LAPILAN YLEISSUUNNITELMA

1

TEKIJÄTIEDOT

SISÄLLYS

Lapilan yleissuunnitelma

3
TAUSTAA

TILAAJA
Keravan kaupunki, kaupunkikehityspalvelut
Ohjausryhmä:
Pia Sjöroos
Jenni Aalto
Tuomas Turpeinen

5
TÄYDENNYSRAKENTAMINEN

6
YLEISSUUNNITELMA

8
TEKIJÄT

VAIHEISTUS

Uusi Kaupunki Kollektiivi Oy
Projektipäällikkö: Jussi Vuori
JADA Oy:
Jussi Vuori
Erica Österlund

LIITE
KÄVELYKIERROKSEN MUISTIINPANOT

Kaleidoscope Nordic AS, Arkkitehdit Tommila Oy:
Miia-Liina Tommila
Tiina Teräs
MDI Public Oy
Ilppo Soininvaara
Timo Hämäläinen
Työ on valmistunut 21.12.2021.

2

TAUSTAA

Lapilan yleissuunnitelman tarkoituksena on tutkia, tunnistaa ja kuvata miten
Keravan yleiskaavan 2035 tavoitteet saavutetaan alueen ominaispiirteitä
kunnioittaen. Uusi Kaupunki -kollektiivin ja Aluekehittämisen konsulttitoimisto
MDI:n muodostaman työryhmän toteuttama työ tarkastelee alueen
kehittymistä pidemmällä aikavälillä ja kirkastaa asemakaavoituksen tueksi
visiota alueen rakenteen tiivistymisratkaisuista ja tulevan muutoksen
vaiheistuksesta.

KERAVAN KARTANO

Kerava on osa voimakkaasti kasvavaa Helsingin seutua, jossa
kehitystrendinä on asumisen, työpaikkojen ja viihtymisen hakeutuminen
keskusta-alueille ja asemanseutujen ympärille. Lapilan alueelle kohdistuu
muutospainetta, sillä se sijoittuu kahden Keravan merkittävimmän tulevan
kehitysalueen (asuntomessualue ja asemanseutu) väliin, parhaimman
joukkoliikennetarjonnan vyöhykkeelle ja kävelyetäisyydelle rautatieasemasta.
Tulevaisuuteen katsoessa on myös huomioitava, että Keravan väestönkasvun
erityispiirre on viime vuosina ollut merkittävä vieraskielisen väestön osuus
kaupungin kasvussa. Tämä luo osaltaan tarpeen voimistaa yhteisöllisyyttä
kaupungissa, myös kaupunkikehittämisen keinoin.

HEIKKILÄ

Lapilan alueelle on ominaista rikas kerroksellisuus. Verrattain pienelle alueelle
mahtuu sekä väljää lähiörakennetta Keravan taskumattien muodossa että
vehreyteen piiloutuva museomäki, kaksi kartanoa, pientaloalueita ja orastava
urbaani bulevardimiljöö Porvoonkadun varrella. Uudelle omintakeiselle
kerrostumalle kaikista suurimman potentiaalin tarjoaa Lapilassa sijaitseva
laaja varikkoalue, joka voi kruunata kokonaisuuden muuttumalla asuinyhteisön
kylämäiseksi ytimeksi.

ASEMA

LAPILA

KESKUSTA

Lapilan yleissuunnitelman ehdotukset tuovat esiin miten alueen
täydennysrakentaminen voidaan toteuttaa siten, että se vahvistaa Lapilan
alueen vahvuuksia ja ratkoo kehittämistä kaipaavia kysymyksiä. Esitetyt
täydennysrakentamisen mallit, typologiat ja paikat tukevat Lapilan olemassa
olevaa kaupunkirakennetta ja toisaalta auttavat aluetta kasvamaan kiinni
Porvoon radan toiselle puolelle rakentuviin uusiin kaupunginosiin.
Asuinrakentamiskysymyksen rinnalla työssä on myös ideoitu alueen
profiilia urbaanina ja yhteisöllisenä linkkinä kehittyvän keskustan ja uuden
Keravan kartanon kulttuurimaisemasta ammentavan asuntomessualueen
välillä. Visio hahmottelee keskeisiä alueen kehittyvää identiteettiä tukevia
toiminnallisuuksia, kuten tarpeen luoda vireiden arkisten kohtaamispaikkojen
verkosto.
Työ toteutettiin syksyllä 2021 ja siihen sisältyi asukkaiden kanssa tehty
kävelykierros Lapilan eri kohteisiin.

Lapilan alueen sijainti Keravan kaupunkirakenteessa.
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Ilmakuvasovitusnäkymä alueesta etelän suunnasta nähtynä
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TÄYDENNYSRAKENTAMINEN

Työ pohjautuu Keravan yleiskaavan tavoitteisiin, joiden mukaan Lapila on
täydentyvän kaupunkirakenteen aluetta. Tällä sivulla on kuvailtu työkalupakin
tavoin työssä käytettyjä ideoita toteuttaa alueen täydentymistä.
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Pientalotonttien
tehokkuutta voidaan
nostaa ja tontilta etsiä
toinen rakennuspaikka.
Apurakennuksia
voidaan laajentaa tai
muuttaa asuinkäyttöön.

Tutkitaan
mahdollisuuksia
korottaa nykyisiä
matalia kerrostaloja.

Ns. taskumattitalojen
pysäköintijärjestelyjä
voidaan keskittää ja
nykyisiä alueita hyödyntää
täydennysrakentamiseen.

Tarpeettomaksi käynyt
liikerakennus korvataan
asuintalolla.

Porvoonkadulla
katumittakaavaa
voidaan jatkaa uusilla
kortteleilla.

Varikkoalueen
kokonaisuudistus
mahdollistaa
laajan yhtenäisen
umpikorttelialueen.
Nykyisten rakennusten
hyödyntämistä
yhteisöllisiin
toimintoihin voidaan
tutkia. Korkeampi
rakentaminen
radan suuntaan
auttaa koko alueen
melunhallinnassa.
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Visionäkymä Lapilan portilta Porvoonkatua pitkin kohti keskustaa
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VAIHEISTUS

1

2

3

Ensimmäiset aluetta täydentävät toimenpiteet voivat kohdistua nykyistä
rakennetta vahvistaviin osa-alueisiin, kuten Lapilantien tai Jurvalantien
pistetalojen ympäristöön, Porvoonkadun kadunvarsitalojen jatkamiseen idän
suuntaan, sekä Kotopellonkadun tiivistymiseen.

Myöhemmässä vaiheessa koko Porvoonkadun aluetta tarkastellaan uutena
kokonaisuutena. Myös matalampien kerrostalojen korottamista voidaan tutkia.
Museonmäen kehitystyö jatkuu ja mahdolliset ensimmäiset uudet radanvarren
rakennukset nousevat.

Viimeisessä vaiheessa voidaan kehittää suurempia aluekokonaisuuksia kuten
esimerkiksi nykyisen varikon aluetta.
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Visionäkymä varikkoalueen korttelipihalta.
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LIITE: KÄVELYKIERROS
MUISTIO LAPILAN YLEISSUUNNITELMAN KÄVELYKIERROKSEN
ASUKASKOMMENTEISTA
Lapilan yleissuunnitelman kävelykierros järjestettiin avoimella kutsulla 10.11.2021
klo 16–18. Tapahtuman aikana oli mahdollista tutustua yleissuunnitelman alustavaan sisältöön, keskustella sen ratkaisuista sekä laajemmin Lapilan kehittämisestä. Kävely jäsentyi muutaman rastin ympärille, jossa esiteltiin ideoita paikkojen
kehittämiseksi. Osallistujilla oli käytettävissä kaksi eri suunnitelmaluonnosta erilaisine ratkaisuineen keskustelun tueksi. Kävelykierrokselle osallistui arviolta 40–50
asukasta, kaupungin asiantuntijoita ja konsulttityöryhmän edustajat.

tehdään uudisrakennus? Tai radan varresta?”
”Alue on oikein ihana, ei kai kaupunki pakkolunasta maita rakentamista varten?”
”Onko puisto kaupungin omistamaa aluetta?”
”Kaupunki voi kaavoittaa mitä haluaa, mutta mitään ei ole pakko rakentaa.”
Täydennysrakentamisen synkronointi radan toisella puolella tapahtuvan suunnittelun kanssa
”Onko samalla mietitty radan toiselle puolelle tulevaa kerrostalorakentamista?”
”Koska aletaan rakentaa radan toiselle puolelle tulevaa asuinalueitta?”

Muistio on jäsennelty yhteenveto kierroksella syntyneen keskustelun teemoista ja asukaskommenteista yleissuunnitelman sisältöön sekä laajemmin alueen
kehittämiseen liittyen. Kirjatut kommentit kuvastavat mahdollisimman tarkasti
puheenvuoroja. Esitettyihin kysymyksiin on vastattu paikan päällä.

Maaperän kelpoisuus
”Montako metriä tässä on savea? Keskustassa maaperä on pitkälti savea.”

LAPILANTIE 14 (VANHA ELANNON TALO)

Radan ylitys
”Onko tarkoitus tehdä silta tai alikulkutunneli radan ylitykseen?”

Uudisrakennuksen korkeus
”Kartano puistoineen ja viereiset lähiökerrostalot ovat kivoja, sillä ne eivät ole
mittakaavaltaan liian korkeita. Tämä on Keravan ykköskulttuurialuetta, johon
ei sovi sijoittaa 6-kerroksista taloa. Alueelle sopii vain riittävän matala rakentaminen. Uuden rakennuksen tekeminen kauppakiinteistön paikalle on OK,
mutta sen kattoraja ei saa ylittää koulun ja kartanon tasoa.”
”Yhdyn edelliseen, eli ei tähän paikkaan 5–6-kerroksista taloa.”
”Pitäisi tehdä matalaa rakentamista tähän paikkaan kun ollaan mäen päällä, ei
korkeaa.”
”Naapuritaloista lähtee alemmista kerroksista valoisuus jos tähän paikkaan
rakennetaan korkea rakennus.”
Ympäröivä puusto
”Olen huolissani puista. Talon lähettyvillä kasvaa tammea, hopeavaahteraa ja
muita jalopuita. Tämä puusto ei saisi muutoksessa kärsiä.”
”Toivomuksena on, että alueen puistomaisuus säilyisi.”
Pysäköinti
”Parkkipaikkojen rakentamispaine on vähäisempi jos tehdään matalampi rakennus.”
”Pitäisi tehdä parkkihalli”
Muut huolet, toiveet ja kysymykset
”Uudesta rakennuksesta on syytä tehdä ulkoisesti kaunis.”
”Koppiasunnot eivät ole tervetulleita.”
”On hyvä ajatus, että rakennetaan kerrostalo ja että sille tulee parkkipaikkoja.
Mutta miten on lumien luonnin hoitamisen laita? Mihin ne dumpataan?”
Prosessi
”Lapilantie 14 rakentamisen aikataulu?”
”Onko tämä kaupungin osallistaminen vain näön vuoksi tehtävää toimintaa ja
suunnitelmat on jo tehty?”
TASKUMATTIALUE
Mahdollisen täydennysrakentamisen toteutumistapa
”Onko tarkoitus pakkolunastaa Porvoonkatu 1:sen parkkipaikkoja jos tähän

LAPILAN PORTTI, ELI PORVOONKADUN JA JUNARADAN RISTEYSALUE

PORVOONKATU 20
Liian korkea suunniteltu uudisrakennus
”Vastapuolella tietä sijaitsevassa talossa on 3 kerrosta, mikä viittoisi sitä, että
kulmaan tulevan uuden talon tulisi olla pienempi.”
”6-kerroksinen talo vs. matala rakentaminen, aika raju muutos ja varjostusvaikutus.”
”6-kerroksinen talo on aika järkyttävän kokoinen talo tähän pientalojen eteläpuolelle.”
”Kehittämistä määrittäväksi asiaksi pitää ottaa vastapäätä olevan 3-kerroksisen talon räystäskorkeus.”
”Porvoonkadun 20 suunnitelma on liian korkeaa rakentamista.”
”Tämä on asia johon pitäisi keskittyä ja kuulla tässä vieressä asuvia naapureita.”

VARIKKOALUE JA KOTOPELLONKADUN VARSI

Sovitus yhteen pientalojen ja museon kanssa
”En halua, että museon aluetta nakerretaan yhtään. Ja aluekin on aika pieni.”
”Asun tuossa vieressä, eli tämä on konkreettisesti ei minun takapihalleni -henkinen kommentti: Miten vakavasti sitä on mietitty miltä alue näyttää kun tuohon
tulee iso kerrostalo? Ei mielestäni sovi paikalle.”
”Entä miten huomioidaan mansardikattoinen vanha talo tuolla peremmällä.
Miten tässä suunnitelmassa nähdään koko tämän alueen arvo? Voiko noin
vain jyrätä näitä aiempia arvoja/rakennuksia?”
”Korkealla rakentamisella on vaikutus myös museoalueeseen, koska se jää
talon taakse.”
”Uusi talo Porvoonkatu 20:ssä voisi toimia myös meluesteenä museon suuntaan.”

Varikon kehittäminen yleisesti
”Käärmetalosuunnitelma ja vähän suljettu pihapiiri ovat hyviä ajatuksia.”
”Varikon alueen muutos on hyvää kehitystä, se on alueena nykyisin aika rujo
ja erottuu suuresti kun esim. asuntomessualue rakentuu”
”Varikkoalueelle voisi rakentaa puukerrostaloja. Niiden toteuttaminen on ollut
jäissä Suomessa ja Kerava voisi olla asiassa edelläkävijä.”
”Korttelia tehdessä on myös huomioitava ’Mäkelän talo’, että sinnekin pääsee
kun rakennetaan eteen uusi talo.”
”Onko tietoa minne varikko siirtyisi jos se tästä lähtisi?”

Suunnitelmien synkronointi
”Kun tässä on keskustelussa erityisen herkkiä taloja ja alueita, niin olisi toivottavaa, että Lapilaa suunniteltaisiin kokonaisuutena ennen kuin yksittäisiä
tontteja lähdetään kehittämään. Porvoonkatu 20:n tapauksessa uusi tulisi ennen kuin näitä perusperiaatteita on tehty. Asian pitäisi olla toisin päin.”
”Onko tätä kerrostaloa kiirehdittävä kun kuitenkin suunnitellaan samalla kokonaista asuntomessualuetta? Ehkä voitaisiin odottaa, että se valmistuu ensin ja
kenties sitten todetaan, että tähän rakentaminen onkin tarpeetonta.”
”Ei näin pientä aluetta voi ruveta kaavoittamaan erikseen.”

Radan varsi ja melun torjuminen
”Ratkaisu poistaisi melua moottoritien suunnasta.”
”Radan puolelle/varteen voisi toteuttaa pitkulaisia autotalleja, joilla estettäisiin
melua. Saviossakin on tehty jo niin.”
”Junien metelistä on ollut puhetta, mutta Kotopellonkadun pientaloalueella
suurempi ongelma on kuitenkin öljyn haju.”

Pysäköinti
”Suurikokoisella rakentamisella myös pysäköintipaikkojen käyttö uhkaisi ulottua naapurin tontille (vastapäinen kerrostalo). Miten tätä on mietitty?”
”Aikaisemmin rakennetuissa taloissa on 1ap/80m2 autopaikkanormi ja talon
pysäköintialue riittää autoille juuri ja juuri. Monella on kaksi autoa, vaikka
asunnot ovat pieniä.”

Ajatus asukastalosta / kylätalosta
”Kuka asukastaloa sitten hoitaisi jos sellainen toteutettaisiin?”
”Jos kylätaloksi suunniteltu varikkorakennus on säilyttämisen arvoinen, niin
miksi ei keskuskoulu ole/ollut?”

Prosessi
”Miten hankkeen sen kanssa edetään, varsinkin kun on kerätty jo paljon
palautetta ja se on ollut kriittistä?”

Uuden rakentamisen mittakaava
”Ei kuitenkaan ole toivottavaa, että varikollakaan rakentuu 6–8-kerroksisia
isoja taloja. Sellainen 4 kerrosta riittää ihan hyvin.”

MUU PORVOONKADUN VARSI

Turvallisuus
”Onko suunnitelmissa rakentaa radan viereen mietitty turvallisuutta kun tästä
kulkee öljy- ja kaasujunat?”

Koirapuisto
”Varikon alueen yhteyteen tai museonmäelle sopisi koirapuisto, jollaista
kaivataan alueella.”
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Kadun luonne vs. tiivistyvä rakenne
”Porvoonkatu ei ole kovinkaan keskustamainen katu nyt, vaan enimmäkseen
läpiajokatu. Olen huolissani, että jos alue tiivistyy niin se ei voi säilyä läpiajokatuna. Sen pitäisi myös muuttua keskustamaisemmaksi. Jos se pysyy
läpiajokatuna, niin melu jää kaikumaan pitkin katukuilua. Myös kesällä kun on
helteitä, niin kaikilla on ikkunat auki. Ja lentomelukin jo kuuluu sisään.”

LIITE: KÄVELYKIERROS
Asuntomessualueen vaikutus Porvoonkatuun
”Asia pitäisi ratkaista niin, että liikenne ei tulisi asuntomessualueelta keskustaan Lapilan läpi.”
”Messualuetta odotetaan vähän pelonsekaisin tuntein, liikenne uhkaa lisääntyä Lapilan alueella.”

Kuvia kävelykierrokselta 10.11.2021.

MUSEONMÄKI
Näkemyksiä alueen kehittämisestä
”Museonmäki on aika kiva paikka, se olisi hyvä siistiä ettei se olisi nykyisenkaltainen ryteikkö. Paikka voisi olla toinen Aurinkomäki, kohde jossa voisi
esimerkiksi käydä piknikillä.”
”Kun katsoo vanhoja valokuvia alueelta, niin mäki oli aika avonainen. Sellainen se voisi olla tulevaisuudessakin.”
Reaktioita yleissuunnitelmassa esitettyihin visioajatuksiin
”Konsulttien kertomat visiot kuulostavat hyvältä”
”Museon alueen kehittämisen suunnitelmat kuulostavat hyviltä.”
Museon kahvila-ajatus sai kannatusta
Yhteyksien parantaminen
”Heikkilänmäkeen liittyen, tuleeko sinne jonkinlainen tieyhteys asuntomessualueelta?”
LAPILAN KEHITTÄMINEN YLEISESTI
Kaupalliset palvelut
”Miten on kaupallisten palvelujen kanssa kun tänne alueelle rakennetaan
lisää? Nythän kaikki vaikuttaa pelkältä asumiselta. Asuntomessualueelle tulee
kauppa ja keskustassa on kauppa, mutta tässä välissä ei mitään. Ihmisillä ei
pitäisi olla autoja tulevaisuudessa, niin palveluja tarvitaan lähelle.”
Lapilanpolku ja hulevedet
”Lapilanpolku on päällystetty asfaltilla ja rankkasateilla vesi valuu sitä alaspäin
ja kertyy kerrostalon pihaan isoksi lätäköksi. Tämä tapahtuu joka vuosi ja
asialle voisi tehdä jotakin.”
Suunniteltu liikenneympyrä
”Jotkut ovat miettineet liikenneympyrää Nesteen paikalle. Näkövammaisten
kannalta nykyinen risteys on erittäin toimiva.”
”Vanhustentalosta käydään Nesteen luona olevassa Pikkolo-kaupassa, sen
olisi hyvä säilyä jos risteystä kehitetään liikenneympyräksi.”
Yleissuunnitelmatyö
”Mitä sille tehdään?”
KERAVAN KEHITTÄMINEN YLEISESTI
”Miten koulut ja muut palvelut aiotaan sovittaa kasvavaan väestömäärään
Keravalla?”
”Kaupunki ei itse seuraa yleiskaavansa; Savion seurakuntatalon viereen on rakennettu iso talo, vaikka yleiskaava sallii vain ’vähäistä täydennysrakentamista’.
Toteutus on vastoin kirjattua aikomusta. Voiko politiikkoihin enää luottaa?”
”Liikennesuunnittelun suuri virhe on tilanne, että Keravan keskustan läpi pitää
monen ajaa Helsingin suuntaan kulkiessa. Tarvittaisiin lisää moottoritieliittymiä.”
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