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ALUEEN SIJAINTI
Suunnittelualue sijaitsee Savion kaupunginosassa, linnuntietä noin 1,4 kilometrin etäisyydellä Keravan keskustasta etelään.
KAAVAN PÄÄTARKOITUS
Asemakaavamuutoksen päätavoitteena on mahdollistaa moduuleista rakennetun väliaikaiseksi tarkoitetun Kanniston väistöpäiväkodin muuttaminen pysyvään käyttöön.
KERROSALA- JA LAAJUUSTIEDOT
Kaavamuutosalueen pinta-ala on yhteensä noin 3,6 hehtaaria. Kaavassa on osoitettu
rakennusoikeutta yhteensä noin 8 000 k-m².

Suunnittelualueen sijainti opaskartalla.
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1

TIIVISTELMÄ

1.1 Kaavaprosessin vaiheet
Aloite

Keravan kaupunki

Vireilletulo ja OAS
(osallistumis- ja arviointisuunnitelma)

Kaupunkikehitysjaosto 19.9.2019/70 §
Kaupunginhallitus 1.10.2019/326 §
Lausuntopyynnöt viranomaisille ja kirjeet osallisille
Vireilletulo ja OAS:n nähtävilläoloilmoitus Viikkouutiset KeskiUusimaa-lehdessä 9.10.2019, internetissä ja ilmoitustaululla
(MRL 62 §).
Nähtävillä (MRA 30 §) 10.-23.10.2019.

Luonnos

Kaupunkikehitysjaosto 14.5.2020/24 §
Lausuntopyynnöt viranomaisille ja kirjeet osallisille
Ilmoitus Viikkouutiset Keski-Uusimaa-lehdessä lehdessä
27.5.2020, internetissä ja ilmoitustaululla (MRL 62 §).
Nähtävillä (MRA 30 §) 28.5.‒26.6.2020.

Ehdotus

Kaupunkikehitysjaosto 17.9.2020/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.2020

Hyväksyminen (MRL
52 §)

Kaupunkikehitysjaosto pp.kk.2020/xxx §
Kaupunginhallitus pp.kk.2020/xxx §

Kaavaprosessin vaiheet (täydennetään kaavaprosessin edetessä)
1.1

Asemakaavamuutos
Asemakaavamuutoksella mahdollistetaan voimassa olevassa asemakaavassa puistoon
rakennetun väliaikaisen Kanniston päiväkodin ottaminen vakituiseen käyttöön osoittamalla rakennus sekä sen piha-alue korttelialueeksi.
Samalla kaavassa osoitetaan päiväkodille sekä viereiselle koulu- ja päiväkotirakennukselle tarpeelliset yhteydet sekä paikat henkilökunnan pysäköinnille sekä saattoliikenteelle.
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Kaavamuutoksella mahdollistetaan myös uuden lähipalvelurakennuksen rakentaminen
Kannistonkadun ja Kantokadun risteykseen, purettavaksi esitetyn päiväkotirakennuksen tilalle.
1.2

Asemakaavamuutoksen toteuttaminen
Suunnittelualueen toteuttaminen on mahdollista heti kaavan saatua lainvoiman ja kun
uudet tontit on muodostettu.

1.3

Asemakaavamuutoksen merkittävimmät vaikutukset
Vanhan päiväkodin purkaminen ja uuden lähipalvelurakennuksen sekä katujen rakentaminen muuttaa alueen kaupunkikuvaa paikallisesti. Uuden kadun ja uusien pysäköintipaikkojen rakentaminen parantaa alueen liikenneturvallisuutta. Muilta osin alueen maankäyttö pysyy ennallaan.
Moduulipäiväkodin ottamisella pysyvään käyttöön turvataan varhaiskasvatuspaikkojen
nykyinen määrä Keravan eteläisellä alueella sekä varaudutaan lasten määrän kasvuun
tulevaisuudessa.
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2
2.1

SUUNNITTELUN LÄHTÖKOHDAT
Selvitys suunnittelualueen oloista
2.1.1 Alueen yleiskuvaus
Suunnittelualue sijaitsee Savion kaupunginosassa, linnuntietä noin 1,4 kilometrin etäisyydellä Keravan keskustasta etelään. Savion ns. keskustaan ja asemalle on matkaa
noin 1,1 kilometriä. Alue on pinta-alaltaan noin 3,6 hehtaaria ja se muodostuu päiväkoti- ja koulukäytössä olevasta kiinteistöstä sekä puistoalueesta.

Ilmakuva suunnittelualueelta.
2.1.2 Luonnonympäristö
Alue on hoidettua ja rakennettua ympäristöä ja varsinaista luonnontilaista ympäristöä
tai erityisiä arvokkaita luontoarvoja ei ole. Alueella kasvaa istutettuja puita ja pensaita.
Maaperä on savea pintakerroksen alapuolella. Maanpinta on alueella tasainen. Läjityskumpareet alueen pohjoisosassa ovat ainoat selkeästi erottuvat mäet.
2.1.3 Rakennettu ympäristö
Saviontaipaleen vieressä sijaitseva Kanniston koulun (nyk. Svenskbacka skolan sekä
Trollebon ja Niinipuun päiväkodit) rakennus on valmistunut 1974. Rakennus on yksikerroksinen, puuelementtirakenteinen, väritykseltään punainen ja tasakattoinen pulpettikattoista liikuntasaliosaa lukuun ottamatta. Se on inventoitu Keravan rakennuskulttuurin inventointi ja kulttuuriympäristön hoitosuunnitelmassa (Arkkitehtitoimisto
Lehto Pelkonen Valkama Oy, 2003) historiallisesti arvokkaaksi. Keravan kaupunginhallitus on tehnyt päätöksen 23.1.2006 Keravan merkittävien rakennus- ja kulttuurihistoKERAVAN KAUPUNKI
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riallisten kohteiden suojelemisen tavoitteesta asemakaavoituksen yhteydessä. Tämän
päätöksen mukaan Kanniston koulua ei suojella.
Asemakaavamuutoksen laatimisen yhteydessä Kanniston koulurakennukselle tehtiin
osallistumis- ja arviointisuunnitelmasta saatujen lausuntojen perusteella erillinen rakennushistoriallinen selvitys (FCG Suunnittelu ja tekniikka Oy, 2020). Selvityksen mukaan Kanniston koulu toimii edelleen alkuperäisessä, paikallisyhteisölle merkityksellisessä tarkoituksessa. Koululla on paikallishistoriallista merkitystä alueen yhteisön kokoontumisrakennuksena ja historiallisen jatkuvuuden takaajana. Paikallinen koulurakennus vahvistaa yhteisön identiteettiä ja kollektiivista yhteenkuuluvuutta. Kanniston
koulu edustaa rakennustyypiltään 1970-luvun puista tilaelementtirakentamista. Laajennusosa on valmistunut 1985 ja se on rakennettu olemassa olevaan Kanniston koulun rakennukseen yhteneväiseksi. Ulkomuodoltaan rakennus on värimuutoksista huolimatta säilynyt rakennusajankohdalle tyypillisenä. Kanniston koulun rakennusmassa
toimii rajaavana elementtinä julkisen rakennuksen pihapiirin ja viereisen kerrostaloalueen välillä. Kanniston koulu ja päiväkoti muodostavat ajallisesti yhtenäisen
Kanniston alueen merkittävän julkisten rakennusten korttelin.
Kantokadun päässä sijaitseva Kanniston päiväkodin rakennus on valmistunut 1979. Se
on yksikerroksinen rakennus, jonka julkisivut ovat puuta ja tiiltä. Rakennuksen julkisivujen puuosat ovat punaisia ja tiili on ruskeaa. Rakennus on huonokuntoinen ja se on
tarkoitus purkaa.
Kannistonpuistossa on alun perin väliaikaiseksi tarkoitetun vuonna 2017 rakennetun
mooduulipäiväkotirakennuksen lisäksi hiekkapintainen pelikenttä, koripallokenttä,
leikkikenttä ja aidattu leikkikenttä. Puiston pohjoisosassa on täyttömäki, jonka päällä
kasvaa istutettua varttunutta koivikkoa.
Koulun ja päiväkotien kortteliin kuljetaan autolla Kantokadulta, eri rakennusten välinen liikenne ja huoltoliikenne kulkee tontin sisäisesti. Korttelin pysäköintialue on Kantokadun vieressä korttelialueella. Jalan ja polkupyörällä alueelle pääsee Saviontaipaleelta ja Kantokadulta. Kantokadun varrella on jalkakäytävä. Pääkokoojakatu Kannistonkatu sijaitsee korttelin eteläpuolella.
Vesijohto ja jätevesiviemäri on vedetty korttelialueelle Varvikkotieltä. Kuivattaminen
on hoidettu hulevesiviemäreillä Kantokadun ja Saviontaipaleen suuntaan. Rakennuksissa on kaukolämpö.
2.1.4 Ympäristöhäiriöt
Suunnittelualueelle kantautuu liikenteen melua läheisiltä liikenneväyliltä sekä pääradalta. Alue sijaitsee Helsinki-Vantaan lentoaseman 55-60 dB lentomelualueiden välissä.
2.1.5 Maanomistus
Keravan kaupunki omistaa suunnittelualueen kokonaisuudessaan.
KERAVAN KAUPUNKI
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2.2

Kaavatilanne
Maakuntakaava
Uudenmaan vahvistettujen maakuntakaavojen yhdistelmässä suunnittelualue sijoittuu
taajamatoimintojen alueelle. Aluetta suunnitellaan asumisen, ympäristöönsä soveltuvien työpaikkatoimintojen sekä näihin liittyvien palveluiden ja toimintojen alueena.
Alueen yksityiskohtaisemmassa suunnittelussa on kiinnitettävä erityistä huomiota yhdyskuntarakenteen eheyttämiseen. Uusi rakentaminen ja muu maankäyttö on sopeutettava suunnittelulla ympäristöönsä tavalla, joka vahvistaa taajaman omaleimaisuutta ja turvaa ympäristö- ja luontoarvot sekä ottaa huomioon alueen kulttuurihistorialliset ja maisemalliset ominaispiirteet. Yksityiskohtaisemmassa suunnittelussa on
kiinnitettävä huomiota hulevesien hallintaan ja varauduttava sään ääri-ilmiöihin. Alueen yksityiskohtaisemmassa suunnittelussa on toimintojen sijoittelulla ja alueiden käytön riittävällä tehokkuudella edistettävä pyöräilyä, jalankulkua ja joukkoliikennettä tukevaa yhdyskuntarakennetta. Alueen yksityiskohtaisemmassa suunnittelussa on turvattava päivittäisten palveluiden saatavuus, riittävät ulkoilu- ja virkistysmahdollisuudet sekä pyöräily ja jalankulkuyhteydet seudullisille virkistysalueille. Yksityiskohtaisemmassa suunnittelussa on myös turvattava paikalliskeskusten toimintaedellytykset
sekä kiinnitettävä huomiota siihen, että päivittäistavarakaupan lähipalvelupisteitä varten on toteuttamismahdollisuuksia.

Ote maakuntakaavayhdistelmästä, suunnittelualueen likimääräinen sijainti punaisella.
Yleiskaava
Suunnittelualue on merkitty Keravan yleiskaavaan 2035 nykyisellään säilyväksi pientalovaltaiseksi asuntoalueeksi (AP-1), julkisten palveluiden ja hallinnon alueeksi (PY) sekä
lähivirkistysalueeksi (VL).
AP-1 -merkinnällä osoitetaan alueet, joiden talotyyppijakauma koostuu pääsääntöisesti erillispientaloista sekä pien- ja rivitaloista. Alueella voidaan toteuttaa täydennysrakentamista tavalla, joka ei muuta alueen kokonaisilmettä. Alueelle voidaan laatia täyKERAVAN KAUPUNKI
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dennysrakentamisen sallivia asemakaavamuutoksia. Täydennysrakentamishankkeiden
on sopeuduttava olemassa olevaan asuinrakenteeseen.
PY -merkinnällä osoitetaan julkisten palveluiden ja hallinnon alueet. Alueella sallitaan
täydennysrakentaminen.
VL -merkinnällä osoitetaan alueet, jotka on tarkoitettu päivittäiseen virkistys- ja ulkoilukäyttöön.

Ote Keravan yleiskaavasta 2035. Suunnittelualueen likimääräinen sijainti punaisella.
Asemakaava
Suunnittelualue on merkitty voimassa olevaan asemakaavaan opetus- ja sosiaalitoimintaa palvelevien rakennusten korttelialueeksi (YOS-1), puistoalueeksi (P-4) sekä
yleisten rakennusten korttelialueeksi (Y-1).
YOS-1 -alueella tehokkuusluku e=0,5 ja sallittu kerrosluku II. Alueelle rakennettavaan
rakennukseen saa sijoittaa korkeintaan yhden asunnon. Tontille tulee varata 1 autopaikka jokaista 2 toimihenkilöä kohden.
P-4 -alueelle saa rakentaa palloilukenttiä, leikkikenttiä, uima-altaita tms. urheilua ja
virkistystä palvelevia rakenteita sekä niihin liittyviä tiloja.
KERAVAN KAUPUNKI
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Ote ajantasa-asemakaavasta. Suunnittelualueen rajaus merkitty punaisella.
Rakennusjärjestys
Keravan kaupungin rakennusjärjestys on tullut voimaan 1.6.2017.
2.3

Muut aluetta koskevat suunnitelmat ja päätökset
Tonttijako ja kiinteistörekisteri
Kaava-alue muodostuu kiinteistöistä 245-6-1494-2 ja 245-6-9903-20.
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 suunnitelmat
Saviontien ja Kannistonkadun risteyksessä on vireillä Kanniston kaupan kaavamuutos,
jossa mahdollistetaan päivittäistavarakaupan rakentaminen katujen risteykseen.
Strategiat, ohjelmat ja muut suunnitelmat
• Keravan kaupunkistrategia 2025
• Keravan liikennejärjestelmäsuunnitelma 2035
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•
•

Asuntopoliittinen ohjelma 2017-2021
Keravan kaupunginhallituksen päätös 23.1.2006 / 32 § Keravan merkittävien
rakennus- ja kulttuurihistoriallisten kohteiden suojelemisen tavoitteesta asemakaavoituksen yhteydessä

Kaavoituksen käynnistämissopimukset ja maankäyttösopimukset
Kaupunki omistaa maa-alueen kokonaisuudessaan, joten ei ole ollut tarpeen tehdä
kaavoitukseen liittyviä sopimuksia.
2.4

Asemakaavamuutoksen tarve
Kanniston moduulipäiväkoti on rakennettu määräaikaisella 5 vuoden rakennusluvalla
voimassa olevan asemakaavan mukaiseen puistoon. Päiväkoti on tarkoitus ottaa pysyvään käyttöön, ja rakennusluvan myöntäminen pysyvälle rakennukselle vaatii kaavamuutoksen.

2.5

Asemakaavamuutoksen tavoitteet
Asemakaavamuutoksen tavoitteena on mahdollistaa moduulipäiväkodin muuttaminen
pysyvään käyttöön ja siten turvata varhaiskasvatuspaikkojen nykyinen määrä Keravan
eteläisellä alueella sekä varautua lasten määrän kasvuun tulevaisuudessa. Samalla
osoitetaan uusille muodostuville korttelialueille turvalliset kulkuyhteydet sekä päiväkodin työntekijöille ja saattoliikenteelle tarpeelliset pysäköintipaikat.
Tavoitteena on myös luoda terveellistä, turvallista ja viihtyisää elinympäristöä. Asemakaavamuutoksen suunnittelussa huomioidaan liikenteen aiheuttama melu alueella ja
pyritään torjumaan sitä mahdollisimman hyvin.
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3

ASEMAKAAVAMUUTOKSEN SUUNNITTELU

Asemakaavan vaiheet
3.1

Aloitusvaihe
Kaupunginhallitus päätti käynnistää asemakaavamuutoksen kokouksessaan 1.10.2019.
Asemakaavamuutoksen vireilletulosta sekä osallistumis- ja arviointisuunnitelman nähtävilläolosta ilmoitettiin 9.10.2019 Viikkouutiset Keski-Uusimaa -lehdessä. Osallistumis- ja arviointisuunnitelma oli nähtävillä 10.-23.10.2019 Sampolan yhteispalvelupisteen ilmoitustaululla sekä Keravan kaupungin internet-sivuilla. Suunnittelualueen naapureille lähetettiin kirjeitse tieto nähtävilläolosta. Viranomaisille ja muille tarpeellisille
yhteisöille lähettiin lausuntopyynnöt.
Osallistumis- ja arviointisuunnitelmasta annettiin 9 lausuntoa ja 3 mielipidettä.

3.2

Valmisteluvaihe
Kaupunkikehitysjaosto päätti asettaa asemakaavamuutoksen luonnoksen nähtäville
kokouksessaan 14.5.2020. Asemakaavamuutoksen luonnoksen nähtävilläolosta ilmoitettiin 27.5.2020 Viikkouutiset Keski-Uusimaa -lehdessä. Kaavaluonnos oli nähtävillä
28.5.‒26.6.2020 Sampolan yhteispalvelupisteen ilmoitustaululla sekä Keravan kaupungin internet-sivuilla. Suunnittelualueen naapureille lähetettiin kirjeitse tieto nähtävilläolosta. Viranomaisille ja muille tarpeellisille yhteisöille lähettiin lausuntopyynnöt.
Kaavaluonnoksesta annettiin 6 lausuntoa ja 5 mielipidettä. Vuorovaikutusraportti on
kaavaselostuksen liitteenä.

3.3

Ehdotusvaihe
Asemakaavaluonnoksen nähtävilläolon jälkeen asemakaavaehdotukseen on tehty seuraavat muutokset:
• Asuinkerrostalojen korttelialue (AK-96) on muutettu lähipalvelurakennusten
korttelialueeksi (PL-3).
• Yleistä pysäköintialuetta (LP) on laajennettu itään siten, että alueelle mahtuu
yksi rivi lisää autopaikkoja.
• Kanniston koulun tontille on lisätty ohjeellinen paikka puistomuuntamolle (et3).
• Asemakaavamääräyksiä on täydennetty meluntorjunnan ja hulevesien osalta.
Asemakaavamuutoksen ehdotus on valmisteltu kaupunkikehitysjaoston kokoukseen
17.9.2020.
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Asemakaava on kuvattu ja perusteltu tarkemmin kohdassa 4.
3.4

Hyväksymisvaihe
Täydennetään kaavaprosessin edetessä.
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4
4.1

ASEMAKAAVAMUUTOKSEN KUVAUS
Kaavan rakenne
Asemakaavamuutos
Asemakaavamuutos muodostuu kahdesta julkisten lähipalvelurakennusten korttelialueesta (YL-13), lähipalvelurakennusten korttelialueesta (PL-3), yleisestä pysäköintipaikasta (LP), lähivirkistysalueesta (VL) sekä korttelialueiden ja pysäköintipaikan kulkuväylänä toimivasta uudesta Taimikadusta ja sen jatkeena toimivasta kevyen liikenteen väylästä Taimipolusta.
Moduulipäiväkoti ja Kanniston koulurakennus piha-alueineen on osoitettu julkisten lähipalvelurakennusten korttelialueeksi sekä vanhan purettavan päiväkodin tontti lähipalvelurakennusten korttelialueeksi siten, että ne muodostavat kukin oman korttelinsa. Asemakaavamuutoksessa on mahdollistettu moduulipäiväkodin ja koulun tonttien
tiivistäminen tai uudisrakentaminen tulevaisuudessa siten, että niille on annettu tehokkuudeksi e=0.5 ja mahdollisuus rakentaa rakennukset 2 kerrokseen. Asemakaavassa on annettu määräys autopaikkojen toteuttamisesta siten, että autopaikkamäärä on
sopiva riippuen rakennusten käyttötarkoituksesta. Tonteille kuljetaan Taimikadun sekä
Taimipolun kautta. Päiväkotien ja koulun tarvitsemat autopaikat sijoitetaan Kanniston
koulurakennuksen itäpuolelle osoitetulle uudelle yleiselle pysäköintipaikalle, johon
mahtuu 47 autopaikkaa päiväkodin henkilöstön sekä saattoliikenteen käyttöön. Pysäköintialueelle on mahdollista toteuttaa myös lähipalvelurakennuksen tarvitsemia autopaikkoja. Taimikadulle on myös tarkoitus toteuttaa jalkakäytävä ja kadunvarsipysäköintiä.
Asemakaavassa on annettu kaikille korttelialueille liikenteen meluntorjuntaa koskevia
kaavamääräyksiä. Rakennukset ja piha-alueet tulee suunnitella siten, että valtioneuvoston päätöksen 993/1992 mukaiset melutason ohjearvot alittuvat.
Asemakaavassa on annettu kaikille korttelialueille hulevesien hallintaa koskeva kaavamääräys, jonka mukaan hulevedet tulee ensisijaisesti imeyttää paikan päällä.
Moduulipäiväkotia ja sen piha-alueita lukuun ottamatta Kannistonpuisto on merkitty
lähivirkistysalueeksi. Urheilukenttä ja lasten leikki- ja oleskelualueet säilyvät alueella
nykyisellä paikallaan.
Liikenne
Asemakaavamuutoksessa alueelle on osoitettu uusi katu, Taimikatu, jota pitkin kuljetaan asemakaavamuutoksen mukaisille korttelialueille sekä yleiselle pysäköintialueelle. Kadulle rakennetaan erillinen jalkakäytävä sen pohjoispuolelle ja kääntöpaikka kadun päähän. Kadun varteen on tarkoitus toteuttaa myös kadunvarsipaikkoja autoille.
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Asemakaavamuutoksen mitoitus:
•
•
•
•
•
•
•
4.2

Pinta-ala yhteensä: 36 251 m2
o Rakennusoikeus yhteensä: 8 013 k-m2
Pinta-ala YL-13: 13 341 m2
o Rakennusoikeus: 6 671 k-m2
Pinta-ala PL-3: 2 684 m2
o Rakennusoikeus yhteensä: 1 342 k-m2
Pinta-ala VL: 15 742 m2
Pinta-ala LP: 1 814 m2
Pinta-ala katualue 1 591 m2
Pinta-ala pp/ht: 1 079 m2

Yleiskaavan ohjaisvaikutus
Asemakaavamuutoksessa osoitettu toinen julkisten lähipalvelurakennusten korttelialue (YL-13, kortteli 1666) sijoittuu yleiskaavan lähivirkistysalueelle (VL). Lähipalvelurakennusten korttelialue (PL-3) ja yleinen pysäköintialue (LP) sijoittuu yleiskaavan julkisten lähipalvelurakennusten alueelle (PY).
Yleiskaava on kaupungin maankäytön yleispiirteinen suunnitelma, jossa osoitetaan
maankäytön pääkäyttötarkoitus, ja jossa tehdyt ratkaisut tarkentuvat alueelle laadittavassa asemakaavassa tai asemakaavamuutoksessa. Yleisen oikeuskäytännön mukaan kaupungilla on lähtökohtaisesti laaja harkintavalta kaavan sisällön suhteen kuitenkin siten, että kaavahierarkiassa yleispiirteisimmissä kaavoissa tehdyt maankäytöllisten ratkaisujen perusteet on otettava yksityiskohtaisemmassa kaavoituksessa kaavan laatimisen perustaksi. Yleisen oikeuskäytännön mukaan yleiskaavassa osoitettujen
aluevarausten muuttaminen on myös asemakaavassa tai asemakaavamuutoksessa
jossain määrin mahdollista, mikäli yleiskaavassa tehty maankäytöllinen ratkaisu ei
päämerkitykseltään muutu.
Helsingin hallinto-oikeus on päätöksessään 27.9.2019 (19/0622/5) linjannut, että Keravan yleiskaava 2035 antaa erityisesti eri maankäyttömuotojen raja-alueella sijaitsevalla suunnittelualueella liikkumavaraa sen suhteen, mihin käyttöön alue asemakaavassa osoitetaan.
Korttelin 1666 osoittamisella lähivirkistysalueelle ei muuteta yleiskaavan mukaista
alueen pääkäyttötarkoitusta. Suurin osa alueen maankäyttömuodosta jää kaavamuutoksen jälkeen yleiskaavan mukaiseksi virkistysalueeksi.
Yleinen pysäköintialue on tarkoitettu päiväkotien ja koulun käyttöön, joten sen voidaan katsoa olevan yleiskaavan mukainen maankäyttömuoto. Lähipalvelurakennusten
korttelialue mahdollistaa julkisten palveluiden lisäksi myös esim. liiketilojen rakentamisen, mutta niiden ollessa lähialuetta palvelevia palveluita, voidaan käyttötarkoituksen katsoa olevan yleiskaavan mukainen.
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4.3

Aluevaraukset
4.3.1 Korttelialueet
Lähipalvelurakennusten korttelialue (PL-3)
Lähipalvelurakennukset ja niiden piha-alueet tulee toteuttaa siten, että valtioneuvoston päätöksen 993/1992 mukaiset melun ohjearvot toteutuvat.
Autopaikkoja on varattava vähintään 1 autopaikka 50 liike- tai toimistokerrosneliömetriä kohden tai 1 autopaikka 150 julkisten palvelurakennusten kerrosalaa kohden.
Rakentamattomalle tontin osalle, jota ei käytetä oleskeluun tai liikenteeseen, tulee istuttaa puita ja pensaita.
Alueella muodostuvat puhtaat hulevedet tulee ensisijaisesti imeyttää maaperään niiden syntypaikalla. Niiltä osin kuin hulevesien imeyttäminen ei ole mahdollista, tulee
niitä viivyttää kiinteistökohtaisissa tai alueellisissa viivytysjärjestelmissä. Järjestelmien
yhteistilavuuden tulee olla vähintään yksi kuutiometri jokaista sataa vettä läpäisemätöntä neliömetriä kohti. Järjestelmien tulee tyhjentyä 12-24 tunnin kuluessa täyttymisestään ja niissä tulee olla suunniteltuna hallittu ylivuoto alapuolisille tulvareiteille.
Julkisten lähipalvelurakennusten korttelialue (YL-13)
Julkiset lähipalvelurakennukset tulee suunnitella siten, että päiväaikainen keskiäänitaso (LAeq, 7-22) sisätiloissa on enintään 35 dB(A).
Leikki- ja oleskelualueet tulee suojata liikennemelulta siten, että päiväaikainen keskiäänitaso (LAeq, 7-22) on enintään 55 dB(A).
Rakentamattomalle tontin osalle, jota ei käytetä oleskeluun tai liikenteeseen, on istutettava puita ja pensaita.
Alueella muodostuvat puhtaat hulevedet tulee ensisijaisesti imeyttää maaperään niiden syntypaikalla. Niiltä osin kuin hulevesien imeyttäminen ei ole mahdollista, tulee
niitä viivyttää kiinteistökohtaisissa tai alueellisissa viivytysjärjestelmissä. Järjestelmien
yhteistilavuuden tulee olla vähintään yksi kuutiometri jokaista sataa vettä läpäisemätöntä neliömetriä kohti. Järjestelmien tulee tyhjentyä 12-24 tunnin kuluessa täyttymisestään ja niissä tulee olla suunniteltuna hallittu ylivuoto alapuolisille tulvareiteille.
Hulevesien imeytys- ja viivytystarve koskee uutta rakentamista sekä väliaikaisten rakenteiden mahdollista korvaamista uusilla rakennuksilla.
4.3.2 Muut alueet
Yleinen pysäköintialue (LP)
Taimikadun päähän on osoitettu yleinen pysäköintipaikka päiväkotien ja koulun käyttöön.
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Lähivirkistysalue (VL)
Kannistonpuisto on osoitettu lähivirkistysalueeksi. Alueelle on merkitty urheilukentän
paikka.
Katualueet
Asemakaavassa on osoitettu uusi Taimikatu -niminen katualue, joka toimii julkisten lähipalvelurakennusten- ja asuinkerrostalojen korttelialueen sekä yleisen pysäköintialueen tonttikatuna. Kadun päästä on osoitettu Taimipolku -niminen jalankululle ja polkupyöräilylle varattu katu, jolla on huoltoajo ja tontille ajo sallittu.
4.4

Kaavan vaikutukset
4.4.1 Vaikutukset rakennettuun ympäristöön
Vanhan päiväkodin purkaminen ja uuden lähipalvelurakennuksen sekä katujen rakentaminen muuttaa alueen kaupunkikuvaa paikallisesti. Asemakaavamuutos mahdollistaa uudisrakennusten rakentamisen 2 kerrokseen, joten uudisrakennukset eivät merkittävästi poikkea lähialueen rakennuskannasta korkeudeltaan.
Moduulipäiväkodin ottamisella pysyvään käyttöön turvataan varhaiskasvatuspaikkojen
nykyinen määrä Keravan eteläisellä alueella sekä varaudutaan lasten määrän kasvuun
tulevaisuudessa.
Purettavan päiväkodin paikalle muodostuvalle uudelle korttelialueelle on mahdollista
rakentaa lisää lähipalveluita, mutta toiminnan ei tarvitse olla julkisen sektorin toteuttamaa.
Uuden kadun ja uusien pysäköintipaikkojen rakentaminen parantaa alueen liikenneturvallisuutta. Alueelle tulee kevyen liikenteen väylä sekä lisää pysäköintipaikkoja päiväkotien ja koulun käyttöön sekä saattoliikennettä varten.
Asemakaavamuutoksella ei ole vaikutuksia alueen urheilu- ja virkistysmahdollisuuksiin.
Urheilukenttä säilyy alueella nykyisellä paikallaan.
4.4.2 Vaikutukset luontoon ja luonnonympäristöön
Asemakaavamuutoksella ei ole erityisiä haitallisia vaikutuksia luontoon tai luonnonympäristöön, sillä alueella ei ole erityisiä arvokkaita luontoarvoja. Alueen puistomainen ympäristö säilyy ennallaan.
4.4.3 Ympäristön häiriötekijät
Suunnittelualue sijaitsee Helsinki-Vantaan lentoaseman lentomelualueella 50-55 dB,
sijoittuen lentomelualueiden 55-60 dB väliin. Tämän lisäksi alueelle kantautuu tieliikenteen ja raideliikenteen melua. Kaavamuutoksessa on määrätty ratkaisuista meluntorjunnan toimenpiteiksi terveellisen ja turvallisen elinympäristön takaamiseksi. Kaavamateriaalin liitteeksi on laadittu liikennemeluselvitys.
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Asemakaavassa on annettu määräykset julkisten lähipalvelutarkennusten ja lähipalvelurakennusten sisätilojen ja leikki- ja oleskelualueiden suojaamiseksi liikenteen melulta
siten, että valtioneuvoston päätöksen 993/1992 mukaiset melutason ohjearvot toteutuvat.
Meluselvityksen mukaan tie- ja raideliikenteen melu alittaa päiväaikaisen ohjearvon
55 dB(A) moduulipäiväkodin sekä Kanniston koulurakennuksen pihalla. Kun huomioituna on myös lentoliikenteen melu, moduulipäiväkodin pihalla melutaso on noin raja‐arvon suuruinen tai korkeintaan vähäisesti yli. Mahdollinen vähäinen ylitys voidaan
hyväksyä jo toiminnassa olevan moduulipäiväkodin osalta.
4.5

Nimistö
Asemakaavamuutoksen uusien katualueiden nimiksi on valittu Keravan nimistötoimikunnan mukaan Taimikatu ja Taimipolku. Kannistonpuiston nimi pysyy ennallaan.
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5
5.1

ASEMAKAAVAMUUTOKSEN TOTEUTUS
Toteutusta ohjaavat ja havainnollistavat suunnitelmat
Asemakaavamuutoksen toteuttamista ohjaavat asemakaavakartta, asemakaavamerkinnät ja –määräykset, asemakaavaselostus sekä kaupungin rakennusjärjestys.

5.2

Toteuttaminen ja ajoitus
Suunnittelualueen toteuttaminen on mahdollista, kun asemakaavan muutos on saanut
lainvoiman ja uudet tontit on muodostettu.

5.3

Toteutuksen seuranta
Keravan kaupunki valvoo normaalina viranomaisvalvontana alueen jatkosuunnittelua,
rakentamista ja kehittämistä.
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