kerrosneliömetriä ja rakennusten suurin
sallittu kerrosluku on VI. Korttelialueelle on osoitettu rakennuksen rakennusala sen
etelä- ja itärajalle siten, että rakennukset muodostavat Porvoonkadun melulta suojaisan piha-alueen ja uudisrakennus samalla sijoittuu mahdollisimman kauas rakennuspaikan pohjoispuolella sijaitsevasta omakotitalosta ja Heikkilänmäen museoalueesta.
Piha-alue on osoitettu kokonaisuudessaan istutettavaksi alueen osaksi autopaikoille
varattua aluetta lukuun ottamatta. Autopaikkoja tulee toteuttaa vähintään 1 paikka
120 asuinkerrosneliömetriä kohden ja ne toteutetaan korttelialueen länsirajalle, kuitenkin siten, että autopaikkojen ja naapurikiinteistön väliin jää 2 metrin istutettava
alueen osa. Länsirajan läheisyyteen sijoitettavat autopaikat tulee myös rakentaa katokseen tuomaan näkösuojaa naapurikiinteistölle. Ajoyhteys korttelialueelle toteutetaan Porvoonkadulta.
Asemakaavamuutoksen mitoitus:
•
•
•
•

4.2

Pinta-ala yhteensä: 3 183 m2
Pinta-ala AK-100: 2 966 m2
Pinta-ala kadut: 217 m2
Rakennusoikeus AK-100: 3 500 k-m2 (e=1.2)

Aluevaraukset ja kaavamääräykset
4.2.1 Korttelialueet
Asuinkerrostalojen korttelialue (AK-99)
Rakennusten tulee muodostaa ympäristöönsä sopiva, kaupunkikuvallisesti korkeatasoinen ja ilmeikäs kokonaisuus. Rakennusten tulee olla arkkitehtuuriltaan, materiaaleiltaan ja toteutukseltaan laadukkaita ja korkeatasoisia. Mahdolliset elementtisaumat
tulee häivyttää sauman sijoituksen tai julkisivun pintarakenteen avulla.
Asuinrakennusten maantasokerrosta tulee korostaa muusta julkisivusta poikkeavalla
värityksellä ja materiaalilla. Julkisivu ei saa antaa umpinaista vaikutelmaa.
Parvekkeet saavat ulottua tontilla rakennusalan ulkopuolelle.
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.
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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 ulkovaipan A-äänitasoero
tulee olla vähintään 32 dB.
Leikki- ja oleskelualueet sekä parvekkeet on suojattava liikenteen melulta siten, että
päiväaikainen keskiäänitaso (LAeq, 7-22) on enintään 55 dB(A) ja että yöaikainen keskiäänitaso (LAeq, 22-7) on enintään 50 dB(A).
Rakennukset on suunniteltava siten, ettei junaliikenteen mahdollisesti aiheuttama tärinä tai runkoääni ylitä tavoitteena pidettäviä enimmäisarvoja rakennusten sisätiloissa.
Rakentamatta jäävälle tontin osalle, jota ei käytetä oleskeluun tai liikenteeseen, on istutettava puita ja pensaita.
Autopaikkoja on varattava vähintään 1 autopaikka asuntojen kerrosalan 120 kerrosneliömetriä kohden. Yhteiskäyttöautolla voidaan korvata 6 autopaikkaa.
4.2.2 Muut alueet
Katualueet
Suunnittelualueen eteläosa on osoitettu Porvoonkadun katualueeksi siten, että alueella kulkeva kevyen liikenteen väylä jää katualueelle.
4.3

Kaavan vaikutukset
4.3.1 Vaikutukset rakennettuun ympäristöön
Asemakaavamuutos tiivistää yhdyskuntarakennetta kaupunginvaltuuston hyväksymien MAL-sopimuksen, kaupunkistrategian 2025, 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 sekä ostovoimaa.
Asemakaavamuutos muuttaa alueen kaupunkikuvaa paikallisesti. Uusi asuinkerrostalo
on pyritty suunnittelemaan mahdollisimman hyvin alueen kaupunkikuvaan sopivaksi.
Kaavamuutoksen mahdollistama uudisrakentaminen tulee olemaan lähiympäristön
arvot ja ominaispiirteet huomioon ottavaa ja laadukasta. Rakennuksen materiaaleissa
ja värityksessä, hahmossa ja julkisivujen jäsentelyssä on otettu huomioon Heikkilänmäen museoalueen arvokas kokonaisuus. Uuden rakennuksen sopeutuminen kaupunkikuvaan on varmistettu kaavamääräyksin, joita on mahdollista tarkentaa asemakaavamuutoksen ehdotusvaiheeseen.
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Uusi asuinrakennus ei nouse harjakorkeudeltaan museonmäen puustoa korkeammalle
ja asemakaavamuutoksen mahdollistaman uudisrakentamisen ja museoalueen sekä
sen rakennusten välille jää runsaasti tilaa. Uusi asuinkerrostalo sijoittuu lähimmillään
noin 57 metrin päähän Heikkilänmäen museon kiinteistön rajasta ja noin 95 metrin
etäisyydelle museorakennuksesta. Asuinkerrostalokorttelin ja Heikkilänmäen museokiinteistön väliin jää noin 16 metrin levyinen lähivirkistysalue.
Museon piha-alueelta päin katsottuna näkymät eivät kesäaikaan tiiviin kasvillisuuden
johdosta muutu. Talviaikainen maisema muuttuu jonkin verran, mutta nykytilanteessakin museonmäeltä on nähtävissä Porvoonkadun varrella sijaitsevat asuinkerrostalot.
Asemakaavamuutoksessa kerrostalon piha-alue on pyritty saamaan mahdollisimman
vehreäksi osoittamalla se kokonaisuudessaan istutettavaksi alueen osaksi autopaikoille varattua aluetta lukuun ottamatta. Länsirajan läheisyyteen sijoitettavat autopaikkojen ja rajan väliin tulee jättää 2 metrin istutettava alueen osa ja paikat tulee rakentaa
katokseen tuomaan näkösuojaa naapurikiinteistölle.
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. Uudisrakennuksen vaikutuksia lähiympäristöönsä ja erityisesti sen varjostusvaikutusta voidaan arvioida ns. 45 asteen valokulmalla. Tämä tarkoittaa sitä, että riippumatta ilmansuunnasta uudisrakennuksen korkeuden ei tulisi ylittää sen etäisyyttä naapurirakennuksen asuinhuoneen ikkuna-aukoista.
Uudisrakennus tulee olemaan räystäskorkeudeltaan noin 18 metriä korkea ja sen etäisyys tulee olemaan sen pohjoispuolella sijaitsevaan omakotitaloon noin 27 metriä ja
sen länsipuolella sijaitsevaan omakotitaloon noin 31 metriä. Naapurirakennukset sijaitsevat myös 1-1,5 metriä asuinkerrostalon pohjakerroksen lattiatasoa korkeammalla. Näin ollen valokulman voidaan katsoa toteutuvan ja sen olevan jopa suosituksena
olevaa 45 astetta loivempi.
Asemakaavamuutoksen mahdollistama uudisrakentaminen muuttaa lähimpien asuinrakennusten näkymiä jonkin verran ja saattaa aiheuttaa jonkin verran varjostuksia.
Rakennettujen alueiden tiivistyessä näkymien ja kaupunkikuvan muuttumiselta ei kuitenkaan voida kokonaan välttyä. Vähäiset näkymien muutokset ja varjostusten lisäykset eivät ole syitä, jonka vuoksi kaavan ei voisi katsoa täyttävän maankäyttö- ja rakennuslaissa säädettyjä sisältövaatimuksia elinympäristön osalta. Muutosten ei myöskään
voida katsoa aiheuttavan kohtuutonta haittaa.
4.3.2 Vaikutukset luontoon ja luonnonympäristöön
Asemakaavamuutoksella ei ole erityisiä haitallisia vaikutuksia luonnonympäristöön tai
virkistykseen, sillä alueella ei ole arvokkaita luonto- tai virkistysarvoja. Luontoarvojen
arvioimiseksi ja kaavatyön tueksi on laadittu selostuksen liitteenä oleva luontoselvitys.
Selvityksen mukaan suunnittelualueella ei ole luontoarvoja, jotka rajoittaisivat alueen
maankäyttöä.
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Porvoonkadun ja Kotopellonkadun risteyksessä sijaitseva pienehkö viheralue soveltuu
huonosti puistoksi tai virkistysalueeksi Porvoonkadun aiheuttaman melun vuoksi.
Suunnittelualueen lähiympäristössä sijaitsee jatkossakin runsaasti erilaisia luonto- ja
virkistysalueita. Lähin virkistysalue sijaitsee noin 160 metrin etäisyydellä alueen pohjoispuolella, Heikkilänmäen museoalueen takana. Kaava-alueen itäpuolella sijaitseva
Jokilaakson alue tarjoaa laajat virkistysmahdollisuudet, joita on tarkoitus edistää entisestään vuonna 2024 järjestettävien Keravan asuntomessujen yhteydessä.
4.3.3 Ympäristön häiriötekijät
Suunnittelualueella esiintyy ympäristön häiriötekijänä liikenteen melua. Alueelle kantautuu tieliikenteen melua erityisesti Porvoonkadulta ja jonkin verran raideliikenteen
melua sen itäpuolella kulkevalta radalta. Liikennemelun vaikutusten arvioimiseksi ja
kaavatyön tueksi on laadittu selostuksen liitteenä oleva meluselvitys.
Uudisrakennusten asuintilat suojataan huomioimalla melu rakennusten suunnittelussa
(mm. ääneneristävyys). Meluselvityksen mukaan julkisivuihin ei kohdistu sellaisia melutasoja, jotka aiheuttaisivat rajoituksia asuinhuoneistojen suuntaamiselle tai parvekkeiden toteuttamiselle.
Meluselvityksen mukaan leikki- ja oleskelualueet saadaan suojattua liikenteen melulta. Ulkona sijaitsevat leikki- ja oleskelualueet suojataan rakennusten massoittelua
käyttäen ja parvekkeet suojataan lasituksin siten, että melun ohjearvot alittuvat päiväja yöaikaan.
Asemakaavassa on annettu määräykset, joilla varmistetaan asuntojen sekä leikki- ja
oleskelualueiden suojaaminen liikenteen melulta siten, että valtioneuvoston päätöksen 993/1992 mukaiset melun ohjearvot alittuvat. Myös hetkelliset enimmäisäänitasot
on huomioitu yöaikaan siten, että heräämisiä ei pääse melun takia tapahtumaan.
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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