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KERAVAN KAUPUNKI
ASEMAKAAVAMUUTOKSEN SELOSTUS
ASEMAKAAVAMUUTOS NRO. 2350
PÄIVÄTTY 29.9.2021
Asemakaavan muutos koskee 4. Keskustan kaupunginosan korttelin 1 osaa sekä katualueita.
Asemakaavan muutoksella muodostuu 4. Keskustan kaupunginosan korttelin 1 osa ja
kortteli 416 sekä katualueita.
Kaavan nimi: Kauppakaari 1
Diaarinumero: 240/2018
Laatija: Tuomas Turpeinen, vanhempi kaavasuunnittelija, YKS 573, Keravan kaupunki,
kaupunkikehityspalvelut
Alueen sijainti: Alue sijaitse Keravan keskustassa, noin 200 metrin etäisyydellä Keravan asemasta etelään.
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TIIVISTELMÄ
Asemakaavamuutos koskee Keravan keskustassa osoitteessa Kauppakaari 1 sijaitsevaa liikerakennusta ja sen pohjoispuolella sijaitsevaa pysäköintitaloa sekä
Kauppakaaren kävelykadun ja Puuvaloaukion katualueita.
Nykyinen liikerakennus puretaan ja sen tilalle rakennetaan asuinkerrostaloja sekä
kivijalkaliiketiloja. Nykytilanne alueella ei rakentamisen tehokkuudeltaan ja käyttötarkoitukseltaan tue tiiviin, kestävän ja kaupunkimaisen yhdyskuntarakenteen
ja keskustan elinvoimaisuuden kehittämistä.
Liikerakennus ei nykymuodossaan palvele nykypäivän tarpeita eikä täytä mm. taloteknisiä vaatimuksia. Tiloille on kiinteistönomistajan toimesta etsitty toimijoita
Anttilan tavaratalon lopetettua toimintansa vuonna 2014, mutta suurimmalle
osalle tiloista ei ole löytynyt käyttäjiä.
Liikerakennusta ei ole luokiteltu rakennus- tai kulttuurihistoriallisesti merkittäväksi, mikä perustelisi sen säilyttämistä tai suojelemista.
Liikerakennuksen pohjoispuolella sijaitseva pysäköintitalo säilytetään ja se kunnostetaan. Rakennukseen sijoitetaan uusien asuinkerrostalojen ja liiketilojen
auto- ja polkupyöräpaikat.
Asemakaavamuutoksen luonnoksessa on osoitettu rakennusoikeutta yhteensä
15 800 kerrosneliömetriä, josta 15 000 kerrosneliömetriä on osoitettu asuinrakentamiselle ja 800 kerrosneliömetriä liiketiloille.
Rakennusten materiaaleissa ja värityksessä, hahmossa ja julkisivujen jäsentelyssä
on otettu huomioon ympäristönsä lisäksi Keravan keskustan brändiopas. Kauppakaaren varrelle sijoittuvien rakennusten pääasiallinen julkisivumateriaali on rappaus, maantasokerroksen julkisivumateriaalina tulee käyttää paikalla muurattua
tiiltä. Sisäpihalle rakennettavan rakennuksen julkisivut ja runko on puuta.
Asuinkerrostalojen korkeus nousee Keravanaukiolta Asemantielle päin siten, että
Keravanaukiolta Puuvalonaukiolle rakennukset ovat 6-8 -kerroksisia ja Puuvalonaukiolta 8-14 -kerroksisia. Uudisrakennukset eivät korkeinta, Asemantien varrelle
rakennettavaa rakennusta lukuun ottamatta nouse viereisen Aurinkomäen puistoalueen puiden lehvästön huippujen korkeusaseman yläpuolelle.
Uudisrakennukset eivät varjosta viereistä Aurinkomäen puistoaluetta kesäaikaan.
Rakennuksista muodostuu keväällä ja syksyllä pienehköjä varjostumia alueelle,
mutta auringonvalon voidaan katsoa pääsevän suurimmalle osalle alueesta vapaasti myös kevät- ja syysaikaan.
Asemakaavamuutos tiivistää keskustan yhdyskuntarakennetta Keravan kaupunkistrategia 2025:n, Keravan yleiskaava 2035:n ja Keravan asuntopoliittisen ohjelman 2018-2021:n tavoitteiden mukaisesti. Asemakaavamuutos mahdollistaa
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asuinkerrosalan sekä asuntojen määrän lisäämisen keskustan palveluiden tuntumassa ja Keravan aseman läheisyydessä. Keskusta-asumisen lisäämisellä tuetaan
keskustan elinvoimaa, palveluiden kannattavuutta ja toimintojen monipuolisuutta.
ASEMAKAAVAN KUVAUS
Tavoitteet
Kaava 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. Yleiskaavassa ei ole
osoitettu yhtään uutta yhdyskuntarakenteesta irrallaan olevaa asuinaluetta, vaan
täydennysrakentaminen 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. Keravan keskustaa kehitetään monipuolisena palveluiden, asumisen ja viheralueiden korkeatasoisena
kokonaisuutena. Keskustoimintojen alue on osoitettu kehitettäväksi alueeksi,
jonka myötä aluetta on mahdollista täydennysrakentaa keskustatoimintoja
eheyttävästi. Keskustan kehittämisellä edistetään sekä elinkeinoelämän toimintaedellytyksiä, että Keravan kaupungin vetovoiman vahvistamista.
Kaupungin asuntopoliittisen ohjelman 2018-2021 mukaan keskusta-aluetta kehitetään täydennys- ja uudisrakentamisen osalta tehokkaasti ja kaupunkirakennetta tiivistäen.
Keravan elinkeino-ohjelman mukaan kaupungin elinkeinopolitiikan tavoite on
luoda yrityksille mahdollisimman hyvä toimintaympäristö. Tavoitteen saavuttamiseksi elinkeino-ohjelmassa yhtenä neljästä painopisteestä on keskustan kehittäminen.
Kaavamuutoksen tavoitteena on tiivistää kaupunkirakennetta sekä mahdollistaa
asuinkerrosalan sekä asuntojen määrän lisääminen keskustan palveluiden tuntumassa ja aseman läheisyydessä. Keskusta-asumisen lisäämisellä tuetaan keskustan palveluiden kannattavuutta ja toimintojen monipuolisuutta.
Asemakaavamuutoksella pyritään luomaan korkealaatuista, kaunista, viihtyisää,
terveellistä ja turvallista asuin- ja kaupunkiympäristöä.
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Aurinkomäen puistoalue on merkittävä keskustan puisto. Rakentaminen pyritään
sijoittamaan siten, ettei se haitallisesti varjosta Aurinkomäen puistoaluetta.
Suunnittelualueella häiriötä aiheuttaa raideliikenteen melu sekä mahdollisesti
tärinä. Alueella havaitaan myös lentomelua. Tavoitteena on laatia kaava siten,
että liikenteen aiheuttama melu ja tärinä ei aiheuta haittaa alueen tuleville asukkaille ja yrittäjille.
Mitoitus
Suunnittelualueen pinta-ala on yhteensä 11 599 m2 (AK 4 974 m2, LPA 1 406 m2,
katualueet 5 219 m2). Asemakaavamuutoksessa on osoitettu uutta asuinkerrosalaa 15 000 k-m2 ja liiketilojen kerrosalaa 800 k-m2.
Rakennettu ympäristö
Lähtökohdat
Suunnittelualue on osa rakennettua kaupunkikeskustaa. Osoitteessa Kauppakaari
1 sijaitsee vuonna 1979 valmistunut kolmikerroksinen, tasakattoinen, ruskealla
tiililaatalla verhoiltu liikerakennus sekä osoitteessa Asemantie 2 liikerakennukseen liittyvä, samana vuonna valmistunut kaksikerroksinen vaalea pesubetonipintainen pysäköintitalo. Liikerakennuksen tilat ovat suurelta osin tyhjillään. Rakennusta ei ole luokiteltu rakennus- tai kulttuurihistoriallisesti merkittäväksi,
mikä perustelisi sen säilyttämistä tai suojelemista. Rakennuksen arkkitehtuuria ja
historiaa on käyty läpi kattavammin selostuksen liitteenä olevassa rakennushistoriallisessa selvityksessä.
Suunnittelualueen pohjoispuolella, osoitteessa Asemantie 4 sijaitsee vuonna
1923 valmistunut kaksikerroksinen aumakattoinen punatiilestä muurattu rakennus. Rakennuksessa toimii tällä hetkellä KOy Nikkarinkruunu. Asemantie 6:ssa
sijaitsee vuonna 1928 valmistunut kaksikerroksinen ja aumakattoinen punertavaksi rapattu rakennus. Rakennuksessa toimii tällä hetkellä Keravan musiikkikoulu.
Asemantien itäpuolella ovat puuverhoillut punaiset harjakattoiset asuinrakennukset santarmien talo (1928) sekä ratamestarin talo (1860). Talot on melko äskettäin kunnostettu entiseen asuunsa, ja ne ovat asuinkäytössä. Rakennuksia ympäröi vehreä piha-alue.
Kauppakaaren eteläpuolella on vuonna 1969 valmistunut kaksikerroksinen liikerakennus sekä vuonna 1990 valmistunut Prisman kauppakeskus. Osa vanhemman liikerakennuksen tiloista on tyhjillään.
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Kaavaratkaisu
Osoitteessa Kauppakaari 1 sijaitsevan liikerakennuksen paikalle rakennetaan uusia asuinkerrostaloja ja niiden maantasokerrokseen liiketiloja. Rakennukset sijoittuvat Keravanaukion, Kauppakaaren ja Asemantien varrelle sekä korttelin sisäpihalle, kahdelle asuinkerrostalojen korttelialueelle (AK).
Asuinkerrostalojen korkeus nousee Keravanaukiolta Puuvalonaukiolle ja Asemantielle päin siten, että Keravanaukiolta Puuvalonaukiolle rakennukset ovat 6-8 kerroksisia ja Puuvalonaukiolta 8-14 -kerroksisia. Rakennukset ovat maantasokerroksestaan paikalta muurattua tiiltä ja muilta osin rapattuja (14-kerroksisen
rakennuksen kerrokset 9-14 ovat tummaa julkisivulevyä tai väribetonia), ja ne yhdistetään toisiinsa 1-kerroksisella väliosalla Puuvalonaukion osuutta lukuun ottamatta. Väliosien päälle muodostuu viherkatot/pihakannet.
Korttelialueen sisälle Aurinkomäkeä vasten rakennetaan 8-kerroksinen puurunkoinen ja puujulkisivuinen asuinkerrostalo.
Kauppakaaren varrelle sijoittuvien rakennusten ja Aurinkomäen väliselle alueelle
muodostuu viihtyisä ja rauhallinen asuinrakennusten käyttöön tuleva sisäpiha,
jonne rakennetaan leikki- ja oleskelualueiden lisäksi 2-kerroksinen talousrakennus. Sisäpihan alustavat ratkaisut on esitetty selostuksen liitteenä olevassa viitesuunnitelmassa ja ympäristösuunnitelmassa.
Liikerakennuksen pohjoispuolella sijaitseva pysäköintitalo säilytetään ja se kunnostetaan. Rakennus on sijoitettu autopaikkojen korttelialueelle (LPA). Pysäköintitalon julkisivusta tehdään läpihengittävä ja luonteeltaan avoin maantasokerroksesta. Julkisivun tulee estää häiritsevä valojen suuntautuminen ympäristöönsä.
Julkisivu muodostaa kokonaisuuden viereisen uuden jalankulkijoiden väylän materiaalien ja asuinkerrostalojen maantasokerrosten kanssa. Rakennukseen sijoitetaan uusien asuinkerrostalojen ja liiketilojen auto- ja polkupyöräpaikat.
Liikenne
Lähtökohdat
Suunnittelualueeseen kuuluu osoitteessa Kauppakaari 1 sijaitsevan liikerakennuksen eteläpuolella kulkeva osa Kauppakaaren kävelykatua sekä Puuvaloaukion
torialue.
Suunnittelualueen itäpuolella kulkee Asemantie, joka johtaa Keravan asemalle.
Asemantie on keskustan alueellinen kokoojakatu. Asemantien ja Asemansillan
liikennemäärät ovat noin 5 000–10 000 ajoneuvoa/vrk.
Päärata kulkee suunnittelualueen itäpuolella, lähimmillään noin 50 metrin päässä
suunnittelualueen itäreunasta.

10 (22)
Kevyen liikenteen pääreitti kulkee Kauppakaarta pitkin. Kauppakaari alittaa Asemansillan ja junaraiteen Sampolan alikulun kautta. Asemantien molemmin puolin
on jalkakäytävät, ja Asemantien ylitys tapahtuu tasossa. Asemantien ja Asemansillan risteys on tasa-arvoinen. Kevyen liikenteen yhteys Asemantien kautta Keravan asemalle ylittää ajoradan Asemantien ja Asemansillan risteyksessä. Toinen
ylitys kulkee Kauppakaaren itäpäässä korotettuna suojatienä.
Rautatieasemalle on matkaa noin 200 metriä. Junia kulkee tiheästi niin Helsingin
kuin Lahden ja Riihimäenkin suuntaan.
Linja-autoliikenteen lähimmät pysäkit sijaitsevat Asemansillalla, Paasikivenkadulla sekä Asemanaukiolla. Pysäkeiltä on monipuoliset yhteydet niin Keravan sisällä kuin Helsingin suuntaan.
Keravan keskustassa pysäköinti on keskitetty tonteille tai pysäköintilaitoksiin,
mutta keskustan alueella on jonkin verran myös kadunvarsipaikkoja. Huoltoajo
pyritään hoitamaan kaduilta, mutta ajoittain myös Kauppakaaren kävelykadulta
tapahtuu tavarankuljetuksia.
Kaavaratkaisu
Puuvalonaukiolta Aurinkomäen suuntaan ja Asemantielle rakennetaan uusi
asuinkerrostalojen korttelialueen ja pysäköintitalon väliin sijoittuva Helleborginkuja -niminen jalankululle varattu väylä, joka muodostaa uuden viihtyisän urbaanin viheraukion ja -käytävän. Väylän alustavat suunnittelu ratkaisut on esitetty
selostuksen liitteenä olevassa viitesuunnitelmassa ja ympäristösuunnitelmassa.
Liiketilojen huoltoliikenne järjestetään Asemantien kautta 14-kerroksisen asuinkerrostaloon jätettävän kulkuaukon kautta Helleborginkujalle, ja sieltä rakennusten maantasokerroksessa kulkevaa huoltokäytävää pitkin. Huoltoliikenne huomioidaan alueen suunnittelussa siten, että ympäristö pysyy turvallisena jalankulkijoille.
Asuinkerrostalojen auto- ja polkupyöräpaikat sijoitetaan nykyiseen suunnittelualueella sijaitsevaan pysäköintitaloon. Pysäköintitalon sisään- ja ulosajo tapahtuu
Asemantien kautta.
Asemakaavaratkaisu ei edellytä muutoksia Kauppakaaren kävelykadulle tai Puuvalonaukiolle, ja ne säilyvät kevyen liikenteen käytössä jatkossakin. Kaavaratkaisu
ei myöskään edellytä muutoksia lähialueen katualueille.

11 (22)
Luonnonympäristö ja virkistysalueet
Lähtökohdat
Suunnittelualue on osa rakennettua kaupunkiympäristöä, eikä sillä ole erityisiä
luontoarvoja. Luonnollisia pinnanmuotoja on vain vähäisesti jäljellä, sillä ne ovat
hävinneet alueen rakentamisen myötä. Alueen maaperä on pääasiassa kalliota.
Suunnittelualueella ei ole luonnonvaraista kasvillisuutta, valtaosa alueen pinnoista on päällystettyjä. Alueen kasvillisuus koostuu muutamista katupuista ja –
istutuksista.
Suunnittelualueen pohjoispuolella sijaitsevalla Aurinkomäen puistoalueella sijaitsee esiintymislava ja katsomo sekä lasten leikkipaikka. Aurinkomäellä järjestetään mm. musiikkitapahtumia. Puistossa kasvaa melko korkeaa puustoa, ja etenkin suuret männyt ovat puistoalueelle tunnusomaisia. Aurinkomäen pohjoislaidassa on luonnonmukaisempaa kasvustoa.
Keravan keskuspuisto sijaitsee noin 300 metrin etäisyydellä. Kalevan urheilupuisto on noin kilometrin päässä. Urheilupuistossa on mm. uimahalli, maauimala,
yleisurheilukenttä, tekonurmikenttä, kaksi jäähallia sekä 1,2 km pitkä kuntorata.
Ollilanlaakson viheralue sijaitsee reilun kahden kilometrin päässä ja Keinukallion
virkistys- ja ulkoilualueelle on matkaa noin neljä kilometriä.
Kaavaratkaisu
Uusien asuinkerrostalojen sisäpihasta tehdään mahdollisimman vehreä ja viihtyisä istuttamalla sinne mm. puita ja pensaita. Asuinrakennusten 1-kerroksisten
väliosien päälle rakennetaan mahdollisimman vehreät viherkatot/pihakannet.
Myös alueen läpi kulkevalle Helleborginkujalle tullaan sijoittamaan istutuksia. Sisäpihan ja Helleborginkujan alustavat ratkaisut on esitetty selostuksen liitteenä
olevassa viitesuunnitelmassa ja ympäristösuunnitelmassa.
Pysäköintitalon julkisivuille toteutetaan viherseinä.
Palvelut
Lähtökohdat
Nykyinen liikekiinteistö on ollut suurimmalta osin tyhjillään Anttilan tavaratalon
lopetettua tiloissa 2014. Rakennuksesta osa on käytössä, ja siinä toimii tällä hetkellä mm. ravintola, kuntosali, lääkärikeskus ja pienehköjä erikoismyymälöitä.
Suunnittelualueen sijaitessa Keravan keskustassa sen lähiympäristöstä löytyvät
erinomaiset keskusta-alueelle tyypilliset palvelut.
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Kaavaratkaisu
Uusien asuinkerrostalojen maantasokerrokseen toteutetaan liiketiloja koko matkaltaan Keravanaukion, Kauppakaaren ja Puuvaloaukion ympäristöön.
Turvallisuus
Lähtökohdat
Nykyinen suurilta osin tyhjillään oleva liikerakennus on koettu turvallisuutta heikentävänä elementtinä keskustassa. Alueella on esiintynyt järjestyshäiriöitä ja
rakennukseen on myös kohdistettu ilkivaltaa, mikä näkyy esim. isojen näyteikkunoiden rikkomisena ja seinien töhrimisenä.
Kaavaratkaisu
Uudisrakentamisen myötä alueen kasvava asukasmäärä ja asuntojen ikkunoiden
ja parvekkeiden suuntaaminen eri ilmansuuntiin lisää alueen sosiaalista kontrollia ja alue siistiytyy. Asemakaavamuutoksen toteuttamisessa kiinnitetään huomiota alueen valaistukseen ja sen tuomaan turvallisuuteen.
Ilmastoviisaat ratkaisut
Lähtökohdat
Suunnittelualueen sijaitessa keskusta-alueella ja rautatieaseman välittömässä
läheisyydessä, sen nykytilanne ei rakentamisen tehokkuudelta ja käyttötarkoitukseltaan tue kestävän kehityksen periaatteiden toteutumista.
Alue on lähes täysin rakennettua vettä läpäisemätöntä pintaa, mikä ei viivytä hulevesiä.
Kaavaratkaisu
Yhdyskuntarakenne tiivistyy keskusta-alueella ja Keravan aseman välittömässä
läheisyydessä.
Korttelialueen keskelle rakennettavan asuinkerrostalon runko sekä julkisivut ovat
puuta.
Korttelialueen omat hulevedet viivytetään korttelialueella ennen niiden johtamista eteenpäin. Alueen kasvillisuuden määrä maksimoidaan. Ympäristöstä korttelialueelle tulevat vedet huomioidaan alueen suunnittelussa ja johdetaan hallitusti eteenpäin.
Liikerakennuksen pohjoispuolella sijaitseva pysäköintitalo säilytetään ja se kunnostetaan purkamisen sijaan.
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Asemakaavamääräyksissä edellytetään hankkeeseen ryhtyvältä purkukartoituksen tekemistä ennen rakennusluvan myöntämistä.
Ympäristöhäiriöt
Lähtökohdat
Suunnittelualueelle kantautuu liikenteen melua erityisesti pääradalta ja läheisiltä
kaduilta, jonka lisäksi alueella esiintyy myös jonkin verran lentomelua.
Pääradan sijaitessa noin 50 metrin etäisyydellä suunnittelualueesta, on myös raideliikenteen tärinän esiintyminen mahdollista.
Kaavaratkaisu
Asuinrakennusten leikki- ja oleskelualueet on pyritty sijoittamaan melulta suojaisiin sijainteihin.
Asemakaavamuutoksen luonnoksessa on annettu alustavat määräykset melun- ja
tärinäntorjunnalle.
Ennen asemakaavamuutoksen ehdotusta laaditaan tarpeelliset melu- ja tärinäselvitykset. Asemakaavaehdotuksen suunnitteluratkaisua ja kaavamääräyksiä
muokataan ja täydennetään tehtyjen selvitysten perusteella.
Nimistö
Puuvalonaukiolta Aurinkomäen suuntaan ja Asemantielle rakennettava uusi jalankululle varattu väylä on nimetty Helleborginkujaksi Aurinkomäellä aikaisemmin sijainneen Helleborgin huvilan mukaan.
Muilta osin alueen nimistöön ei tule muutoksia.
VAIKUTUKSET
Vaikutukset yhdyskuntarakenteeseen ja rakennettuun ympäristöön
Asemakaavamuutos tiivistää keskustan ja asemanseudun 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 asemanseu-
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dun väestöpohjaa. Uuden asuinkerrostalorakentamisen myötä kasvava asukasmäärä, eli ostovoiman kasvu alueella edistää Keravan elinkeinoelämän toimintaedellytyksiä.
Asemakaavamuutos muuttaa alueen kaupunkikuvaa. Uudet asuinkerrostalot on
suunniteltu alueen kaupunkikuvaan ja ympäristöönsä sopivaksi sekä arkkitehtuuriltaan laadukkaaksi. Rakennusten materiaaleissa ja värityksessä, hahmossa ja
julkisivujen jäsentelyssä on otettu huomioon ympäristönsä lisäksi Keravan keskustan brändiopas. Uusien rakennusten sopeutuminen kaupunkikuvaan on varmistettu rakennuksen kerroslukua, ulkonäköä- ja muotoa, kuten julkisivumateriaaleja ja värejä koskevin kaavamääräyksin.
Uudisrakennukset eivät korkeinta, Asemantien varrelle rakennettavaa 14-kerroksisista rakennusta lukuun ottamatta nouse viereisen Aurinkomäen puistoalueen
puiden lehvästön huippujen korkeusaseman yläpuolelle.
Asemakaavamuutoksen viitesuunnitelmaan sisältyvän varjotutkielman mukaan
uudisrakennukset eivät varjosta viereistä Aurinkomäen puistoaluetta kesäaikaan.
Rakennuksista muodostuu keväällä ja syksyllä pienehköjä varjostumia alueelle,
mutta auringonvalon voidaan katsoa pääsevän suurimmalle osalle alueesta vapaasti myös kevät- ja syysaikaan.
Vaikutukset luontoon ja luonnonympäristöön
Asemakaavamuutoksella ei ole erityisiä haitallisia vaikutuksia luontoon tai luonnonympäristöön, sillä alueella ei ole erityisiä arvokkaita luonto- tai virkistysarvoja.
Suunnittelualueen kasvillisuuden ja istutusten määrä kasvaa verrattuna nykytilanteeseen. Alueelle istutetaan runsaasti uutta kasvillisuutta.
Vaikutukset liikenteen
Asemakaavamuutoksen toteuttaminen parantaa jalankulkijoiden olosuhteita,
kun Puuvalonaukiolta rakennetaan uusi väylä Aurinkomäelle ja Keravan asemalle
päin.
Uusien liiketilojen huoltoliikenteen järjestäminen Asemantien ja Helleborginkujan kautta edistää kävelykadun toimivuutta, kun huoltoajoneuvot eivät aja kävelykadulla.
Vaikutukset ilmastonmuutoksen hillintään ja sopeutumiseen
Kaupunkirakenteen tiivistäminen ja toimintojen keskittäminen luovat ilmastoystävällisempää ja kestävämpää yhdyskuntarakennetta.
Yhdyskuntarakenteen tiivistäminen asemanseudun välittömässä läheisyydessä
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kannustaa ihmisiä kestävien liikkumismuotojen käyttämiseen.
Korttelialueen keskelle rakennettavan asuinkerrostalon puurunko sekä puujulkisivut sitovat hiilidioksidia.
Korttelialueen omien hulevesien viivyttäminen ennen niiden johtamista eteenpäin vähentää hulevesiverkoston tulvimisriskiä.
Nykyisen pysäköintitalon säilyttämisellä kunnostamisella edistetään kiertotalouden tavoitteiden toteutumista ja vähennetään ilmastopäästöjä.
Asemakaavamääräyksissä edellytetään hankkeeseen ryhtyvältä purkukartoituksen tekemistä ennen rakennusluvan myöntämistä.
Vaikutukset ihmisten terveyteen ja turvallisuuteen
Asemakaavassa on annettu määräykset, joilla varmistetaan leikki- ja oleskelualueiden sekä asuntojen suojaaminen liikenteen melulta siten, että valtioneuvoston
päätöksen 993/1992 mukaiset melun ohjearvot toteutuvat. Myös lentomelu on
huomioitu kaavamääräyksissä. Ulkona sijaitsevat leikki- ja oleskelualueet suojataan rakennusten massoittelua käyttäen, parvekkeet suojataan lasituksin. Rakennusten sisätilat suojataan huomioimalla melu rakennusten suunnittelussa.
Alueen kasvava asukasmäärä parantaa itse suunnittelualueen ja myös sen lähiympäristön, kuten Aurinkomäen turvallisuutta sosiaalisen kontrollin lisääntyessä. Myös alueen siistiytyminen vaikuttaa turvallisuuden tunteeseen. Alueen
turvallisuuteen tullaan vaikuttamaan myös valaistuksen keinoin.
Helleborginkujalla kulkeva huoltoliikenne huomioidaan alueen suunnittelussa siten, että ympäristö pysyy turvallisena jalankulkijoille. Uusien liiketilojen huoltoliikenne tulee olemaan myös kohtuullisen vähäistä.
Elinkeino-, työllisyys- ja talousvaikutukset
Yhdyskuntarakenteen tiivistäminen ko. paikassa vahvistaa alueen vetovoimaa ja
kehittää keskustan ja asemanseudun väestöpohjaa.
Uuden asuinkerrostalorakentamisen myötä kasvava asukasmäärä, eli ostovoiman
kasvu alueella edistää Keravan elinkeinoelämän toimintaedellytyksiä.
SUUNNITTELUN LÄHTÖKOHDAT
Valtakunnalliset alueidenkäyttötavoitteet
Kaavaratkaisu vastaa valtakunnallisiin tavoitteisiin (valtioneuvoston päätös
14.12.2017). Näistä kaavaratkaisun valmistelussa on
erityisesti painotettu seuraavia:
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Edistetään koko maan monikeskuksista, verkottuvaa ja hyviin yhteyksiin perustuvaa aluerakennetta, ja tuetaan eri alueiden elinvoimaa ja vahvuuksien hyödyntämistä. Luodaan edellytykset elinkeinoja yritystoiminnan kehittämiselle sekä väestökehityksen edellyttämälle riittävälle ja monipuoliselle asuntotuotannolle.
Luodaan edellytykset vähähiiliselle ja resurssitehokkaalle yhdyskuntakehitykselle, joka tukeutuu ensisijaisesti olemassa olevaan rakenteeseen. Suurilla kaupunkiseuduilla vahvistetaan yhdyskuntarakenteen eheyttä.
Edistetään palvelujen, työpaikkojen ja vapaa-ajan alueiden hyvää
saavutettavuutta eri väestöryhmien kannalta. Edistetään kävelyä,
pyöräilyä ja joukkoliikennettä sekä viestintä-, liikkumis- ja kuljetuspalveluiden kehittämistä.
Merkittävät uudet asuin-, työpaikka- ja palvelutoimintojen alueet
sijoitetaan siten, että ne ovat joukkoliikenteen, kävelyn ja pyöräilyn
kannalta hyvin saavutettavissa.
Varaudutaan sään ääri-ilmiöihin ja tulviin sekä ilmastonmuutoksen
vaikutuksiin. Uusi rakentaminen sijoitetaan tulvavaara-alueiden ulkopuolelle tai tulvariskien hallinta varmistetaan muutoin.
Ehkäistään melusta, tärinästä ja huonosta ilmanlaadusta aiheutuvia
ympäristö- ja terveyshaittoja.
Luodaan edellytykset bio- ja kiertotaloudelle sekä edistetään luonnonvarojen kestävää hyödyntämistä.

Kaavaratkaisu ei ole ristiriidassa valtakunnallisten alueidenkäyttötavoitteiden
kanssa.
Maakuntakaava

Ote voimassa olevien maakuntakaavojen yhdistelmästä. Suunnittelualueen likimääräinen sijainti on merkitty punaisella ympyrällä.
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Uudenmaan vahvistettujen maakuntakaavojen yhdistelmässä suunnittelualue
sijoittuu tiivistettävälle taajamatoimintojen alueelle.
Merkinnällä osoitetaan tiivistettävät taajama- ja keskustatoimintojen alueet,
jotka tukeutuvat kestävään liikennejärjestelmään
Merkinnällä osoitetaan yksityiskohtaista suunnittelua edellyttävät asumiseen,
palvelu- ja työpaikka- sekä muihin taajamatoimintoihin varattavat rakentamisalueet. Aluetta suunnitellaan asumisen, ympäristöönsä soveltuvien työpaikkatoimintojen sekä näihin liittyvien palveluiden ja toimintojen alueena.
Aluetta on suunniteltava joukkoliikenteeseen, kävelyyn ja pyöräilyyn tukeutuvana kyseisen taajaman muuta aluetta tehokkaammin rakennettavana alueena.
Yhdyskuntarakennetta tiivistettäessä on kiinnitettävä huomiota erityisesti alueen
ominaispiirteisiin ja kulttuuriympäristöön, elinympäristön laatuun, ekologisen
verkoston toimivuuteen sekä lähivirkistysalueiden riittävyyteen.
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.
Nyt laadittu kaavaratkaisu on vahvistettujen maakuntakaavojen yhdistelmän mukainen.
Yleiskaava

Ote Keravan yleiskaavasta 2035. Suunnittelualueen likimääräinen rajaus on merkitty punaisella viivalla.
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Yleiskaavassa suunnittelualue on osoitettu kehitettäväksi keskustatoimintojen
alueeksi. Alue sijaitsee myös 55-60 dB lentomelualueen rajalla.
Keskustatoimintojen alueella rakentamisen aluetehokkuuden suuruusluokka
vaihtelee ea= 0,5–1,0 välillä. Keskusta-alueita kehitetään toiminnallisesti sekoittuneina kaupan, julkisten palveluiden, 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.
Lentomelualueelle ei saa suunnitella merkittävää määrää uutta asutusta, eikä
muuta melulle herkkää toimintaa. Vähäinen täydennysrakentaminen on sallittua.
Nyt laadittu kaavaratkaisu on yleiskaavan mukainen.
Asemakaava

Ote ajantasa-asemakaavasta. Suunnittelualueen rajaus on merkitty punaisella
viivalla.
Kortteli 1 on osoitettu liike- ja toimistorakennusten korttelialue, jolle saa sijoittaa
vähittäiskaupan suuryksikön (KM-3) sekä autopaikkojen korttelialue (LPA-4).
Liike- ja toimistorakentamiselle on osoitettu rakennusoikeutta 12 200 k-m2, ja
suurimmaksi sallituksi kerrosluvuksi III. Tontille saa sijoittaa enintään kaksi asuin-
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huoneistoa kiinteistönhoidolle välttämätöntä henkilökuntaa varten. Korttelialueelle osoitettu 35 dBA-määräys koskee vain tontille rakennettavia asuntoja. Kullekin asuinhuoneistolle tulee varata asunnon yhteyteen vähintään 6 m 2 suuruinen parveke ulko-oleskelua varten. Asuinhuoneistojen parvekkeet tulee lasittaa.
Korttelialueen kautta saadaan järjestää ajoyhteys siihen rajoittuvaan ma-9 merkinnällä osoitettuun maanalaiseen pysäköintitilaan ilman, että tonttien rajalle rakennetaan palomuuri. Korttelialueelle on osoitettu maanalainen tila, johon saa
sijoittaa korttelin autopaikkoja. Kauppakaaren puoleiselle osalle on osoitettu
uloke, joka on vähintään 2,8 m:n korkeudella maasta ja jonka alla oleva tila on
varattu yleiselle jalankululle. Autopaikkoja on varattava seuraavasti: asunnot: 1
ap/85 m2 kerrosalaa ja liike- ja toimistotilat: 1ap/50 m2 kerrosalaa.
Autopaikkojen korttelialueelle saadaan sijoittaa ainoastaan korttelin 1 autopaikkoja. Suurin sallittu kerrosluku on V. Korttelialueen kautta saadaan järjestää ajoyhteys siihen rajoittuville tonteille.
Kauppakaaren kävelykatu ja Puuvalonaukio on osoitettu jalankululle ja polkupyöräilylle varattu kaduksi, jolla huoltoajo on sallittu. Kauppakaarelle, kortteleiden 1
ja 169 välille on osoitettu maanalainen pysäköintitila, joka saadaan liittää ilman
tonttien rajoille rakennettavaa palomuuria kortteleiden 1 ja 169 maanalaisiin pysäköintitiloihin. Tilaan johtavat kulkuväylät on sijoitettava korttelien 1 ja 169 rakennusalalle.
Viherkaava

Ote viherkaavasta. Suunnittelualueen likimääräinen rajaus on merkitty punaisella
ympyrällä.
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Viherkaavassa alue on merkitty rakennusalueeksi, jossa vihreän osuutta on lisättävä. Jatkosuunnittelun yhteydessä on toteutettava uusia viherratkaisuja, istutuksia ja viheryhteyksiä, joilla lisätään alueen luonto- ja virkistysarvoja.
Puuvalonaukio on merkitty viheraukioksi. Viheraukio on katualueen osa, jonka
kaupunkikuvallinen merkitys ja käyttö lähestyy viheraluetta. Viheraukiot ovat
korkeatasoisesti ja kestävästi rakennettu ja hoidettu. Alueelle voidaan sijoittaa
virkistystä palvelevia rakenteita ja rakennelmia. Aluetta kehitetään korkeatasoisena jalankulkualueena. Erityishuomiota on kiinnitettävä alueen esteettömyyteen. Alueiden jatkosuunnittelussa on toteutettava monipuolisia viherrakenteita
ja -istutuksia ja lisättävä alueiden yhteisöllisyyttä ja viihtyisyyttä.
Kauppakaari on merkitty viherkävelykaduksi. Viherkävelykatu on keskusta-alueella sijaitseva kävely-ympäristössä sijaitseva katu. Jatkosuunnittelun yhteydessä
kadun visuaalista tulee kehittää laadukkaiden ja monimuotoisten viherratkaisujen sekä hulevesiratkaisujen kautta.
Nyt laadittu kaavaratkaisu on viherkaavan mukainen.
Rakennusjärjestys
Keravan kaupungin rakennusjärjestys on tullut voimaan 1.8.2021.
Muut suunnitelmat ja päätökset
Asemakaavamuutosaluetta koskevat seuraavat muut suunnitelmat tai päätökset:
• MAL-sopimus
• Keravan kaupunkistrategia 2025
• Asuntopoliittinen ohjelma 2018-2021
• Keskustan brändiopas
• Keravan liikennejärjestelmäsuunnitelma 2035
• Keskustan aluekehityskuva (laadinnassa)
• Kaupungin elinkeino-ohjelma
Pohjakartta
Pohjakarttaa ylläpitää ja täydentää Keravan kaupungin Paikkatietopalvelut ja
pohjakartta täyttää kaavoitusmittausasetuksen 1284/1999 vaatimukset. Asemakaava on tulostettu mittakaavassa 1:1000.
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Maanomistus

Ote maanomistuskartasta. Suunnittelualueen rajaus on merkitty punaisella viivalla.
Keravan kaupunki omistaa Kauppakaaren ja Puuvalonaukion katualueet. Korttelialueet ovat yksityisomistuksessa. Prisman edustalla sijaitseva Puuvalonaukion
osa on yksityisomistuksessa.
Muut lähtökohdat
Selvitys alueen oloista, rakennuskannasta ja muista ympäristöominaisuuksista on
kuvattu kaavaselostuksen kohdassa "Asemakaavan kuvaus" kunkin aiheen kohdalla.
SUUNNITTELU- JA KÄSITTELYVAIHEET
Vireilletulo sekä osallistumis- ja arviointisuunnitelma
Keravan kaupunginhallitus päätti käynnistää asemakaavamuutoksen laatimisen
10.4.2018. Asemakaavamuutos kuulutettiin vireille 25.4.2018. Osallistumis- ja
arviointisuunnitelma pidettiin nähtävillä 25.4. – 18.5.2018 välisen ajan. Osallistumis- ja arviointisuunnitelmasta saatiin 11 lausuntoa ja 1 mielipide. Lausuntojen ja
mielipiteiden referaatit on esitetty ja vastineet niihin on annettu kaavaselostuksen liitteenä olevassa vuorovaikutusraportissa.
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Asemakaavamuutoksen luonnos
Asemakaavamuutoksen luonnos on valmisteltu kaupunkikehitysjaoston käsittelyyn 7.10.2021.
Asemakaavamuutoksen ehdotus
Täydennetään kaavaprosessin edetessä.
Asemakaavamuutoksen hyväksyminen
Täydennetään kaavaprosessin edetessä.

Tätä selostusta täydennetään kaavaprosessin edetessä.
Keravalla, 29.9.2021
Kaupunkisuunnittelujohtaja
Pia Sjöroos
Vanhempi kaavasuunnittelija YKS 573
Tuomas Turpeinen

