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ALUEEN SIJAINTI
Suunnittelualue sijaitsee Sompion kaupunginosassa, noin 600 metrin etäisyydellä Keravan asemasta etelään.
KAAVAN PÄÄTARKOITUS
Asemakaavamuutoksella mahdollistetaan asuinkerrostalojen rakentaminen osoitteessa Sarviniitynkatu 4 sijaitsevalle liikekiinteistölle. Samalla Sarviniitynkatu muutetaan
pihakaduksi Nikonkadun ja Taulamatintien väliseltä matkalta.
KERROSALA- JA LAAJUUSTIEDOT
Kaavamuutosalueen pinta-ala on yhteensä noin 1,3 hehtaaria. Kaavassa on osoitettu
rakennusoikeutta yhteensä 16 000 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 17.12.2020
Kaupunginhallitus 18.1.2021
Lausuntopyynnöt viranomaisille ja kirjeet osallisille
Vireilletulo ja OAS:n nähtävilläoloilmoitus Viikkouutiset KeskiUusimaa-lehdessä 27.1.2021, internetissä ja ilmoitustaululla
(MRL 62 §).
Nähtävillä (MRA 30 §) 28.1.-26.2.2021

Luonnos ja OAS päivitys

Kaupunkikehitysjaosto 8.4.2021
Lausuntopyynnöt viranomaisille ja kirjeet osallisille
Ilmoitus Viikkouutiset Keski-Uusimaa-lehdessä lehdessä
x.x.2020, internetissä ja ilmoitustaululla (MRL 62 §).
Nähtävillä (MRA 30 §) x.x. – x.x.2018

Ehdotus

Kaupunkikehitysjaosto x.x.2020
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
Kaupunginhallitus pp.kk.vvvv

Kaavaprosessin vaiheet (täydennetään kaavaprosessin edetessä)
1.1

Asemakaavamuutos
Asemakaavamuutoksella mahdollistetaan asuinkerrostalojen rakentaminen osoitteessa Sarviniitynkatu 4 sijaitsevalle liikekiinteistölle. Samalla Sarviniitynkatu muutetaan
pihakaduksi Nikonkadun ja Taulamatintien väliseltä matkalta.

1.2

Asemakaavamuutoksen toteuttaminen
Asemakaavamuutoksen toteuttaminen on mahdollista heti kaavan saatua lainvoiman.
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1.3

Asemakaavamuutoksen merkittävimmät vaikutukset
Asemakaavamuutos tiivistää yhdyskuntarakennetta ja muuttaa alueen kaupunkikuvaa,
kun väljästi ja matalasti rakennettu liikekiinteistö muuttuu kaupunkimaiseksi asuinalueeksi. Sarviniitynkadun muuttaminen pihakaduksi parantaa alueen liikenneturvallisuutta.

Suunnittelualueen rajaus opaskartalla.
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2
2.1

SUUNNITTELUN LÄHTÖKOHDAT
Selvitys suunnittelualueen oloista
2.1.1 Alueen yleiskuvaus
Suunnittelualue sijaitsee Sompion kaupunginosassa, linnuntietä noin 600 metrin etäisyydellä Keravan asemasta etelään. Alue on pinta-alaltaan noin 1,3 hehtaaria ja se
muodostuu Saviontien ja Sarviniitynkadun väliin jäävästä liikekiinteistöstä sekä Sarviniitynkadun Nikonkadun ja Taulamatintien väliin jäävästä osasta.

Ilmakuva suunnittelualueelta (2019).
2.1.2 Luonnonympäristö
Suunnittelualueella ei ole erityisiä luontoarvoja sen ollessa kokonaisuudessaan rakennettua ympäristöä. Liikekiinteistöllä kasvaa jonkin verran puita ja pensaita ja sen itärajalla kulkee avo-oja. Sarviniitynkadun varressa kasvaa istutettuja katupuita.
Suunnittelualuetta lähin laajempi virkistysalue, Sompionpuisto, sijaitsee noin 300 metrin etäisyydellä sen lounaispuolella.
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2.1.3 Rakennettu ympäristö
Suunnittelualueella sijaitsee vuonna 1972 valmistunut liikerakennus, jossa toimii liikuntakeskus ja rakennuskoneiden ja -laitteiden vuokraamiseen erikoistunut yritys. Piha-alue on lähes kokonaan rakennuskoneiden ja laitteiden säilytyskäytössä. Sarviniitynkadulla on kaksi ajokaistaa ja kevyen liikenteen väylä. Kadulta on kulku viereisten
asuinkerrostalojen autopaikoitukseen.
Suunnittelualueen pohjoispuolella sijaitsee Citymarket, itäpuolella Saviontie ja päärata, eteläpuolella polttoaineen jakeluasema sekä länsipuolella asuinkerrostaloja.
2.1.4 Ympäristöhäiriöt
Suunnittelualueelle kantautuu liikenteen melua läheisiltä liikenneväyliltä, erityisesti
pääradalta ja Saviontieltä. Moottoriajoneuvo- ja raideliikenteen aiheuttama keskiäänitaso suunnittelualueella on noin 60-70 dB. Alue sijaitsee myös Helsinki-Vantaan lentoaseman 55-60 dB melualueen rajalla, suurimmaksi osaksi sen ulkopuolella. Asemakaavamuutoksen ehdotusvaiheeseen laaditaan erillinen hankekohtainen melu- ja tärinäselvitys.
Suunnittelualueen eteläpuolella sijaitsevan polttoaineen jakeluaseman maanalaiset
polttoainesäiliöt sijaitsevat lähimmillään noin 13 metrin etäisyydellä, ja jakelulaitteet
lähimmillään noin 21 metrin etäisyydellä kiinteistön rajasta. Maanalaisten säiliöiden
turvaetäisyys on minimissään 6 metriä (kiinteistön raja) ja 10 metriä (rakennusten kellarit) ja jakelulaitteiden 5 metriä (kiinteistön raja) ja 10 metriä (lähimmät rakennukset).
2.1.5 Maanomistus
Suunnittelualueella sijaitseva liikekiinteistö on yksityisessä omistuksessa, kaupunki
omistaa Sarviniitynkadun katualueen.

Näkymä suunnittelualueelle Nikonkadun ja Sarviniitynkadun risteyksestä (2018). Oikealla suunnittelualueen länsipuolella sijaitsevia asuinkerrostaloja.
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2.2

Kaavatilanne
Maakuntakaava
Uudenmaan vahvistettujen maakuntakaavojen yhdistelmässä suunnittelualue sijoittuu
tiivistettävälle taajamatoimintojen alueelle.
Tiivistettävä alue -merkinnällä osoitetaan tiivistettävät taajama- ja keskustatoimintojen alueet, jotka tukeutuvat kestävään liikennejärjestelmään.
Taajamatoimintojen alue -merkinnällä osoitetaan yksityiskohtaista suunnittelua edellyttävät asumiseen, palvelu- ja työpaikka- sekä muihin taajamatoimintoihin varattavat
rakentamisalueet. Merkintä sisältää taajamien sisäiset liikenneväylät sekä liikenteen
tarvitsemat satama-, huolto-, varikko-, terminaali-, ratapiha- ja muut vastaavat alueet,
ulkoilureitit, pyöräily- ja jalankulkureitit, paikalliskeskukset, yhdyskuntateknisen huollon alueet, muut erityisalueet, paikalliset suojelualueet sekä virkistys- ja puistoalueet.

Ote maakuntakaavayhdistelmästä, suunnittelualueen likimääräinen sijainti punaisella.
Yleiskaava
Yleiskaavassa 2035 suunnittelualue on kehitettävää keskustatoimintojen aluetta (C-2).
Keskustatoimintojen alue on palvelu-, liike- ja asumispainotteinen keskusta, jota kehitetään toiminnallisesti sekoittuneena kaupan, julkisten palveluiden, toimitilojen, hallinnon, asumisen ja viheralueiden korkeatasoisena kokonaisuutena.
Kehitettävä alue -merkinnällä osoitetaan alueet, joilla on tarpeen tehdä erilaisia
maankäyttöä muuttavia toimenpiteitä. Alueilla voi toteuttaa aluerakennetta tiivistävää tai muuttavaa täydennysrakentamista.
Suunnittelualue sijaitsee myös yleiskaavaan merkityn Finavian ympäristöluvan mukaisen lentomelun verhokäyrän rajalla (Lden > 55 dB).
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Ote Keravan yleiskaavasta 2035. Suunnittelualueen likimääräinen sijainti punaisella.
Asemakaava
Suunnittelualue on merkitty voimassa oleviin asemakaavoihin liikerakennusten korttelialueeksi (KL-2) sekä katualueeksi.

Ote ajantasa-asemakaavasta. Suunnittelualueen rajaus merkitty punaisella.
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Rakennusjärjestys
Keravan kaupungin rakennusjärjestys on tullut voimaan 1.6.2017.
2.3

Muut aluetta koskevat suunnitelmat ja päätökset
Tonttijako ja kiinteistörekisteri
Kaava-alue muodostuu kiinteistöstä 245-3-159-2 ja osasta kiinteistöä 245-3-9901-0.
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
Lähialueella ei ole vireillä muita merkittäviä asemakaavasuunnitelmia.
Strategiat, ohjelmat ja muut suunnitelmat
• Keravan yleiskaava 2035
• Keravan kaupungin rakennusjärjestys
• Keravan kaupunkistrategia 2025
• Asuntopoliittinen ohjelma 2018-2021
• Keravan liikennejärjestelmäsuunnitelma 2035
• Viherkaava (ei oikeusvaikutteinen, luonnos 2020)
Kaavoituksen käynnistämissopimus
Keravan kaupunki on tehnyt asemakaavoituksen käynnistämissopimuksen kiinteistön
245-3-159-2 omistajan Koy Sarviniitynkatu 4:n kanssa.

2.4

Asemakaavamuutoksen tarve
Asemakaavalla pyritään tiivistämään kaupunkirakennetta keskustan palveluiden tuntumassa sekä vastaamaan omistusasuntojen kysyntään Keravan kaupungin alueella
mm. kaupungin ja valtion välisen MAL-sopimuksen, Keravan kaupunkistrategian, Asuntopoliittisen ohjelman ja yleiskaavan tavoitteiden mukaisesti.

2.5

Asemakaavamuutoksen tavoitteet
Keravan kaupunkistrategian 2025 tavoitteena on mm. kestävän yhdyskuntarakenteen
kehittäminen tiivistämällä olemassa olevaa yhdyskuntarakennetta ja etsimällä täydennysrakentamispaikkoja olemassa olevasta kaupunkirakenteesta.
Keravan yleiskaava 2035:n tavoitteiden mukaan sen mahdollistama rakentaminen tukeutuu olemassa olevaan yhdyskuntarakenteeseen. Yleiskaavan täydennysrakenta-
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minen tukeutuu olemassa olevaan yhdyskuntarakenteeseen. Yleiskaavan tavoitteena
on mm. eheyttää asemaseutujen ja keskustan yhdyskuntarakennetta tiivistämällä alueita täydennysrakentamisen keinoin. Tavoitteena on myös edistää kestävien liikkumistapojen käyttöä täydennysrakentamalla erityisesti asemanseutuja ja niiden lähiympäristöä. Keravan yleiskaavan suunnittelua on ohjannut periaate, jonka mukaan asemanseutuja ja niiden lähiympäristöä on tarkoituksen mukaista tiivistää, jotta yhä suurempi
määrä keravalaisista asuisi tulevaisuudessa hyvien raideyhteyksien vaikutusalueella.
Yleiskaavaselostuksen mukaan Keravan keskustaa ja sen lähialueita kehitetään monipuolisena palveluiden, asumisen ja viheralueiden korkeatasoisena kokonaisuutena.
Keskustan ja sen lähialueiden kehittämisellä edistetään sekä elinkeinoelämän toimintaedellytyksiä, että Keravan kaupungin vetovoiman vahvistamista.
Kaupungin asuntopoliittisen ohjelman 2018-2021 tavoitteiden mukaan keskustaaluetta kehitetään täydennys- ja uudisrakentamisen osalta tehokkaasti ja kaupunkirakennetta tiivistäen.
Uudisrakentamisen toteuttamisessa tavoitteena on pyrkiä arkkitehtuuriltaan ja kaupunkikuvallisesti laadukkaaseen sekä ympäristöönsä soveltuvaan kokonaisuuteen.
Tavoitteena on myös luoda terveellistä, turvallista ja viihtyisää elinympäristöä. Asemakaavamuutoksen mahdollistama uusi asuinrakentaminen toteutetaan siten, että
suunnittelualueen leikki- ja oleskelualueet sekä asunnot suojataan liikenteen aiheuttamalta melulta ja muilta haitoilta.
Asemakaavamuutoksen yhteydessä on tavoitteena myös muuttaa kaava-alueeseen
kuuluva Sarviniitynkadun osa pihakaduksi. Muutoksella pyritään parantamaan liikenneturvallisuutta ja rauhoitetaan katu turhalta läpiajoliikenteeltä. Ajoyhteys suunnittelualueen länsipuolella sijaitsevalle korttelialueelle säilytetään ennallaan.
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3

ASEMAKAAVAMUUTOKSEN SUUNNITTELU

Asemakaavamuutoksen vaiheet
3.1

Aloitusvaihe
Kaupunginhallitus päätti käynnistää asemakaavamuutoksen kokouksessaan 18.1.2021.
Asemakaavamuutoksen vireilletulosta sekä osallistumis- ja arviointisuunnitelman nähtävilläolosta ilmoitettiin 27.1.2021 Viikkouutiset Keski-Uusimaa -lehdessä. Osallistumis- ja arviointisuunnitelma oli nähtävillä 28.1.-26.2.2021 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 10 lausuntoa ja 3 mielipidettä. Lausunnot ja mielipiteet on käyty läpi ja niihin on annettu vastineet liitteenä olevassa
vuorovaikutusraportissa.

3.2

Valmisteluvaihe
Asemakaavamuutoksen luonnos on valmisteltu kaupunkikehitysjaoston kokoukseen
8.4.2021.
Asemakaava on kuvattu ja perusteltu tarkemmin kohdassa 4.

3.3

Ehdotusvaihe
Täydennetään kaavaprosessin edetessä.

3.4

Hyväksymisvaihe
Täydennetään kaavaprosessin edetessä.
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4
4.1

ASEMAKAAVAMUUTOKSEN KUVAUS
Kaavan rakenne
Asemakaavamuutos
Asemakaavamuutoksessa Saviontien ja Sarviniitynkadun välillä sijaitsevan liikekiinteistön paikalle on osoitettu asuinkerrostalojen korttelialue. Alueelle on mahdollista rakentaa kuusi kappaletta 7-9 -kerroksisia asuinkerrostaloja sekä 2-kerroksinen pysäköintitalo, joka suojaa korttelialueen leikki- ja oleskelualueita liikenteen melulta. Pysäköintitalon ensimmäiseen kerrokseen rakennetaan liittymä Nikonkadulta ja toiseen
kerrokseen Sarviniitynkadulta. Asemakaavamuutoksen yhteydessä on muutettu kaava-alueeseen kuuluva Sarviniitynkadun osa pihakaduksi.
Asemakaavamuutoksen mitoitus:
•
•
•

4.2

Pinta-ala yhteensä: 12 533 m2
Pinta-ala AK-99: 9 999 m2
o Rakennusoikeus AK-99: 16 000 k-m2 (e=1.6)
Pinta-ala kadut: 2 534 m2

Aluevaraukset ja kaavamääräykset
4.2.1 Korttelialueet
Asuinkerrostalojen korttelialue (AK-99)
Rakennusten tulee muodostaa ympäristöönsä sopiva, kaupunkikuvallisesti korkeatasoinen ja ilmeikäs kokonaisuus. Rakennusten tulee olla arkkitehtuuriltaan, materiaaleiltaan ja toteutukseltaan laadukkaita ja korkeatasoisia. Mahdolliset elementtisaumat
tulee häivyttää sauman sijoituksen tai julkisivun pintarakenteen avulla.
Asuinrakennusten maantasokerrokset eivät saa antaa umpinaista vaikutelmaa.
Pysäköintitalon katutilan puoleisiin julkisivuihin tulee kiinnittää erityistä huomiota ja
ne tulee rakentaa siten, että ne muodostavat viihtyisää ja elävää katumiljöötä.
Parvekkeet saavat ulottua tontilla rakennusalan ulkopuolelle ja katualueiden puolelle
edellyttäen, että ne eivät estä jalankulkua, pyöräilyä tai huoltoajoneuvojen kulkua väylällä.
Asemakaavassa osoitetun kerrosalan lisäksi saa rakentaa asumista palvelevia asunnon
ulkopuolisia varasto-, huolto-, kerho-, sauna- yms. tiloja yhteensä enintään 15 % asemakaavassa osoitetusta kerrosalasta. Porrashuoneiden kaikkien kerrosten sisäänkäyntitasojen 15 neliömetrin ylittävää osaa ei lasketa rakennusoikeuteen.
Asuinrakennukset on suunniteltava siten, että päiväaikainen keskiäänitaso (LAeq, 722) sisätiloissa on enintään 35 dB(A) ja että yöaikainen keskiäänitaso (LAeq, 22-7) sisä-
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tiloissa on enintään 30 dB(A) ja että yöaikainen hetkellinen enimmäisäänitaso (LAmax,
22-7) sisätiloissa on enintään 45 dB(A). Asuinrakennusten ulkovaipan A-äänitasoero
tulee olla vähintään 32 dB.
Leikki- ja oleskelualueet sekä parvekkeet on suojattava liikenteen melulta siten, että
päiväaikainen keskiäänitaso (LAeq, 7-22) on enintään 55 dB(A) ja että yöaikainen keskiäänitaso (LAeq, 22-7) on enintään 50 dB(A).
Rakennukset on suunniteltava siten, ettei junaliikenteen aiheuttama tärinä tai runkoääni ylitä tavoitteena pidettäviä enimmäisarvoja rakennusten sisätiloissa.
Rakentamatta jäävälle tontin osalle, jota ei käytetä oleskeluun tai liikenteeseen, on istutettava puita ja pensaita.
Autopaikkoja on varattava vähintään 1 autopaikka asuntojen kerrosalan 120 kerrosneliömetriä kohden. Yhteiskäyttöautolla voidaan korvata 6 autopaikkaa.
4.2.2 Muut alueet
Katualueet
Kaava-alueeseen kuuluva Sarviniitynkadun osa on muutettu pihakaduksi.
4.3

Kaavan vaikutukset
4.3.1 Vaikutukset rakennettuun ympäristöön
Asemakaavamuutos tiivistää yhdyskuntarakennetta Keravan kaupunkistrategian,
yleiskaavan 2035 ja asuntopoliittisen ohjelman 2018-2021 tavoitteiden mukaisesti.
Suunnittelualueen osoittaminen asuinkerrostalorakentamiseen kehittää kestävää yhdyskuntarakennetta eheyttämällä olemassa olevaa yhdyskuntarakennetta Keravan
keskustassa ja aseman vaikutuspiirissä. Yhdyskuntarakenteen tiivistäminen ko. paikassa lisää kestävien liikkumistapojen käyttöä, vahvistaa alueen vetovoimaa ja kehittää
keskustan ja asemanseudun väestöpohjaa. Uuden asuinkerrostalorakentamisen myötä
kasvava asukasmäärä, eli ostovoiman kasvu alueella edistää Keravan elinkeinoelämän
toimintaedellytyksiä.
Asemakaavamuutos muuttaa alueen kaupunkikuvaa. Uudet asuinkerrostalot on pyritty suunnittelemaan mahdollisimman hyvin alueen kaupunkikuvaan ja ympäristöönsä
sopiviksi sekä arkkitehtuuriltaan laadukkaiksi. Rakennusten materiaaleissa ja värityksessä, hahmossa ja julkisivujen jäsentelyssä on otettu huomioon Keravan keskustan
brändiopas. Asuinkerrostalot on sijoitettu tontille siten, että korkeammat rakennukset
sijoittuvat tontin itäpäähän mahdollisimman kauas Sarviniitynkadun toisella puolella
sijaitsevista asuinkerrostaloista. Tontin länsipäähän sijoittuvat matalammat rakennukset eivät poikkea merkittävästi korkeudeltaan Sarviniitynkadun toisella puolella olevista asuinkerrostaloista. Uudet kerrostalot on myös pyritty sijoittelemaan ja suuntaamaan tontille siten, että Sarviniitynkadun toisella puolella olevien asuinkerrostalojen
näkymät muuttuisivat mahdollisimman vähän. Uusien rakennusten sopeutuminen
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kaupunkikuvaan on varmistettu rakennuksen kerroslukua, ulkonäköä- ja muotoa, kuten julkisivumateriaaleja ja värejä koskevin kaavamääräyksin.
Sarviniitynkadun osan muuttamisella pihakaduksi parannetaan alueen viihtyisyyttä sekä liikenneolosuhteita ja -turvallisuutta. Tavoitteena on osoittaa kadulle lisää istutuksia sekä sulkea ajoneuvoliikenne Sarviniitynkadun pohjoispäästä ja siten rauhoittaa katu turhalta läpiajoliikenteeltä. Ajoyhteys suunnittelualueen länsipuolella sijaitsevalle
asuinkerrostalojen korttelialueelle säilytetään ennallaan. Pihakadulle sijoitetaan autopaikkoja mahdollisuuksien mukaan. Pihakadun tarkemmat ratkaisut esitetään erillisessä katusuunnitelmassa.
4.3.2 Vaikutukset luontoon ja luonnonympäristöön
Asemakaavamuutoksella ei ole erityisiä haitallisia vaikutuksia luontoon tai luonnonympäristöön, sillä alueella ei ole erityisiä arvokkaita luonto- tai virkistysarvoja.
4.3.3 Ympäristön häiriötekijät
Asemakaavassa on annettu määräykset, joilla varmistetaan leikki- ja oleskelualueiden
sekä asuntojen suojaaminen liikenteen melulta siten, että valtioneuvoston päätöksen
993/1992 mukaiset melun ohjearvot toteutuvat. Ulkona sijaitsevat leikki- ja oleskelualueet suojataan rakennusten massoittelua käyttäen, parvekkeet suojataan lasituksin.
Rakennusten sisätilat suojataan huomioimalla melu rakennusten suunnittelussa. Myös
hetkelliset enimmäisäänitasot on huomioitu yöaikaan. Kaavassa on myös annettu
määräys liikenteen aiheuttaman tärinän ja runkomelun huomioimisesta.
4.4

Nimistö
Alueen nimistöön ei tule muutoksia.
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5
5.1

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

5.2

Toteuttaminen ja ajoitus
Suunnittelualueen toteuttaminen on mahdollista, kun asemakaavan muutos on saanut
lainvoiman ja uusi tontti on muodostettu.

5.3

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