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Osallistumis- ja arviointisuunnitelma (OAS)
(MRL 63 §)
Kaupunkisuunnittelu

8.2.2012

Asemakaavan muutos (2275) Kankurinkatu
Asemakaavan muutos 2. Killan kaupunginosan kortteleille 72 ja 86 sekä puisto- ja katualueille
Aloite

Asemakaavan muutostyöhön on ryhdytty kaupungin aloitteesta.

Suunnittelualue

Suunnittelualue sijaitsee 2. Killan kaupunginosassa, n. 1 km:n päässä kaupungin keskustasta.
Kaavamuutosalueen koko on noin 3,7 ha.

Suunnittelun tavoite

Kaavamuutoksen tavoitteena on mahdollistaa yhtiömuotoisten asuntojen rakentaminen alueelle.

Lähtötiedot

•
•
•
•

•
•
•

Nykytilanne: Suunnittelualueella on puistoa ja katualuetta. Erillispientalojen korttelialueet eivät ole toteutuneet.
Maanomistus: Koko suunnittelualue on kaupungin omistuksessa.
Valtakunnalliset alueidenkäyttötavoitteet
4.6 Helsingin seudun erityiskysymykset:
Yleistavoitteet mm:
"Helsingin seudulla edistetään joukkoliikenteeseen, erityisesti raideliikenteeseen tukeutuvaa ja eheytyvää yhdyskuntarakennetta. Seudun keskuksia vahvistetaan asunto-, työpaikka- ja palvelukeskuksina."
Erityistavoitteet mm:
"Riittävän asuntotuotannon turvaamiseksi on alueidenkäytössä varmistettava tonttimaan riittävyys."
"Alueidenkäytön suunnittelussa merkittävä rakentaminen tulee sijoittaa
joukkoliikenteen, erityisesti raideliikenteen palvelualueelle. Alueidenkäytön mitoituksella tulee parantaa joukkoliikenteen toimintaedellytyksiä ja
hyödyntämismahdollisuuksia."
Maakuntakaava: Maakuntakaavassa alue on taajamatoimintojen aluetta.
Yleiskaava: Alue on oikeusvaikutteisessa valtuuston 14.6.2004 hyväksymässä yleiskaavassa merkitty kerrostalovaltaiseksi asuntoalueeksi (AK)
ja lähivirkistysalueeksi (VL).
Asemakaava: Suunnittelualueella on voimassa kolmea eri asemakaavaa:
ak 2226 (hyväksytty 21.5.2007), ak 1568 (hyväksytty) 22.10.1087 ja ak
998 (hyväksytty 3.12.1979). Suunnittelualue on kaavoitettu erillispientalojen korttelialueeksi (AO-64) sekä puisto- (VP ja P4) ja katualueeksi
(Kankurinkatu).
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Osalliset

− Kaava-alueen ja lähialueen maanomistajat ja haltijat sekä asukkaat
− Keravan kaupungin asiantuntijaviranomaiset
− Keravan Omakotiyhdistys ry
− Keravan ympäristönsuojeluyhdistys ry
− Kerava Seura ry
− Keravan vammaisneuvosto
− Uudenmaan ELY- keskus
− Tuusulan kunta
− Elisa Oyj
− Sonera Carrier Networks Oy
− Keski-Uudenmaan vesiensuojelun kuntayhtymä
− Tuusulan seudun vesilaitos kuntayhtymä
− Keravan Energia Oy
− Fortum Power and Heat Oy - Heat, kaukolämpöliikentoiminta
− Keski-Uudenmaan ympäristökeskus
− Keski-Uudenmaan pelastuslaitos
Luettelo ei ole kattava ja sitä voidaan tarkistaa ja täydentää suunnittelun aikana.

Viranomaisyhteistyö

Viranomaisneuvottelua ei järjestetä.

Selvitettävät vaikutukset

Vaikutusten selvittämisen tarkoituksena on jo suunnittelun aikana saada tietoa suunnitteluratkaisujen merkityksestä ja siten parantaa lopullisen suunnitelman laatua.
Todennäköisesti merkittävimmät asemakaavan vaikutukset, joita suunnittelun yhteydessä tulee selvittää:
Vaikutukset rakennettuun ympäristöön kuten yhdyskuntarakenteeseen ja
kaupunkikuvaan sekä vaikutukset terveellisyyteen ja turvallisuuteen kuten,
liikenneturvallisuuteen ja ihmisten elinoloihin ja terveyteen.
Selvitettävät vaikutukset määritellään tarkemmin kaavoituksen yhteydessä.
Vaikutusten selvittäminen perustuu alueelta käytössä oleviin perustietoihin,
alueella suoritettuihin maastokäynteihin, osallisilta saataviin lähtötietoihin,
lausuntoihin ja huomautuksiin sekä laadittavien suunnitelmien ympäristöä
muuttavien ominaisuuksien analysointiin.
Vaikutukset arvioidaan kaavatyön yhteydessä yhteistyössä niiden viranomaisten kanssa, joiden toimialaa kysymykset koskevat.

Lausunnot

Asemakaavan muutosehdotuksesta pyydetään virallinen lausunto seuraavilta:
− Keravan kaupungin asianomaiset lautakunnat
− Keravan Omakotiyhdistys ry
− Keravan ympäristönsuojeluyhdistys ry
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Osallistuminen ja
vuorovaikutuksen
järjestäminen ja
suunniteltu käsittelyaikataulu

Kerava Seura ry
Keravan vammaisneuvosto
Uudenmaan ELY- keskus
Tuusulan kunta
Elisa Oyj
Sonera Carrier Networks Oy
Keski-Uudenmaan vesiensuojelun kuntayhtymä
Tuusulan seudun vesilaitos kuntayhtymä
Keravan Energia Oy
Fortum Power and Heat Oy - Heat, kaukolämpöliikentoiminta
Keski-Uudenmaan ympäristökeskus

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma
Osallistumis- ja arviointisuunnitelma (OAS) on asiakirja, joka laaditaan kaavoitustyön alkaessa ja sen tehtävänä on kertoa osallisille siitä:
•
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
•
kuka valmistelee kaavaa ja mistä saa lisää tietoa
Mielipiteiden esittäminen mahdollisimman aikaisessa vaiheessa mahdollistaa
paremmin niiden huomioimisen suunnittelutyössä.
Aloitusvaihe / Helmikuu 2012
Kaavamuutoksen vireilletulosta ja OAS:n nähtävilläolosta tiedotetaan ja OAS
asetetaan nähtäville mielipiteiden esittämistä varten kahden viikon ajaksi.
Osallistumis- ja arviointisuunnitelmaan (OAS) voi esittää muutoksia ja täydennyksiä vielä suunnitteluprosessin aikana ja siitä saa lisätietoja suunnittelijalta.
Valmisteluvaihe / Kesäkuu 2012
Kaavaluonnos laaditaan ja se hyväksytetään kaupunkikehitysjaostossa asetettavaksi nähtäville ja lausunnoille. Luonnos on nähtävillä kaksi viikkoa mielipiteiden esittämistä varten ja siitä tiedotetaan sovitulla tavalla.
Ehdotusvaihe / Lokakuu 2012
Luonnoksesta saatujen mielipiteiden, lausuntojen ja selvitysten pohjalta laaditaan muutosehdotus, jonka kaupunkikehitysjaosto hyväksyy ja asettaa julkisesti nähtäville 30 päivän ajaksi. Ehdotuksen nähtävilläolosta tiedotetaan ja
mahdolliset muistutukset tulee jättää kirjallisena 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, lähetään
kaupungin perusteltu kannanotto kaupunkikehitysjaoston käsittelyn jälkeen.
Hyväksymisvaihe / Helmikuu 2013
Asemakaavan muutoksen hyväksyy kaupunginvaltuusto kaupunkikehitysjaoston ja kaupunginhallituksen esityksestä.
Kaupunginvaltuuston hyväksymispäätöksestä tiedotetaan kuuluttamalla siitä
kaupungin ilmoitustaululla, lehtikuulutuksin Kaupunkilehti Vartissa ja KeskiUusimaa lehdessä sekä kaupungin kotisivuilla Internetissä (www.kerava.fi).
Kaupunginvaltuuston hyväksymä kaavamuutos on nähtävillä Keravan kaupungin kaupunkisuunnittelun kotisivuilla. Tässä vaiheessa kirjeellä tiedotetaan vain niille, jotka ovat sitä erikseen ehdotuksen nähtävilläoloaikana pyytäneet ja antaneet yhteystietonsa.
Päätöksen voimaantulo /Huhtikuu 2013
Kaavan hyväksymispäätös saa lainvoiman noin kuuden viikon kuluttua hyväksymisestä, mikäli päätöksestä ei valiteta.
Kaavamuutos tulee voimaan, kun siitä on
•
kuulutettu Keski-Uusimaa -lehdessä, Kaupunkilehti Vartissa, kaupungin
ilmoitustaululla, kirjastossa ja internetissä (www.kerava.fi).

Asemakaavan muutoksen valmistelija ja yhteystiedot
Valmistelija
Asemakaavan valmistelusta vastaa
kaavasuunnittelija Jouni Määttä
Puhelin: 040 318 2376
Sähköposti: jouni.maatta(at)kerava.fi

Yhteystiedot
Keravan kaupunki, Kaupunkikehitys, Kaupunkisuunnittelu
Postiosoite: PL 123, 04201 Kerava
Käyntiosoite: Kaupungintalo, Kauppakaari 11
Faksi: 09 2949 2101

16.2.2012
päivitetty 7.5.2018

KANKURINKATU
OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA
Asemakaavan muutos (2275)
Asemakaavan muutos koskee 2. Kiltan kaupunginosan kortteleita 72 ja 86 sekä puistoaluetta.

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

Kaupunkikehityspalvelut

Käyntiosoite: Kultasepänkatu 7

Vaihde: (09) 294 91

Internet: www.kerava.fi

SUUNNITTELUTEHTÄVÄ
Asemakaavamuutoksen laatimiseen on ryhdytty kaupungin aloitteesta vuonna 2012. Keväällä
2018 kaavahanketta lähdettiin edistämään yhteistyössä Avain rakennuttaja Oy:n kanssa. Asemakaavamuutoksen tarkoituksena on mahdollistaa uusien asuinkerrostalojen rakentaminen rakentamattomien erillispientalokortteleiden ja pienen puistoalueen tilalle.
SUUNNITTELUTILANNE
Nykytilanne
Suunnittelualue sijaitsee Kiltan kaupunginosassa noin 1,2 km etäisyydellä Keravan keskustasta
länteen. Muutosalueen pinta-ala on noin 7689 m2. Alue rajoittuu idästä Kankurinkatuun ja lännestä Tuusulan, Jukolantiehen. Suunnittelualue muodostuu 38 metriä leveästä tasaisesta eteläpohjoissuuntaisesta nurmikko- ja lehtipuumetsikkökaistaleesta. Alueen lähiympäristö on rakennettua kerros- ja pientaloaluetta.

Suunnittelualueen likimääräinen rajaus ilmakuvalla 2016.
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Maanomistus
Suunnittelualue on kokonaan Keravan kaupungin omistuksessa.
Maakuntakaava
Uudenmaan vahvistettujen maakuntakaavojen yhdistelmässä suunnittelualue sijoittuu
taajamatoimintojen alueelle. Muutosalueen
läheisyydessä, eteläpuolelle maakuntakaavassa on osoitettu viheryhteystarve.

Ote maakuntakaava yhdistelmästä
(suunnittelualueen sijainti merkitty
keltaisella) >

Yleiskaava
Alue on merkitty oikeusvaikutteiseen valtuuston 7.11.2016 hyväksymään Keravan yleiskaavaan 2035 kehitettäväksi kerrostalovaltaiseksi asuntoalueeksi (AK-2).

Ote Keravan ylesikaavasta 2035
(suunnittelualueen sijainti merkitty
punaisella) >
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Asemakaava
Alueella on voimassa asemakaava, joka on tullut voimaan 23.7.2007. Asemakaavassa suunnittelualue on osoitettu erillispientaloalueeksi ja puistoalueeksi. Rakennusoikeutta alueella on yhteensä
1800 k-m2. Asemakaavaan on merkitty alueella olevia maanalaisia johtoja ja putkia.

Ote ajantasa-asemakaavasta, punaisella muutosalueen rajaus.

Päätökset
Suunnittelualuetta koskevat päätökset.










Keravan yleiskaava 2035
Keravan kaupungin rakennusjärjestys
Keravan kaupunkistrategia 2020
Maankäyttösuunnitelma 2050
Asuntopoliittinen ohjelma 2016-2020
Asuntostrategia 2025
Keravan Keskustan kehittämisen työryhmän raportti
HLJ-2015 liikennejärjestelmäpäätös
Keravan liikennejärjestelmäsuunnitelma 2035
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VAIKUTUKSET
Asemakaavamuutoksen valmistelun yhteydessä arvioidaan sen vaikutuksia mm. ympäröiviin alueisiin, kaupunkikuvaan, liikenne- ja pysäköintijärjestelyihin 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,
Keravan Yrittäjät ry ja Keravan Vammaisneuvosto
Kaupungin asiantuntija ja luottamuselimet
Viranomaiset: Uudenmaan ELY-keskus, Tuusulan kunta, Tuusulan seudun vesilaitos kuntayhtymäKeski-Uudenmaan ympäristökeskus, Keski-Uudenmaan pelastuslaitos ja KeskiUudenmaan maakuntamuseo
Muut yhteistyö- ja asiantuntijatahot: Sonera Carrier Networks Oy, Elisa Oyj ja Keravan
Energia Oy sekä Fingrid Oyj

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.
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 2012 OAS:n päivitys kevät 2018
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 syksy 2018
Asemakaavamuutoksen luonnosta laadittaessa huomioidaan mahdollisuuksien mukaan osallistumis- ja arviointisuunnitelmasta saadut mielipiteet. Asemakaavamuutoksen luonnoksen nähtävilläolosta tiedotetaan, ja luonnos asetetaan nähtäville mielipiteiden esittämistä varten kuukauden
ajaksi. Mahdolliset mielipiteet luonnoksesta tulee jättää nähtävilläolon aikana.
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Ehdotusvaihe talvi 2018
Luonnoksesta saadut mielipiteet huomioidaan mahdollisuuksien mukaan asemakaavamuutoksen
ehdotuksessa, jonka kaupunkikehitysjaosto hyväksyy ja asettaa julkisesti nähtäville 30 päivän ajaksi.
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.
Muistutuksen tehneille, jotka ovat ilmoittaneet osoitteensa, ilmoitetaan kaupungin perusteltu
kannanotto esitettyyn mielipiteeseen.
Hyväksymisvaihe kevät 2019
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 kaupunkikehityspalveluiden kotisivuilla.
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 kevät 2019
Kaavan/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
Viranomaisneuvottelua ei järjestetä, koska asemakaavamuutos ei koske valtakunnallisia tai tärkeitä seudullisia alueidenkäyttötavoitteita eikä muutoin ole maankäytön, luonnonarvojen, kulttuuriympäristön tai valtion viranomaisen toteuttamisvelvollisuuden kannalta merkittävä. Viranomaisyhteistyö järjestetään käyttämällä lausuntomenettelyä.
ASEMAKAAVAMUUTOKSEN VALMISTELIJA JA YHTEYSTIEDOT
Valmistelija

Yhteystiedot

Tommi Jääskeläinen
Kaava-arkkitehti
Puhelin: 040 318 2388
Sähköposti: tommi.jaaskelainen@kerava.fi

Keravan kaupunki
Kaupunkikehityspalvelut
Kultasepänkatu 7
PL 123, 04250 KERAVA
Sähköposti: kaupunkisuunnittelu@kerava.fi
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KANKURINKATU, ASEMAKAAVAMUUTOS (2275)
Yhteenveto osallistumis- ja arviontisuunnitelman lausunnoista ja mielipiteistä
sekä niihin laaditut vastineet
Lausunnot pyydettiin alla olevaan taulukkoon merkityiltä tahoilta. Mikäli lausunto on
jätetty, niin sen saapumispäivämäärä on merkitty taulukkoon.
TIEDOKSI/LAUSUNTOPYYNNÖT:

Pyydetty
Keravan Omakotiyhdistys
Keravan ympäristönsuojeluyhdistys ry
Kerava-seura
Keravan Vammaisneuvosto
Keravan Yrittäjät ry
Uudenmaan Ely-keskus, tiedoksi
Tuusulan kunta
Tuusulan seudun vesilaitos kuntayhtymä
Elisa Oyj
Sonera Carrier Networks Oy
Keravan Energia Oy
Keski-Uudenmaan pelastuslaitos
Keski-Uudenmaan ympäristökeskus
Keravan kaupunkitekniikka
Rakennusvalvonta, tiedoksi

Saatu

11.4.2012

22.3.2018
5.4.2012
27.3.2012
4.4.2012
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LAUSUNTOJEN YHTEENVETO JA VASTINEET NIIHIN
1. Keravan Vammaisneuvosto
Keravan Vammaisneuvoston lausunnossa oltiin huolissaan kasvavasta henkilöliikenteen vaikutuksesta kapeilla kaduilla koulun ja asuinrakentamisen läheisyydessä. Kevyen liikenteen väyliin toivottiin erityisesti kiinnittämään huomiota, jalankulkuliikenne
tulee erottaa ajoneuvoliikenteestä. Meluselvitystä suositeltiin laadittavaksi liikenneturvallisuuskartoituksen yhteydessä. Lausunnossa mainittiin myös, että korkeuserot saattavat tuoda kohtuuttomia haasteita liikuntarajoitteisille.
Vastine
Suunnittelualueelta on useita kevyen liikenteen raitteja Keravan keskustaan, Tuusulaan, lähikaupalle ja Killan koululle. Kevytväylät on alueella erotettu muusta liikenteestä.
Keravan yleiskaavan yhteydessä on tehty liikennejärjestelmäsuunnitelma, jossa on
selvitetty myös melua. Selvityksen mukaan tie-, raide- ja lentoliikennne ei ylitä
valtioneuvoston (993/92) asettamia melun ohjearvoja.
Alueella korkeuserot ovat vähäisiä ja ne eivät ylitä ohjeellisia kevyen liikenteen esteettömyysarvoja.
2. Tuusulan seudun vesilaitos kuntayhtymä
Alueella ei ole Tuusulan seudun vesilaitoksen käytössä tai muutoin intressissä olevia
pohjavesialueita, eikä sillä ole huomautettavaa kaavan johdosta pohjavesien suojelumieIessä.
Alueen länsirajalla sijaitsee vesilaitoksen yhdysvesijohtoja sekä mittausasemia 2 kpl. Näiltä asemilta
vesijohdot jatkuvat itään, kuitenkin siten, että ovat Keravan Kaupunkitekniikan omistuksessa ja
hallinnassa. Oheiseen liitekarttaan
on piirretty kuntayhtymän johdot
ja mittausasemat. Vesijohdoilla on
ratkaiseva merkitys veden toimituksessa Keravalle ja mahdolliset
muutostyöt tulee suunnitella ja
ajoittaa näillä ehdoilla.
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Vastine
Asemakaavassa huomioidaan mittausasemat sekä johdot. Mittausasemille ja johdoille
kaavassa osoitetaan paikat osa-alueen rajauksina. Kaavaa laadittaessa neuvotellaan
kaupunkitekniikan kanssa putkivarauksista.
3. Sonera Carrier Networks Oy
Ei lausuttavaa.
4. Keravan Enrergia
Keravan Energian lausunnon mukaan alue on mahdollista liittää
kaukolämpöverkostoon.
5. Keski-Uudenmaan ympäristökeskus
Keski-Uudenmaan ympäristökeskus esittää, että suunnittelun yhteydessä tulisi kiinnittää huomiota alueen merkitykseen osana kaupungin viherverkostoa. Lähistöllä on lisäksi sijainnut aiemmin kauppalan vanha kaatopaikka (lähellä Sarvimäentietä?)
Vastine
Suunnittelussa kiinnitetään huomioita alueen kytkeytymiseen Ymmyrkäisen puistoalueeseen. Suunnittelualue ei sijaitse vanhalla kaatopaikalla.

MIELIPITEET
Mielipiteitä ei jätetty.
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Yhteenveto päivitetyn osallistumis- ja arviontisuunnitelman lausunnoista ja
mielipiteistä sekä niihin laaditut vastineet
Lausunnot pyydettiin alla olevaan taulukkoon merkityiltä tahoilta. Mikäli lausunto on
jätetty, niin sen saapumispäivämäärä on merkitty taulukkoon.

TIEDOKSI/LAUSUNTOPYYNNÖT:

Pyydetty
Keravan Omakotiyhdistys
Keravan ympäristönsuojeluyhdistys ry
Kerava-seura
Keravan Vammaisneuvosto
Keravan Yrittäjät ry
Uudenmaan Ely-keskus, tiedoksi
Tuusulan kunta
Tuusulan seudun vesilaitos kuntayhtymä
Elisa Oyj
Telia
Keravan Energia Oy
Fingrid Oyj
Keski-Uudenmaan pelastuslaitos
Keski-Uudenmaan ympäristökeskus
Keravan kaupunkitekniikka
Rakennusvalvonta, tiedoksi

Saatu

10.8.2018

9.8.2018
5.7.2018
6.8.2018
4.7.2018
23.7.2018
13.8.2018

27.7.2018
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LAUSUNTOJEN YHTEENVETO JA VASTINEET NIIHIN
1. Keravan Vammaisneuvosto
Keravan Vammaisneuvosto toteaa, että Killan palvelutarjonta on heikko. Matka keskustaan saattaa olla vanhuksille ja liikuntarajoitteiselle raskas.
Vastine
Suunnittelualue sijaitsee noin kilometrin etäisyydellä Keravan asemalta ja keskustan
palveluista ja ne ovat helposti tavoitettavissa julkisilla ja yksityisillä ajoneuvoilla tai kävellen ja pyöräillen. K-Market Parila sijaitsee noin 400 metrin etäisyydellä.
2. Tuusulan kunta
Keravan puolelle suunnitellut asuinkerrostalojen ei tule luoda muurimaista vaikutelmaa Jukolantien suuntaan. Uuden rakentamisen tulee soveltua ympäristöönsä.
Vastine
Tavoitteena alueelle on rakentaa neljä pistetaloa, jotka eivät muodosta muuria Jukolanten suuntaan. Uudisrakentaminen pyritään sovittamaan ympäristöön. Kerrosluvussa
noudatetaan lähiympäristön kerroslukua. Kaavassa määrätään, että rakennusten tulee
olla massoittelultaan ja julkisivujen sommittelultaan sellaisia, että ne muodostavat
kaupunkikuvallisesti korkeatasoisen kokonaisuuden. Rakennuksen julkisivut on pääasiassa rakennettava kiviaineisesta materiaalista tai peittomaalatusta puusta tai vastaavasta kaupunkikuvallisesta korkeatasoisesta materiaalista. Mahdolliset elementtisaumat tulee häivyttää sauman sijoituksen tai julkisivun pintarakenteen avulla.
3. Tuusulan seudun vesilaitos kuntayhtymä
Ei uutta lausuttavaa päivitetystä osallistumis- ja arviointisuunnitelmasta.
4. Elisa Oyj
Elisa 0yj:IIa sijaitsee käytössä oleva kaapelireitti suunnittelualueella. Reitti kulkee
poikki suunnittelualueen Kankurinkadulta Jukolantielle. Yhtiö toivoo, että tämä
kaapelireitti otetaan huomioon suunnittelussa, jotta reitti voisi jatkossakin sijaita
nykyisellä sijainnillaan.
Vastine
Olemassa olevia maanalaista johtoa varten kaavassa varataan osa-alueen osa. Nykyiset
johdot ja putket pyritään säilyttämään paikoillaan.
5. Telia
Telialla huomioitavaa, että meillä menee kaapelireitti koululle. Jos kaapeleita tarvitsee
siirtää, niin tulee siitä ilmoittaa hyvissä ajoin.
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Vastine
Olemassa olevia maanalaista johtoa varten kaavassa varataan osa-alueen osa. Nykyiset
johdot ja putket pyritään säilyttämään paikoillaan.
6. Keravan Energia Oy

Suunnittelualueella sijaitsee 0,4kV ilmalinja ja maakaapeli. Mahdollisista
siirtokustannuksista vastaa työn tilaaja. Suunnittelualueen rakennukset ovat
liitettävissä kaukolämpöön.
Vastine
Olemassa olevia maanalaista johtoa varten kaavassa varataan osa-alueen osa. Nykyiset
johdot ja putket pyritään säilyttämään paikoillaan. Kerrostaloissa yleensä käytetään
lämmitysmuotona kaukolämpöä, harvemmin jotain muuta, kuten maalämpöä.
7. Fingrid Oyj

Alueella ei ole Fingrid Oyj:n voimajohtoja eikä muita toimintoja. Fingridillä ei
ole siten tarvetta ottaa kantaa kaavan sisältöön.
8. Kaupunkitekniikka
Kaupunkitekniikalla ei ole huomautettavaa OAS:aan

MIELIPITEET
Mielipiteitä ei jätetty.
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TONTTIJAKO
Kaava-alueen korttelialueille on laadittava sitova tonttijako.
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ASEMAKAAVAMERKINNÄT JA -MÄÄRÄYKSET

AK-90

Asuinkerrostalojen korttelialue.
Asemakaavassa osoitetun kerrosalan lisäksi saa rakentaa yhteensä enintään 10 %
asemakaavassa osoitetusta kerrosalasta asumista palvelevia asunnon ulkopuolisia
varasto-, huolto-, askartelu-, kerho-, sauna- tai vastaavia tiloja rakennuksen
kaikkiin kerroksiin, ullakolle tai piha-alueelle. Porrashuoneiden kaikkien kerrosten
sisäänkäyntitasojen 15 m2 ylittävää osaa ei lasketa rakennusoikeuteen, mikäli se
lisää viihtyisyyttä ja parantaa tilasuunnittelua ja mikäli kukin kerrostasanne saa
riittävästi luonnonvaloa.
Rakennusten tulee olla massoittelultaan ja julkisivujen sommittelultaan sellaisia, että
ne muodostavat kaupunkikuvallisesti korkeatasoisen kokonaisuuden. Rakennuksen
julkisivut on pääasiassa rakennettava kiviaineisesta materiaalista tai peittomaalatusta
puusta tai vastaavasta kaupunkikuvallisesta korkeatasoisesta materiaalista. Mahdolliset
elementtisaumat tulee häivyttää sauman sijoituksen tai julkisivun pintarakenteen
avulla.
Parvekkeet tulee lasittaa.
Asuinrakennuksista tulee olla maantasoinen autopaikoista erotettu turvallinen kulku
leikki- ja oleskelualueelle, ja porrashuoneista tulee olla suora yhteys pihalle.
Autopaikkoja tulee varata vähintään 1 ap / 100 k-m2 asuinkerrosalaa. 1/3
autopaikoista tulee sijoittaa katettuun tilaan. Autopaikoitukseen käytettävää tilaa ei
lasketa rakennusoikeuteen. Katoksettomat autopaikat tulee jakaa puu- ja
pensasistutuksin enintään viiden autopaikan ryhmiin.

VP

Puisto.

3 m kaava-alueen rajan ulkopuolella oleva viiva.

2

Kaupunginosan raja.

Korttelin, korttelinosan ja alueen raja.

Osa-alueen raja.

Ohjeellinen osa-alueen raja.

2
KIL
84

Kaupunginosan numero.

Kaupunginosan nimi.

Korttelin numero.
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KANKURINKATU

2000

VI

Kadun, tien, katuaukion, torin, puiston tai muun yleisen alueen nimi.

Rakennusoikeus kerrosalaneliömetreinä.

Roomalainen numero osoittaa rakennusten, rakennuksen tai sen osan suurimman
sallitun kerrosluvun.
Rakennusala.

t
a

le

Rakennusala, jolle saa sijoittaa talousrakennuksen.

Auton säilytyspaikan rakennusala.

Leikki- ja oleskelualueeksi varattu alueen osa.

Istutettava alueen osa.

Säilytettävä/istutettava puurivi.

Katu.

et-2
pp/h
pp

Rakennusala yhdyskuntateknistä huoltoa varten.

Yleiselle jalankululle ja polkupyöräilylle varattu alueen osa, jolla huoltoajo on sallittu.

Ohjeellinen jalankululle ja polkupyöräilylle varattu alueen osa.

Maanalaista johtoa varten varattu alueen osa.

Katualueen rajan osa, jonka kohdalta ei saa järjestää ajoneuvoliittymää.

LIITE 5.
KERAVA, 2. KILTA
KANKURINKATU
Asemakaavan muutos koskee Killan kaupunginosan kortteleita 72 ja 64 sekä katu- ja
puistoalueita.
Asemakaavan muutoksella muodostuu Killan kaupunginosan kortteli 64 sekä katu- ja
puistoalueita.

Keravalla x. päivänä xxxkuuta 201x.

Tiina Hartman, va. kaupunkikehitysjohtaja

Tommi Jääskeläinen, kaava-arkkitehti

Kartta täyttää asememakaavan pohjakartalle säädetyt vaatimukset.

Tiina Hartman, kaupungingeodeetti

Asemakaava siihen liittyvine selostuksineen on kaupunginhallituksen päätöksen
(x.x.20xx / xxx §) mukainen.

Sanna Saariniemi, kaupunginsihteeri

Kaupunginhallitus

x.x.201x

Kaupunkikehitysjaosto

XX.X.201x

Nähtävilläolo MRL 65§, MRA 27§ (ehdotus)

XX.XX.-XX.XX.201x

Kaupunkikehitysjaosto

xx.x.201x

Osallisten kuuleminen MRL 62§, MRA 30§ (luonnos)

xx.xx.-xx.xx.201x

Kaupunkikehitysjaosto

19.9.2018

Osallisten kuuleminen MRL 62§, MRA 30§ (OAS, päivitys)

4.7.-10.8.2018

Osallisten kuuleminen MRL 62§, MRA 30§ (OAS)

22.3.-5.4.2012

Vireilletulo

21.3.2012

KAAVAN NIMI

KAAVATUNNUS

2275

KANKURINKATU

KERAVAN KAUPUNKI

PVM

MITTAKAAVA

LAATIJA/PIIRTÄJÄ
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INSINÖÖRITOIMISTO
Severi Anttonen Ky
Mäntytie 4, 00270 Helsinki

e-mail: severi.anttonen@kolumbus.fi
p. (09) 2410006 tai 0400 465861, fax (09) 2412311

2479
KOY NIKKARINKRUUNU
KILLAN KORTTELIT 72 JA 86
Pörkiöntie
04200 KERAVA

RAKENNETTAVUUSSELVITYS

Tiedot eivät ole riittäviä rakentamista varten!
1. YLEISTÄ
KOY Nikkarinkruunun toimeksiannosta Insinööritoimisto Severi Anttonen
Ky on tehnyt pohjatutkimuksen ja laatinut tämän rakennettavuusselvityksen
Keravan Killan kaupunginosassa Pörkiöntien länsipuolella Nahkurinpolusta
etelään sijaitseville kortteleille K72 ja K86. Tutkimuksen tarkoituksena on
ollut selvittää alustavasti korttelien pohjasuhteet ja mahdollisten uudisrakennusten ja kunnallistekniikan perustamistavat. Nykyisessä asemakaavassa alue on osoitettu omakotitalojen korttelialueiksi.
Rakentamista varten pohjatutkimuksia tulee täydentää vastaamaan tehtyjä
suunnitteluratkaisuja. Erityisesti tulisi ottaa savikerroksesta maanäytteitä
painumien ja paaluihin vaikuttavan negatiivisen vaippahankauksen suuruuden määrittämiseksi. Myös heikkolujuisen savikerroksen leikkauslujuus
on syytä määrittää siipikairalla paalujen nurjahduskestävyyden tarkastamiseksi.
2. TEHDYT TUTKIMUKSET
Tarkasteltavissa kortteleissa on tehty pohjatutkimuksina painokairaukset
kuudessa pisteessä. Maanpinnan korkeusasema on mitattu tutkimuspisteiden kohdalla. Pohjavedenpinnan korkeusasema on mitattu pisteessä nro 5.
Kallionpintaa ei ole varmistettu porakonekairauksin.
Tutkimuspisteiden sijainnit ja korkeusasemat on esitetty karttapiirustuksessa 1 – 2479 ja kairausten perusteella laadittu pohjatutkimusleikkaus piirustuksessa 2 – 2479.

3. POHJASUHTEET
Nykyisin tutkimusalue on pääosin puistomaista hoitonurmea jonka länsireunassa kasvaa lehtipuita. Eteläisemmän korttelin K86 eteläpuolella on
valtaoja, joka vitaa kohti etelää. Pohjaveden taso on mitattu tutkimuspisteeseen nro 5 asennetusta työnaikaisesta havaintoputkesta, jossa se oli
15.05.2017 lähes maanpinnan tasossa. Rakennuspaikka ei sijaitse vedenhankintaa varten merkittävällä pohjavesialueella.
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Korttelien maanpinta on tasainen viettäen loivasti pohjoisesta etelään tasolta noin +41,5 tasolle noin +40,0. Korttelien itäpuolella oleva Pörkiöntie
on nykyisin rakennettu noin 70 metrin päähän Nahkurinkadusta etelään.
Kadun tasaus noudattelee korttelialueiden itärajan maanpinnan tasoa.
Ylimpänä maakerroksena on alle 0,5 metrin paksuisen humuskerroksen alla noin 1,2 – 1,6 metrin paksuinen kuivakuorisavi. Kairauspisteessä nro 2
on havaittu noin 0,5 metrin paksuinen täytekerros. Alueen pohjoisosassa
on kuivakuoren alla enimmillään noin 4,5 metrin paksuinen kerros laihaa eli
silttistä savea. Muualla kuivakuoren alapuolella oleva savikerros on lihavaa
eli varsinkin yläosastaan lujuudeltaan heikkoa. Savikerroksen paksuus on
noin 9,5 – 11,0 metriä. Savesta ei ole tehty siipikairausta, mutta sen painokairausvastus on paikoin melko heikkoa. Sen suljetun leikkauslujuuden
voidaan arvioida olevan korkeintaan noin su = 10 kN/m2.
Saven alapuolella on noin 1 – 4 metrin paksuinen kerros silttiä. Alimpana
on tiivis pohjamoreeni. Kairaukset ovat pysähtyneet moreenissa oleviin kiviin tai kallioon noin 10,6 – 20,0 metrin syvyydessä maanpinnasta.
Pohjamaa on routivaa ja saattaa herkästi häiriintyä veden ja tärinän vaikutuksesta.
4. PERUSTAMINEN
Kortteleihin rakennettavat rakennukset perustetaan kantavaan maakerrokseen tai kallioon lyötävillä teräsbetonisilla tai teräksisillä tukipaaluilla, esimerkiksi Rautaruukin (SSAB) RR- tai RRs-teräsputkipaaluilla. Alimmat lattiat tehdään kantavina ja alapohjien alustatilat tuuletetaan.
Paalutuksen suunnittelussa ja paalutustyössä on noudatettava RIL:n ja
SGY:n Paalutusohjetta PO-2011 (RIL 254-2011) ja Pienpaalutusohjetta
PPO-2007 (RIL 230-2007). Kohteen geotekninen luokka on GL2 ja paalutustyöluokka on seuraamusluokassa CC2 (SFS-EN 1990) paalutustyöluokka PTL2, jolloin teräsbetonisten tukipaalujen geotekninen kantavuus on
psall = 7 MN/m2.
Teräspaalujen mitoittavana tekijänä ei aina ole geotekninen kantavuus,
vaan rakenteellinen kantavuus huomioiden nurjahdus- ja korroosiotekijät
(RIL-230-2007, Pienpaalutusohje PPO). Paalujen geoteknisessa ja rakenteellisessa mitoituksessa voidaan RR-paaluille käyttää Rautaruukin (nyk.
SSAB) mitoitusohjeita, jotka kyseisille paalutyypeille noudattavat ohjetta
Pienpaalutusohje RIL-230, ja uudemmat SSAB:n päivitetyt ohjeet standardia Eurokoodi 7 : Geotekninen suunnittelu. Betonoitaessa putkipaalu kauttaaltaan se voidaan mitoittaa liittorakenteena.
Teräspaalujen mitoituksessa on huomioitava korroosion vaikutus ja paalun
nurjahduskantokyky. Korroosiovara on 2,0 mm. Mikäli teräsputkipaalu betonoidaan kauttaaltaan, ei putken sisäpuolista korroosiota tarvitse ottaa
huomioon (PPO-2007). Tällöin voidaan korroosiovarana käyttää 1,2 mm.
Savikerroksen suljettu leikkauslujuus tulee nurjahdustarkastelua varten
määrittää rakentamista varten tehtävien pohjatutkimusten yhteydessä siipikairalla. Negatiivisen vaippahankauksen suuruuden arvioimiseksi savikerroksesta tulisi myös ottaa maanäytteitä, joista laboratoriossa määritetään
näytteiden kuivapainoon verrattu vesipitoisuus.
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Tukipaalujen alustava tunkeutumistaso on merkitty leikkauspiirustukseen
2 – 2479. Tulkintaa ei voida pitää riittävänä rakentamiseen. Käytettävien
tukipaalujen pituus tulee tarkistaa kohdekohtaisilla rakentamista varten tehtävillä lisätutkimuksilla.
Kellareita ei suositella tehtäväksi. Niiden rakentaminen on mahdollista,
mutta kallista. Koska pohjavettä ei välttämättä voi pumppaamalla alentaa
riittävän alas ilman savikerrokseen aiheutuvaa painumariskiä, kellarien seinien tulisi olla, ei ainoastaan vesieristettyjä, vaan vesipaine-eristettyjä. Lisäksi kellarien lattiat on mitoitettava nosteelle.

5. ALIMMAT LATTIAT
Alimmat lattiat tehdään kantavina ja alapohjien alle tehdään tuuletettu alustatila. Alapohjien alle, myös ryömintätilan pohjalle, on asennettava veden
kapillaarisen nousun katkaiseva salaojituskerros, joka on yhteydessä salaojiin. Salaojituskerroksen rakeisuuden on oltava ohjeen Rakennuspohjan ja
tonttialueen kuivatus RIL 126 – 2009 kuvan 3.6. mukainen eli sepeliä
#6…16 tai #16…32. Kerros erotetaan pohjamaasta suodatinkankaalla. On
huomattava, ettei läpimitaltaan Ø110 salaojan ympärillä saa käyttää #6…16
karkeampaa sepeliä (RIL 126 – 2009).

6. KUIVATUS
Vajovesien poisjohtamiseksi on rakennuksen ympärys ja alapohjan alusta
salaojitettava RIL 126:n ohjeita ja määräyksiä noudattaen. Salaojituskerroksen rakeisuuden on oltava sama kuin kohdassa 5 on esitetty. Perus- ja
hulevedet voidaan johtaa Pörkiöntiellä kulkevaan hulevesiviemäriin, joka
purkaa alueen eteläpuolella olevaan valtaojaan.
Kaivantojen työnaikaisessa kuivatuksessa on varauduttava pumppaukseen. Rakennusalueelle saattaa kertyä ympäristön hulevesiä, joten pumppaus on aloitettava hyvissä ajoin ennen kaivutöiden aloittamista. Pumppauskaivot tulee sijoittaa perustusten ulkopuolelle ja ne varustetaan sepelistä tehdyllä suodatinkerroksella. Pohjavesi on korttelin K86 alavalla alueella havaittu maanpinnan tasossa, joten korkean pohjaveden aikaan on
varauduttava myös pohjaveden työnaikaiseen alentamiseen esimerkiksi
tyhjiöpumppauksella siiviläputkien kautta.

7. ROUTASUOJAUS
Pohjamaa on routivaa, joten maanvastaiset rakenteet on routasuojattava,
mikäli ne eivät ulotu pohjarakennusohjeiden RIL 121-2004 kohdan 5.5.1.4
mukaisiin routimattomiin perustamissyvyyksiin. Myös uusien routimattomista materiaaleista tehtävien maarakenteiden kohdalla routasuojaus on suositeltavaa lämpöteknisistä syistä (lämpöeristys).

8. ALUETYÖT
Savikerroksesta ei tässä yhteydessä ole otettu maanäytteitä. Ilman tietoa
saven vesipitoisuudesta ovat tehdyt painuma-arviot erittäin suuntaaantavia.
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Lisätäytöistä on arvioitu enimmillään syntyvän painumia siten, että 1,0 metrin paksuinen lisätäyttö aiheuttaa noin 380 mm:n ja 1,5 metrin täyttö noin
530 mm:n suuruisen pitkäaikaisen kokonaispainuman. Täyttöpaksuudet on
laskettu humuskerroksen alapinnasta. Yli 50 mm:n suuruiset painumat ovat
haitallisia seinän vierusalueilla ja putkijohdoille. Maapohjan heikon kantavuuden takia esitetyn suuruisista täytöistä syntyviä painumia ei saada hallintaan vahvistamatta pohjamaata esimerkiksi syvästabiloimalla.
Putkijohdot voidaan perustaa 300 mm:n paksuisen suodatinkankaalla ympäröidyn murskearinan tai teräspoimuarinan ja 150 mm paksuisen tasauskerroksen (asennusalusta) välityksellä syvästabiloidun pohjamaan varaan.
Rakennusten kohdalla putkijohdot ripustetaan kantavista rakenteista.
Putki- ym. kaivannot voidaan tehdä syvästabiloidulla piha-alueella 1,7 metrin syvyyteen asti luiskattuina kaltevuuteen 1,5:1 tai loivempaan. Tätä syvemmät kaivannot on tuettava esimerkiksi tuentaelementein, mikäli niissä
työskennellään.
Henkilöautojen ajo- ja paikoitusalueen sekä jalankulkualueiden päällysrakenne-ehdotukset syvästabiloidulla alueella (Ø600 kalkki-sementtipilareilla
k/k 1,0 m) ovat seuraavat (kantavuuden perusteella):
Henkilöautojen ajoalueet
- kulutuskerros, Ab 11/120,
- kantava kerros, murske # 0…32
- tukikerros, murske # 0…100
- suodatinkangas N3

50 mm
150 mm
400 mm
yht. 600 mm

Jalankulkualueet
- betonikiveys tai laatoitus
- asennushiekka
- kantava kerros, murske #0..32
- tukikerros, murske #0…100
- suodatinkangas N3

30 mm
150 mm
400 mm
yht. 580 mm (kiveyksen alapinnasta)

Kivituhkapintaisilla alueilla kulutuskerros tehdään märkänä jyrätystä 50
mm:n paksuisesta kerroksesta kivituhkaa #0...6. Päällysrakennekerrokset
on määritetty kantavuuden – ei routivuuden perusteella. Routimisen ehkäisemiseksi tukikerroksen alle pohjamaata vasten suositellaan vielä lisäksi
asennettavan 250 mm:n paksuinen kerros suodatinhiekkaa. Mahdollisesti
tarvittavat täyttöpenkereet liikennealueilla tehdään murskeesta tai sorasta
kerroksittain tiivistäen soveltaen liitettä 1/2479.

9. RADON
Sosiaali- ja terveysministeriön päätöksen (944/92) mukaan uusissa asunnoissa radonpitoisuus saisi olla enintään 200 becquereliä kuutiometrissä
(Bq/m3). Säteilyturvakeskuksen tekemien mittausten perusteella Keravalla
postinumeroalueella 04200 35,0% mitatuista pientaloasunnoista (199 mitattua pientaloasuntoa, vastaa alinta kellaritonta kerrostaloasuntoa) ylittää
200 becquerelin raja-arvon /STUK/. Mitatuista asunnoista 11,0% ylittää 400
Bq/m3. Mittausten keskiarvo on 195 Bq/m3.
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Erillistä radontutkimusta kohteessa ei ole tehty. Hyvää rakentamistapaa
noudattamalla eli huolehtimalla alapohjien tiiviydestä ja riittävästä tuuletuksesta ei radonin leviäminen huoneilmaan tule muodostumaan ongelmaksi.

Helsingissä 19. päivänä toukokuuta 2017
INSINÖÖRITOIMISTO
Severi Anttonen Ky
Severi Anttonen, rak.ins
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INSINÖÖRITOIMISTO
Severi Anttonen Ky
Mäntytie 4, 00270 Helsinki

e-mail: severi.anttonen@kolumbus.fi
p. (09) 2410006 tai 0400 465861, fax (09) 2412311

POHJATUTKIMUKSEN LIITE 1/2479
TÄYTTÖOHJE
Perustusten ja lattioiden alaiset täytöt ja pengerrykset
Täytön varaan rakennettavien perustusten ja maanvaraisten laattojen alaisiin
täyttöihin ja penkereisiin on käytettävä mursketta, soraa tai suhteistunutta hienorakeista louhetta. Ne eivät saa sisältää epäpuhtauksia, kuten lunta, jäätä,
multaa, puuta tms.
Murskeen, soran ja louheen on oltava rakeisuudeltaan suhteistunutta eivätkä
ne saa sisältää merkittävää määrää hienoainesta eikä lohkareita tai suuria kiviä. Hienoainespitoisuus saa olla enintään 10 % laskettuna 16 mm:n seulan
läpäisseestä aineksesta. Tiivistettävässä kerroksessa saa olla kiviä tai lohkareita, joiden läpimitta on enintään 2/3 tiivistettävän kerroksen paksuudesta.
Murskeen ja soran maksimiraekoko on 200 ja louheen 500 mm.
Kerralla tiivistettävän kerroksen enimmäispaksuus murske/sora on 300 mm ja
louhetta käytettäessä 800 mm.
Täytteen ja penkereen tiivistäminen
Täytön ja pengerryksen eri kerrokset on tiivistettävä käyttäen hyväksi sekä
kuljetus, levitys- ja varsinaista tiivistyskalustoa.
Perustusten ja maanvaraisten laattojen alaisiin täyttöihin käytettävä materiaali
tiivistetään koneellisesti sääolosuhteista riippuen veden avulla. Tiiviysvaatimus
perustusten kohdalla on 95 % ja maanvaraisten laattojen osalta 93 % parannetulla Proctor-menetelmällä saavutettavasta maksimikuivatilavuus-painosta.
Mikäli laattojen alaisten täyttöjen täyttökorkeus on > 1,0 m, on tällöin tiiviysvaatimus myös 95 %. Perustusten kohdalla louhepengerrystä käytettäessä on
louheen yläpinta kiilattava murskeella # 0...64, josta materiaalista rakennetaan
vähintään 200 mm:n paksuinen murskepatja, jonka kantavuusarvo tiivistyksen
jälkeen on oltava E1 > 50 MN/m² sekä suhde E2/E1 < 2,2.
Täyttötyöt tehdään julkaisun Talonrakennuksen maarakenteet RIL 132-2000
ohjeita ja vaatimuksia noudattaen. Julkaisun taulukossa 9 on esitetty ohjeelliset kerrospaksuudet ja tiivistyskertojen lukumäärä eri tiivistyskoneille, kun
vaadittu tiiviysaste on likimain 90 %. Tässä ohjeessa vaadittu tiiviysaste on 93
% ja 95 %, joten taulukossa esitettyjen yliajokertojen lukumäärä korotetaan
1,5-kertaiseksi.
INSINÖÖRITOIMISTO
Severi Anttonen Ky
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Tasokoordinaatisto / Plankoordinatssystem:

ETRS-GK 25
N2000

SEVERI ANTTONEN KY
00270 Helsinki

0400 465 861
severi.anttonen@kolumbus.fi
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RAKEISUUSKARTTA 1/ 4000

ASUNTOJA n. 130 kpl
RO YHT. 8000 k-m2 / ap mitoittava as-kem2 n. 7600 m2
AUTOPAIKAT YHT. 89 KPL (1 ap/85 kem2 => 89-90 ap)
KAAVAVAATIMUS 1/3 AP KATETTU (89/3=30), KATOKSESSA 35 ap
PYÖRÄPAIKAT 1/30 m2= YHT. 255 PP, 200 UVV:SSA, 55 TELINEISSÄ
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