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KUVA 1. Ote opaskartasta, punaisella suunnittelualueen sijainti
Suunnittelualue sijaitsee Ylikeravan kaupunginosassa noin neljän kilometrin etäisyydellä Keravan keskustasta koilliseen, Lahden moottoritien ja
pääradan välissä. Alue rajautuu pohjoisessa Tuusulan ja Keravan rajaan,
idässä suojaviheralueeseen ja asemakaavoittamattomaan alueeseen, etelästä Kytömaan uuteen asuinalueeseen ja lännestä päärataan. Suunnittelualue on pinta-alaltaan noin 20 ha.
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1.1

TIIVISTELMÄ
Kaavaprosessin vaiheet
Aloite

Keravan kaupunki

Vireilletulo

Kaupunkikehitysjaosto 2.4.2020/16 §
Kaupunginhallitus 14.4.2020/117 §

OAS (osallistumis- ja
arviointisuunnitelma) Lausuntopyynnöt viranomaisille ja kirjeet osallisille
Vireilletulo ja OAS:n nähtävilläolo ilmoitus Keski-Uusimaa
viikko-lehdessä 25.4.2020, internetissä ja ilmoitustaululla
(MRL 62 §).
Nähtävillä (MRA 30 §) 29.4.‒29.5.2020
Luonnos

Kaupunkikehitysjaosto pp.kk.2020/xx §
Lausuntopyynnöt viranomaisille ja kirjeet osallisille
Ilmoitus Viikkouutiset Keski-Uusimaa-lehdessä lehdessä
pp.kk.2020, internetissä ja ilmoitustaululla (MRL 62 §).
Nähtävillä (MRA 30 §) xxx

Ehdotus

Kaupunkikehitysjaosto pp.kk.2021/xx §
Lausuntopyynnöt viranomaisille ja kirjeet osallisille
Ilmoitus Viikkouutiset Keski-Uusimaa-lehdessä lehdessä
pp.kk.2020, internetissä ja ilmoitustaululla (MRL 65 §).
Julkisesti nähtävillä (MRA 27 §) pp.kk.-pp.kk.2021

Hyväksyminen (MRL
52 §)

Kaupunkikehitysjaosto pp.kk.2021/xx §
Kaupunginhallitus pp.kk.2021/xx §
Kaupunginvaltuusto pp.kk.2021/xx §

TAULUKKO 1. Kaavaprosessin vaiheet
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1.2

Asemakaava
Asemakaava on aloitettu kaupungin aloitteesta. Kaavoituksen tavoitteena on mahdollistaa Kytömaan asuinalueen laajentaminen yleiskaavan mukaisesti. Suunnittelun tavoitteena on sovittaa maastoon, ympäröivään luontoon ja viereisen asuinalueen jatkoksi asuinaluetta, jonka talotyyppijakauma koostuu pääsääntöisesti erillispientaloista
sekä pienkerros- ja rivitaloista. Tavoitteena on säilyttää arvokkaat luontokohteet ja yhtenäiset ekosysteemiverkostot sekä osoittaa asemakaavalla uusia virkistysalueita.
Asemakaavalla muodostuu:
•
•
•
•
•
•
•
•
•

1.3

Asuinrakennusten korttelialuetta, jolle saa rakentaa kaupunkipientaloja, rivitaloja
tai muita kytkettyjä asuinrakennuksia (A)
Rivitalojen ja muiden kytkettyjen asuinrakennusten sekä asuinkerrostalojen korttelialuetta (AKR)
Rivitalojen ja muiden kytkettyjen asuinrakennusten korttelialuetta (AR)
Asuinpientalojen korttelialuetta, jolle saa rakentaa rivitaloja, kytkettyjä pientaloja
ja rillisiä pientaloja (AP)
Erillispientalojen korttelialuetta (AO)
Lähivirkistysaluetta (VL)
Leikkipuisto (VK)
Suojaviheraluetta (EV)
Katualueita

Asemakaavan toteuttaminen
Alueen toteuttaminen on mahdollista kaavan saatua lainvoiman, kun uudet tontit on
muodostettu ja merkitty kiinteistörekisteriin. Kaupunki rakentaa alueelle kadut ja
kunnallistekniikan. Kaupunkitekniikan rakentaminen on tarkoitus aloittaa 2021-2022,
minkä jälkeen tontit voidaan laittaa hakuun.

1.4

Asemakaavan merkittävimmät vaikutukset
Asemakaavan myötä kaupunkirakenne laajenee ja rakentamaton metsäalue muuttuu
pientaloalueeksi.
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2
2.1

SUUNNITTELUN LÄHTÖKOHDAT
Selvitys suunnittelualueen oloista
2.1.1 Alueen yleiskuvaus
Alueen länsiosassa Myllypuron molemmin puolin on ojitettua vanhaa peltoaluetta,
muutoin suunnittelualue on rakentamatonta sekametsää. Suunnittelualue rajautuu
pohjoisesta Tuusulan rajaan, idästä asemakaavoittamattomaan alueeseen ja asemakaavoitettuun suojaviheralueeseen, etelästä Kytömaan pientaloalueeseen ja lännestä
päärataan ja Myllypuroon. Suunnittelualueen koillisosaan sijoittuu Kytömaansuo, joka
on paikallisesti arvokas luontokohde.

KUVA 2. Ote ilmakuvasta vuodelta 2019, suunnittelualueen rajaus valkoisella
2.1.2 Luonnonympäristö
Suunnittelualueen eteläosaan sijoittuu kallio- ja moreeniharjanne, muutoin suunnittelualue on maaperältään savea. Kovanpohjan syvyys on syvimmillään, lähellä Myllypuroa, noin kahdeksan metrin syvyydessä. Suunnittelualueen eteläosassa oleva kallio- ja
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moreeniharjanne toimii alueellisena vedenjakajana. Suunnittelualueen hulevedet valuvat länteen Myllypuron kautta Keravanjokeen.
Suunnittelualueella on käynnissä luontoselvityksen laatiminen, mikä valmistuu keväällä 2021. Pohjois-Kytömaan luontoselvitys lisätään kaavaselostuksen liitteisiin ehdotusvaiheessa. Aikaisemmin tehtyjen selvityksen mukaan alueelle tai sen välittömässä läheisyydessä ei sijaitse Natura 2000 -alueita, valtakunnallisten luonnonsuojeluohjelmien kohteita, luonnonsuojelualueita, suojeltuja luontotyyppejä tai luonnonmuistomerkkejä. Alueella ei ole todettu kohteita, jotka täyttäisivät luonnonsuojelulain 29 §:n
mukaisten suojeltujen luontotyyppien kriteerit. Suunnittelualueella ei ole todettu Uudellamaalla arvokkaiksi luokiteltavia LAKU-kohteita (Salminen & Aalto 2012).
Selvitysalueelle sijoittuva Kytömaansuo on uhanalaista luontotyyppiä (Raunio ym.
2008a, b) ja täyttää myös METSO-ohjelman kriteerit (Syrjänen ym. 2016). Kohde on
mainittu myös Keravan luontoselvityksessä (Lammi & Vauhkonen 2014). Kytömaanlähde sijoittuu suunnittelualueen ulkopuolelle.
Kaava-alueella ei sijaitse luokiteltuja arvokkaita pohjavesialueita. Alueella tehtyjen
maaperäselvityksien mukaan pohjaveden pinta sijoittuu lähelle nykyistä maanpintaa
(noin 0,2…0,5 m syvyydellä).
Vantaanjoen ja Helsingin seudun vesiensuojeluyhdistys ry (VHVSY) kesän 2020 virtavesi-inventoinnissa Myllypuron uoma kuljettiin Keravan kunnanrajalta aina Keravanjoelle
asti (liite 7d). Luonto- ja kalastollisilta arvoiltaan merkittävin alue on Koivulantien alapuolella, missä Myllypuro mutkittelee luonnontilaisena ja suojaisana metsän keskellä.
Myllypurossa ei nykyisellään esiinny taimenta, mutta purossa on potentiaalia toimia
taimenen lisääntymisalueena tulevaisuudessa, sillä purossa ei ole varsinaisia nousuesteitä. Taimenen kannalta suurimmat haasteet ovat vesimäärän vähyys ja virtaalueiden hidas virrannopeus.
2.1.3 Rakennettu ympäristö
Suunnittelualue on rakentamatonta aluetta. Etelästä suunnittelualue rajautuu vielä
rakenteilla olevaan Kytömaan pientalovaltaiseen asuinalueeseen, joka on asemakaavoitettu vuonna 2013.
Alue on helposti saavutettavissa vanhalta Lahdentieltä Koivulantien kautta tai keskustan suunnalta Kytömaantien ja Koivulantien kautta. Keskustasta Kytömaalle on rakennettu hyvät kevyen liikenteen väylät. Vireilläolevassa Jokilaakson asemakaavassa Keravanjoen läheisyyteen on tarkoitus osoittaa 15 metriä leveä pohjois-etelä-suuntainen
pääkevytväylä (Kaislaraitti), joka toteutuessaan tulee palvelemaan myös Kytömaan
asuinaluetta. Kaislaraitti on tarkoitus kytkeä Kytömaahan Koivulantien alitse eritasoristeyksellä. Koivulantiellä liikennöi HSL:n järjestämä bussiyhteys kerran tunnissa.
Suunnittelualue tukeutuu Keravan keskustan palveluihin, jotka sijoittuvat noin neljän
kilometrin etäisyyteen. Koivunoksan työpaikka-alue sijoittuu suunnittelualueen läheisyyteen. Voimassa olevassa asemakaavassa Kytömaan alueen Kutinmäentien länsipuolelle sijoittuu toteutumaton julkisten lähipalvelurakennusten korttelialue, jonne saa sijoittaa mm. neuvola-, terveyspalvelu-, päivähoito-, koulu- ja nuorisotiloja sekä muita
asukkaita palvelevia työ- tai harrastustiloja.
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Suunnittelualue sijoittuu lähelle rakennettua kunnallistekniikkaa ja se on helposti liitettävissä siihen. Alueelle ei ole rakennettu kaukolämpöverkkoa.
Virkistyskäyttö alueella on vähäistä, koska maasto on monin paikoin hyvin kosteaa ja
risukkoista. Suunnittelualueelle sijoittuvat kallio- ja moreeniharjanteet sekä Kytömaansuo ovat tärkeimmät lähivirkistysalueet. Pihkaniityn ulkoilualue ja Haukkavuoren
luonnonsuojelualueet sijaitsevat noin 1,5 km etäisyydellä. Keravanjokilaakson alueella
on käynnissä asemakaava, jonka tavoitteena on osoittaa Keravanjoen varteen monipuolinen ja kaikkia keravalaisia palveleva laaja virkistysalue, joka toteutuessaan palvelee erityisesti myös Kytömaan asuinaluetta.
Alueella ei ole todettu muinaismuistoja eikä kulttuurihistoriallisesti arvokkaita kohteita tai alueita.
2.1.4 Ympäristöhäiriöt
Kaava-alueen merkittävimmät häiriötekijät aiheutuvat liikennemelusta. Päärata sijoittuu suunnittelualueen länsipuolelle ja Lahden moottoritie itäpuolelle. Eniten meluhaittaa alueelle muodostuu raideliikenteestä.
Valtioneuvosto on antanut päätöksen melutason ohjearvoista (993/1992) meluhaittojen ehkäisemiseksi ja ympäristön viihtyvyyden turvaamiseksi. Asumiseen käytettävillä
alueilla, virkistysalueilla taajamissa ja taajamien välittömässä läheisyydessä sekä hoitotai oppilaitoksia palvelevilla alueilla on ohjeena, että melutaso ei saa ylittää ulkona
melun A-painotetun ekvivalenttitason (LAeq) päiväohjearvoa (klo 7-22) 55 dB eikä yöohjearvoa (klo 22-7) 50 dB. Uusilla alueilla on melutason yöohjearvo kuitenkin 45 dB.
Päätöstä ei sovelleta teollisuus-, katu- ja liikennealueilla eikä melusuoja-alueiksi tarkoitetuilla alueilla.
Asuinhuoneissa on ohjeena, että ulkoa kantautuvasta melusta aiheutuva melutaso sisällä alittaa melun A-painotetun ekvivalenttitason (LAeq) päiväohjearvon (klo 7-22) 35
dB ja yöohjearvon (klo 22-7) 30 dB.
Meluselvityksien (liite 7c) mukaan nykytilanteessa päiväajan keskiäänitasot LAeq 7-22
ovat välillä 50-60 dB(A) ja yöajan keskiäänitasot LAeq 22-7 ovat välillä 45-70 dB(A).
Suurilta osin melutasot ovat yöaikana luokkaa 45-55 dB(A).
2.1.5 Maanomistus
Suunnittelualue on kokonaan kaupungin omistamaa aluetta.
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2.2

Kaavatilanne
Valtakunnalliset alueidenkäyttötavoitteet
Kaavaratkaisu vastaa valtakunnallisiin tavoitteisiin (valtioneuvoston päätös
14.12.2017). Näistä kaavaratkaisun valmistelussa on erityisesti painotettu seuraavia:
• Luodaan edellytykset vähähiiliselle ja resurssitehokkaalle yhdyskuntakehitykselle, joka tukeutuu ensisijaisesti olemassa olevaan rakenteeseen ja vahvistetaan yhdyskuntarakenteen eheyttä
• Merkittävät uudet asuinalueet sijoitetaan siten, että ne ovat joukkoliikenteen,
kävelyn ja pyöräilyn kannalta hyvin saavutettavissa.
• Edistetään luonnon monimuotoisuutta.
• Ehkäistään melusta aiheutuvia ympäristö- ja terveyshaittoja.
Kaavaratkaisu ei ole ristiriidassa valtakunnallisten alueidenkäyttötavoitteiden kanssa.
Maakuntakaava
Uudenmaan vahvistettujen maakuntakaavojen yhdistelmässä suunnittelualue sijoittuu
taajamatoimintojen alueelle. Kaava-alueen pohjoispuolella maakuntakaavassa on
osoitettu viheryhteystarve. Idässä suunnittelualueen itäpuolella on päärata ja siirtoviemäri sijoittuu alueen itäosaan pohjois-etelä-suuntaisesti.

KUVA 3. Ote maakuntakaava yhdistelmästä, suunnittelualueen sijainti punaisella
Maakuntavaltuusto on hyväksynyt 25.8.2020 Uusimaa-kaavan, jonka tavoitevuosi on
2050. Maakuntahallituksen on määrä päättää kaavan voimaantulosta loppuvuonna
2020. Tullessaan voimaan Uusimaa-kaava 2050 korvaa voimassa olevat maakuntakaavat. Uudessa maakuntakaavassa suunnittelualue sijaitsee uuteen raideliikenteeseen
tukeutuvaan taajamatoimintojen kehittämisvyöhykkeelle. Tuusulan ja Keravan rajalla
kulkee viheryhteystarve.
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KUVA 4. Ote Uusimaa-kaavasta 2050
Yleiskaava
Alue on merkitty oikeusvaikutteiseen valtuuston 7.11.2016 hyväksymään Keravan
yleiskaavaan 2035 uudeksi pientalovaltaiseksi asuntoalueeksi (AP-3), jonka talotyyppijakauma koostuu pääsääntöisesti erillispientaloista sekä pien- ja rivitaloista. Uudet
pientaloalueet on toteutettava eheinä kokonaisuuksina, joiden jatkosuunnittelu ratkaistaan ensisijaisesti alueille laadittavien asemakaavojen välityksellä. Yleiskaavassa
AP-3-alueen rakentamisen aluetehokkuus (eª) on 0,2 –0,4 välillä. Suunnittelualueen
pohjoisreunaan on merkitty viheryhteystarve ja länsiosaan lähivirkistysaluetta. Alueen
itäosaan sijoittuu luonnon monimuotoisuuden kannalta tärkeä kohde (luo): Kytömaan
suo. Suunnittelualueen itäreunassa on myös meriviemäri (mj).

KUVA 5. Ote Keravan yleiskaavasta 2035, punaisella alueen likimääräinen sijainti
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Suunnittelualue rajautuu pohjoisesta Tuusulan Ristikytöön. Tuusulan alueella on
valmisteilla yleiskaavaa, johon Ristikytöön on tarkoitus osoitettu uusi asemavaraus.
Uuden aseman ympäristöön on tarkoitus toteuttaa tiivistä taajamatoimintojen
aluetta, joka tukeutuu raideliikenteeseen. Yleiskaavassa on tarkoitus osoittaa
ohjeellinen kuntarajat ylittävä tieliikenteen ja kevyen liikenteen yhteys Keravalle.

KUVA 6. Ote Tuusulan valmisteilla olevasta yleiskaavasta 2040
Voimassa oleva asemakaava
Suunnittelualue on asemakaavoittamatonta aluetta. Alue rajautuu etelästä asemakaavoitettuun pientalovaltaiseen asuinalueeseen (liite 4).

KUVA 7. Ote ajantasa-asemakaavasta, suunnittelualueen rajaus punaisella
2.3

Aluetta koskevat selvitykset, suunnitelmat ja päätökset
Rakennusjärjestys
Keravalla on voimassa kaupunginvaltuuston 10.4.2017 hyväksymä rakennusjärjestys,
joka on tullut voimaan 1.6.2017. Keravan kaupungin rakennusjärjestys uudistetaan ja
sitä koskeva ehdotus uudeksi rakennusjärjestykseksi on julkisesti nähtävänä
7.12.2020-21.1.2021 välisen ajan.
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Pohjakartta
Pohjakarttaa ylläpitää ja täydentää Keravan kaupunki 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 kaavatilanne ja suunnitelmat
Suunnittelualueen lähiympäristössä ei ole vireillä muita suunnitelmia.
Strategiat ja ohjelmat
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Keravan kaupungin rakennusjärjestys
Keravan kaupunkistrategia 2020, kv 10.3.2014/22 §
Maankäyttösuunnitelma 2050, kh 15.6.2015/205 §
Keravan asuntopoliittinen ohjelma 2016 – 2020, KV 12.12.2016/98§
Keravan Keskustan kehittämisen työryhmän raportti, kh 7.9.2015/245 §
Keravan kaupungin elinkeino-ohjelma 2014, kh 24.2.2014/56 §
HLJ-2015 liikennejärjestelmäpäätös, kh 15.6.2015/205 §
Asuntostrategia 2025, kh 15.6.2015/205 §
Helsingin seudun kuntien ja valtion maankäytön, asumisen ja liikenteen sopimus
2016 – 2019, KV 13.6.2016/52§
Keravan asuntopoliittinen ohjelma 2016 – 2020, KV 12.12.2016/98§
Keravan liikennejärjestelmäsuunnitelma 2035
Palveluverkkosuunnitelma 2035 Osa 1: Keravan varhaiskasvatuksen ja opetuksen
palveluverkosto 2016–2035, KV 7.11.2016/88 §

Keravan Koivunoksan jatkeen luontoselvitys
Koivunoksan alueelle on tehty kesällä 2018 luontoselvitys (liite 7a.). Selvitys sisältää
kasvillisuuden ja luontotyyppien lisäksi pesimälinnuston ja lapakoiden inventoimisen.
Selvityksen ovat tehneet biologit FM Esa Lammi ja FM Marko Vauhkonen. Selvityksessä on annettu suosituksia luontokohteiden säilyttämiseksi.
Selvityksen mukaan lähde ja sen lähiympäristö tulee säilyttää luonnontilaisena. Puustoa ei tulisi käsitellä, eikä lähteen läheisyyteen tulisi rakentaa. Lähteen ympärille tulisi
selvityksen mukaan jättää 50-60 metrin levyinen suojavyöhyke.
Myös Kytömaan suo on selvityksen mukaan pyrittävä säilyttämään. Suon ympärille tulisi jättää 40-50 metrin levyinen luonnontilaisena metsänä säilytettävä suojavyöhyke.
Suolle ei tulisi tehdä ojituksia eikä puuston hakkuita.
Keravan maisemaselvitys
Maisemaselvitys on laadittu Keravan yleiskaava 2035 suunnittelun pohjaksi. Maisemaselvitys perustuu maastokäynteihin kesän 2013 aikana, peruskarttatarkasteluun, aikaisemmin tehtyihin inventoihin sekä Keravan ja Suomen ympäristökeskuksen tietokan-
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toihin. Selvityksessä on pyritty antamaan ohjeita ja ideoita ekologisesti ja visuaalisesti
kestävään yhdyskuntasuunnitteluun Keravalla.
Keravan liikennejärjestelmäsuunnitelma 2035
Keravan liikennejärjestelmäsuunnitelma on laadittu Keravan yleiskaavaa ja liikenteen
kehittämistä varten. Liikennejärjestelmäsuunnitelmassa esitetään liikennejärjestelmän
nykytilanne ja tavoitetila vuonna 2035. Suunnittelua on tehty vuorovaikutteisesti Keravan maankäytön ja teknisen toimen välillä.
Liikennejärjestelmäsuunnitelman yhteydessä on selvitetty mm. seuraavia liikenteeseen liittyviä asioita:
- iltahuipputunnin 2035 liikenne-ennusteita
- keravalaisten liikkuminen ja kulkutavat
- merkittävimpien liikenneväylien aiheuttama melu
- tunnistettiin tärinäherkät nykyiset ja uudet asuntorakentamisen alueet
2.4

Asemakaavan tarve
Alueella ei ole voimassa olevaa asemakaavaa. Alue on osoitettu Keravan yleiskaavassa
2035 uudeksi pientalovaltaiseksi asuntoalueeksi (AP-3), jonka talotyyppijakauma koostuu pääsääntöisesti erillispientaloista sekä pien- ja rivitaloista. Pohjois-Kytömaan kaavoittaminen lisää ja monipuolistaa Keravan kaupungin tonttitarjontaa, joka tukee osaltaan Helsingin seudulla laaditun MAL-sopimuksen mukaisia asuntotuotantotavoitteita.
Asemakaava on käynnistetty kaupungin aloitteesta.

2.5

Asemakaavan tavoitteet
2.5.1 Kaupungin asettamat ja suunnittelutilanteesta johdetut tavoitteet
Kaavan tavoitteena on laajentaa kaupunkirakennetta sekä mahdollistaa uusien asuntojen muodostuminen alueella. Asemakaavan tavoitteena on mahdollistaa Kytömaan
asuinalueen laajentaminen. Suunnittelun tavoitteena on sovittaa maastoon, ympäröivään luontoon ja viereisen asuinalueen jatkoksi asuinaluetta, jonka talotyyppijakauma
koostuu pääsääntöisesti erillispientaloista sekä pien- ja rivitaloista. Tavoitteena on säilyttää arvokkaat luontokohteet ja yhtenäiset ekosysteemiverkostot sekä osoittaa asemakaavalla uusia virkistysalueita. Tavoitteena on myös huomioida liikenteestä aiheutuva melu.
Asemakaava noudattaa kunnanvaltuuston hyväksymän yleiskaavan 2035 merkintöjä,
määräyksiä ja linjauksia.
Keravan kaupungin strategia 2025
Keravan kaupunginvaltuusto hyväksyi uuden kaupunkistrategian 6.3.2018. Keravan
uusi visio on ”Hyvä elämän kaupunki”. Hyvän elämän kaupunki rakennetaan tasapainoisen talouden ja innostuneen henkilöstön varaan. Kaupunkistrategiaa toteutetaan
neljän strategisen kärjen avulla: uusien ajatusten kärkikaupunki, sydämessä keravalainen, sivistyksen edelläkävijä ja monimuotoinen viherkaupunki.
Kaupunkistrategiassa on nimetty keskeiset strategiset tavoitteet. Ne liittyvät palveluihin, kaupungin talouteen, yhteisöllisyyteen ja kaupungin viestintään. Maankäytön
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suunnitteluun eniten vaikuttavat tavoitteet liittyvät elinkeinoihin, maankäyttöön ja
asumiseen.
Keravan tavoitteena on kasvaa hallitusti niin, että kaupungin keskustasta kehitetään
houkutteleva, palvelut sijoittuvat asukkaiden lähellä ja ulkoiluun on hyvät mahdollisuudet. Työpaikkoja pyritään saamaan Keravalle enemmän, jotta työpaikkaomavaisuus paranee. Liikennesuunnittelussa pyritään huomioimaan kaikki kulkumuodot. Pyöräilyn ja jalankulun lisäämiseksi pyritään löytämään keinoja.
Keravan asuntopoliittinen ohjelma 2018 – 2021
Keravan asuntopoliittinen ohjelma hyväksyttiin kaupunginvaltuustossa 10.12.2018.
Asuntopoliittisessa ohjelmassa linjataan toimenpiteitä, joilla vahvistetaan kaupungin
vetovoimaisuutta maankäytön suunnittelun keinoin.
Asuntopoliittisen ohjelman tärkeimmät suoraan asemakaavoitukseen vaikuttavat toimenpiteet ovat seuraavat:
1. Kohdennetaan asuntotuotantoa kysyntää vastaavasti. Pieniä asuntoja tulee osoittaa kerrostalojen lisäksi myös pien- ja rivitaloihin.
2. Kaavoitetaan kysyntää seuraten monipuolisia pientalotontteja kaikenikäisten tarpeisiin.
3. Keskustan kaavahankkeita priorisoidaan ja keskustaa rakennetaan laadukkaana voimakkaasti ylöspäin. Keskustan sisäiset liikenneratkaisut perustuvat kävelyyn ja pyöräilyyn.
4. Idän alueella panostetaan erityisesti omistuspohjaiseen asuinrakentamiseen.
5. Pohjoisen alueella etsitään aktiivisesti uusia kohteita vuokraasuntotuotantoon.
6. Eteläisellä alueella tiivistetään Savion asemanseudun asuntotuotantoa.
Hallintamuotojakauma pyritään pitämään nykyisenlaisena.
MAL-tavoitteet
Maankäytön, asumisen ja liikenteen sopimus (MAL-sopimus) perustuu Helsingin seudun 14 kunnan ja valtion yhteiseen tahtotilaan seudun kehittämisestä. MALsopimuksissa kunnat sitoutuvat konkreettisiin asuntotuotantotavoitteisiin ja kestävän
liikkumisen ratkaisuihin. Valtio sitoutuu puolestaan osoittamaan rahoitusta muun muassa joukkoliikenteen kehittämiseen, kävelyn ja pyöräilyn olosuhteisiin sekä kohtuuhintaiseen asuntotuotantoon.
Keravan kaupunginvaltuusto hyväksyi kokouksessaan 21.9.2020 sopimuksen vuosille
2020–2031. Uuden MAL-sopimuksen mukaan Kerava sitoutuu rakentamaan vuosittain
514 asuntoa, joista 103 asunnon tulee olla kohtuuhintaista asuntotuotantoa. Kohtuuhintaisen asuntotuotannon osuus säilyy myös tällä sopimuskaudella noin 20 % tasolla
asuntorakentamisen kokonaismäärästä. Vuosittainen kaavoitustavoite Keravan osalta
on 46 725 k-m2.
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3
3.1

ASEMAKAAVAN SUUNNITTELU
Aloitusvaihe
3.1.1 Asemakaavan käynnistäminen
Kaupunginhallitus päätti 14.4.2020/117 § kaupunkikehitysjaoston 2.4.2020/16 § esityksestä käynnistää Pohjois-Kytömaan (2368) asemakaavan.
3.1.2 Vireilletulo sekä osallistumis- ja arviointisuunnitelma
Asemakaavan vireilletulosta sekä osallistumis- ja arviointisuunnitelman nähtävilläolosta ilmoitettiin 25.4.2020 Keski-Uusimaa Viikko-lehdessä. Osallistumis- ja arviointisuunnitelma oli nähtävillä 29.4.-29.5.2020 Sampolan yhteispalvelupisteen ilmoitustaululla
sekä Keravan kaupungin internet-sivuilla. Suunnittelualueen maanomistajille ja haltioille sekä naapureille lähetettiin kirjeitse tieto nähtävilläolosta. Viranomaisille ja muille
tarpeellisille yhteisöille lähettiin lausuntopyynnöt.
Asemakaavahankkeen aloitusvaiheessa järjestettiin asukastilaisuus verkossa maanantaina 18.5.2020 ja tilaisuuden tallenne oli katsottavissa 31.5.2020 asti. Tapahtumaan
osallistui noin 20-30 asukasta.
Asukaswebinaarista saatuja kommentteja:
• Suoalueella liikennemelu ei häiritse ja alue on hyvää ulkoilualuetta
• Kallioharjanteet myös hyviä virkistysalueita, muutoin kosteaa ja vaikeakulkuista maastoa
• Kevytväylien yhteyksissä on kehittämistarvetta
• Koivulantien ja Kytömaantien risteysalueella myös kehittämistarvetta
• Tuulisuus lisääntynyt Koivunoksan työpaikka-alueen myötä
• Katualueen kalustetaso alueella on huono, toivottaisiin esimerkiksi roskiksia
• Voisiko alueen läheisyyteen sijoittaa kauppaa?
• Radanvarteen voisi sijoittaa korkeampaakin rakentamista
• Laavu ja nuotiopaikka olisivat kivoja uusille lähivirkistysalueille
• Bussiyhteyttä toivotaan alueelle
Osallistumis- ja arviointisuunnitelmasta annettiin kahdeksan lausuntoa ja mielipiteitä
ei saatu yhtään. Listaus lausuntopyynnöistä, yhteenveto lausunnoista ja kaavoituksen
vastine ovat liitteenä 3a.

3.2

Asemakaavan luonnosvaihe
Ennen kaavaluonnoksen tekemistä tutkittiin erilaisia massoitteluvaihtoehtoja, jotta rakennusmassoilla saataisiin suojattua asuinalueet liikennemelulta. Kaavaluonnosratkaisu perustuu laadittuun liikennemeluselvitykseen ja luontoselvityksiin sekä saatuihin
lausuntoihin ja mielipiteisiin. Myös asukaswebinaarista saatu palaute on otettu mahdollisuuksien mukaan huomioon kaavaluonnosta laadittaessa.
Kaupunkikehitysjaosto käsittelee kokouksessaan Pohjois-Kytömaan asemakaavan
luonnosta ja päättää sen asettamisesta nähtäville. Kaavaluonnoksen nähtävilläolosta
ilmoitetaan Keski-Uusimaa Viikko-lehdessä. Asemakaavaluonnos asetetaan nähtäville
vähintään kahden viikon ajaksi Sampolan yhteispalvelupisteen ilmoitustaululla sekä
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Keravan kaupungin internet-sivuilla. Suunnittelualueen maanomistajille ja haltioille
sekä naapureille lähetetään kirjeitse tieto nähtävilläolosta. Viranomaisille ja muille
tarpeellisille yhteisöille lähetään lausuntopyynnöt.
3.3

Asemakaavan ehdotusvaihe
Osallistumis- ja arviointisuunnitelmasta ja luonnoksesta saadut mielipiteet huomioidaan mahdollisuuksien mukaan asemakaavan ehdotuksessa, jonka kaupunkikehitysjaosto hyväksyy ja asettaa julkisesti nähtäville 30 päivän ajaksi.
Asemakaavan 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. Muistutuksen tehneille, jotka ovat ilmoittaneet
osoitteensa, ilmoitetaan kaupungin perusteltu kannanotto esitettyyn mielipiteeseen.

3.4

Asemakaavan hyväksyminen ja voimaantulo
Asemakaavan hyväksyy kaupunginvaltuusto kaupunginhallituksen ja kaupunkikehitysjaoston esityksestä.
Hyväksymisestä tiedotetaan kuuluttamalla Keski-Uusimaa Viikko-lehdessä, ilmoitustaululla ja internetissä.
Hyväksymispäätöksestä voi valittaa Helsingin hallinto-oikeuteen 30 päivän kuluessa
(valitusaika lasketaan pöytäkirjan nähtäville asettamisesta). Hallinto-oikeuden päätöksestä on mahdollista valittaa korkeimpaan hallinto-oikeuteen.
Kaavan hyväksymispäätös saa lainvoiman noin kuuden viikon kuluttua hyväksymisestä,
mikäli päätöksestä ei valiteta. Päätös tulee voimaan, kun se on kuulutettu lehdessä,
ilmoitustaululla ja kaupungin internetsivuilla.
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4
4.1

ASEMAKAAVAN KUVAUS
Yleisperustelu ja kuvaus
Asemakaavamuutos toteuttaa Keravan yleiskaavaa 2035 ja Keravan asuntopoliittista
ohjelmaa 2018 –2021. Keravan kaupungin pientalotonttivaranto riittää tällä hetkellä
noin kolmen vuoden luovutustarpeisiin. Tavoitteena on, että luovutettavissa olisi vuosittain 30–40 pientalotonttia. Vapaiden rivitalojen tonttitarjonta Keravalla on muihin
asumismuotoihin verrattaessa melko alhainen. Jotta pientalotonttivaranto pystytään
säilyttämään riittävänä ja tonttitarjonta pysyy monipuolisena, on tälle asemakaavalle
tarvetta.
Suunnittelualue on pinta-alaltaan noin 20 ha. Asemakaavalla muodostuu asuinalueita
yhteensä 61 741 m2, lähivirkistysaluetta 22 700 m2, leikkipuistoa 3 711 m2, suojaviheralueita 73 444 m2 ja katualueita 39 655 m2. Rakennusoikeutta alueelle muodostuu yhteensä noin 23 045 k-m2.
Alueelle muodostuu omakotitalotontteja noin 41 kpl, jotka ovat pinta-alaltaan välillä
506-868 m2. Suurimmilla tonteilla (yli 800 m2) sallitaan kahden asunnon sijoittuminen
tontille. Asuinpientaloja alueelle tulee noin 11 kpl. Myllärinmutkan ulkokaarteeseen ja
Kutimäentien pohjoispuolelle kaavassa on osoitettu muita asumismuotoja, kuten kaupunkipientaloja, rivitaloja ja pienkerrostaloja. Kytketyillä rakennusmassoilla pyritään
muodostamaan melunsuojaa pääradasta aiheutuvaa melua vastaan. Osa asuinrakennuksista on kaavassa määrätty toteutettavan kaksi kerroksisina. Rivitaloasuntoja alueelle arvioidaan tulevan vähintään noin 84 kpl.
Kortteli Käyttötarkoitus
4038
A-33
4039
AKR-4
4039
AR-31
4040
AR-31
4041
AR-31
4047
AKR-4
4043
AP-32

Kerrosluku
II-III
II
II
II
II
(1/2) I u1/2
II

Kortteli Käyttötarkoitus
4040
AO-93
4042
AO-93
4043
AO-93
4044
AO-93
4045
AO-93
4046
AO-93
YHT.

Kerrosluku
II
II
II
II
II
II

POHJOIS-KYTÖMAA
Tontin pinta-ala
Tehokkuus (e)
4727
0,50
6940
0,45
8540
0,40
4819
0,40
1284
0,40
2895
0,40
4774
0,25

Rakennusoikeus (k-m2) Asuntoja Asukkaita
2364
7
16
3123
45
102
3416
49
111
1928
28
63
514
7
17
1158
17
38
1194
11
25

Tontin rakennusoikeus Tonttien lukumäärä Rakennusoikeus (k-m2) Asuntoja Asukkaita
250/400
6
1650
7
16
250/400
12
3300
14
32
200
3
600
6
14
200
8
1600
8
18
200
8
1600
8
18
150
4
600
4
9
23045
210
478

Taulukko 1. Mitoitustietoja
Kytömaansuo on kaavassa merkitty lähivirkistysalueeksi (VL), joka on luonnon monimuotoisuuden kannalta tärkeää aluetta (luo). Kytömaanmäen länsirinteeseen kaavassa on osoitettu leikkipuisto (VK), joka on nimetty Myllypuistoksi. Myllypuisto sijoittuu
keskeiselle paikalle uutta asuinaluetta ja se on helposti ja turvallisesti saavutettavissa
joka asunnosta. Muut viheralueet ovat asemakaavaan merkitty suojaviheralueiksi (EV),
koska niissä ei saavuteta valtioneuvoston päätöksen mukaisia melutason vähimmäisvaatimuksia. Myllypuro sijoittuu radan läheisyyteen suojaviheralueille, joille saa rakentaa melunsuojarakenteita sekä hulevesien käsittelyyn ja viivyttämiseen tarpeellisia altaita, uomia ja muita rakenteita. Alueesta tulee tehdä erillinen maisemointisuunnitelma.
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A-33 Asuinrakennusten korttelialue
A-33 kortteli 4038 sijoittuu Myllärinmutkan eteläosaan pääradan suuntaan, joka on
tehokkuudeltaan 0,50. Korttelialueelle saa rakentaa kaupunkipientaloja (townhousetaloja), rivitaloja tai muita kytkettyjä asuinrakennuksia. Päärakennus on sijoitettava
kiinni pääradan puoleiseen rakennusalaan, jotta piha-alueet sijoittuisivat paremmin
melunsuojaan. Korttelin ympärille on määrätty istutettava alueenosa. Asunnoilla on
oltava oma ulko-ovi ja piha-alue, joka on aidattava. Asuinrakennukset tulee kytkeä toisiinsa. Kerroksia on oltava vähintään kaksi tai enintään kolme. Myllypuronniityn puoleisen julkisivun korkeuden tulee olla vähintään 6,5 metriä. Rakennusten ollessa toisissaan kiinni tontin rajalla saa palomuurin rakentaa tontin rajan keskelle. Palomuurin
anturat eivät saa ulottua palomuuria kauemmaksi naapuritontin puolelle, elleivät naapurit toisin sovi. Rakennusta purettaessa ei jäljelle jäävälle naapurirakennukselle tarpeellista palomuuria saa purkaa. Rakennusten ja rakennelmien tulee muodostaa julkisivuiltaan monipuolinen kokonaisuus siten, että julkisivut poikkeavat toisistaan asuntoyksiköittäin. Materiaalina voi käyttää puuta, tiiltä, rappausta tai slammausta. Rakennuksen julkisivussa värin tulee poiketa tunnistettavasti asuntoyksiköittäin. Asuinrakennuksen kattovärin tulee olla grafiitin harmaa tai musta. Kaikkiin talousrakennuksiin, auto-, roskis- ja polkupyöräkatoksiin tulee rakentaa viherkatto, joka voi olla kattomuodoltaan pulpettikatto. Viherhuoneessa voi olla lasikatto. Rakennusten ja rakennelmien tulee muodostaa julkisivuiltaan monipuolinen kokonaisuus siten, että julkisivut poikkeavat toisistaan asuntoyksiköittäin. Materiaalina voi käyttää puuta, tiiltä,
rappausta tai slammausta. Rakennuksen julkisivussa värin tulee poiketa tunnistettavasti asuntoyksiköittäin. Asuinrakennukset on suunniteltava siten, että päiväaikainen
keskiäänitaso (LAeq, 7-22) 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). Leikki- ja oleskelualueet sekä parvekkeet on suojattava liikennemelulta siten, että päiväaikainen keskiäänitaso (LAeq,7-22) on enintään 55 dB(A) ja että yöaikainen keskiäänitaso (LAeq,
22-7) on enintään 45 dB(A). Parvekkeet tulee lasittaa. Leikki- ja oleskelualueet tulee sijoittaa liikenteenmelulta suojaisiin paikkoihin. Sallitusta kerrosalasta on rakennettava
asunnon ulkopuolisina varastotiloina vähintään 8 m²/ asunto. Hulevesien viivyttämiseksi tulee tontin pinta-alasta vähintään 1/3 olla vettä läpäisevää materiaalia. Rakentamatta jäävälle alueen osalle, jota ei käytetä leikki- tai oleskelualueeksi tai liikenteeseen, on istutettava puita ja pensaita. Rakennusluvan yhteydessä tulee esittää
suunnitelma hulevesien hallinnasta tontilla. Rakennusten lämmitysmuoto tulee olla
uusiutuviin energiamuotoihin perustuva järjestelmä. Autopaikkoja tulee varata tontilta
vähintään 1,5 autopaikkaa/asunto. Autopaikat tulee kattaa.
AKR-4 Rivitalojen ja muiden kytkettyjen asuinrakennusten sekä asuinkerrostalojen
korttelialue
AKR-4 korttelialueita kaavassa on osoitettu kaksi, toinen Myllärinmutkan varteen
(korttelin osa 4039) ja toinen Kytömaanmäen pohjoisrinteeseen (kortteli 4047). Korttelin 4039 tehokkuusluku on 0,45. Päärakennus on sijoitettava kiinni pääradan puoleiseen rakennusalaan ja se on toteutettava kaksi kerroksisena, jotta piha-alueet saavat
paremman suojan melua vastaan. Korttelin 4047 tehokkuusluku on 0,40 ja suurin sallittu kerrosluku on ½ I u½. Molempien korttelin ympärille on määrätty istutettava alueenosa. AKR-4 alueen rakennuksen julkisivussa tulee käyttää lämpimän sävyisiä värejä.
Julkisivussa tulee korostaa sisääntuloa. Julkisivumateriaaleina voidaan käyttää puuta,
tiiltä, rappausta tai slammausta. Rakennuksen kattomuotona tulee olla harjakatto.
Asuinrakennuksen kattovärin tulee olla grafiitin harmaa tai musta. Kaikkiin talousra-
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kennuksiin, auto-, roskis- ja polkupyöräkatoksiin tulee rakentaa viherkatto, joka voi olla kattomuodoltaan pulpettikatto. Myllypuronniityn puoleisen julkisivun korkeuden tulee olla vähintään 6,5 metriä. Asuinrakennukset on suunniteltava siten, että päiväaikainen keskiäänitaso (LAeq, 7-22) 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). Leikki- ja oleskelualueet sekä parvekkeet on suojattava liikennemelulta siten, että päiväaikainen
keskiäänitaso (LAeq,7-22) on enintään 55 dB(A) ja että yöaikainen keskiäänitaso (LAeq,
22-7) on enintään 45 dB(A). Parvekkeet tulee lasittaa. Leikki -ja oleskelualueet tulee sijoittaa liikenteenmelulta suojaisiin paikkoihin. Korttelialueelle on varattava leikki- ja
oleskelualuetta vähintään 10 m²/asunto. Alue on ympäröitävä suojaistutuksin. Sallitusta kerrosalasta on rakennettava asunnon ulkopuolisina varastotiloina vähintään 8 m²/
asunto. Hulevesien viivyttämiseksi tulee tontin pinta-alasta vähintään 1/3 olla vettä
läpäisevää materiaalia, ja tontille tulee istuttaa puita ja pensaita. Rakennusluvan yhteydessä tulee esittää suunnitelma hulevesien hallinnasta tontilla. Rakennusten lämmitysmuoto tulee olla uusiutuviin energiamuotoihin perustuva järjestelmä. Autopaikkoja tulee varata tontilta vähintään 1,5 autopaikkaa/asunto. Autopaikat tulee kattaa.
AR-31 Rivitalojen ja muiden kytkettyjen asuinrakennusten korttelialue
AR-31 alueita kaava-alueelle sijoittuu kaksi, toinen Kutimäentien pohjoispuolelle ja
toinen Tuusulan kunnan rajalle Myllärinmutkan varteen. Alueiden tehokkuusluku on
0,40 ja suurin sallittu kerrosluku on kaksi. Korttelialueiden rajat on määrätty istutettaviksi alueiksi. Rakennuksen julkisivuissa tulee käyttää lämpimän sävyisiä värejä. Julkisivussa tulee korostaa sisääntuloa. Julkisivumateriaaleina voidaan käyttää puuta, tiiltä,
rappausta tai slammausta. Rakennuksen kattomuotona tulee olla harjakatto. Päärakennuksen kattovärin tulee olla grafiitin harmaa tai musta. Kaikkiin talousrakennuksiin, auto-, roskis- ja polkupyöräkatoksiin tulee rakentaa viherkatto, joka voi olla kattomuodoltaan pulpettikatto. Asuinrakennukset on suunniteltava siten, että päiväaikainen keskiäänitaso (LAeq, 7-22) 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). Leikki- ja oleskelualueet sekä parvekkeet on suojattava liikennemelulta siten, että päiväaikainen
keskiäänitaso (LAeq,7-22) on enintään 55 dB(A) ja että yöaikainen keskiäänitaso (LAeq,
22-7) on enintään 45 dB(A). Parvekkeet tulee lasittaa. Leikki -ja oleskelualueet tulee sijoittaa liikenteenmelulta suojaisiin paikkoihin. Korttelialueelle on varattava leikki- ja
oleskelualuetta vähintään 10 m²/asunto. Alue on ympäröitävä suojaistutuksin. Sallitusta kerrosalasta on rakennettava asunnon ulkopuolisina varastotiloina vähintään 8 m²/
asunto. Hulevesien viivyttämiseksi tulee tontin pinta-alasta vähintään 1/3 olla vettä
läpäisevää materiaalia, ja tontille tulee istuttaa puita ja pensaita. Rakennusluvan yhteydessä tulee esittää suunnitelma hulevesien hallinnasta tontilla. Rakennusten lämmitysmuoto tulee olla uusiutuviin energiamuotoihin perustuva järjestelmä. Autopaikkoja tulee varata tontilta vähintään 1,5 autopaikkaa/asunto. Autopaikat tulee kattaa.
AP-32 Asuinpientalojen korttelialue
AP-32 alue sijoittuu Myllärinmutkan varteen korttelin 4043 osaan. Alueelle saa rakentaa rivitaloja, kytkettyjä pientaloja ja erillisiä pientaloja. Tehokkuus on 0,25 ja suurin
sallittu kerrosluku on kaksi. Alueen läpi on kaavassa osoitettu ohjeellinen ajoyhteys.
Myllärinmutkan puolelta alueelle ei saa osoittaa ajoyhteyttä tontille. Korttelialueen rajat on määrätty istutettaviksi alueiksi. Risteysalueiden läheisyydessä on kaavassa
huomioitu näkyvyysalueet, jolla istutus tai muu näkemäeste saa olla enintään 60 cm
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liittymän liikenneväylien korkeuksien yläpuolella. Myllärinmutkan puoleiset asuinrakennukset tulee olla ilmeeltään kaksikerroksisia. Rakennusten ja rakennelmien tulee
muodostaa yhtenäinen kokonaisuus. Rakennusten tulee olla mittasuhteiltaan sopusointuisia ja muotokieleltään selkeälinjaisia. Rakennukset tulee toteuttaa useampana
erillisenä rakennusmassana tai selkeästi pitkiä julkisivuja porrastamalla. Rakennusten
julkisivumateriaalina tulee käyttää puuta, tiiltä, rappausta tai slammausta. Rakennuksen julkisivussa tulee käyttää lämpimän sävyisiä värejä. Rakennusten kattomuotona
tulee olla harjakatto, joka on kaltevuudeltaan 1:2. Päärakennuksen kattovärin tulee olla grafiitin harmaa tai musta. Kaikkiin talousrakennuksiin, auto-, roskis- ja polkupyöräkatoksiin tulee rakentaa viherkatto, joka voi olla kattomuodoltaan pulpettikatto.
Asuinrakennukset on suunniteltava siten, että päiväaikainen keskiäänitaso (LAeq,7-22)
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). Leikki- ja oleskelualueet sekä parvekkeet on
suojattava liikennemelulta siten, että päiväaikainen keskiäänitaso (LAeq,7-22) on enintään 55 dB(A) ja että yöaikainen keskiäänitaso (LAeq, 22-7) on enintään 45 dB(A). Parvekkeet tulee lasittaa. Leikki -ja oleskelualueet tulee sijoittaa liikenteenmelulta suojaisiin paikkoihin. Rakennettaessa 8 metriä lähemmäksi naapuritontin rajaa, ei asuinhuoneen pääikkunaa saa sijoittaa naapurin vastaiselle seinälle. Sallitusta rakennusoikeudesta on rakennettava asunnon ulkopuolisia varastotilojavähintään 8 m2/asunto. Hulevesien viivyttämiseksi tulee tontin pinta-alasta vähintään 1/2 olla vettä läpäisevää
materiaalia, ja tontille tulee istuttaa puita ja pensaita. Rakennusluvan yhteydessä tulee esittää suunnitelma hulevesien hallinnasta tontilla. Rakennusten lämmitysmuoto
tulee olla uusiutuviin energiamuotoihin perustuva järjestelmä. Tontille tulee varata 1,5
autopaikkaa/asunto.
AO-93 Erillispientalojen korttelialue
AO-93 alueet sijoittuvat Myllykivenkadun, Myllylenkin ja Viljalenkin varsiin. Suurin sallittu kerrosluku on kaikilla tonteilla kaksi. Myllärinmutkaan rajautuvan tontin asuinrakennuksen tulee olla ilmeeltään kaksikerroksinen. Korttelialueen rajat on määrätty istutettaviksi alueiksi. Risteysalueiden läheisyydessä on kaavassa huomioitu näkyvyysalueet, jolla istutus tai muu näkemäeste saa olla enintään 60 cm liittymän liikenneväylien korkeuksien yläpuolella. Kortteleille 4044 ja 4045 sijoittuu hulevesien viivyttämiseen ja hallintaan varattuja alueen osia. AO-93 alueen tontille saa rakentaa asunnon
kutakin täyttä 400 m2 kohti. Myllärinmutkaan rajautuvan tontin asuinrakennuksen tulee olla ilmeeltään kaksikerroksinen. Asuinrakennuksen tulee sijaita vähintään 4 metrin etäisyydellä naapuritontista. Autosuojan ja talousrakennuksen etäisyyden naapuritontin rajasta tulee olla vähintään 2 metriä. Naapurin suostumuksella rakennuksen voi
rakentaa 2 metriä lähemmäksi rajaa tai rajaan kiinni. Rakennusten julkisivumateriaalina tulee käyttää puuta, tiiltä, rappausta tai slammausta. Rakennuksen julkisivussa tulee käyttää lämpimän sävyisiä värejä. Rakennusten kattomuotona tulee olla harjakatto, joka on kaltevuudeltaan 1:2. Päärakennuksen kattovärin tulee olla grafiitin harmaa
tai musta. Kaikkiin talousrakennuksiin, auto-, roskis- ja polkupyöräkatoksiin tulee rakentaa viherkatto, joka voi olla kattomuodoltaan pulpettikatto. Sallitusta rakennusoikeudesta on rakennettava asunnon ulkopuolisia varastotilojavähintään 8 m2/asunto.
Hulevesien viivyttämiseksi tulee tontin pinta-alasta vähintään 1/2 olla vettä läpäisevää
materiaalia, ja tontille tulee istuttaa puita ja pensaita. Rakennusluvan yhteydessä tulee esittää suunnitelma hulevesien hallinnasta tontilla. Rakennusten lämmitysmuoto
tulee olla uusiutuviin energiamuotoihin perustuva järjestelmä. Tontille tulee varata 1,5
autopaikkaa/asunto.
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Pohjois-Kytömaan katu- ja vihersuunnitelmaluonnokset
Pohjois-Kytömaan asemakaavaa on laadittu yhteistyössä kaupunkitekniikan kanssa,
joka on laatinut alueelle katu- ja vihersuunnitelmaluonnokset (liitteet 9 ja 10). Katualueiden kaavaratkaisussa on huomioitu riittävät katualueiden tilavaraukset. Kutimäentie ja Myllärinmutka toimivat alueen kokoojakatuina, joiden kautta alueelle on tarkoitus toteuttaa uusi bussiyhteys. Kevyenliikenteenväylät sijoittuvat kokoojakatujen
varsiin sekä osittain kokonaan erilleen ajoväylistä. Asemakaavaluonnoksessa on huomioitu, että suunnittelualueelta voidaan järjestää liikenteellinen yhteys Tuusulan Risitikydön asemalle. Kuntarajat ylittävä kevyenliikenteenyhteys on tarkoituksena toteuttaa samaan aikaan, kun Pohjois-Kytömaan infraa rakennetaan.

KUVA 8. Liikennejärjestelyt
4.2

Alustava vaikutusten arviointi (täydennetään ehdotusvaiheessa)
Asemakaava vahvistaa Kytömaan asemaa kaupunkirakenteessa. Uudet rakentamisalueet toteuttavat kestävän kaupunkisuunnittelun mukaista rakennetta, joka hyödyntää
olemassa olevan kaupunkirakenteen, tieverkoston, kunnallistekniikan ja palvelujen läheisyyttä. Alueelta on hyvät ja toimivat yhteydet keskustaan ja rautatieasemalle, myös
kevyttä liikennettä käyttäen. Kaupunkirakenteen tiivistäminen parantaa joukkoliikenteen sekä lähipalveluiden mahdollisuuksia. Alueelle arvioidaan tulevan noin 210 asuntoa ja asukkaita noin 478. Asumisen tonttitarjonta paranee ja monipuolistuu. Rakentaminen on linjassa olemassa olevan rakentamisen kanssa.
Suunnittelualueen toteuttaminen edellyttää yhdyskuntateknisten verkostojen ja katujen rakentamista. Katualueiden suunnittelussa on huomioitu turvalliset liikenneyhteydet. Alueen toteuttaminen lisää jonkin verran liikennemääriä alueella.
Asemakaavalla turvataan alueen keskeisimmät ja tärkeimmät luonnonympäristöt osana kaupunkirakennetta. Asemakaavassa on huomioitu ekologiset viheryhteydet sekä
luonnon monimuotoisuuden kannalta merkittävät alueet.
Valtioneuvoston asettamia yöajan ohjearvoja ei AP-alueilla täysin saavuteta luonnoksen mukaisella massoittelulla. Ehdotusvaiheessa tutkitaan vielä, että tuleeko osa AP-
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alueiden tonteista toteuttaa kaksi kerroksisina ja voidaanko rakennusten sijoittelulla
parantaa meluntorjumista.
4.3

Nimistö
Nimistötoimikunta käsitteli kokouksessaan 15.10.2020/16 § Pohjois-Kytömaan asemakaavan nimistöä. Nimistötoimikunta päätti esittää seuraavaa nimistöä katualueille:
Myllärinmutka, Myllykivenkatu, Myllylenkki, Viljalenkki, Ohrakatu, Ruiskatu ja Kaurakatu, kevytväylille esitettiin nimiä: Myllärinpolku ja Talonväenpolku, leikkipuistolle esitettiin nimeksi Myllypuisto ja Myllypuron lähiympäristön aluetta esitettiin nimettäväksi Myllypuronniityksi.
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5

ASEMAKAAVAN TOTEUTUS
Asemakaavan toteuttamista ohjaavat asemakaavakartta, selostus ja rakennusjärjestys.
Suunnittelualueen toteuttaminen on mahdollista, kun asemakaava on saanut lainvoiman ja uudet tontit on muodostettu ja merkitty kiinteistörekisteriin. Keravan kaupunki
valvoo normaalina viranomaisvalvontana alueen jatkosuunnittelua, rakentamista ja
kehittämistä.

