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KAUPUNKIKEHITYSPALVELUT

Marttilan täydennysrakentaminen
OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA
Asemakaava nmuutos (2356)
Asemakaavamuutos koskee 6. Savion kaupunginosan korttelien 1707 ja 1708 osia sekä katualueita.

Kuva 1. Suunnittelualueen likimääräinen rajaus opaskartalla.
Osallistumis- ja arviointisuunnitelma (OAS)
Osallistumis- ja arviointisuunnitelmassa kertoo:
 mitä kaavoitus koskee ja mihin sillä pyritään
 mitä vaikutuksia kaavalla on ja miten vaikutukset arvioidaan
 ketkä ovat osallisia
 miten ja milloin voi osallistua ja miten siitä tiedotetaan sekä suunnitellusta aikataulusta
 kuka valmistelee kaavaa ja mistä saa lisää tietoa
Mielipiteiden esittäminen mahdollisimman aikaisessa vaiheessa mahdollistaa paremmin niiden huomioimisen
suunnittelutyössä.

Keravan kaupunki

Postiosoite: PL 123, 04201 Kerava

kaupunkisuunnittelu@kerava.fi

Kapunkikehityspalvelut

Käyntiosoite: Kultasepänkatu 7

Vaihde: (09) 294 91

Inteernet : www.kerava.fi

SUUNNITTELUTEHTÄVÄ
Asemakaavamuutoksen laadinta on käynnistetty Keravan kaupungin aloitteesta. Asemakaavoitettava alue
sijaitsee Savion Marttilassa noin 2,5 kilometrin päässä Keravan keskustasta etelän suuntaan.
Suunnittelualueen ympärillä sijaitsee 1980-luvulla rakennettuja tiilijulkisivuisia kerrostaloja.
Asemakaavamuutoksella tutkitaan ympäristöönsä soveltuvan asuinkerrostalon rakentamismahdollisuutta
Marttilan päiväkodin tilalle korttelin 1707 tontille 4 ja Marttilan päiväkodin tontin eteläpuolella sijaitsevan
pysäköintipaikan tilalle.

SUUNNITTELUTILANNE
Nykytilanne
Korttelin 1707 tontin 4 omistaa Keravan kaupunki. Tontilla on vuonna 1989 valmistunut päiväkotirakennus.
Rakennus on yksikerroksinen, lapekattoinen ja sen julkisivu on rakennettu tiilestä. Marttilan päiväkoti on
palveluverkkosuunnitelman mukaan poistettu käytöstä keväällä 2016 sisäilmaongelmien vuoksi ja päiväkoti
toimii toistaiseksi Elloksen entisissä tiloissa Tiilitehtaankadulla. Keravan palveluverkkosuunnitelman 2035
mukaan Marttilan päiväkoti yhdistetään Kanniston päiväkotiin tulevaisuudessa. Palveluverkkosuunnitelmaa
kehitetään parhaillaan ja myös kehittyvässä versiossa Marttilan päiväkoti on tarkoitus sulkea tämän
hetkisen tiedon mukaan.
Suunnittelualueelta on turvalliset yhteydet Savion peruskouluun ja etäisyys koululle Lehmuspolkua pitkin
itään on noin 300 metriä. Savion peruskoulussa tarjotaan opetusta esiasteelta 9. luokalle saakka.
Suunnittelualueelta on Kanniston päiväkotiin matkaa alle kilometri, kun kuljetaan Marttilanpolkua
pohjoiseen. Savion päiväkoti sijaitsee noin 200 metrin etäisyydellä suunnittelualueesta etelän suuntaan.
Jalankulun ja pyöräilyn yhteydet suunnittelualueelta Keravan ja Savion keskustaan ovat hyvät ja turvalliset.
Lehmuspolkua pitkin pääsee Saviontaipaleelle ja siitä vaivattomasti keskustaan, ilman että tarvitsee ylittää
ainuttakaan risteystä. Reitin pituus on noin 2,5 kilometriä. Savion keskustan palveluihin on etäisyyttä
jalankulun ja pyöräilyn reittejä pitkin noin puolikilometriä ja Savion rautatieasemalle noin 800 metriä.
Suunnittelualuetta ympäröivä alue koostuu pääasiassa 1980 luvulla rakennetuista asuinkerrostaloista,
joiden julkisivumateriaalina on käytetty pääasiassa tiiltä. Poikkeuksen muodostavat muutamat 1970 luvulla
rakennetut pistetalot, joiden julkisivumateriaalit ovat betonia. Keravan kaupunki on parhaillaan laatimassa
aluekehityssuunnitelmaa, jonka tarkoituksena on ohjata eri kaupunginosien suunnittelua. Savion
kaupunginosan aluekehityssuunnitelma on jo saanut hallituksen hyväksynnän. Kaupunki on julkaissut
aluekehityssuunnitelman osaksi kuuluvan aluebrändioppaan. Keravan kaupungin visio Savion
suunnittelussa painottuu kotoisaan kyläkaupunkiin, jossa kokemuksellinen taidereitti Saviontaival kerää
Saviolaiset oleskelun, leikin, liikunnan ja tapahtumien pariin. Rakentamisen inspiraationa toimivat vanhat
rakennukset joiden omaleimaisuuttaa pyritään vahvistamaan tiiliarkkitehtuurilla. Alueen omaleimaisuutta
lisäävät myös ranskalaiset parvekkeet, tanskalaiset ruutuikkunat, eri muotoiset sekä kokoiset ikkuna-aukot,
terassit ja kotoisat sisäänkäynnit. Pihojen tunnelmaa luodaan veistoksellisilla melukatoksilla.
Aluebrändiopas löytyy Keravan kaupungin kotisivuilta.
Keravan liikennejärjestelmäsuunnitelman 2035 yhteydessä tehdyn meluselvitysten mukaan,
suunnittelualueelle kantautuva melutason ekvivalenttitaso vuoteen 2035 mennessä on arvioitu olevan
päiväsaikaan 50-55 dB:n tasolla ja yöaikaan 45-50 dB:n tasolla. Valtioneuvoston päätöksessä melutason

ohjearvoista 993/1992 asetetut vaatimukset täyttyvät suunnittelualueella. Suunnittelualue sijaitsee
Helsinki-Vantaan lentokentän lentomelualueella ja lentomelu nostaa äänentasoa alueella yleisesti 1 dB - 3
dB.

Kuva 2. Ote Keravan liikennejärjestelmäsuunnitelman meluselvityksestä. Suunnittelualueen sijainti on
ympyröity punaisella.

Kuva 3. Ilmakuva suunnittelualueesta.
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Kuva 4. Viistoilmakuva suunnittelualueen lähistöltä. (©2018 Google)

Maanomistus
Keravan kaupunki omistaa suunnittelualueen rakennuksineen.

Maakuntakaava
Uudenmaan vahvistettujen maakuntakaavojen yhdistelmässä suunnittelualue on taajamatoimintojen
aluetta.
Taajamatoimintojen suunnittelumääräys
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.

Kuva 4. Ote voimassa olevien maakuntakaavojen
yhdistelmästä 2017.
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Yleiskaava
Kaupunginvaltuusto hyväksyi Keravan yleiskaavan 2035 7.11.2016 kaupunginhallitus määräsi sen voimaan
muilta paitsi valituksen alaisilta osilta. Yleiskaavasta on valitettu korkeimpaan hallinto oikeuteen Pihkaniityn
ja Vironmäen alueiden osalta. Yleiskaavan 2035 (YK6) mukaan suunnittelualue sijaitsee AK-1 alueella, joka
yleiskaavan mukaan on nykyisellään säilyvää kerrostalovaltaista asuntoaluetta, jolle ei ole tarvetta
toteuttaa merkittäviä muutostöitä. Alueelle saa myös sijoittaa ympäristöä häiritsemätöntä julkisia ja
kaupallisia palveluita, mikäli niillä ei ole seudullista merkitystä.
Autopaikkoja asemakaavaa laadittaessa määrättävä vähintään 1 autopaikka / 100 k-m2, mikäli ei ole
perusteltua käyttää jotakin muuta mitoitusperustetta. Suunnittelualue sijaitsee lentomelualueella johon ei
yleiskaavan mukaan suositella rakennettavan merkittävää määrää, mutta täydennysrakentaminen on
sallittua.

Kuva 5. Ote Keravan lainvoimaisesta yleiskaavasta 2035 (YK6).

Asemakaava
Suunnittelualueella on voimassa oleva asemakaava, joka on vahvistettu 28.10.1981. Korttelin 1707 tontti 4
on osoitettu julkisten lähipalvelurakennusten korttelialueeksi (YL-1). YL-1 -tontille on osoitettu
rakennusoikeutta tehokkuusluvulla 0,4. Tontin pinta-ala on 559 m2, jolloin rakennusoikeutta on noin 224 km2. Tontille saa rakentaa yksikerroksisen palvelurakennuksen. Autopaikkoja tulee varata yksi autopaikka
jokaista rakennetun kerrosalan 100 k-m2 kohden. Suunnittelualueeseen kuuluu myös liikerakennusten
korttelialue, johon saa rakentaa yksikerroksisen liikerakennuksen. Rakennusoikeutta liikerakennuksen
tontilla on 300 k-m2. Tontille on varattava tilaa yhdelle autopaikalle jokaista 50 k-m2:tä kohden.
Liikerakennusten korttelialueelle ei ole rakennettu ja se on yleisen pysäköinnin käytössä.
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Kuva 3. Ote ajantasa-asemakaavasta.

Suunnittelualuetta koskevat päätökset, suunnitelmat ja muut selvitykset.











Keravan kaupungin rakennusjärjestys, Keravan kaupunki, 2011
Keravan liikennejärjestelmäsuunnitelma 2035, liikennemelukartat
Keravan palveluverkkosuunnitelma 2035
Keravan kaupungin strategia 2025
Keravan asuntopoliittinen ohjelma 2016-2020
Helsingin seudun kuntien ja valtion välinen maankäytön, asumisen ja liikenteen sopimus 2016 2019.
Keravan luontoselvitys 2014
Keravan rakennuskulttuurin inventointi ja kulttuuriympäristön hoitosuunnitelma 24.6.2003
Keravan kaupungin tunnettujen muinaisjäännösten tarkastusinventointi 2013 – 2014
Keravan aluekehityssuunnitelmien luonnokset 2018
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VAIKUTUKSET
Asemakaavamuutoksen valmistelun yhteydessä arvioidaan asemakaavamuutoksen vaikutuksia ympäröiviin
alueisiin, kaupunkikuvaan, kulttuuri- ja rakennushistoriallisiin arvoihin, liikenne- ja pysäköintijärjestelyihin,
luonnonarvoihin, teknisenhuollon verkkoihin sekä kaupungin strategioihin. Vaikutukset raportoidaan
kaavaselostuksessa.

OSALLISET
Osallisia ovat kaikki ne, joiden asumiseen, työntekoon tai muihin oloihin kaava saattaa huomattavasti
vaikuttaa sekä viranomaiset ja yhteisöt, joiden toimialaa suunnittelussa käsitellään.
 Kaava-alueen ja siihen rajoittuvien alueiden omistajat sekä haltijat
 Yhdistykset ja seurat: Keravan Omakotiyhdistys ry, Keravan ympäristösuojeluyhdistys ry, Keravanseura ry, Keravan Yrittäjät ry, Keski-Uudenmaan Kauppakamariyksikkö, Keravan vammaisneuvosto,
Keravan Vanhusneuvosto, Savion kyläyhdistys ry ja Savion koti ja koulu ry.
 Kaupungin asiantuntija ja luottamuselimet
 Viranomaiset: Uudenmaan ELY-keskus, Museovirasto, Keski-Uudenmaan ympäristökeskus, KeskiUudenmaan pelastuslaitos ja Keski-Uudenmaan maakuntamuseo sekä Finavia Oyj.
 Muut yhteistyö- ja asiantuntijatahot: Elisa Oyj, Sonera Carrier Networks Oy ja Keravan Energia Oy.
Luettelo ei ole kattava ja sitä voidaan tarkistaa suunnittelun aikana.

OSALLISTUMINEN JA VUOROVAIKUTUKSEN JÄRJESTÄMINEN
Asemakaavan nähtävilläoloista kuulutetaan Viikkouutiset Keski-Uusimaa -lehdessä, kaupungin
ilmoitustaululla sekä Keravan kaupungin kotisivuilla (www.kerava.fi) sekä lähetetään kirje
suunnittelualueen maanomistajille tai haltijoille sekä suunnittelualueeseen rajoittuvien alueiden
maanomistajille ja -haltijoille. Kaikki asemakaavahankkeet löytyvät Keravan karttapalvelusta
(kartta.kerava.fi).
Kaikissa asemakaavatyön vaiheissa on mahdollisuus lausua kirjallisesti tai suullisesti mielipide. Mielipiteet ja
ehdotusvaiheen muistutukset toimitetaan Keravan kaupungin kaupunkikehityspalveluihin. Yhteystiedot
ovat osallistumis- ja arviointisuunnitelman (OAS) lopussa.

SUUNNITTELUN ARVIOITU AIKATAULU
Aloitusvaihe/ syksy 2019
Asemakaavamuutoksen vireilletulosta ja osallistumis- ja arviointisuunnitelman (OAS) nähtävilläolosta
tiedotetaan, ja OAS asetetaan nähtäville mielipiteiden esittämistä varten kahden viikon ajaksi. Mahdolliset
mielipiteet osallistumis- ja arviointisuunnitelmasta tulee jättää nähtävilläolon aikana.
Valmisteluvaihe/ kevät 2020
Asemakaavamuutoksen luonnosta laadittaessa huomioidaan mahdollisuuksien mukaan osallistumis- ja
arviointisuunnitelmasta saadut mielipiteet. Asemakaavamuutoksen luonnoksen nähtävilläolosta
tiedotetaan, ja luonnos asetetaan nähtäville mielipiteiden esittämistä varten kolmen viikon ajaksi.
Mahdolliset mielipiteet luonnoksesta tulee jättää nähtävilläolon aikana.
Ehdotusvaihe/ syksy 2020
Osallistumis- ja arviointisuunnitelmasta sekä luonnoksesta saadut mielipiteet mahdollisuuksien mukaan
huomioiden laaditaan asemakaavamuutoksen ehdotus, jonka kaupunkikehitysjaosto hyväksyy ja asettaa
julkisesti nähtäville 30 päivän ajaksi.
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Asemakaavamuutoksen ehdotuksen nähtävilläolosta tiedotetaan. Mahdolliset muistutukset ehdotuksesta
tulee jättää kirjallisesti nähtävilläolon aikana. Samaan aikaan ehdotuksesta pyydetään viralliset lausunnot.
Annetut lausunnot ja mahdolliset muistutukset käsitellään kaupunkikehitysjaostossa ja mikäli mahdollista,
ne pyritään ottamaan huomioon laadittaessa lopullista ehdotusta. Kaikille muistutuksen tehneille, jotka
ovat antaneet yhteystietonsa, lähetetään kaupungin perusteltu kannanotto kaupunkikehitysjaoston
käsittelyn jälkeen.
Hyväksymisvaihe/talvi 2021
Asemakaavamuutoksen hyväksyy kaupunginhallitus.
Kaavan hyväksymispäätöksestä tiedotetaan kuuluttamalla kaupungin ilmoitustaululla, lehtikuulutuksella
Viikkouutiset Keski-Uusimaa -lehdessä sekä kaupungin kotisivuilla internetissä www.kerava.fi. Hyväksytty
asemakaavaehdotus on nähtävillä Keravan kaupungin internet-sivuilla ja karttapalvelussa.
Hyväksymisestä tiedotetaan kirjeellä vain niille, jotka ovat sitä erikseen ehdotuksen nähtävilläolon aikana
pyytäneet ja antaneet yhteystietonsa. Kaavan hyväksymistä koskevasta päätöksestä on mahdollisuus
valittaa Helsingin hallinto-oikeuteen.
Päätöksen voimaantulo/talvi 2021
Kaavamuutoksen hyväksymispäätös saa lainvoiman noin kuuden viikon kuluttua hyväksymisestä, mikäli
hyväksymispäätöksestä ei valiteta.
Kaavamuutos tulee voimaan, kun siitä on kuulutettu Viikkouutiset Keski-Uusimaa -lehdessä, kaupungin
ilmoitustaululla, kirjastossa ja internetissä (www.kerava.fi).

VIRANOMAISYHTEISTYÖ
Asemakaavamuutoksesta ei ole tarpeen järjestää viranomaisneuvottelua. Tarvittava yhteistyö hoidetaan
muilla keinoin. Viranomaisia tiedotetaan kaavamuutoksesta kaavan kaikissa vaiheissa.

LAUSUNNOT
Tarvittavat lausunnot pyydetään viranomaisilta ja yhteisöiltä, joiden toimialaa asemakaavamuutos koskee.

ASEMAKAAVAMUUTOKSEN VALMISTELIJA JA YHTEYSTIEDOT
Valmistelija
Kaava-arkkitehti Tommi Jääskeläinen
Puhelin: 040 318 2388
Sähköposti: tommi.jaaskelainen@kerava.fi

Yhteystiedot
Keravan kaupunki
Kaupunkikehityspalvelut
Kultasepänkatu 7, PL 123, 04250 Keravan kaupunki
Sähköposti: kaupunkisuunnittelu@kerava.fi
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PROSESSIVAIHE

VÄHÄINEN KAAVAMUUTOS

ALOITUS

SISÄLTÖ

OSALLISTUMINEN

Kaavamuutoshakemus
Neuvottelut
kaupunkikehityspalveluiden
kanssa
Käynnistämissopimus
Osallistumis- ja
arviointisuunnitelma
laaditaan ja asetetaan
nähtäville 2 viikon ajaksi

Mielipiteen esittäminen
osallistumis- ja
arviointisuunnitelmasta
sen nähtävilläoloaikana

KAAVALUONNOS

Luonnos laaditaan ja
asetetaan nähtäville 2 - 4
viikon ajaksi

Mielipiteen esittäminen
kaavaluonnoksesta sen
nähtävilläoloaikana

KAAVAEHDOTUS

Ehdotus laaditaan ja
asetetaan nähtäville 30
päivän ajaksi

Muistutuksen
esittäminen
kaavaehdotuksesta sen
nähtävilläoloaikana

HYVÄKSYMINEN

Ehdotuksen hyväksyy
kaupunginhallitus tai
kaupunginvaltuusto

VOIMAANTULO

Kaava tulee voimaan noin
kuuden viikon kuluttua
hyväksymisestä, mikäli
hyväksymispäätöksestä ei
valiteta
Kaava tulee voimaan
kuuluttamalla siitä
lehtikuulutuksella ja
internetissä www.kerava.fi
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Valitusmahdollisuus
Helsingin hallintooikeuteen

