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KUVA 1. Ote opaskartasta, punaisella suunnittelualueen likimääräinen rajaus
Asemakaavamuutoksen tavoitteena on tutkia usean asuinkerrostalon rakentamismahdollisuutta Länsi-Jaakkolan Palopellonkadun eteläpuolelle nykyisten teollisuus- ja logistiikkarakennusten tilalle, osoitteissa Palopellonkatu 8 ja 10.
Asuinkerrostalojen Palopellonkadun puoleiseen maantasokerrokseen pyritään
osoittamaan liiketiloja. Samalla tutkitaan Alikeravantien ja Mt148 risteyksessä
olevan huoltoaseman tontin laajentamista, jotta tontille mahtuisi lisää huoltoaseman toimintoja sekä pysäköintitilaa.
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1.1

TIIVISTELMÄ
Kaavaprosessin vaiheet
Aloite

Asemakaavamuutos käynnistettiin maanomistajien aloitteesta.

Vireilletulo

Kaupunkikehitysjaosto 6.6.2018/37 §
Kaupunginhallitus 19.6.2018/188 §

OAS (osallistumis- ja
arviointisuunnitelma) Lausuntopyynnöt viranomaisille ja kirjeet osallisille
Vireilletulo ja OAS:n nähtävilläolo ilmoitus Viikkouutiset
Keski-Uusimaa-lehdessä 15.8.2018, internetissä ja ilmoitustaululla (MRL 62 §).
Nähtävillä (MRA 30 §) 15. – 31.8.2018
Suunnittelun aikataulua ja kaavaprosessia päivitettiin
aloitusvaiheen jälkeen. Aloitusvaiheessa saatu palaute oli
vähäistä. Asemakaavamuutoksessa osoitettavat rakentamisen ratkaisut saatiin suunniteltua jo aloitusvaiheen jälkeen niin, että valmisteluvaihe päätettiin ohittaa. Valmisteluvaiheen ohittaminen muutti kaavamuutoksen arvioitua aikataulua. Aikataulun ja prosessin muuttumisesta
tiedotettiin kuuluttamalla ja kirjeitse suunnittelualueeseen rajoittuville maanomistajille.
Ehdotus

Kaupunkikehitysjaosto 17.1.2019/xxx §
Lausuntopyynnöt viranomaisille ja kirjeet osallisille
Ilmoitus Viikkouutiset Keski-Uusimaa-lehdessä lehdessä
pp.kk.vvvv, internetissä ja ilmoitustaululla (MRL 65 §).
Julkisesti nähtävillä (MRA 27 §) pp.kk. – pp.kk.vvvv

Hyväksyminen (MRL
52 §)

Kaupunkikehitysjaosto pp.kk.vvvv/xxx §
Kaupunginhallitus pp.kk.vvvv/xxx §
Kaupunginvaltuusto pp.kk.vvvv/xxx §

TAULUKKO 1. Kaavaprosessin vaiheet

1.2

Asemakaava
Asemakaavamuutoksen tavoitteena on tutkia usean asuinkerrostalon rakentamismahdollisuutta Länsi-Jaakkolan Palopellonkadun eteläpuolelle nykyisten teollisuus- ja logistiikkarakennusten tilalle, osoitteissa Palopellonkatu 8 ja 10. Asuinkerrostalojen Palopellonkadun puoleiseen maantasokerrokseen osoitetaan liiketiloja. Samalla tutkitaan Alikeravantien ja Mt148 risteyksessä olevan huoltoaseman tontin laajentamista, jotta tontille mahtuisi lisää huoltoaseman toimintoja sekä pysäköintitilaa.
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Huoltoaseman ja kerrostalotonttien väliin pyritään osoittamaan pohjois-eteläsuuntainen kevyen liikenteen väylä, jota pitkin pääsisi Palopellonkadulta Jäspilän suuntaan.
Suunnittelualue sijaitsee kilometrin päässä Keravan kaupungin keskustasta kaakkoon päin. Se
rajoittuu Palopellonkatuun, Alikeravantiehen, maantie 148:n liikennealueeseen ja lännessä
kerrostaloalueeseen. Alueen pinta-ala on noin 3,6 hehtaaria.
Asemakaavamuutoksen laadinta on aloitettu maanomistajien aloitteesta. Alueella sijaitsee
kolme eri kiinteistöä, joilla jokaisella on eri omistaja. Kaupunki on laatinut maanomistajien
kanssa kaavoituksen käynnistämissopimukset ja maankäyttösopimukset sekä tarpeelliset kiinteistökaupan esisopimukset.

1.3

Asemakaavan toteuttaminen
Kaavan toteuttaminen voidaan käynnistää kaavan saatua lainvoiman. Kiinteistöt, joilla tontinrajat muuttuvat on lohkottava erikseen laadittavan sitovan tonttijaon mukaan ennen kuin aluetta voi alkaa rakentaa.

1.4

Asemakaavan merkittävimmät vaikutukset
Asemakaavamuutoksen toteutuminen tuottaa noin 580 asuntoa, mikä mahdollistaa noin 1000
- 1200 uutta asukasta. Kaupunkikuva paranee, tiivistyy ja eheytyy. Alueelle toteutuu tehokasta
ja korkeaa rakentamista. Kaava mahdollistaa uusien liiketilojen ja päiväkodin rakentamisen Palopellonkadun varteen.
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2.1

SUUNNITTELUN LÄHTÖKOHDAT
Selvitys suunnittelualueen oloista
Suunnittelualue sijaitsee Keravan keskustan läheisyydessä, Alikeravantien ja Keravantien kulmauksessa Jaakkolan alueella, joka on teollisuus-ja varastoaluetta. Suunnittelualueen itäosassa sijaitsee Neste Oy:n huoltoasema. Muutosalue on pinta-alaltaan noin 3,6 ha.
Jaakkolan työpaikka-alueen teollisuus- ja varastorakennukset Lintulammenkadun ja Alikeravantien välissä ovat valmistuneet 1970- ja 1980-luvuilla. Lintulammenkadun länsiosa on pääosin 1990-luvulla rakennettua kerrostaloaluetta.

KUVA 2. Ortokuva vuodelta 2016 ja likimääräinen alueen rajaus

2.1.1 Luonnonympäristö
Alueella ei ole merkittäviä luontoarvoja, eikä alueella juuri kasva luonnonkasvillisuutta. Aluetta vehreyttävät lähinnä katupuut sekä muutamat rakentamattomat ja hoitamattomina ruohottuneet ja pusikoituneet tontinosat.
Suunnittelualueella, huoltoaseman länsipuolella olevassa metsäkaistaleella kasvaa erilaisia
lehtipuita, muutoin tontit ovat tasaisia asfalttipihoja. Maaperältään alue on savea (Geologian
tutkimuskeskus, 2018), ja kovanpohjan syvyys on lähiympäristön maaperätutkimusten mukaan noin 10 metrin syvyydellä.

2.1.2 Rakennettu ympäristö
Jaakkolan alue on osa yhdyskunta- ja kaupunkirakennetta ja kokonaan rakennettua ympäristöä. Suunnittelualue sijaitsee tärkeän tuloväylän välittömässä läheisyydessä ja sen asema Keravan imagon kannalta on tärkeä. Alikeravantien tuloväylällä kaupunkikuvaa hallitsevat mata-
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lat ja pääosin peltiverhoillut teollisuus- ja varastorakennukset. Suunnittelualueella sijaitseva,
toiminnassa oleva huoltoasema on rakennettu vuonna 1986, ja sen länsipuolella olevat teollisuus- ja varastorakennukset ovat valmistuneet vuonna 1976. Suunnittelualueella ei ole asuinhuoneistoja. Alueella ei ole rakennus-tai kulttuurihistoriallisesti arvokkaita kohteita.
Suunnittelualue sijaitsee noin 1 km etäisyydellä rautatieasemasta ja Keravan keskustasta.
Jaakkolan koulu sijaitsee noin 500 metrin etäisyydellä, ja Keinukallion ja Ollilanlaakson virkistysalueet sekä Kalevan urheilupuisto noin 1,5 km etäisyydellä. Sibeliuksentiellä sekä Alikeravantiellä liikennöi HSL:n linja-autolinjat.
Kaavaa-alue liittyy olemassa olevaan katuverkkoon, ja alueelle on rakennettu kunnallistekniikkaa. Huoltoaseman tontille on ajoneuvoliittymä Alikeravantieltä ja muille suunnittelualueen
tonteille Palopellonkadulta. Palopellonkadulta on yhteys paikalliseen kokoojakatuun, Lintulammenkatuun. Keskustaan suuntautuva kevyen liikenteen reitti on Lintulammenkadun reunassa. Palopellonkadun länsiosassa on kevyen liikenteen yhteys Keravantielle ja Palopellonkujalta Alikeravantielle. Alikeravantien ylitys on toteutettu tasoliittymänä, joka on osoitettu suojatiellä. Katualueilla sekä Palopellonkadun 8 ja 10 rajan läheisyydessä on maanalaisia johtoja
(kaukolämpö, telekaapeli, vesijohto ja sähköjohto). Huoltoasematontin pohjoispuolella puistomuuntamo.

KUVA 3. Johtotiedot

2.1.3 Ympäristöhäiriöt
Laaditun meluselvityksen (liite 7a) mukaan merkittävimmät melulähteet alueella ovat Keravantie (mt148), Alikeravantie ja Palopellonkatu. Alueen oleskelu- ja leikkialueet voidaan suojata melulta korttelialueen keskelle siten, että rakennukset muodostavat melun suojan. Selvityksen perusteella Keravantien puoleisille julkisivuille on annettava äänitasoerovaatimus on
ΔLA,vaad 31 dB. Muiden julkisivujen tapauksessa äänitasoerovaatimus on ympäristöministeriön
asetuksen mukaisesti ΔLA,vaad 30 dB. Myös parvekelasituksissa on alueella huomioitava äänitasoerovaatimukset, joita on tarkennettava vielä viimeistään rakennuslupavaiheessa.
Kaava-alue sijoittuu Helsinki-Vantaan lentoaseman kiitoteiden 1 ja 3 jatkeiden väliin, lähelle
vuodelle 2025 ulottuvia lentomeluennusteen Lden 55 dB:n aluetta. Käytännössä voidaan siis
katsoa, että kaava-alueella saattaa esiintyä jonkin verran lentomelua. Rakennusluvan yhteydessä on varmistuttava riittävästä melunsuojauksesta myös lentomelua vastaan.
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2.1.4 Maanomistus
Alueella sijaitsee kolme eri kiinteistöä, joilla jokaisella on eri omistaja. Kaupunki omistaa katu-,
puisto- ja suojaviheralueet. Suunnittelualue rajoittuu Keravantiehen, joka on ELY:n hallinnoimaa maantien aluetta.

KUVA 4. Maanomistus

2.2

Kaavatilanne
2.2.1 Maakuntakaava
Uudenmaan vahvistettujen maakuntakaavojen yhdistelmässä suunnittelualue on tiivistettävää
taajamatoimintojen aluetta. Suunnittelualue sijoittuu lähellä maakuntakaavan osoittamaa lentomelualuetta 1, jolla melutaso Lden on 55 - 60 dBA. Alueelle ei yksityiskohtaisemmassa suunnittelussa saa osoittaa uutta melun haittavaikutuksille herkkää toimintaa. Alueella jo olevan
asutuksen ja muun melulle herkän toiminnan säilyttäminen ja täydentäminen on kuitenkin
mahdollista.

KUVA 5. Ote maakuntakaava yhdistelmästä, punaisella kehyksellä suunnittelualueen sijainti
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2.2.2 Yleiskaava
Alue on merkitty Keravan yleiskaavaan 2035 kehitettäväksi keskusta-alueeksi (C-2). Maantien
148 varressa on meluntorjunnan tarve. Kaupunginvaltuusto hyväksyi yleiskaavan 7.11.2016.
Alueen läheisyydessä on lentomelualuetta (me-2).

KUVA 6. Ote Keravan yleiskaavasta 2035, punaisella kehyksellä suunnittelualueen sijainti.

2.2.3 Asemakaava
Suunnittelualueella on voimassa neljä eri asemakaavaa:





Asemakaava 557 on vahvistettu 24.2.1970
Asemakaava 1313 on vahvistettu 18.10.1984
Asemakaava 2096 on vahvistettu 7.10.1996
Asemakaava 2256 on hyväksytty 13.6.2011

Asemakaavassa alue on







Yhdistettyjen teollisuus- ja varastorakennusten korttelialuetta (TTV5)
Teollisuus- ja varastorakennusten korttelialuetta (T-3)
Huoltoasemarakennusten korttelialuetta (LH-6)
Suojaviheraluetta (EV)
Puistoaluetta (VP)
Palopellonkadun, – kujan ja Alikeravantien katualuetta

Yhdistettyjen teollisuus- ja varastorakennusten sekä teollisuus- ja varastorakennusten korttelialueilla rakennustehokkuus on 0,75. Huoltoasemarakennusten korttelialueella rakennusoikeutta on 2250 k-m2. Suurin sallittu kerrosluku TTV-alueella on I ½, T-alueella II ja LH-alueella I.
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KUVA 7. Ote ajantasa-asemakaavasta

2.3

Aluetta koskevat selvitykset, suunnitelmat ja päätökset
Rakennusjärjestys
Kaupunginvaltuusto on 10.4.2017 hyväksynyt rakennusjärjestyksen ja se on tullut voimaan
1.6.2017.
Pohjakartta
Pohjakarttaa ylläpitää ja täydentää Keravan kaupungin paikkatietopalvelut ja pohjakartta täyttää kaavoitusmittausasetuksen 1284/1999 vaatimukset. Asemakaava on tulostettu mittakaavassa 1:1000.
Rakennuskiellot
Alueella ei ole maankäyttö- ja rakennuslain 53 §:n mukaista rakennuskieltoa.
Lähiympäristön kaavatilanne
Suunnittelualueen lähiympäristö on asemakaavoitettua teollisuus- ja varastorakennusten
korttelialuetta sekä kerrostalo- ja katualuetta.
Strategiat, ohjelmat ja muut suunnitelmat
 Keravan kaupunkistrategia 2020, kv 10.3.2014/22 §
 Keravan kaupungin elinkeino-ohjelma 2014, kh 24.2.2014/56 §
 Keravan Keskustan kehittämisen työryhmän raportti, kh 7.9.2015/245 §
 HLJ-2015 liikennejärjestelmäpäätös, kh 15.6.2015/205 §
 Maankäyttösuunnitelma 2050, kh 15.6.2015/205 §
 Asuntostrategia 2025, kh 15.6.2015/205 §
 Helsingin seudun kuntien ja valtion maankäytön, asumisen ja liikenteen sopimus 2016
– 2019, KV 13.6.2016/52§
 Keravan asuntopoliittinen ohjelma 2016 – 2020, KV 12.12.2016/98§
 Keravan liikennejärjestelmäsuunnitelma 2035
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Yleissuunnitelma ja brändiopas
Keravan alueella tapahtuu lähivuosina paljon maankäytön tiivistämistä. Kehityksen kannalta
keskeisimmistä yleiskaavassa osoitetuista kehityskohteista laaditaan aluekehityssuunnitelmat.
Aluekehityssuunnitelmilla tarkoitetaan alueellisia tarkasteluita, jotka täsmentävät Keravan
yleiskaavaa 2035 sekä ohjaavat alueiden tulevaa asemakaavoitusta. Jaakkolan, Ahjon ja Savion
alueille on laadittu aluekehityssuunnitelmat ja brändiopas, jotka ovat tavoitteen mukaan menossa luottamuselimien käsittelyyn vuoden 2019 alkuvaiheessa.
Jaakkolan aluekehityskuvassa suunnittelualue on merkitty keskustamaisen kerrostalorakentamisen kannalta erityisen kiinnostavaksi alueeksi. Suunnitelman mukaan Palopellonkadun
varteen on sijoitettava aktiivista kivijalkaa, joka voidaan toteuttaa muuntojoustavina yhteistiloina. Tilat tulee olla helposti muutettavissa liike- tai toimistotiloiksi, kun niille on tarvetta.
Aluekehityssuunnitelmien lisäksi Jaakkolaan, Ahjoon ja Saviolle on laadittu aluebrändiopas,
jossa esitetään miten brändit näkyvät rakentamisessa käytännössä ja miten niillä voidaan ohjata alueiden suunnittelua ja rakentamisen laatutasoa. Oppaassa esitetään visioita keinoista,
joilla alueiden omaleimaisuutta voidaan korostaa ja luoda.
Brändioppaassa Jaakkola on optimistisesti tulevaisuuteen katsova tiivis, korkea ja yhteisöllinen
alue. Jaakkolan uusi identiteetti perustuu laadukkaaseen arkkitehtuuriin, toimivaan ja elävään
katutasoon, aktiivisiin pihoihin sekä asukkaita yhdistäviin yhteisöllisiin paikoitustaloihin. Korttelien sisäiset toiminnot yhdistää toisiinsa kävelyyn, polkupyöräilyyn, liikuntaan ja leikkiin tarkoitettu aktiivinen raitti.
Jaakkolassa rakennukset kurottelevat Länsi-Jaakkolaa korkeammalle ja siten niiden arkkitehtuuri vaikuttaa alueen brändiin vahvasti. Alikeravantielle ja Keravantielle nousee komeita
muurimaisia pintoja, joista nousee arkkitehtonisia aiheita dominanteiksi. Ihmisen mittakaava
huomioidaan huolellisesti suunnitelluissa saapumisissa.
Kaavoituksen käynnistämissopimukset ja kiinteistökaupan sopimukset
Kaupunki on tehnyt kaavoituksen käynnistämissopimukset Palopellonkatu 8 ja 10 tonttien
omistajien kanssa sekä kiinteistökaupan esisopimuksen Palopellonkatu 8 tontin maanomistajan kanssa. Kaupunki saa maankäyttökorvauksena osan kaavamuutoksella muodostuvasta kerrostaloalueesta sekä osan, joka muutetaan kaavamuutoksella jalankululle ja polkupyöräilylle
varatuksi katualueeksi.
Rakennusliike Varte on laatinut kiinteistökaupan esisopimukset Palopellonkatu 8 ja 10 tonttien omistajien kanssa. Varte ostaa Palopellonkatu 10 tontin kokonaan ja suurimman osan Palopellonkatu 8 tontista, jos kaava toteutuu.

2.4

Asemakaavan tarve
Asemakaavamuutoksen laadinta on aloitettu maanomistajien aloitteesta.

2.5

Asemakaavan tavoitteet
2.5.1 Kaupungin asettamat ja suunnittelutilanteesta johdetut tavoitteet
Keravan kaupungin strategia 2020
Kaupunginvaltuusto hyväksyi 10.3.2014/22§ Keravan kaupungin strategian 2020.
Keravan missiona on olla vetovoimainen, menestyvä, uutta luova kaupunki, jossa palvelut ja
luonto ovat jokaista lähellä.
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Missiota pyritään toteuttamaan Keravan nykyistä kaupunkirakennetta kehittämällä. Keravalla
on kompakti kaupunkimainen rakenne, jossa virkistysalueet, puistot ja palvelut ovat asukkaiden lähellä. Keskustan kehittämiseen panostetaan. Keskustan ulkopuolella panostetaan monipuolisiin asumisen muotoihin. Liikkuminen Keravalla on nopeaa. Ke-ravan erinomaista logistista sijaintia pyritään hyödyntämään kaupungin kehittämisessä. Elinkeinoelämän toimintaedellytykset turvataan aktiivisella kaupungin ja muiden sidosryhmien verkostomaisella toiminnalla.
Tärkeää on huomioida elinkeinoelämän logistiset tarpeet.
Kaupunkistrategiassa on nimetty keskeiset strategiset tavoitteet. Ne liittyvät palveluihin, kaupungin talouteen, yhteisöllisyyteen ja kaupungin viestintään. Maankäytön suunnitteluun eniten vaikuttavat tavoitteet liittyvät elinkeinoihin, maankäyttöön ja asumiseen.
Keravan tavoitteena on kasvaa hallitusti niin, että kaupungin keskustasta kehitetään houkutteleva, palvelut sijoittuvat asukkaiden lähellä ja ulkoiluun on hyvät mahdollisuudet. Työpaikkoja
pyritään saamaan Keravalle enemmän, jotta työpaikkaomavaisuus paranee. Liikennesuunnittelussa pyritään huomioimaan kaikki kulkumuodot. Pyöräilyn ja jalankulun lisäämiseksi
pyritään löytämään keinoja.
Elinkeino-ohjelma
Kaupunginhallituksen kokouksessa 4.2.2013/35§ perustettiin strategia-työryhmän pohjaksi
kuusi ohjausryhmää. Yksi perustetuista ryhmistä on elinkeino-, asunto- ja maankäyttöstrategian ohjausryhmä. Kaupunginhallitus hyväksyi ryhmän valmisteleman elinkeino-ohjelman
24.2.2014/56§.
Elinkeino-ohjelma on osa kaupungin strategiaa. Keravan kaupungin elinkeinopolitiikan tavoite
on luoda yrityksille mahdollisimman hyvä toimintaympäristö. Tavoitteen saavuttamiseksi elinkeino-ohjelmassa on neljä kehittämisen painopistettä:
1.
2.
3.
4.

Keskustan kehittäminen – Keravasta seudullinen kaupan keskus
Uusien yritysten sijoittuminen ja elintarvikeklusterin vahvistaminen
Toimivien yritysten kasvuedellytysten tukeminen ja kehittäminen
Tehokas elinkeinomarkkinointi

Keravan kaupungin yritystoimintaa tukeviksi vahvuuksiksi tunnistettiin seuraavat tekijät:
1.
2.
3.
4.
5.

Logistisesti edullinen sijainti
Työvoiman saatavuus
Ketteryys
Kaupungin johdon positiivinen asenne
Edullinen ja ympäristöystävällinen energia

Maankäytönsuunnittelu liittyy erityisesti kaupungin keskustan sekä uusien ja nykyisten työpaikka-alueiden kehittämiseen.
Keravan asuntopoliittinen ohjelma 2016 – 2020
Keravan asuntopoliittinen ohjelma hyväksyttiin kaupunginvaltuustossa 12.12.2016. Asuntopoliittisessa ohjelmassa linjataan toimenpiteitä, joilla vahvistetaan kaupungin vetovoimaisuutta
maankäytön suunnittelun keinoin.
Asuntopoliittisen ohjelman tärkeimmät suoraan asemakaavoitukseen vaikuttavat toimenpiteet ovat seuraavat:
1. Kohdennetaan asuntotuotantoa kysyntää vastaavasti. Pieniä asuntoja tulee
osoittaa kerrostalojen lisäksi myös pien- ja rivitaloihin.
2. Kaavoitetaan kysyntää seuraten monipuolisia pientalotontteja kaikenikäisten
tarpeisiin.
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3. Keskustan kaavahankkeita priorisoidaan ja keskustaa rakennetaan laadukkaana
voimakkaasti ylöspäin. Keskustan sisäiset liikenne-ratkaisut perustuvat kävelyyn ja
pyöräilyyn.
4. Idän alueella panostetaan erityisesti omistuspohjaiseen asuinrakentamiseen.
5. Pohjoisen alueella etsitään aktiivisesti uusia kohteita vuokra-asuntotuotantoon.
6. Eteläisellä alueella tiivistetään Savion asemanseudun asuntotuotantoa. Hallintamuotojakauma pyritään pitämään nykyisenlaisena.
Keravan yleiskaava 2035
Yleiskaava mahdollistaa teollisuus- ja varastorakennusten korttelialueiden muuttamisen keskustatoimintojen alueeksi, joka toteutetaan vaiheittain maanomistajien aloitteista. Asemakaavan muutos noudattaa yleiskaavan tavoitteita.

2.5.2 Alueen oloista ja ominaisuuksista johdetut tavoitteet
Jaakkolan alueesta on tavoitteena muodostaa toiminnallinen, keskustamainen ja kaupunkikuvallisesti monipuolinen asuinkerrostaloalue. Tavoite on tuottaa tiivis, vihreä ja viihtyisä asuinalue Keravan keskustan tuntumaan. Samalla tiivistetään kaupunkirakennetta ja laajennetaan
nykyistä asuinaluetta.
Lisärakentamisella pyritään vastamaan keskusta-asumisen tarpeeseen, tuomaan lisää käyttäjiä
keskustan palveluiden pariin sekä luomaan edellytykset asukas- ja asuntomäärän lisäämiseksi
keskustan tuntumassa. Lisääntyvä asukasmäärä parantaa myös palveluiden ja kaupan kehittymisedellytyksiä keskusta-alueella.
Tavoitteena kaavassa on sulkea Keravantieltä kantautuva melu asuinalueelle pysäköintikatoksien ja meluaitojen avulla.

2.5.3 Osallisten tavoitteet
Palopellonkadun 8 ja 10 maanomistajien tavoitteena on, että alue osoitetaan asuinkerrostalojen korttelialueeksi, jolle osoitetaan asuinrakennusoikeutta noin 26 000 kem², liikerakennusoikeutta noin 140 kem² sekä päiväkodin rakennusoikeutta 460 kem². Korttelin pysäköinti on tavoitteena osoittaa maantasoon, osin autokatoksiin.
Neste Oy:n tavoitteena on huoltoaseman tontin laajentaminen, jotta tontille mahtuisi lisää
huoltoaseman toimintoja sekä pysäköintitilaa. Tontille on tavoitteena saada kaasun tankkauspiste sekä sähköauton latauspiste.
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3
3.1

ASEMAKAAVAN SUUNNITTELUVAIHEET, TIEDOTTAMINEN JA NÄHTÄVILLÄOLO
Aloitusvaihe
3.1.1 Asemakaavan käynnistäminen
Kaupunginhallitus päätti 19.6.2018/188 § kaupunkikehitysjaoston 6.6.2018/37 § esityksestä
käynnistää asemakaavan muutoksen.

3.1.2 Vireilletulo sekä osallistumis- ja arviointisuunnitelma
Asemakaavan vireilletulosta sekä osallistumis- ja arviointisuunnitelman nähtävilläolosta ilmoitettiin 15.8.2018 Viikkouutiset Keski-Uusimaa -lehdessä. Osallistumis- ja arviointisuunnitelma
oli nähtävillä 15.-31.8.2018 Sampolan yhteispalvelupisteen ilmoitustaululla sekä Keravan kaupungin internet-sivuilla. Suunnittelualueen maanomistajille ja haltioille sekä naapureille lähetettiin kirjeitse tieto nähtävilläolosta. Viranomaisille ja muille tarpeellisille yhteisöille lähettiin lausuntopyynnöt.
Aloitusvaiheen viranomaisneuvottelua ei ole järjestetty, koska asemakaava ei koske valtakunnallisia tai tärkeitä seudullisia alueidenkäyttötavoitteita eikä muutoin ole maankäytön, luonnonarvojen, kulttuuriympäristön tai valtion viranomaisen toteuttamisvelvollisuuden kannalta
merkittävä. Jos suunnittelun edetessä tulee esille sellaisia näkökohtia, jotka vaativat viranomaisneuvottelua, arvioidaan tarve uudestaan. Viranomaisyhteistyö järjestetään käyttämällä
lausuntomenettelyä.
Osallistumis- ja arviointisuunnitelmasta annettiin kahdeksan lausuntoa ja mielipiteitä saatiin
yksi. Listaus lausuntopyynnöistä, yhteenveto lausunnoista ja mielipiteistä sekä kaavoituksen
vastine ovat liitteenä 3a.
Aloitusvaiheessa saatu palaute oli vähäistä. Asemakaavamuutoksessa osoitettavat rakentamisen ratkaisut saatiin suunniteltua jo aloitusvaiheen jälkeen niin, että valmisteluvaihe päätettiin
ohittaa. Valmisteluvaiheen ohittaminen muutti kaavamuutoksen arvioitua aikataulua. Aikataulun ja prosessin muuttumisesta tiedotettiin kuuluttamalla ja kirjeitse suunnittelualueeseen rajoittuville maanomistajille asemakaavan ehdotusvaiheessa.

3.2

Asemakaavan ehdotusvaihe (Täydennetään kaavaprosessin edetessä)
Palopellonkadun 8 ja 10 asemakaavamuutoksessa ei ole käyty luonnosvaihetta, koska asetetut
tavoitteet ovat olleet selkeät ja vaihtoehtojen tarkastelu ei ole ollut tarpeen. Kaava asetetaan
ensimmäisen kerran nähtäville ehdotuksena.
Kaupunkikehitysjaosto päätti kokouksessaan pp.kk.vvvv/xxx § asettaa asemakaavaehdotuksen
julkisesti nähtäville. Ehdotus oli julkisesti nähtävillä pp.kk.-pp.kk.vvvv Sampolan yhteispalvelupisteen ilmoitustaululla sekä Keravan kaupungin internet-sivuilla. Suunnittelualueen maanomistajille ja haltioille sekä naapureille lähetettiin kirjeitse tieto nähtävilläolosta. Viranomaisille ja muille tarpeellisille yhteisöille lähettiin lausuntopyynnöt.
Asemakaavan muutosehdotuksesta annettiin xxx lausuntoa ja muistutuksia saatiin xxx. Listaus
lausuntopyynnöistä, yhteenveto lausunnoista ja mielipiteistä sekä kaavoituksen vastine on liitteenä 3b.
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3.3

Asemakaavan hyväksyminen ja voimaantulo
Asemakaavan muutoksen hyväksyy kaupunginhallitus kaupunkikehitysjaoston esityksestä
(MRL 52 § ja kaupunginhallituksen johtosääntö 3 § 26 kohta)
Hyväksymisestä tiedotetaan kuuluttamalla Viikkouutiset Keski-Uusimaa -lehdessä, ilmoitustaululla ja internetissä. Hyväksymisestä tiedotetaan kirjeellä vain niille, jotka ovat sitä erikseen
ehdotuksen nähtävilläolon aikana pyytäneet ja antaneet yhteystietonsa.
Hyväksymispäätöksestä voi valittaa Helsingin hallinto-oikeuteen 30 päivän kuluessa (valitusaika lasketaan pöytäkirjan nähtäville asettamisesta). Hallinto-oikeuden päätöksestä on mahdollista valittaa korkeimpaan hallinto-oikeuteen.
Kaavan hyväksymispäätös saa lainvoiman noin kuuden viikon kuluttua hyväksymisestä, mikäli
päätöksestä ei valiteta. Päätös tulee voimaan, kun se on kuulutettu lehdessä, ilmoitustaululla
ja kaupungin internetsivuilla.
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4
4.1

ASEMAKAAVAN KUVAUS
Yleisperustelu ja kuvaus
Suunnittelualue on pinta-alaltaan noin 3,6 ha. Asemakaavan muutoksella muodostuu kerrostaloaluetta (AK) 1,24 ha, huoltoaseman korttelialuetta (LH) 0,92 ha, autopaikkojen korttelialuetta (LPA) 0,36 ha ja loppuosa katualueita 1,11 ha.
Teollisuus- ja varastorakennuksien alueet sekä osat suojaviheralueista muutetaan asuinkerrostalojen ja autopaikkojen korttelialueiksi. Huoltoasematonttia laajennetaan vähän pohjoiseen
puistoalueelle ja etelään suojaviher- ja katualueelle. Muutokset ovat yleiskaavan 2035 sekä
alueelle laaditun aluekehityssuunnitelman ja brändioppaan mukaisia.
Kaavamuutoksen kerrostalojen korttelialueelle muodostuu rakennusoikeutta yhteensä 26 900
k-m2, josta 550 k-m2 on tarkoitettu päiväkotia varten, 100 k-m2 korttelitaloa varten ja vähintään 140 k-m2 liike- ja toimistotilaa varten. AK-alueen tehokkuusluku (e) on 2,17. Alue on jaettu rakennusaloilla osiin siten, että sinne voidaan rakentaa kahdeksan pistekerrostaloa, joiden
kerrosluvut vaihtelevat VIII-XII välillä. Korkeimmat rakennukset sijoittuvat alueen kaakkoisnurkkaan, jossa rakennukset näkyvät hyvin tärkeän tuloväylän suunnasta. Kaavamerkinnöillä
ja -määräyksillä on pyritty luomaan laadukasta, arkkitehtonisesti korkeatasoista, erottuvaa ja
yksilöllistä kaupunkikuvaa. Palopellonkadun varteen kaavassa on osoitettu rakennusaloja, johon saa rakentaa yksikerroksisen päiväkodin sekä liike- ja toimistotilaa. Pyrkimyksenä alueelle
on toteuttaa laadukasta ja arkkitehtuurista toimivaa ja elävää katutilaa.
Päiväkoti on mitoitettu kolmen ryhmän mukaan siten, että lapsia olisi yhteensä 24+24+12= 60.
Kaavamääräyksessä on huomioitu Keski-Uudenmaan Ympäristökeskuksen päivähoitopaikan
perustamisohjeet.
LPA-alueella puolet autopaikoista on sijoitettava autokatoksiin. Maantien 148 puoleinen raja
on aidattava, joka voidaan korvata myös autokatoksilla. Aita/autokatokset antavat suojaa
maantien 148 liikennemelua vastaan.
Huoltoaseman rakennusoikeus säilyy ennallaan, mikä on 2 250 k-m2. Kaavamuutoksella muutetaan huoltoaseman suurin kerrosluku II:ksi ja mahdollistetaan huoltoaseman kehittäminen
mm. sallimalla kaasuaseman sijoittuminen alueelle. Kaasuaseman sijoittamisessa on huomioitava riittävät turvaetäisyydet ja siitä ei saa muodostaa rajoitetta naapuritonttien rakentamiselle.

4.2

Aluevaraukset
4.2.1 Korttelialueet
AK-94 Asuinkerrostalojen korttelialue
Rakennusten, rakennelmien, aitojen ja muurien tulee olla julkisivumateriaaleiltaan, massoitteluiltaan ja julkisivujen sommitteluiltaan sellaisia, että ne muodostavat kaupunkikuvallisesti
korkeatasoisen ja arkkitehtuuriltaan yksilöllisen kokonaisuuden korttelialueelle.
Asemakaavassa osoitetun rakennusoikeuden lisäksi saa rakentaa enintään 15 % asumista palvelevia asunnon ulkopuolisia varasto-, huolto-, askartelu-, kerho-, sauna- tai vastaavia tiloja
rakennuksen kaikkiin kerroksiin tai ullakolle. Porrashuoneiden kaikkien kerrosten sisäänkäyntitasojen 15 m2:n ylittävää osaa ei lasketa rakennusoikeuteen, mikäli se lisää viihtyisyyttä ja parantaa tilasuunnittelua ja mikäli kukin kerrostasanne saa riittävästi luonnonvaloa.
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Pääjulkisivumateriaalina tulee käyttää puhtaaksi muurattua tiiltä ja rappausta. Lisäksi parvekkeiden seinissä voidaan käyttää puuverhousta. Maantasokerroksen katualueiden puoleiset
julkisivut tulee toteuttaa laadukkaalla materiaalilla ja näkyvää betonisokkelia ei sallita. Mahdolliset elementtisaumat tulee häivyttää sauman sijoituksen tai julkisivun pintarakenteen
avulla. Rakennusten sisäänkäyntejä tulee korostaa katoksien tai materiaalien avulla. Kattomuotona rakennuksissa tulee käyttää lapekattoa. Viereisten kerrostalojen lapekattojen kaltevuudet on sovitettava toisiinsa niin, että syntyy selkeälinjainen arkkitehtoninen kokonaisuus.
Katolle saa sijoittaa aurinkopaneeleja tai -kerääjiä. Rakennusten ullakkokerroksiin sijoittuvat
tekniset tilat ja IV-konehuoneet on sovitettava rakennuksen arkkitehtuuriin. Rakennusten arkkitehtuuria on korostettava julkisivuvalaistuksella. Vähintään rakennusten jalustat ja huiput on
valaistava.
Palopellonkadun viereisten rakennusten maantasokerroksen kerroskorkeuden tulee olla vähintään neljä metriä. Maantasokerroksen Palopellonkadun puoleisille julkisivuille ei saa rakentaa asuntoja. Maantasokerroksen katualueen puoleiset yhteistilat tulee rakentaa niin, että ne
ovat muunnettavissa liike-, palvelu- tai toimistotiloiksi väestönsuojia lukuun ottamatta. Korttelin rakennusten ensimmäiseen kerrokseen on rakennettava vähintään 140 k-m2 liike- tai toimistotilaa. Palopellonkadun puoleiset julkisivut tulee toteuttaa siten, että ne muodostavat
viihtyisää katumiljöötä. Maantasokerroksen liike-, palvelu- ja toimistotilojen julkisivujen pituudesta vähintään 60 % tulee olla näyteikkunaa, jotka tulee toteuttaa laajoina yhtenäisinä lasipintoina.
Maanalaisen putkilinjan läheisyyteen rakennettaessa perustukset on suunniteltava siten, että
putkilinja on auki kaivettavissa ilman, että talojen perustoille aiheutuu vakavaa haittaa.
Rakennusalan ulkopuolelle saa rakentaa rakennusoikeuden lisäksi oleskelu- ja pyöräkatoksia
enintään 10 % tonttien pinta-alasta. Katoksiin- ja talousrakennuksiin on suositeltavaa rakentaa
viherkatot.
Asuinrakennukset on suunniteltava siten, että ulkoa kantautuvasta melusta aiheutuva keskiäänitaso päivällä (LAeq, 7-22) on sisätiloissa enintään 35 dB(A) ja että keskiäänitaso yöllä
(LAeq, 22-7) on enintään 30 dB(A). Liike-, toimisto- ja palvelutilat on suunniteltava siten, että
ulkoa kantautuvasta melusta aiheutuva päiväaikainen keskiäänitaso (LAeq,7- 22) sisätiloissa
on enintään 45 dB(A). Leikki- ja oleskelualueet sekä parvekkeet on suojattava liikennemelulta
siten, että päiväaikainen keskiäänitaso (LAeq,7-22) on enintään 55 dB(A). Parvekkeet tulee lasittaa.
AK-94 korttelin käyttöön on osoitettava vähintään 133 autopaikkaa. Yhdellä
yhteiskäyttöautolla voidaan korvata 6 autopaikkaa.
Alueelle on varattava leikki- ja oleskelualuetta 5 m2 / 100 asuink-m2. Lisäksi alueelle tulee
osoittaa vähintään 1200 m2:n suuruinen korttelin 329 käyttöön tarkoitettu leikkipaikka, josta
noin puolet on päivällä varattava pääosin päiväkodin käyttöön.
Polkupyöräpaikkoja tulee varata 1 pp / 35 k-m2 tai vähintään 1 pp / 1 asunto.
Säilytystiloja tulee asuntoa kohden rakentaa vähintään:
- ulkoiluvälinevarastoja yksiöissä 1,5m2 ja muissa huoneistoissa 2m2
- irtaimistovarastoja yksiöissä 1,5m2 ja muissa huoneistoissa 2m2
- lämmintä lastenvaunutilaa sisäänkäynnin yhteyteen yksiöissä 0,3 m2 ja muissa
huoneistossa 0,5 m2
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LH-8 Huoltoaseman korttelialue
Korttelialue on tarkoitettu moottoriajoneuvojen huoltoasemaa ja siihen liittyviä kahvila-,
myymälä-, ja korjaamotoimintaa palvelevia rakennuksia varten. Alueelle saa sijoittaa ryhmän
II.2 mukaisen kaasun tankkausaseman. Kaasuaseman sijoittamisessa tulee ottaa huomioon
kulloinkin voimassa olevat suojaetäisyysvaatimukset. Kaasuaseman sijoittaminen ei saa muodostaa rajoitetta naapuritontin rakentamiselle.
LPA-26 Autopaikkojen korttelialue
Rakennusten, rakennelmien, aitojen ja muurien tulee olla julkisivumateriaaleiltaan, massoittelultaan ja julkisivujen sommittelultaan sellaisia, että ne muodostavat kaupunkikuvallisesti korkeatasoisen ja arkkitehtuuriltaan yksilöllisen kokonaisuuden korttelialueelle. Pysäköintialueita
tulee jakaa ja jäsentää puu- ja pensasistuksin sekä eri pintamateriaaleihin.
1/2 osa autopaikoista on sijoitettava autokatoksiin. Katoksiin on rakennettava viherkatto.
Maantien puoleinen raja on aidattava. Aita tulee jaotella siten, että suurin sallittu yhtenäinen
pituus saa olla enintään 20 metriä. Aidan voi korvata tontin rajaan sijoitetuilla autokatoksilla.

4.2.2 Muut alueet
Asemakaavan muutoksella muodostuu uusi kevyen liikenteen yhteys Palopellonkadulta Keravantielle. Tulevaisuudessa kevytväylää on tarkoitus jatkaa Jaakkolan läpi aina Sibeliuksentielle
asti.

4.3

Kaavan vaikutukset
4.3.1 Vaikutukset rakennettuun ympäristöön
Asemakaavamuutos tiivistää ja eheyttää yhdyskuntarakennetta. Alueen nykyinen teollisuus- ja
varastorakentamisen korttelialueet poistuvat, ja alueelle muodostuu uusi asuinkerrostalojen
korttelialue ja kevyen liikenteen yhteys. Alueen rakentuminen muuttaa merkittävästi nykyistä
kaupunkikuvaa ja rakennettua ympäristöä matalasta teollisuus- ja varastorakentamisesta tiiviiseen ja korkeaan kerrostalovaltaiseen rakentamiseen. Samalla alueen vehreys lisääntyy teollisuuskäytön laajojen päällystettyjen piha-alueiden muuttuessa asuinpihoiksi. Alueen muuttaminen asuinalueeksi lisää Keravan keskustan elinvoimaisuutta ja edistää kestävää kaupunkikehitystä. Kaava mahdollistaa uusien liiketilojen ja päiväkodin rakentamisen Palopellonkadun
varteen, ja alueella olevaa huoltoasematoimintaa voidaan kehittää. Asemakaavamuutoksen
toteutuminen tuottaa noin 580 asuntoa, mikä mahdollistaa noin 1000 - 1200 uutta asukasta.
Suunnittelualueella on olemassa oleva vesijohtoverkosto, sähköverkosto, kaukolämpö ja tietoliikenneyhteydet. Uudet rakennukset ovat liitettävissä nykyisiin kunnallisteknisiin verkostoihin.

4.3.2 Vaikutukset liikenteeseen
Alueen muuttaminen asuinkerrostaloalueeksi lisää Lintulammenkadun ja Palopellonkadun
henkilöautoliikenteen määrää, ja vastavuoroisesti vähentää raskaan liikenteen määrää. Muutoksen myötä Palopellonkatualueella tulee edistää liikenneturvallisuutta liikennejärjestelymuutoksilla ja viihtyvyyttä katupuuistutuksilla. Palopellonkadulla nykyinen kadunvarsipysäköinti olisi tarkoitus siirtää kadun eteläreunaan, jotta se palvelisi paremmin tulevia liiketiloja sekä päiväkotia. Palopellonkadun kevyen liikenteen yhteyksiä on tarkoitus parantaa ja
kaavan toteuttamisen myötä syntyy uusi kevytväylä Palopellonkadulta Keravantielle.
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4.3.3 Vaikutukset luontoon ja luonnonympäristöön
Kaavamuutoksella ei ole haitallisia vaikutuksia luontoon, maisemaan, maisemakuvaan tai
luonnonympäristöön, sillä suunnittelualueella ei ole luonto- tai virkistysarvoja. Alueella ei
muodostu virkistysalueita eikä puistoja.

4.3.4 Muut vaikutukset
Kustannuksia muutoksesta aiheuttavat uusi kevyen liikenteen yhteyden rakentaminen sekä
Palopellonkadun muutokset. Muutoin kaavamuutoksella on positiivinen vaikutus kuntatalouteen.

4.4

Nimistö
Alueen nimistöön ei tule muutoksia.
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5

ASEMAKAAVAN TOTEUTUS
Asemakaavan toteuttamista ohjaavat asemakaavakartta, selostus, rakennusjärjestys ja havainnekuvat. Alueen toteuttaminen on mahdollista kaavan saatua lainvoiman. Tonteille rakentaminen on mahdollista, kun tontit on muodostettu ja merkitty kiinteistörekisteriin ja kun rakennuslupa on myönnetty. Keravan kaupunki valvoo normaalina viranomaisvalvontana alueen
jatkosuunnittelua, rakentamista ja kehittämistä.

