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1 Perus- ja tunnistetiedot
1.1 Tunnistetiedot
Kaupungintalon kortteli (2279)
Asemakaavan muutos
4. Keskustan kaupunginosan kortteli 2, kortteli 7, osa korttelia
222 sekä liikenne- ja katualuetta.
Asemakaavan muutoksella muodostuu
4. Keskustan kaupunginosan kortteli 2, kortteli 7, osa korttelia
222 sekä katualuetta.
Asemakaavan muutos on tullut vireille 15.2.2012.
Asemakaavan muutos on hyväksytty
kaupunkikehitysjaostossa
kaupunginhallituksessa
kaupunginvaltuustossa
Keravan kaupunki
Maankäyttöpalvelut
Kultasepänkatu 7
04250 Kerava

Marja Pelo
kaava-arkkitehti
puh. 040 318 2316
marja.pelo@kerava.fi
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1.2 Kaava-alueen sijainti
Suunnittelualue sijaitsee keskeisellä paikalla Keravan keskustassa Kauppakaaren pohjoispuolella. Alueeseen kuuluu kortteli
7, kortteli 2, osa korttelia 222, Nikkarinkuja, osa Kauppakaarta
ja Paasikivenkatua, Otavankuja sekä liikennealuetta.

Suunnittelualueen rajaus opaskartalla punaisella
pisteviivalla

1.3 Kaavan tarkoitus
Asemakaavamuutoksen tavoitteena on osoittaa kortteli 7 ja liikennealue liike-, toimisto- ja asuinrakennusten korttelialueeksi
sekä tarkistaa korttelin 2 ja osan korttelia 222 asemakaavaa.
Tavoitteena on eheyttää ja tiivistää keskustan kaupunkirakennetta ja kaupunkikuvaa sekä lisätä keskusta-asumista ja kaupallisia tiloja ja elävöittää kävelykeskustaa.
Suunnittelualueen pinta-ala on noin 1,2 ha.
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1.5 Luettelo selostuksen liiteasiakirjoista
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Asemakaavan seurantalomake (lisätään ehdotusvaiheessa)
Maanomistus
Maakuntakaava
Yleiskaava
Ajantasa-asemakaava
Asemakaavan muutos
- luonnos (1.6.2016) ja alustava viitesuunnitelma
7. Vastineet;
- osallistumis- ja arviointisuunnitelmasta (19.2.2012) saatuihin lausuntoihin ja mielipiteisiin

1.6 Luettelo muista kaavaa koskevista asiakirjoista, taustaselvityksistä ja
lähdemateriaalista
1. Keravan yleiskaava 2020, 14.6.2004
2. Keravan kaupungin rakennusjärjestys 1.1.2002
3. Keravan rakennuskulttuurin inventointi ja kulttuuriympäristön hoitosuunnitelma 24.6.2003
4. Keravan liikennejärjestelmäsuunnitelma 2035, 2014, Sito
5. Keskustan kehittämistyöryhmän raportti, 4.3.2015

2 Tiivistelmä
2.1 Kaavaprosessin vaiheet
Aloite asemakaavan muuttamiseksi on tullut Keravan kaupungilta.
Kaupunkikehitysjaosto käsitteli 26.1.2012 kokouksessaan
19.1.2012 päivättyä osallistumis- ja arviointisuunnitelmaa ja
hyväksyi sen nähtäville mielipiteiden esittämistä varten.
Kaupunginhallitus päätti kokouksessaan 6.2.2012 hyväksyä
asemakaavamuutoksen laitettavaksi vireille.
Asemakaavan muutoksen vireilletulosta julkaistiin ilmoitus
kunnallisissa ilmoituslehdissä ja internetissä 15.2.2012 (MRL
62 §).
Osallistumis- ja arviointisuunnitelma oli nähtävillä MRA 30 §:n
mukaisesti mielipiteiden esittämistä varten 20.2 - 2.3.2012
kaupunkisuunnittelun toimipisteessä sekä kaupungin kotisivuilla. Osallisten mielipiteet pyydettiin 2.3.2012 mennessä.
Kaupunkikehitysjaosto on käsitellyt asemakaavan muutosluonnosta ensimmäisen kerran kokouksessaan 7.9.2012 / 55 §.
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Kaupunkikehitysjaosto päätti käydä asiasta lähetekeskustelua,
ja palata asian käsittelyyn syksyllä 2012.
Kaupunkikehitysjaosto käsitteli asemakaavan muutosluonnosta
uudelleen 11.5.2016/x § ja päätti palauttaa sen uudelleen
valmisteltavaksi.
Kaupunkikehitysjaosto käsitteli asemakaavan muutosluonnosta
uudestaan 1.6.2016 ja päätti hyväksyä luonnoksen asetettavaksi julkisesti nähtäville ja pyytää siitä lausunnot (MRA 30 §).
Asemakaavan muutosluonnos oli nähtävillä x.x. - x.x.2016.
Kaupunkikehitysjaosto käsitteli asemakaavan muutosehdotusta
x.x.2016 ja päätti hyväksyä ehdotuksen asetettavaksi julkisesti nähtäville ja pyytää siitä lausunnot (MRA 27 §).
Asemakaavan muutosehdotus oli julkisesti nähtävillä x.x.–
x.x.201x.
Kaupunkikehitysjaosto hyväksyi x.x.201x pidetyssä kokouksessaan x.x.201x päivätyn asemakaavan muutosehdotuksen
edelleen kaupunginhallituksen ja kaupunginvaltuuston hyväksyttäväksi.
Kaupunginhallitus hyväksyi x.x.201x pidetyssä kokouksessaan
x.x.201x päivätyn asemakaavan muutosehdotuksen edelleen
kaupunginvaltuuston hyväksyttäväksi.
Kaupunginvaltuusto hyväksyi x.x.201x pidetyssä kokouksessaan x.x.201x päivätyn asemakaavan muutoksen.
2.2 Asemakaava
Asemakaavan muutoksen tavoitteena on muuttaa korttelin 7 ja
liikennealueen muodostama alue asuin-, liike- ja toimistorakennusten korttelialueeksi (AL-45) sekä tarkistaa korttelin 2 ja
osan korttelia 222 asemakaavaa.
Salpausselän Rakentajat Oy on tehnyt ostotarjouksen korttelissa 7 sijaitsevista Keravan vanhan kaupungintalon tontista ja
rakennuksesta sekä liikennealueesta. Ostotarjouksen mukaisen
lopullisen kaupan ehtona on, että korttelissa 7 voidaan toteuttaa asemakaavan muutos, jolla kortteliin osoitetaan vähintään
33 00 km2 asuin-, liike- ja hotellirakennusoikeutta ja enintään
180 autopaikkaa. Kaupunginvaltuusto on hyväksynyt ostotarjouksen ja siihen liittyvät esisopimukset kokouksessaan
7.12.2015/108 §. Ostotarjouksen perusteella asemakaavoituksen käynnistämisestä on laadittu sopimus. Sopimus on ollut
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kaupunginvaltuuston käsittelyssä 7.12.2015/109 §, ja kaupunginvaltuusto hyväksyi asemakaavoituksen käynnistämissopimuksen.
Kortteliin 7 esitetään rakennettavaksi liiketiloja vähintään ensimmäiseen maantasokerrokseen ja kolme noin XXII - XXV kerroksista asuinkerrostaloa. Rakennusoikeutta esitetään liikerakentamiseen enintään 4000 k-m2 ja asumiseen 33 000 k-m²,
jolloin alueelle muodostuu rakennusoikeutta yhteensä 37 000
k-m². Liikerakentamista tulee toteuttaa vähintään 2000 k-m2.
Kortteleiden 2 ja 222 osalta on tavoite säilyttää korttelialueiden käyttötarkoitukset ennallaan, ja tarkistaa korttelialueiden
autopaikkamääräystä ja pysäköintijärjestelyjä.
Suunnittelualueen pinta-ala on noin 1,2 ha, josta korttelialuetta on noin 0,75 ha ja katualuetta noin 0,45 ha. Rakennusoikeutta suunnittelualueelle on tällä hetkellä osoitettu 6350 km². Asemakaavamuutoksen myötä korttelin 7 asuinrakentamisen rakennusoikeus lisääntyy 33 000 k-m2 ja liike- ja toimistorakentamisen rakennusoikeus pienenee vähintään 1350 k-m2,
kuitenkin enintään 4350 k-m2. Korttelin 2 ja osan korttelia 222
rakennusoikeudet säilyvät ennallaan, 1350 k-m2 kiinteistöä
kohden eli yhteensä 2700 k-m2 asuin-, liike- ja toimistorakentamisen rakennusoikeutta.
Korttelissa 7 tulee autopaikkoja varata vähintään 1 ap/50 km² liike- ja toimistorakentamisen kerrosalaa ja 1 ap/120 k-m²
asuinkerrosalaa. Asumiseen osoitetuista kerrostaloista enintään yksi toteuttaa autottomana. Autottomuudesta tulee esittää selvitys rakennusluvan yhteydessä. Korttelissa 2 ja osassa
korttelia 222 tulee autopaikkoja varata vähintään 1 ap/75 km2 liike- ja toimistorakentamisen kerrosalaa ja 1 ap/ 120 k-m2
asuinkerrosalaa.
Autopaikat sijoitetaan maan- tai kannenalaisiin pysäköintilaitoksiin. Osa autopaikoista voidaan sijoittaa Kauppakaaren ja
Paasikivenkadun katualueiden alle. Paasikiven ja Kauppakaaren alle osoitetaan tilat autopaikkoja ja ajoyhteyksiä varten.
2.3 Asemakaavan toteuttaminen
Asemakaavamuutoksen tueksi on käynnistetty tarkempi suunnittelu asemakaavan muutostyön yhteydessä. Rakentaminen
voidaan aloittaa asemakaavamuutoksen voimaantulon jälkeen.
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3 Suunnittelun lähtökohdat
3.1 Selvitys suunnittelualueen oloista
3.1.1 Alueen yleiskuvaus
Suunnittelualue sijaitsee keskeisellä paikalla Keravan keskustassa Kauppakaaren kävelykadun ja Keskikadun välissä Paasikivenkadun molemmin puolin. Suunnittelualueen pinta-ala on
noin 11 700 m2, josta korttelin 7 pinta-ala on noin 4706 m2,
korttelin 2 noin 1643 m2 ja osan korttelia 222 noin 1238 m2.
Muut alueet ovat katualuetta.
Korttelissa 7 sijaitsee 1976 rakennettu kaksikerroksinen betoninen kaupungintalo, jonka ensimmäisessä kerroksessa on liiketiloja mm. posti, lounaskahvila ja kampaamo. Toisessa kerroksessa on kaupungin toimitiloja.
Keskikadun ja Paasikivenkadun kulmauksessa sijaitsee 1989
rakennettu III-kerroksinen Sampotalo, jonka maantasokerroksessa on liiketiloja. Sampotalon yhteydessä, Keskikadun varrella on II-kerroksinen pysäköintitalo. Pysäköintitaloon on osoitettu kaavamuutosalueen ja lähikortteleiden pysäköintipaikkoja. Pysäköintitalo ei ole käytössä. Pysäköintitalon länsipuolella
on yleinen pysäköintialue.
Paasikivenkadun itäpuolella on kaksi II-kerroksista tiilipintaista
liikerakennusta, joiden katutasossa toimii mm. pankki, pikaruokaravintola ja valokuvaamo. Toisessa kerroksessa on liiketilojen toimisto- ja yhteistiloja. Paasikivenkadun varrella on
muutamia kadunvarsipaikkoja ja julkisen liikenteen pysäkit.
Ajorataa reunustavat katupuut.
3.1.2 Luonnonympäristö
Maisemarakenne, maisemakuva
Suunnittelualue on osa kaupunkirakennetta ja Keravan keskustaa. Suunnittelualue on tasaista, sen korko on noin +44,00 –
45,00 mpy N2000. Aluetta ympäröi liike-, toimisto- ja asuinrakennusten korttelialueet. Suunnittelualueen länsipuolella on
korkeita, 15-kerroksisia asuinkerrostaloja, pohjoispuolella on
5-kerroksinen asuin- ja liikerakennus. Muut lähiympäristön liikerakennukset ovat pääosin melko matalia, II-III -kerroksisia.
Itäpuolella sijaitseva Aurinkomäen puistoalue kohoaa yli 10
metriä ympäristöään korkeammalle.
Luonnonolot
Suunnittelualue on kaupunkikeskustaa. Aurinkomäen kaupunkipuisto sijaitsee Paasikivenkadun itäpuolella. Katujen varsilla
on puita ja muita viheristutuksia. Alueen maaperä on pääosin
savea, Aurinkomäen alue on kalliota, jonka päällä on pintamaata.
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Ote alueen maaperäkartasta. GTK, 2016

Luonnonsuojelu
Alueella ei ole luonnonsuojelukohteita.
3.1.3 Rakennettu ympäristö
Väestön rakenne ja kehitys kaava-alueella
Keskustan kaupunginosassa asui vuonna 2015 noin 4700 asukasta. Kaavamuutosalueella ei ole asukkaita.
Yhdyskuntarakenne
Yhdyskuntarakenne on ilmeeltään melko hajanaista. Asemakaavan muutosalueen lähiympäristö on osittain melko tehottomasti rakennettu.
Kaupunkikuva
Suunnittelualue sijaitsee keskusta-alueella keskeisellä paikalla.
Lähiympäristön rakennuskanta on pääosin melko matalaa, 2-3
kerroksista, mutta myös korkeampia, V- ja XIV-kerroksisia rakennuksia on kaava-alueen lähiympäristössä. Alue on keskustan kaupallista ydinaluetta.
Palvelut
Suunnittelualueella ja sen lähiympäristössä on jo olemassa
kaupallista tarjontaa ja palveluita, mutta asemakaavan toteutumisen myötä niiden määrä kasvaa ja monipuolistuu.
Työpaikat, elinkeinotoiminta
Alueella on kaupallisen ja muun palvelualan työpaikkoja. Asemakaavan toteutumisen myötä työpaikkojen määrä kasvaa.
Virkistys
Kaavamuutosalueella ei ole virkistysalueita. Lähiympäristössä
on puistoalueita, kuten Aurinkomäki, Hallintopuisto ja Keskus-
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puisto. Lännessä noin 700 metrin päässä sijaitsevalla puistoalueella on mm. pallo- ja tenniskentät. Pohjoisessa noin 700
metrin päässä on Keravan urheilupuisto, jossa on mm. uimahalli, maa-uimala, jäähalli sekä yleisurheilu- ja jalkapallokentät.
Liikenne
Alueella on rakennettu katuverkko, jossa kevytliikenne ja muu
liikenne ovat eriytettynä.
Paasikiventie kulkee keskustan halki ja palvelee erityisesti keskustan asiakas- ja julkista liikennettä. Keskikatu yhdistää Sibeliuksentien ja Paasikiventien ja toimii lähinnä keskustan sisäisen liikenteen väylänä.
Paasikivenkadun ja Keskitien nykytilanteen liikennemäärät
ovat noin 2 000 – 5 000 ajoneuvoa/vrk. Vuoden 2035 liikenneennusteen mukaan Paasikiventien ja Keskikadun liikennemäärät säilyvät lähes ennallaan nykytilanteeseen verrattuna.
Paasikivenkatua ja Keskikatua liikennöivät paikallinen ja seudullinen linja. Lähimmät pysäkit sijaitsevat suunnittelualueen
vieressä Paasikivenkadulla. Pysäkeiltä kulkevat linjat Helsingin
rautatientorille, Peijakseen, Hyrylään ja Jumbon kauppakeskukseen sekä Keravan asemalle, Sorsakorpeen ja Virrenkulmaan. Linjat Helsingin rautatientorille ja Peijakseen kulkevat
noin puolen tunnin välein, Hyrylään ja Jumbon kauppakeskukseen muutaman kerran päivässä. Keravan sisäiset linjat Sorsakorpeen ja Virrenkulmaan kulkevat noin puolen tunnin välein.
Rautatie- ja linja-autoasema sijaitsee noin 300 metrin etäisyydellä suunnittelualueesta.
Rakennettu kulttuuriympäristö ja muinaismuistot
Kaavamuutosalueella ei ole suojeltavia rakennuksia eikä muinaismuistoja.
Tekninen huolto
Alue sijaitsee keskellä valmista vesi- ja viemäriverkostoa. Alueen nykyiset rakennukset on liitetty kunnalliseen vesi- ja viemäriverkkoon sekä kaukolämpöverkkoon.
Nykyisessä kaupungintalon kellarikerroksessa sijaitsee koko
korttelia ja kaupunginosaa palveleva muuntamo, jonne johtaa
yhteys talon sisältä ja suoraan katualueelta. Muuntamon yhteydessä sijaitsee myös Keravan kaupunkitekniikan liikenteenvalojen ohjauskeskus. Muuntamon sijoitus on huomioitava uudisrakentamisessa.
Nykyisessä kaupungintalossa sijaitsee tietoverkkokeskus, jossa
on seudullisia tietoliikennekaapeleita sekä mm. poikkeusolojen
johtokeskuksen tietoliikenneyhteydet. Nämä runkoyhteydet on
siirrettävä ennen korttelin uudisrakentamista.
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Korttelin edustalla, Kauppakaaren alla sijaitsee tietoliikennejohtoja, jotka on siirrettävä ennen uudisrakentamista.
Ympäristönsuojelu ja ympäristöhäiriöt
Ympäristöhäiriöitä alueella asunnoille aiheuttaa liikenteen melu. Suunnittelualue sijaitsee lähellä lentomeluennusteen 2025
mukaista lentomelualuetta, jolla Lden on yli 55 dB (Finavia,
2016). Suunnittelualue sijaitsee noin 15 kilometrin päässä Helsinki-Vantaan kiitorata 3:n alkupäästä. Suunnittelualue sijaitsee lähellä Finavian teettämän lentomeluennusteen 2025 mukaista kiitotie 3:n jatketta.
Sosiaalinen ympäristö
Asemakaavan muutoksella pyritään ottamaan eri väestöryhmien tarpeet huomioon tarjoamalla uusia palveluja sekä uusia
asuntoja kaupungin keskustaan.
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▲ Lden 55 dB vuosina 1990 ja 2014 sekä verhokäyrä/kehitystilanne 2025 yhdistelmä. (Helsinki-Vantaa lentoasema, Lentokonemeluselvitys, toteutunut tilanne vuonna 2014, Finavia, 2016)

▲ Ote Lden 55 dB vuosina 1990 ja 2014, sekä
verhokäyrä/kehitystilanne 2025 yhdistelmästä.
(Helsinki-Vantaa lentoasema, Lentokonemeluselvitys, toteutunut tilanne vuonna 2014, Finavia,
2016). Suunnittelualueen sijainti osoitettu punaisella ympyrällä.

3.1.4 Maanomistus
Kortteli 2, korttelin 7 tontit 4, 5 ja 6 sekä korttelin 222 tontti 2
ovat yksityisessä omistuksessa. Yleinen pysäköintialue ja katualueet ovat Keravan kaupungin omistuksessa.
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3.2 Suunnittelutilanne
3.2.1 Kaava-aluetta koskevat suunnitelmat, päätökset ja selvitykset
Maakuntakaava
Uudenmaan 8.11.2006 vahvistetussa maakuntakaavassa ja
30.11.2014 vahvistetussa Uudenmaan 2. vaihemaakuntakaavassa alue on keskustatoimintojen aluetta.
Yleiskaava
Oikeusvaikutteisessa Keravan kaupunginvaltuuston 14.6.2004
hyväksymässä ja 2007 tarkistetussa Keravan yleiskaavassa
alue on keskustatoimintojen aluetta.
Yleiskaavan tarkistus on käynnistynyt keväällä 2013. Yleiskaava 2035 luonnos on ollut nähtävillä 30.3. – 4.5.2015. Luonnoksessa alueelle ei ole osoitettu muutoksia.
Rakennusjärjestys
Keravan kaupungin
1.2.2011.

rakennusjärjestys

on

tullut

voimaan

Voimassa oleva asemakaava
Korttelin 7 tontilla 4 on voimassa asemakaava (1516) vuodelta
1987, jossa tontti on osoitettu liike- ja toimistorakennusten
korttelialuetta (K-6). Tonttia varten tulee rakentaa 1 autopaikka kerrosalan 50 m2 kohti. Suurin sallittu kerrosluku on 1/3 II
– 1/3 III. Rakennusoikeutta on yhteensä 5200 k-m2.
Korttelin 7 tonteilla 5 ja 6 on voimassa asemakaava (2124)
vuodelta 1997. Tontti 5 on osoitettu liike- ja toimistorakennusten korttelialueeksi. Tonttia varten tulee rakentaa 1 ap / 50 km2. Rakennusoikeutta on osoitettu 1150 k-m2, ja suurimmaksi
sallituksi kerrosluvuksi II-III. Tontti 6 on osoitettu autopaikkojen korttelialueeksi, ja suurimmaksi sallituksi kerrosluvuksi on
osoitettu V. Alueelle saa sijoittaa kortteleiden 2, 6, 7 ja 222
autopaikkoja.
Kiinteistö 4-9906-6 on yleinen pysäköintialue.
Kauppakaarella ja Nikkarinkujalla on voimassa asemakaava
(1345) vuodelta 1985. Alue on osoitettu jalankululle ja polkupyöräilylle varatuksi kaduksi, jolla huoltoajo on sallittu.
Kauppakaarelle voidaan rakentaa läpinäkyvä katto. Lisäksi
Kauppakaarella saa rakentaa liiketiloja niille osoitetuille rakennusaloille yhteensä enintään 450 k-m2.
Paasikivenkadulla on voimassa asemakaava (1) vuodelta
1927, asemakaava (1220) vuodelta 1983 sekä asemakaava
(1516) vuodelta 1987. Paasikivenkatu on osoitettu katualueeksi. Paasikivenkadun länsireunaan on osoitettu jalankululle
ja polkupyöräilylle varattu katu.
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Otavankujalla on voimassa asemakaava (204) vuodelta
1056. Otavankuja on osoitettu katualueeksi.
Korttelissa 2 on voimassa asemakaava (884) vuodelta 1976.
Alue on osoitettu yhdistetyksi liike- ja asuinkerrostalojen
korttelialueeksi. Suurin sallittu kerrosluku on Paasikivenkadun puolella II ja rakennusalan kaakkoisosalla I. Rakentamisen sijoittaminen on osoitettu rakennusalan rajoin. Autopaikkoja tulee varata yksi autopaikka 50 m2 liikekerrosalaa kohti
ja yksi autopaikka asuntoa kohti. Korttelialueen etelälaitaan
on osoitettu istutuksin järjestettävä korttelialueen osa.
Korttelissa 222 on voimassa asemakaava (1220) vuodelta
1983. Alue on osoitettu asuin-, liike- ja toimistorakennusten
korttelialueeksi. Rakennusoikeutta on osoitettu 1350 k-m2.
Suurin sallittu kerrosluku on II. Rakentamisen sijoittaminen
on osoitettu rakennusalan rajoin. Autopaikkoja on varattava
yksi autopaikka 50 m2 kerrosalaa kohti.
Pohjakartta
Pohjakarttaa ylläpitää Keravan kaupungin Maankäyttöpalvelut.
Rakennuskiellot
Alueella ei ole voimassa olevaa rakennuskieltoa.
Suojelupäätökset
Alueelle ei ole tehty suojelupäätöksiä.
Lähiympäristön kaavatilanne ja suunnitelmat
Suunnittelualueen lähiympäristö on asemakaavoitettua. Suunnittelualueen pohjoispuolella, Keskikadun toisella puolella, on
voimassa asemakaava vuodelta 2009. Alue on osoitettu asuin-,
liike- ja toimistorakennusten korttelialueeksi. Ensimmäiseen
kerrokseen tulee sijoittaa asumista häiritsemätöntä liike-, palvelu- tai työtilaa, tai asukkaiden yhteistiloja. Rakennusoikeutta
korttelissa on 6850 k-m2 ja suurin sallittu kerrosluku V. Autopaikkoja tulee varata 1 ap/ asunto ja 1 ap/ 50 k-m2 liike-,
toimisto- tai työtilaa.
Alueen itäpuolella, Aurinkomäen puistoalueella on voimassa
asemakaava (2141) vuodelta 2001. Alue on osoitettu puistoksi.
Suunnittelualueen länsipuolella, Nikkarinkujan luoteispuolella
on voimassa asemakaavat vuosilta 1985 (1345) ja 1980
(1014). Alueelle on osoitettu asuntokerrostalojen korttelialue
(AK27), asuin-, liike- ja toimistorakennusten korttelialue (AL17) sekä liike- ja toimistorakennusten korttelialue (K-5). Asuntokerrostalojen ja asuin-, liike- ja toimistorakennusten korttelialueiden suurin sallittu kerrosluku on XIV ja rakennusoikeutta
yhteensä 18 750 k-m2. Asuin-, liike- ja toimistorakennuksien
korttelialueen tontteja varten tulee varata autopaikkoja 1 ap
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liikekerrosalan 50 m2 kohti ja muun kerrosalan 100 m2 kohti.
Asuntokerrostalojen korttelialueen tontteja varten tulee varata
autopaikkoja 1 ap / 100 m2 kerrosalaa kohti. Alueen kaakkoisosan liike- ja toimistorakennusten korttelialueen suurin sallittu
kerrosluku on II, ja rakennusoikeutta 3200 k-m2. Tonttia varten tulee rakentaa 1 ap kerrosalan 50 m2 kohti.
Alueen eteläpuolella, Kauppakaaren eteläpuolella, on voimassa
asemakaava (462) vuodelta 1967. Alue on osoitettu liike- ja
toimistorakennusten korttelialueeksi. Rakennusoikeutta on
osoitettu yhteensä 3150 k-m2 ja suurimmaksi sallituksi kerrosluvuksi II. Autopaikkoja tulee varata asuntoja varten 1 ap / 75
k-m2, kuitenkin vähintään 1 ap asuntoa kohti. Liikehuoneistoja, toimistoja, ravintoloita ja virastoja varten tulee varata 1 ap
/ 30 k-m2, ja seurakuntasaleja, teattereita ja konserttisaleja
varten 1 ap / 6 istuma- tai katsomopaikkaa. Kokoushuoneita ja
urheilutiloja varten tulee varata 1 ap / 3 istuma- tai katsomopaikkaa.
Asemakaavan suunnittelun vaiheet
4.1 Asemakaavan suunnittelun tarve
Asemakaavan muutoksella lisätään keskusta-asuntojen ja liiketilojen tarjontaa sekä monipuolistetaan kävelykeskustan
kaupallista tarjontaa. Asemakaavan tavoitteena on jäsentää ja
tiivistää kaupunkirakennetta sekä parantaa ja eheyttää kaupunkikuvaa.
4.2 Osallistuminen ja yhteistyö
4.2.1 Osalliset
Osallisina kaavoituksessa ovat:
Kaava-alueen ja lähialueen maanomistajat ja rajoittuvat naapurit sekä muut kuntalaiset.
Alueella toimivat yhdistykset ja yhteisöt:
 Kerava Seura ry
 Keravan ympäristönsuojeluyhdistys ry
 Keravan Yrittäjät ry
 Keski-Uudenmaan Kauppakamariyksikkö
 Keravan Vammaisneuvosto
Muut






viranomaiset ja yhteisöt:
Keravan Vanhusneuvosto
Keski-Uudenmaan Nuorkauppakamari ry
Uudenmaan ELY-keskus
Uudenmaan liitto
Keski-Uudenmaan Kehittämiskeskus Oy Forum
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Finavia Oy
Helsingin seudun liikenne
Elisa Oyj
Sonera Carrier Networks Oy
Keravan Energia Oy
Fortum Oyj
Keski-Uudenmaan ympäristökeskus
Keski-Uudenmaan pelastuslaitos
Keravan kaupunkitekniikka -liikelaitos
Keravan rakennusvalvonta

4.3.3 Osallistumis- ja vuorovaikutusmenettelyt
Kaupunkikehitysjaosto hyväksyi 26.1.2012 kokouksessaan
osallistumis- ja arviointisuunnitelman (19.1.2012).
Osallistumis- ja arviointisuunnitelma oli nähtävillä MRA 30 §:n
mukaisesti 20.2 - 2.3.2012 kaupunkisuunnittelun toimipisteessä ja kaupungin internetsivuilla mielipiteiden esittämistä varten.
Nähtävilläolosta ja mahdollisuudesta esittää mielipiteensä ilmoitettiin kaupungin ilmoitustaululla ja lehtikuulutuksin Kaupunkilehti Vartissa ja Keski-Uusimaa -lehdessä sekä kaupungin
internet-sivuilla. Osallisille lähetettiin kirjeitse tieto nähtävilläolosta. Kirjeen liitteenä postitettiin osallistumis- ja arviointisuunnitelma.
Osallistumis- ja arviointisuunnitelmasta pyydettiin lausunnot
seuraavilta:
Lausunnot
Keravan Omakotiyhdistys ry
Keravan ympäristönsuojeluyhdistys ry
Kerava-seura ry
Keravan Yrittäjät ry
Keski-Uudenmaan Kauppakamariyksikkö
Keravan Vammaisneuvosto
Keski-Uudenmaan maakuntamuseo
Uudenmaan Ely-keskus
Museovirasto
Elisa Oyj
Sonera Carrier Networks Oy
Keravan Energia Oy
Keski-Uudenmaan ympäristökeskus
Keski-Uudenmaan pelastuslaitos
Kaupunkitekniikka
Rakennusvalvontatoimisto
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1.3.2012
4.3.2012

24.2.2012
2.3.2012
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Mielipiteet
Heikki Komokallio
Tuusulantien liikekiinteistö Oy

22.2.2012
5.3.2012

Tiivistelmät lausunnoista ja mielipiteistä sekä niihin laaditut
vastineet ovat selostuksen liitteenä.
Kaupunkikehitysjaosto päätti kokouksessaan 1.6.2015/x § hyväksyä asemakaavan muutosluonnoksen asetettavaksi julkisesti nähtäville MRA 30 § mukaisesti ja pyytää siitä lausunnot.
Asemakaavan muutosluonnos on ollut MRA 30 §:n mukaisesti
nähtävillä x.x. - x.x.2016 Keravan Yhteispalvelupisteessä ja
kaupungin internetsivuilla. Nähtävilläolosta ja mahdollisuudesta esittää mielipiteensä ilmoitettiin lehtikuulutuksella Viikkouutiset Keski-Uusimaa -lehdessä, kaupungin ilmoitustaululla ja
Keravan kaupungin kotisivuilla (www.kerava.fi). Osallisille lähetettiin kirjeitse tieto nähtävillä olosta.
Lausunnot
Keravan Omakotiyhdistys ry
Keravan ympäristönsuojeluyhdistys ry
Kerava-seura ry
Keravan Yrittäjät ry
Keski-Uudenmaan Kauppakamariyksikkö
Keravan Vammaisneuvosto
Keski-Uudenmaan maakuntamuseo
Uudenmaan ELY-keskus
Uudenmaan liitto
Finavia Ilmailulaitos
Museovirasto
Elisa Oyj
Sonera Carrier Networks Oy
Keravan Energia Oy
Fortum Oyj
Keski-Uudenmaan pelastuslaitos
Keski-Uudenmaan ympäristökeskus
Keravan kaupunkitekniikka -liikelaitoksen
johtokunta
Rakennusvalvontalautakunta
Asuntopalvelut (tiedoksi)

Saatu

Mielipiteet

Tiivistelmät lausunnoista sekä niihin laaditut vastineet ovat selostuksen liitteenä.
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Kaupunkikehitysjaosto käsitteli asemakaavan muutosehdotusta
kokouksessaan x.x.201x.
Asemakaavan muutosehdotus oli julkisesti nähtävillä MRA 27
§:n mukaisesti x.x.–x.x.20xx Keravan Yhteispalvelupisteessä
ja kaupungin internetsivuilla mielipiteiden esittämistä varten.
Nähtävillä olosta ja mahdollisuudesta esittää mielipiteensä ilmoitettiin lehtikuulutuksella Viikkouutiset Keski-Uusimaa lehdessä, kaupungin ilmoitustaululla ja kaupungin internetsivuilla (www.kerava.fi). Osallisille lähetettiin kirjeitse tieto nähtävillä olosta.
4.3.4 Viranomaisyhteistyö
Asemakaavan muutoksesta ei ole järjestetty viranomaisneuvottelua. Uudenmaanliitolle, Uudenmaan Ely-keskukselle sekä
Keski-Uudenmaan ympäristökeskukselle lähetetään tieto asemakaavamuutoksen kaikissa vaiheissa.
4.4 Asemakaavan tavoitteet
4.4.1 Kunnan asettamat tavoitteet
Kaavamuutoksen tavoitteena on mahdollistaa asuin- ja liikerakennusten toteuttaminen Keravan kävelykeskustaan sekä lisätä keskustan palvelutarjontaa ja asuntojen määrää.
Kaupungin tavoitteena on tutkia maanomistajan tavoitteiden
mukaista rakentamista suunnittelualueella sekä selvittää alueen pysäköinti- ja liikennejärjestelyt. Kolmasosa kortteliin rakennettavista kerrosneliöistä toteutetaan autottomina. Tavoite
on mahdollistaa yhden asuinkerrostalon toteuttaminen autottomana, mikäli se voidaan perustella riittävin selvityksin.
Keravan kaupunginhallitus on hyväksynyt 16.11.2015/317 §
Keravan keskustatoimintojen alueella käytettäväksi pysäköintinormina 1 ap / 120 k-m2, jollei ole perusteltua syytä käyttää
muuta mitoitusperustetta.
Keravan kaupunkistrategia on hyväksytty kaupunginvaltuustossa 10.3.2014/22 §. Keravan strateginen tavoite on sujuvoittaa liikkumista ja yksityisautoilun vähentämiseksi tehostaa kevyen liikenteen eri muotoja tukemalla jalankulkua ja pyöräilyä
vahvempana osana kaupunkilaisten liikkumistapoja.
Suunnittelualueelta on erinomaiset julkisen liikenteen yhteydet, juna-asema sijaitsee vain noin 400 metrin päässä, ja
asemalta kulkee junavuoroja Helsinkiin useita kertoja tunnissa.
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Nopeimmillaan Helsingin keskustaan pääsee Keravan asemalta
noin 20 minuutissa.
Keskustan palveluita kehittämällä ja elinvoimaisuutta lisäämällä pyritään vähentämään asukkaiden liikkumistarpeita ja yksityisautoilun tarvetta päivittäisten palveluiden ollessa saavutettavissa kävellen ja pyöräillen. Palveluiden keskittäminen tukee
keskustan kaupallista vetovoimaa ja kilpailukykyä sekä kävelykeskustarakentamisen edellytyksiä ja tavoitteita, jonka mukaan kävelykeskustassa on mahdollista asioida yhden pysäköinnin periaatteella tai kävellen ja pyöräillen.
Keskusta-asumisella tuetaan keskustan palveluiden kannattavuutta ja toimintojen monipuolisuutta. Keskusta-asuminen tarjoaa asumisvaihtoehdon mm. ikääntyneille, nuorille ja yksinasuville, jotka suosivat palveluiden läheisyyttä ja niiden vaativaa vähäistä omatoimisuutta. Sosiaalisen monipuolisuuden takaamiseksi on tuotettava myös mm. lapsiperheille soveltuvaa
keskusta-asumista.
Asemakaavamuutosta laaditaan sitovan korttelisuunnitelman
pohjalta.
4.4.2 Suunnittelutilanteesta johdetut tavoitteet
Asemakaavan muutos noudattaa maakuntakaavan ja yleiskaavan tavoitteita sekä keskustan yleissuunnitelman tavoitteita.
4.4.3 Yhdyskuntarakenne ja kaupunkikuvalliset tekijät
Asemakaavan muutoksella pyritään luomaan tiiviimpää kaupunkirakennetta ja hyvää kaupunkikuvaa. Yhdyskuntarakenne
pysyy ennallaan.
4.4.4 Alueen oloista ja ominaisuuksista johdetut tavoitteet
Alue sijaitsee keskellä Keravan kävely- ja liikekeskustaa sen
keskeisimmällä paikalla ja soveltuu erinomaisesti laajalle liiketoimisto- ja asuinrakentamiselle. Keskustan osalta on asetettu
tavoitteeksi liike- ja asuinrakentamisen lisääminen sekä yleisemmin keskustan vetovoimaisuuden parantaminen.
4.4.5 Prosessin aikana syntyneet tavoitteet, tavoitteiden tarkentuminen
Osallisten tavoitteet
Tavoitteena on tehostaa alueen rakentamista ja sijoittaa alueelle asuinkerrostaloja ja liiketiloja.
Asemakaavan laadulliset tavoitteet
Asemakaavan muutoksella pyritään luomaan hyvää ja viihtyisää ydinkeskustaa ja kaupunkikuvaa sekä lisäämään keskusta-alueen asuntotarjontaa. Samalla pyritään monipuolistamaan keskustan palvelutarjontaa ja lisäämään keskustan vetovoimaisuutta.
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4.5 Asemakaavaratkaisun lähtökohdat
4.5.1 Asemakaavaratkaisun lähtökohdat
Tavoitteena on tehostaa alueen rakentamista ja sijoittaa alueelle asuntoja ja liiketilaa. Alueelle sijoitetaan nykyistä korkeampaa rakentamista.
Alueen asemakaavan muutosta on kehitetty kaavatyön aikana
laadittujen korttelisuunnitelmien pohjalta. Merkittävimmät vaikutukset kohdistuvat rakennettuun ympäristöön, kaupunkikuvaan ja talouteen.
Vaikutukset rakennettuun ympäristöön
Alueen kaupunkikuva tiivistyy ja eheytyy. Alueelle muodostuu
tehokkaampaa ja korkeampaa rakentamista.
Vaikutukset talouteen
Asemakaavan muutoksella on vaikutuksia kunnan talouteen
maankäyttömaksujen, kaavamuutostyön ja kunnallistekniikan
rakentamisen kautta.
Osallistumis- ja arviointisuunnitelma on ollut nähtävillä 20.2.–
2.3.2012. Osallistumis- ja arviointisuunnitelmasta esitettyjen
lausuntojen ja mielipiteiden tiivistelmät sekä niihin laaditut
vastineet ovat selostuksen liitteenä.
Asemakaavan muutosluonnos
Luonnosvaiheessa tutkittiin alueen toteuttamista alueelle laadittujen korttelisuunnitelmien pohjalta. Aineiston pohjalta on
laadittu kaavaluonnos, jolle ei laadittu vaihtoehtoisia malleja.
Asemakaavamuutoksen luonnos on ollut nähtävillä x.x. –
x.x.2016.
4.5.2 Suunnitteluvaiheiden käsittelyt ja päätökset
Suunnitteluvaiheiden käsittelyt ja päätökset on esitetty kohdassa 2.1. ”Kaavaprosessin vaiheet”.

5 Asemakaavan kuvaus
5.1 Kaavan rakenne
Asemakaavan muutoksella muodostuu korttelit 2 ja 7, osa
korttelia 222 sekä katualuetta.
5.1.1 Mitoitus
Suunnittelualueen pinta-ala on noin 1,2 ha, josta korttelialueetta on noin 0,75 ha ja katualuetta noin 0,45 ha. Rakennusoikeutta alueelle muodostuu yhteensä noin 37 000 k-m².

Asemakaavamuutoksen selostus / Kaupungintalon kortteli (2279)

21

5.1.2 Palvelut
Asemakaavan muutosalueen rakentumisella lisätään keskustan
palveluiden määrää.
5.2 Ympäristön laatua koskevien tavoitteiden toteutuminen
Asemakaavan muutos eheyttää ja tiivistää keskustan kaupunkikuvaa.
5.3 Aluevaraukset
5.3.1 Korttelialueet
Liike- ja toimistorakennusten korttelialueet, yleinen pysäköintialue sekä autopaikkojen korttelialue (kortteli 7) muutetaan
asuin- ja liikerakennusten korttelialueeksi. Liiketilat on sijoitettava 1. ja 2. kerrokseen. Suurin sallittu kerrosluku on XXV. Autopaikkoja tulee varata 1 ap / 120 k-m² asuinpinta-alaa ja
1 ap / 50 k-m² liiketilaa. Autopaikat sijoitetaan maan- tai kannenalaiseen pysäköintitilaan.
Korttelissa 2 liike- ja asuinkerrostalojen sekä osassa korttelia
222 asuin-, liike- ja toimistorakennusten korttelialueet osoitetaan asuin-, liike- ja toimistorakennusten korttelialueeksi. Suurin sallittu kerrosluku on II. Autopaikkoja tulee varata 1 ap /
120 k-m² asuinpinta-alaa ja 1 ap / 75 k-m² liike- ja toimistotilaa.

5.4 Kaavan vaikutukset
5.4.1 Vaikutukset rakennettuun ympäristöön
Väestön rakenne ja kehitys kaava-alueella
Asemakaavamuutoksen toteutuminen tuottaa noin 600 asuntoa, mikä mahdollistaa noin 1000 - 1200 uutta asukasta.
Yhdyskuntarakenne ja kaupunkikuva
Yhdyskuntarakenne säilyy ennallaan. Kaupunkikuva tiivistyy ja
eheytyy. Alueelle toteutuu tehokkaampaa ja korkeampaa rakentamista.
Palvelut, työpaikat, elinkeinotoiminta
Alueelle muodostuu liiketiloihin uusia työpaikkoja ja palveluiden määrä kasvaa.
Virkistysalueet
Alueella ei muodostu virkistysalueita eikä puistoja.
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Liikenne
Alueen rakentuminen lisää ajoneuvoliikenteen määrää erityisesti Keskikadulla ja Paasikivenkadulla.
Rakennettu kulttuuriympäristö ja muinaismuistot
Alueella ei ole muinaismuistoja eikä suojeltavia rakennuksia.
Tekninen huolto
Alueella on valmis kunnallistekninen verkosto.
Ympäristönsuojelu ja ympäristöhäiriöt
Alueella ympäristöhäiriötä aiheuttaa ajoneuvoliikenteen melu.
5.4.2 Muut vaikutukset
Kaavalla ei ole merkittäviä muita vaikutuksia.
5.5 Kaavamerkinnät ja -määräykset
AL-44
Asuin-, liike- ja toimistorakennusten korttelialue.
Tonttia varten on varattava vähintään 1 ap / 120 k-m2 asuinkerrosalaa ja 1 ap / 75 m2 liike- tai toimistokerrosalaa.
AL-45
Asuin-, liike- ja toimistorakennusten 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 ja katolle. Porrashuoneiden kaikkien kerrosten 15 m2 ylittävää osaa ei lasketa rakennusoikeuteen, mikäli
se lisää porrashuoneen viihtyisyyttä ja parantaa tilasuunnittelua. Rakennusta palvelevia teknisiä laitteita ja tiloja saadaan
sijoittaa rakennuksen katolle kerrosluvun estämättä. Asuinrakennukset tulee suunnitella siten, että niiden ulkorakenteiden
ääneneristävyys lentomelua vastaan on vähintään 32 dB(A).
Parvekkeet tulee lasittaa siten, että niiden keskiäänitaso saa
olla päiväaikaan enintään 55 dB(A) ja yöaikaan enintään 50
dB(A).
Ensimmäiseen maanpäälliseen kerrokseen tulee sijoittaa liike-,
palvelu- ja vapaa-ajan tiloja vähintään 2000 k-m2 asemakaavassa osoitetusta kerrosalasta. Ensimmäiseen kerrokseen ei
saa sijoittaa asuntoja.
Rakennusten suunnittelussa on otettava huomioon keskeinen
sijainti kaupungin keskustassa ja ympäröivä rakennuskanta.
Rakennusten tulee olla ympäristöönsä sopivia ja arkkitehtuuriltaan, materiaaleiltaan ja toteutukseltaan laadukkaita ja korkeatasoisia. Julkisivupinnat tulee jäsennöidä sisäänvedoilla,
parvekkeilla, materiaali- ja värieroilla tai muilla vastaavilla tavoilla. Rakennusten julkisivuihin tulee tehdä korostuksia sy-
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vyys- ja korkeusvaihteluilla, väreillä ja pintamateriaaleilla. Rakennusten Kauppakaaren puoleisen julkisivun korkeuden tulee
olla vähintään 6 metriä katutasosta.
Kauppakaaren ja Paasikivenkadun puoleisen katutason julkisivun pituudesta vähintään 75 % tulee olla liiketilaa. Liiketilojen
julkisivut tulee toteuttaa siten, että ne muodostavat viihtyisää
katumiljöötä. Liiketilojen julkisivusta vähintään 65 % tulee olla
näyteikkunaa. Näyteikkunapinnat tulee toteuttaa laajoina yhtenäisinä lasipintoina. Näyteikkunoita ei saa peittää.
Leikki- ja oleskelualuetta tulee varata vähintään 10 m2/100 m2
asuinkerrosalaa. Oleskelualueiden ja pihakansien tulee olla
viihtyisiä, ja niillä tulee olla istutuksia. Pihasuunnitelma tulee
hyväksyttää ensimmäisen rakennusluvan yhteydessä. Asuntojen leikki- ja oleskelualueita voidaan osoittaa rakennuksen
kaikkiin kerroksiin ja katolle. Leikki- ja oleskelualueiden päiväajan keskiäänitaso saa olla enintään 55 dB(A). Autopaikkoja
tulee varata vähintään 1 ap / 120 m2 asuinkerrosalaa ja 1 ap /
50 m2 liikekerrosalaa. Korttelialueella asuinrakentamiseen
osoitettavista kerrostaloista voidaan enintään yksi toteuttaa
autottomana. Autottomuudesta tulee esittää selvitys rakennusluvan yhteydessä.
Polkupyöräpaikkoja tulee toteuttaa vähintään 1 ap / 35 k-m2.
Polkupyöräpaikoista vähintään puolet tulee sijoittaa katettuun
ja lukittavaan tilaan.
5.6 Nimistö
Alueelle ei muodostu uusia nimiä.

6 Asemakaavan toteutus
Alue on valmis rakentamiseen asemakaavamuutoksen saatua
lainvoiman. Tavoitteena on aloittaa alueen toteuttaminen
mahdollisimman pian kaavan tultua voimaan.

Asemakaavamuutoksen selostus / Kaupungintalon kortteli (2279)

Liite 2
Osallistumis- ja arviointisuunnitelma

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma (OAS) (MRA 63 §)

Maankäyttöpalvelut 19.1.2012, päivitetty 27.5.2016

Asemakaavan muutos (2279)

Kaupungintalon kortteli
Osallistumis- ja arviointisuunnitelma (OAS) kertoo:








mitä suunnitellaan ja missä
suunnittelutyön tavoitteet ja lähtökohdat
ketkä ovat osallisia
miten ja milloin voi vaikuttaa ja miten siitä tiedotetaan
mitä vaikutuksia kaavalla on ja miten vaikutukset arvioidaan
arvioitu aikataulu
kuka valmistelee kaavaa ja mistä saa lisätietoa

Mielipiteiden esittäminen mahdollisimman aikaisessa vaiheessa mahdollistaa paremmin niiden huomioimisen
suunnittelutyössä. Osallistumis- ja arviointisuunnitelmaa tarkennetaan tarvittaessa kaavatyön edetessä.

Aloite

Asemakaavan muutoksen laadintaan on ryhdytty Keravan kaupungin
aloitteesta.

Suunnittelualue

Alue sijaitsee Keravan keskustassa Kauppakaaren pohjoispuolella.
Suunnittelualue rajautuu Kauppakaareen, Keskikatuun, kortteliin 33 ja
Aurinkomäen puistoalueeseen.
Suunnittelualueeseen kuuluu 4. Keskustan kaupunginosan kortteli 7,
kortteli 2, osa korttelia 222, Nikkarinkuja, osa Kauppakaarta, osa Paasikivenkatua, Otavankuja sekä liikennealuetta. Suunnittelualueen pinta-ala on noin 1,4 ha.

Suunnittelualueen sijainti opaskartalla

Suunnittelualueen rajoja täsmennetään tarpeen mukaan työn kuluessa.
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Suunnittelun
tavoite

Kaavamuutoksen tavoitteena on mahdollistaa uusien liike- ja asuinrakennusten toteuttaminen olemassa olevien kiinteistöjen tilalle, ratkaista suunnittelualueen pysäköintijärjestelyt sekä ajantasaistaa alueen
asemakaavoja.
Suunnittelun tavoitteena on tiivistää kaupunkirakennetta ja parantaa
keskustan kaupunkikuvaa. Lisäksi tavoitteena on lisätä ja monipuolistaa kävelykeskustan kaupallista tarjontaa, lisätä keskusta-asumista
sekä elävöittää kävelykeskustaa.

Lähtötiedot

Nykytilanne:
Korttelin 7 tontilla 4 on Keravan kaupungintalo, jonka maantasokerroksessa on liiketiloja mm. posti, optikkoliike ja lounaskahvila. Kaupungintalon toisessa kerroksessa on kaupungin toimitiloja. Tontilla 5
sijaitsee nk. Sampotalo, jossa katutasossa toimii mm. kahvila, musiikkiliike ja videovuokraamo. Tontilla 6 on käytöstä poistettu pysäköintilaitos.
Korttelin 7 pohjoisosassa Nikkarikujan varrella on yleinen pysäköintialue.
Paasikivenkadun itäpuolella korttelissa 2 ja osassa korttelia 222 on
kaksikerroksisia liike- ja toimistorakennuksia. Rakennuksissa toimii
katutasossa mm. pankki, valokuvausliike ja pikaruokaravintola. Toisessa kerroksessa on liiketilojen toimisto- ja yhteistiloja.
Maanomistus:
Korttelin 7 tontit 5 ja 6 omistaa Kiinteistö Oy Keravan Sampotalo, tontit 4 ja 6 sekä katualueet omistaa Keravan kaupunki. Korttelit 2 ja
222 ovat yksityisessä omistuksessa.

Ote maanomistuskartasta. Vihreällä osoitettu Keravan kaupungin maanomistus.
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Maakuntakaava:
Uudenmaan
8.11.2006
vahvistetussa
maakuntakaavassa
ja
30.10.2014 vahvistetussa Uudenmaan 2. vaihemaakuntakaavassa
kaava-alue on keskustatoimintojen aluetta.

Ote Uudenmaan vahvistettujen maakuntakaavojen yhdistelmästä.

Yleiskaava:
Oikeusvaikutteisessa valtuuston 14.6.2004 hyväksymässä ja vuonna
2007 tarkistetussa Keravan yleiskaavassa 2020 kaava-alue on keskustatoimintojen aluetta. Koko kaupungin yleiskaavan tarkistus on käynnistynyt keväällä 2013. Yleiskaavaluonnos on ollut nähtävillä 30.3. –
4.5.2015. Luonnoksessa suunnittelualueelle ei ole esitetty muutoksia.
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Asemakaava:
Korttelin 7 tontilla 4 sekä liikennealueella on voimassa asemakaava
(1516) vuodelta 1987. Tontti 4 on osoitettu liike- ja toimistorakennusten korttelialueeksi. Tonttia varten tulee rakentaa 1 autopaikka kerrosalan 50 m2 kohti. Suurin sallittu kerrosluku on 1/3 II – 1/3 III. Rakennusoikeutta on yhteensä 5200 k-m2. Liikennealue on osoitettu
yleiseksi pysäköintialueeksi. Paasikivenkadun länsireuna on osoitettu
jalankululle ja polkupyöräilylle varatuksi kaduksi.

Ote ajantasa-asemakaavasta
Korttelin 7 tonteilla 5 ja 6 on voimassa asemakaava (2124) vuodelta
1997. Tontti 5 on osoitettu liike- ja toimistorakennusten korttelialueeksi. Tonttia varten tulee rakentaa 1 ap / 50 k-m2. Rakennusoikeutta
on osoitettu 1150 k-m2. Suurin sallittu kerrosluku on II-III. Tontti 6 on
osoitettu autopaikkojen korttelialueeksi, jonka suurin sallittu kerrosluku on V. Alueelle saa sijoittaa kortteleiden 2, 6, 7 ja 222 autopaikkoja.
Kauppakaarella on voimassa asemakaava (1345) vuodelta 1985. Alue
on osoitettu jalankululle ja polkupyöräilylle varatuksi kaduksi, jolla
huoltoajo on sallittu. Alueelle voidaan rakentaa läpinäkyvä katto. Lisäksi Kauppakaarella saa rakentaa liiketiloja niille osoitetuille rakennusaloille yhteensä enintään 450 k-m2.
Paasikivenkadulla on voimassa asemakaava (1) vuodelta 1927, asemakaava (1220) vuodelta 1983 sekä asemakaava (1516) vuodelta
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1987. Paasikivenkatu on osoitettu katualueeksi. Paasikivenkadun länsireunaan on osoitettu jalankululle ja polkupyöräilylle varattu katu.
Otavankujalla on voimassa asemakaava (204) vuodelta 1956. Otavankuja on osoitettu katualueeksi.
Korttelissa 2 on voimassa asemakaava (884) vuodelta 1976. Alue on
osoitettu yhdistetyksi liike- ja asuinkerrostalojen korttelialueeksi. Suurin sallittu kerrosluku on Paasikivenkadun puolella II ja rakennusalan
kaakkoisosalla I. Rakentamisen sijoittaminen on osoitettu rakennusalan rajoin. Autopaikkoja tulee varata yksi autopaikka 50 m 2 liikekerrosalaa kohti ja yksi autopaikka asuntoa kohti. Korttelialueen etelälaitaan on osoitettu istutuksin järjestettävä korttelialueen osa.
Korttelissa 222 on voimassa asemakaava (1220) vuodelta 1983. Alue
on osoitettu asuin-, liike- ja toimistorakennusten korttelialueeksi. Rakennusoikeutta on osoitettu 1350 k-m2. Suurin sallittu kerrosluku on
II. Rakentamisen sijoittaminen on osoitettu rakennusalan rajoin. Autopaikkoja on varattava yksi autopaikka 50 m2 kerrosalaa kohti.
Selvitykset
Rakennuskielto:
Alueella ei ole rakennuskieltoa

Laadittavat tai tarkistettavat selvitykset
Selvitysten tarve arvioidaan kaavaprosessin aikana.
Muut selvitykset:
Keravan liikennejärjestelmäsuunnitelma 2035, Sito, 2014
Vaikutusten
arviointi

Tärkeimmät arvioitavat vaikutukset:
Ympäristövaikutukset rakennettuun ympäristöön, kaupunkikuvaan ja
maisemaan.
Taloudelliset ja tekniset vaikutukset kunnan talouteen, palvelutarjontaan, kunnan palveluihin, yhdyskuntatekniikkaan ja -talouteen sekä
liikennemääriin ja keskusta-alueen pysäköintiin.
Sosiaaliset ja terveydelliset vaikutukset alueen turvallisuuteen, terveellisyyteen, lähialueiden asuinoloihin ja liikenneyhteyksiin sekä liikenteen aiheuttamiin melu- ja päästöhaittoihin.
Vaikutusten selvittämisen tarkoituksena on jo suunnittelun aikana
saada tietoa suunnitteluratkaisujen merkityksestä ja siten parantaa
lopullisen suunnitelman laatua.
Selvitettävät vaikutukset määritellään tarkemmin kaavoituksen yhteydessä.

Osalliset
Kaava-alueen ja lähialueen maanomistajat, haltijat ja asukkaat, toimipaikat, yritykset ja niiden työntekijät.
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Kaavahankkeisiin osallisiksi ilmoittautuneet:







Keravan ympäristönsuojeluyhdistys ry
Kerava Seura ry
Keravan Yrittäjät ry
Keski-Uudenmaan Kauppakamariyksikkö
Keravan Vammaisneuvosto
Keski-Uudenmaan maakuntamuseo

Yhdistykset ja muut viranomaiset ja yhteisöt:













Keravan Vanhusneuvosto
Keski-Uudenmaan Nuorkauppakamari ry
Uudenmaan ELY- keskus
Uudenmaan liitto
Keski-Uudenmaan Kehittämiskeskus Oy Forum
Finavia Oy
Helsingin seudun liikenne
Elisa Oyj
Sonera Carrier Networks Oy
Keravan Energia Oy
Keski-Uudenmaan ympäristökeskus
Keski-Uudenmaan pelastuslaitos

Keravan kaupungin asiantuntijaviranomaiset
 Kaupunkitekniikka -liikelaitoksen johtokunta
 Vapaa-aikavirasto
 Rakennuslautakunta
Luettelo ei ole kattava, ja osallisten listaa voidaan tarkistaa ja täydentää suunnittelun aikana. Osalliseksi voi ilmoittautua maankäyttöpalveluihin kaavan suunnitteluvaiheen aikana.
Tiedottaminen
Suunnittelun etenemisestä sekä suunnitteluun osallistumismahdollisuuksista tiedotetaan:



Alustava
käsittelyaikataulu

kuuluttamalla Viikkouutiset Keski-Uusimaa -lehdessä, kaupungin ilmoitustaululla ja Keravan kaupungin kotisivuilla
(www.kerava.fi)
lähettämällä kirje kaava-alueen maanomistajille ja -haltijoille
sekä kaava-alueeseen rajoittuvien alueiden maanomistajille
ja haltijoille.

Aloitusvaihe / helmi-maaliskuu 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 / helmi - elokuu 2016
Kaavaluonnos laaditaan ja se hyväksytetään kaupunkikehitysjaostossa
asetettavaksi nähtäville ja lausunnoille. Luonnos on nähtävillä kuukauden mielipiteiden esittämistä varten ja siitä tiedotetaan kuulutta-
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malla Viikkouutiset Keski-Uusimaa -lehdessä, kaupungin ilmoitustaululla ja kaupungin kotisivuilla Internetissä (www.kerava.fi).
Ehdotusvaihe / syys - marraskuu 2016
Luonnoksesta saatujen mielipiteiden, lausuntojen ja selvitysten pohjalta laaditaan muutosehdotus, jonka kaupunkikehitysjaosto hyväksyy
ja asettaa julkisesti nähtäville 30 päivän ajaksi. Ehdotuksen nähtävillä
olosta tiedotetaan ja mahdolliset muistutukset tulee jättää kirjallisena
nähtävillä olon 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 joulukuu 2016 - tammikuu 2017
Asemakaavan muutoksen hyväksyy kaupunginvaltuusto kaupunkikehitysjaoston ja kaupunginhallituksen esityksestä. Kaupunginvaltuuston
hyväksymispäätöksestä tiedotetaan kuuluttamalla siitä kaupungin ilmoitustaululla, lehtikuulutuksella Viikkouutiset Keski-Uusimaa 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 nähtävilläolon aikana pyytäneet ja antaneet yhteystietonsa.
Päätöksen voimaantulo / maaliskuu 2017
Kaavan hyväksymispäätös saa lainvoiman noin kuuden viikon kuluttua
hyväksymisestä, mikäli päätöksestä ei valiteta.
Kaavamuutos tulee voimaan, kun siitä on kuulutettu Viikkouutiset
Keski-Uusimaa -lehdessä, kaupungin ilmoitustaululla, kirjastossa ja internetissä (www.kerava.fi).
Asemakaavan muutosehdotuksesta pyydetään lausunto seuraavilta:
 Keravan kaupungin asianomaiset lautakunnat
 Keravan ympäristönsuojeluyhdistys ry
 Kerava Seura ry
 Keravan Yrittäjät ry
 Keski-Uudenmaan Kauppakamariyksikkö
 Keravan Vammaisneuvosto
 Keski-Uudenmaan maakuntamuseo
 Uudenmaan ELY- keskus
 Uudenmaan liitto
 Elisa Oyj
 Sonera Carrier Networks Oy
 Keravan Energia Oy
 Keski-Uudenmaan ympäristökeskus
 Keski-Uudenmaan pelastuslaitos
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Asemakaavan
muutoksen
valmistelija

Valmistelija
Asemakaavan valmistelusta vastaa:
kaava-arkkitehti Marja Pelo
Puhelin: 040 318 2316
Sähköposti: marja.pelo@kerava.fi

Yhteystiedot

Keravan kaupunki, Maankäyttöpalvelut
Postiosoite:
PL 123
04201 Kerava
Käyntiosoite:
Sampolan palvelukeskus, 4. krs
Kultasepänkatu 7
04250 Kerava
Puhelin: *09-29491
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Kaupungintalon kortteli (2279) osallistumis- ja arviointisuunnitelmasta
saatujen lausuntojen ja mielipiteiden referaatit ja niiden vastineet
Asemakaavamuutoksen osallistumis- ja arviointisuunnitelma on ollut nähtävillä
MRA 30 § mukaisesti 20.2. – 2.3.2012.
Tiedoksi / Lausuntopyynnöt

Saatu

Keravan Omakotiyhdistys ry
Keravan ympäristönsuojeluyhdistys ry
Kerava-seura ry
Keravan Yrittäjät ry

1.3.2012

Keski-Uudenmaan Kauppakamariyksikkö
Keravan Vammaisneuvosto

4.3.2012

Keski-Uudenmaan maakuntamuseo
Uudenmaan Ely-keskus
Museovirasto
Elisa Oyj
Sonera Carrier Networks Oy

24.2.2012

Keravan Energia Oy

2.3.2012

Keski-Uudenmaan ympäristökeskus
Keski-Uudenmaan pelastuslaitos
Kaupunkitekniikka
Rakennusvalvontatoimisto
Mielipiteet
Komokallio Heikki

22.2.2012

Tuusulan liikekiinteistö Oy

5.3.2012

LAUSUNTOJEN REFERAATIT JA VASTINEET
Keravan yrittäjät ry 1.3.2012
Keravan yrittäjät ry suhtautuu positiivisesti Keravan keskustan
uudisrakentamiseen, jossa tavoitteena on lisätä kaupungin elinvoimaisuutta, parantaa kaupan- ja palvelualan sekä muiden
alueen yrittäjien toimintaedellytyksiä sekä lisätä asuntoja ja
asukkaita keskusta-alueelle.
Uuden keskustakorttelin tulisi parantaa jo olemassa olevia kaupan- ja palvelualan toimintamahdollisuuksia keskusta-alueella,
tarjoten ajanmukaisia ja monipuolisia toimitiloja kaupungin yrittäjien tarpeisiin. Toimitilojen tulisi olla muokattavissa tiloja jakamalla tai yhdistämällä useiden eri alojen tarpeita huomioiden.
Lisäksi suunnittelussa tulee huomioida esteettömyys kadulta liiketiloihin. Pysäköinnin osalta tulee huomioida, että pysäköintiti-
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lojen määrää ja laatua pyritään parantamaan entisestään, jolloin mahdollistetaan muualta Keravalta saapuminen autolla
keskusta-alueelle ja tuetaan näin ollen elinvoimaisuutta ja kaupan- ja palvelualojen toimintaa alueella.
Toteutusvaiheessa Keravan kaupungin tulisi pyrkiä avustamaan
nykyisissä tiloissa toimivia yrittäjiä löytämään keskusta-alueelta
sopivia toimitiloja pysyviksi tai tilapäisiksi toimitiloiksi. Myös
alueen pysäköintijärjestelyihin tulee kiinnittää huomiota rakennusvaiheen aikana. Pysäköintipaikat ovat elintärkeitä keskustan
toiminnallisuuden kannalta.
Vastine:

Merkitään tiedoksi.
Asemakaavamuutoksella suunnittelualueelle muodostuu liiketiloja maantasokerrokseen. Tilaohjelman suunnittelusta vastaa
pääosin rakennuttaja, mutta tavoitteena on vastata alueen yrittäjien kysyntään.
Alueen pysäköintinormiksi on asuntojen osalta osoitettu 1/120
k-m2 ja liiketilojen osalta 1 ap / 50 k-m2. Pysäköinti on sijoitettu
liiketilojen alapuolella sijaitsevaan maanalaiseen pysäköintihalliin sekä osa paikoista maantasoon pihakannen alle. Järjestely
mahdollistaa autolla liikkuvien sujuvan saapumisen. Suunnittelualue on hyvin tavoitettavissa myös kevyellä liikenteellä. Liiketiloihin tulee olla esteetön pääsy.

Keravan Vammaisneuvosto 4.3.2012
Hanke tuo kaupungin keskustaan uutta ilmettä, mutta luo myös
uusia liikenteellisiä haasteita liikennemäärien kasvaessa. Tämä
luo haasteita keskustassa asioiville ja liikennöiville kaupunkilaisille ja muille, erityisesti ikääntyville ja vammaisille. Siksi näiden ryhmien ongelmat tulisi ottaa erityisesti huomioon jo suunnitteluvaiheessa.
Rakennusvaiheen haasteet tulisi kartoittaa mahdollisimman
pian, koska rakennustyömaa aitauksineen, koneineen ja muine
teknisine varusteineen tule väistämättä syömään tilaa varsinkin
kevyen liikenteen kulkuväyliltä, jolloin kevyt liikenne ajautuu
helposti ajotielle moottoriajoneuvojen sekaan. Uusia erityisjärjestelyjä tarvitaan, kuten suojateitä, erikseen merkittyjä kevyen
liikenteen väyliä ja liikennevaloja. Vammaisneuvoston kannalta
uusi keskustasuunnitelma on eräs keskeisimmistä projekteista,
ellei keskeisin, joten Neuvostolla on huomattava intressi seurata
projektin kehitystä ja toteutusta jatkossakin.
Vastine:

Merkitään tiedoksi.
Asemakaavan yhteydessä on selvitetty alueen liikenteen järjestämistä sekä hankkeen rakentuessa että sen valmistuttua. Alueen suunnittelussa ja rakentamisessa tehdään tiivistä yhteistyötä Keravan Kaupunkitekniikan ja rakennuttajan välillä.
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Sonera Carrier Networks Oy 24.2.2012
Kaavan toteutuminen vaatinee johtosiirtoja Soneran osalta.
Näistä kustannukset myöhemmin.

Vastine:

Merkitään tiedoksi.
Alueen suunnittelussa pyritään huomioimaan alueella sijaitsevat
johdot jo suunnitteluvaiheessa.
Rakennuslupavaiheessa pyydetään osallisilta tarvittavat lausunnot.

Keravan Energia Oy 2.3.2012
Verkkoliiketoiminta:
Ei huomautettavaa kaavamuutoksen suunnitteluun.
Nykyisen kaupungintalon koilliskulmassa, kellarissa, sijaitsee
muuntamotila, josta jaetaan sähköä kaupungintaloon ja lähialueelle. Mikäli muuntamotilan käyttötarkoitus muuttuu tai se häviää, täytyy sille rakentaa lähistölle väliaikainen, korvaava,
puistomuuntamo, josta otettaisiin jatkossa myös tarvittava ra-
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kennusaikainen sähkö korttelin uudelleen rakentamiseen. Kaapeleita on aikanaan asennettu Paasikivenkadun sekä Nikkarinkujan alueille liitteen mukaan.
Kortteliin tarvitaan joka tapauksessa muuntamo. Sen paikka
täytyy valita siten, että sinne on mahdollista kuljettaa muuntaja
ja muuntamokojeistot. Suotavaa on myös muuntamon ja rakennuksen oman pääkeskuskojeiston läheisyys. Paras vaihtoehto olisi muuntamotila katutasossa, johon olisi oma sisäänkäynti
suoraan ulkoa.
Tuotantoliiketoiminta:
Ei huomautettavaa kaavamuutoksen suunnitteluun.
Korttelin lämmönjakohuoneen paikkaa toivotaan Nikkarinkujan
puolelle.
Vastine:

Merkitään tiedoksi.
Muuntamo ja kaapelit pyritään huomioimaan jo alueen suunnitteluvaiheessa.

MIELIPITEET
Heikki Komokallio 22.2.2012
1. Nykyisten keskustan tornien ja Keravan aukion hallitsemaa
kaupunkikuvaa ei saa sekoittaa uusilla torneilla eikä alistaa tornien puristukseen. Kaavamuutoksen tavoitteena on luoda maamerkki kaupungin keskeiselle paikalle. Nykyiset tornit ovat tähän riittävät ja uudisrakentaminen on sijoitettava länsipuolelle
ja rajoitettava enintään samankorkuiseksi. Tasapainoisempi
kaupunkikuva ja riittävä tehokkuus saadaan matalammillakin
rakennuksilla. Liiketilan lisätarve on ylimitoitettu, sillä nytkin on
runsaasti tiloja tyhjillään ja tärkeämpää olisi saada ne käyttöön
ja kävelykatu toimivaksi. Vanhaa purkamalla ja uutta rakentamalla ei saada merkittävästi lisätilaa.
2. Pöytäkirjan mukaan hanketta ollaan viemässä toteutukseen
oikopäätä järjestämällä tontinluovutuskilpailu selvittämättä
hankkeen taloudellisia ja teknisiä edellytyksiä ja vaatimuksia
mm:
‐Kaupungin ja muiden osakkaiden omaisuuden arvo ja sen korvaaminen, korvaavien tilojen järjestäminen
‐Purkukustannukset ja rakentajan velvoite
‐Eero Lehden omistamien kiinteistöjen, Sampotalo ja pysäköintitalo, asema ja osallisuus
‐Pysäköintitalossa olevien kaupungintalon ja muiden kiinteistöjen autopaikkojen korvaaminen
‐Autopaikkojen sijoitus, kustannukset ja mitoitus ottaen huomioon pysäköintitalon osuudet. Esitetty 250 autopaikkaa on liian
vähän.
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‐Pohjavesiongelmat ja vaikutukset maanalaiseen pysäköintiin
‐Pysäköintiliikenteen ympäristövaikutukset
‐Asuntojen oleskelupiha ja turvallisuus
‐Rakennusoikeuden myyntitulot ja kustannusten kattaminen.
Vastine:
1. Kuten todetaan, on kaavamuutoksen tavoitteena luoda
maamerkki kaupungin keskeiselle paikalle. Muuttuvalla kaupungilla voitaneen sallia myös uudet maamerkit, jotka muuttuvat
osaksi uudistuvaa rakennuskantaa. Kaupunki on asettanut tavoitteeksi keskusta-alueen vetovoimaisuuden lisäämisen ja samalla selvittänyt kaupallisten tilojen tarpeen. Keskusta-alueelle
on asetettu tavoitteeksi myös tarjota 2000 uudelle asukkaalle
asuntoja. Tavoitteiden mahdollistamiseksi sekä vapaiden alueiden säilyttämiseksi keskusta-alueella esitetään korkeampaa rakentamista keskustan keskeisimpiin osiin.
2. Tontinluovutuskilpailun myötä on tarkoitus selvittää hankkeen taloudellisia ja teknisiä edellytyksiä. Tontinluovutuskilpailun ajatus on, että saadaan rakennuttajilta heille realistisia ehdotuksia, joita on mahdollista toteuttaa sekä taloudellisesti että
teknisesti.
Kaavaluonnoksessa esitetään, että autopaikkoja tulee varata
1ap/50 k-m² liike- ja toimistotilaa ja 1ap/120 k-m² asuinkerrosalaa. Kaupunginhallitus on hyväksynyt 16.11.2015/ 317 §,
että yleiskaavan mukaisella keskusta-alueella sovelletaan asemakaavoitustyön yhteydessä pysäköintinormia 1 ap / 120 k-m2
asumisen osalta, ellei ole perusteltua käyttää muuta mitoitusperustetta. Pysäköintinormia on käytetty myös keskustan Aleksintorin sekä Vesilaitoksen tontin asemakaavaatöiden yhteydessä.

Tuusulantien liikekiinteistö Oy 5.3.2012
Tuusulantien Liikekiinteistö Oy on keskinäinen kiinteistöosakeyhtiö. Alueen maanomistajana yhtiö ilmoittautuu osalliseksi.
Tuusulantien liikekiinteistön omistaman rakennuksen kellarikerroksessa, Paasikivenkadun sivustalla sijaitsee tällä hetkellä koko
korttelia ja kaupunginosaa palveleva muuntamo. Kokonaisuuteen liittyy myös liikenteenvalojen ohjauskeskus.
Rakennuksen toisessa kerroksessa, Paasikivenkadun puolella
rakennuksen keskiosassa sijaitsee tietotekniikka-alan toimijoita
palveleva ATK-konehuone, jonka toiminta liittyy IT-alaan laajaalaisesti. Konehuone voidaan sijoittaa muuhun tilaan keskustaalueella jäähdytystarpeet huomioon ottaen.
Viereiselle tontille on sijoitettu autopaikkoja. Niiden osalta tulevaisuus suunnittelutavoitteiden yleisen osan mukaan edellyttää
yhtiön kuulemista jatkossa. Viereinen tontti palveli maantasopaikoituksessa koko kaupungin asukkaita ja ne periaatteet on
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mainittu tämän yhtiön ja naapurikiinteistön välisissä sopimuksissa ja ao. kauppakirjoissa. Lisäksi tämän tontin ja naapuritontin välillä olevat ajoreitit antavat reunaehtoja alueiden käytölle.
Yhtiö katsoo, ettei asemakaavan muutostyön aloittamiselle ole
estettä. Yhtiö ilmoittaa, että sillä ei ole huomautettavaa osallistumis- ja arviointisuunnitelmasta.
Vastine:

Merkitään tiedoksi.
Alueella sijaitsevat toiminnot, kaapelit ja muuntamo huomioimaan mahdollisuuksien mukaan jo suunnitteluvaiheessa kaavatyön yhteydessä.
Tavoitteena on järjestää alueella nykyisin sijaitseville autopaikoille korvaavat tilat. Pysäköintijärjestelyjä tutkitaan asemakaavatyön yhteydessä.

