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ALUEEN SIJAINTI
Suunnittelualue sijaitsee Savion kaupunginosassa, linnuntietä noin 1,4 kilometrin etäisyydellä Keravan keskustasta etelään.
KAAVAN PÄÄTARKOITUS
Kaavamuutoksen tarkoituksena on mahdollistaa päivittäistavarakaupan rakentaminen
Saviontien ja Kannistonkadun risteykseen.
KERROSALA- JA LAAJUUSTIEDOT
Kaavamuutosalueen pinta-ala on yhteensä noin 7000 neliömetriä. Kaavassa on osoitettu rakennusoikeutta yhteensä 850 k-m².

Suunnittelualueen sijainti

KERAVAN KAUPUNKI
Kaupunkikehityspalvelut
PL 123, Kultasepänkatu 7
04250 KERAVA

ddddK

3

SISÄLLYSLUETTELO
1

TIIVISTELMÄ ............................................................................................................................. 4
1.1
1.1
1.2
1.3

2

SUUNNITTELUN LÄHTÖKOHDAT .............................................................................................. 6
2.1
2.2
2.3
2.4
2.5

3

Aloitusvaihe ..................................................................................................................... 10
Valmisteluvaihe ............................................................................................................... 10
Ehdotusvaihe ................................................................................................................... 10
Hyväksymisvaihe.............................................................................................................. 10

ASEMAKAAVAMUUTOKSEN JA LIIKENNEJÄRJESTELYIDEN KUVAUS ...................................... 11
4.1
4.2
4.3
4.4
4.5

5

Selvitys suunnittelualueen oloista ...................................................................................... 6
Kaavatilanne ...................................................................................................................... 7
Muut aluetta koskevat suunnitelmat ja päätökset ............................................................. 9
Asemakaavamuutoksen tarve ............................................................................................ 9
Asemakaavamuutoksen tavoitteet ..................................................................................... 9

ASEMAKAAVAMUUTOKSEN SUUNNITTELU ........................................................................... 10
3.1
3.2
3.3
3.4

4

Kaavaprosessin vaiheet ...................................................................................................... 4
Asemakaavamuutos ........................................................................................................... 4
Asemakaavamuutoksen toteuttaminen ............................................................................. 4
Asemakaavamuutoksen merkittävimmät vaikutukset ........................................................ 5

Kaavan rakenne ............................................................................................................... 11
Aluevaraukset .................................................................................................................. 12
Kaavan vaikutukset .......................................................................................................... 13
Nimistö ............................................................................................................................ 13
Liikennejärjestelyt asemakaavamuutosalueen ympäristössä............................................ 13

ASEMAKAAVAMUUTOKSEN TOTEUTUS ................................................................................. 15
5.1
5.2
5.3

Toteutusta ohjaavat ja havainnollistavat suunnitelmat .................................................... 15
Toteuttaminen ja ajoitus .................................................................................................. 15
Toteutuksen seuranta ...................................................................................................... 15

SELOSTUKSEN LIITTEET
1.
2.
3.
4.
5.

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma (OAS), 16.10.2019
Vuorovaikutusraportti (kaavaluonnoksesta saadut lausunnot ja mielipiteet)
Asemakaavamuutoksen ehdotus, 19.2.2020
Päivittäistavarakaupan viitesuunnitelma, Arkkitehtitoimisto CJN Oy
Asemakaavan seurantalomake

KERAVAN KAUPUNKI
Kaupunkikehityspalvelut
PL 123, Kultasepänkatu 7
04250 KERAVA

ddddK

4

1

TIIVISTELMÄ

1.1 Kaavaprosessin vaiheet
Aloite

Keravan kaupunki

Vireilletulo ja OAS
(osallistumis- ja arviointisuunnitelma)

Kaupunkikehitysjaosto 24.10.2019/80 §
Kaupunginhallitus 5.11.2019/357 §
Lausuntopyynnöt viranomaisille ja kirjeet osallisille
Vireilletulo ja OAS:n nähtävilläoloilmoitus Viikkouutiset KeskiUusimaa-lehdessä 13.11.2019, internetissä ja ilmoitustaululla
(MRL 62 §).
Nähtävillä (MRA 30 §) 14.-27.11.2019

Luonnos

Kaupunkikehitysjaosto 19.12.2019/100 §
Lausuntopyynnöt viranomaisille ja kirjeet osallisille
Ilmoitus Viikkouutiset Keski-Uusimaa-lehdessä lehdessä
8.1.2020, internetissä ja ilmoitustaululla (MRL 62 §).
Nähtävillä (MRA 30 §) 9.1. – 7.2.2020.

Ehdotus

Kaupunkikehitysjaosto 26.2.2020/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.vvvv

Hyväksyminen (MRL
52 §)

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

Kaavaprosessin vaiheet (täydennetään kaavaprosessin edetessä)
1.1

Asemakaavamuutos
Asemakaavalla mahdollistetaan päivittäistavarakaupan rakentaminen.

1.2

Asemakaavamuutoksen toteuttaminen
Päivittäistavarakaupan toteuttaminen on mahdollista heti kaavan saatua lainvoiman ja
kun uusi tontti on muodostettu.
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1.3

Asemakaavamuutoksen merkittävimmät vaikutukset
Asemakaavan toteuttaminen muuttaa alueen kaupunkikuvaa paikallisesti, kun aikaisemmin rakentamattomalle alueelle toteutetaan uusi päivittäistavarakauppa.
Kaavaratkaisun toteuttamisen myötä alueen palvelutaso paranee. Päivittäistavarakaupan toteuttaminen tukee alueen elinvoimaisuutta.
Kaupan rakentamisen yhteydessä toteutettavat uudet kevyen liikenteen väylät sekä
uusi liikenneympyrä parantavat alueen liikenneolosuhteita.
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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 keskustaan ja asemalle on matkaa noin
1,1 kilometriä. Alue on pinta-alaltaan noin 7000 neliömetriä ja se muodostuu Saviontien ja Kannistonkadun risteyksessä sijaitsevasta luonnontilaisesta viheralueesta ja
raskaan liikenteen pysäköintipaikasta.

Ilmakuva suunnittelualueelta.
2.1.2 Luonnonympäristö
Alueella kasvaa sekalaisia puita ja pensaita sekä heinäkasveja, ja sen läpi kulkee kaksi
isohkoa ojaa. Alueella ei ole erityisiä luontoarvoja.
2.1.3 Rakennettu ympäristö
Suunnittelualue on rakentamaton. Ainut rakennetun ympäristön elementti on alueella
sijaitseva raskaan liikenteen pysäköintialue. Suunnittelualueen pohjoispuolella sijaitsee huoltoasema, Kanniston päiväkoti ja koulu sekä pientaloja ja pienimuotoista yritystoimintaa. Alueen eteläpuolella sijaitsee kaupunkikuvallisesti arvokkaaksi alueeksi
arvotettu Tuomikadun pientaloalue. Saviontien toisella puolella kulkee päärata.
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2.1.4 Ympäristöhäiriöt
Suunnittelualueelle kantautuu liikenteen melua läheisiltä liikenneväyliltä sekä pääradalta. Alue kuuluu myös Helsinki-Vantaan lentoaseman 55-60 dB lentomelualueeseen.
Alueelle ei ole tarkoitus osoittaa melulle herkkiä toimintoja.
2.1.5 Maanomistus
Suunnittelualue on kokonaisuudessaan Keravan kaupungin omistuksessa.
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.
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Yleiskaava
Suunnittelualue on merkitty Keravan yleiskaavaan 2035 nykyisellään säilyväksi pientalovaltaiseksi asuntoalueeksi (AP-1) sekä osittain lentomelualueeksi. Merkinnällä osoitetaan alueet, joiden talotyyppijakauma koostuu pääsääntöisesti erillispientaloista sekä pien- ja rivitaloista. Täydennysrakentamishankkeiden on sopeuduttava olemassa
olevaan asuinrakenteeseen.

Ote Keravan yleiskaavasta 2035. Suunnittelualueen likimääräinen sijainti punaisella.
Asemakaava
Suunnittelualue on merkitty voimassa olevaan asemakaavaan puistoalueeksi (VP).

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

KERAVAN KAUPUNKI
Kaupunkikehityspalvelut
PL 123, Kultasepänkatu 7
04250 KERAVA

ddddK

9

2.3

Muut aluetta koskevat suunnitelmat ja päätökset
Tonttijako ja kiinteistörekisteri
Kaava-alue muodostuu osasta kiinteistöä 245-6-9903-59.
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
Kannistonkadun toisella puolella on vireillä Kanniston päiväkodin asemakaavamuutos
(2320).
Strategiat, ohjelmat ja muut suunnitelmat
Keravan kaupunkistrategia 2025, kv 12.3.2018/17 §
HLJ-2015 liikennejärjestelmäpäätös, kh 15.6.2015/205 §
Maankäyttösuunnitelma 2050, kh 15.6.2015/205 §
Keravan liikennejärjestelmäsuunnitelma 2035
Kaavoituksen käynnistämissopimus
Asemakaavassa osoitetusta liikerakennusten korttelialueesta on tehty kiinteistökaupan esisopimus Helsingin Osuuskauppa Elannon kanssa.

2.4

Asemakaavamuutoksen tarve
Kanniston edellinen päivittäistavarakauppa lopetti toimintansa vuonna 2015 Kääpäkadun varrella, jonka jälkeen Kanniston alueen asukkaat ovat useaan otteeseen tuoneet
esille tarpeen alueen omasta päivittäistavarakaupasta. Helsingin Osuuskauppa Elanto
on katsonut kaupan toteuttamisen olevan kannattavaa.

2.5

Asemakaavamuutoksen tavoitteet
Kaavamuutoksella pyritään vastaamaan päivittäistavarakaupan palveluiden kasvavaan
kysyntään Kannistossa.
Uuden kaupan toteuttamisessa pyritään kaupunkikuvallisesti laadukkaaseen ja ympäristöönsä soveltuvaan kokonaisuuteen.
Asemakaavamuutoksen toteuttamisen yhteydessä on tavoitteena suunnitella turvalliset kevyen liikenteen yhteydet kaupalle ja samalla parantaa Saviontien ja Kannistonkadun risteyksen toimivuutta.
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3

ASEMAKAAVAMUUTOKSEN SUUNNITTELU

Asemakaavan vaiheet
3.1

Aloitusvaihe
Kaupunginhallitus päätti käynnistää asemakaavamuutoksen kokouksessaan
24.10.2019. Asemakaavamuutoksen vireilletulosta sekä osallistumis- ja arviointisuunnitelman nähtävilläolosta ilmoitettiin 13.11.2019 Viikkouutiset Keski-Uusimaa lehdessä. Osallistumis- ja arviointisuunnitelma oli nähtävillä 14.11.-27.11.2019 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 7 lausuntoa ja 3 mielipidettä.

3.2

Valmisteluvaihe
Kaupunkikehitysjaosto päätti asettaa asemakaavamuutoksen luonnoksen nähtäville
kokouksessaan 19.12.2019. Asemakaavamuutoksen luonnoksen nähtävilläolosta ilmoitettiin 8.1.2020 Viikkouutiset Keski-Uusimaa -lehdessä. Luonnos oli nähtävillä 9.1.7.2.2019 Sampolan yhteispalvelupisteen ilmoitustaululla sekä Keravan kaupungin internet-sivuilla. Suunnittelualueen naapureille lähetettiin kirjeitse tieto nähtävilläolosta. Viranomaisille ja muille tarpeellisille yhteisöille lähettiin lausuntopyynnöt. Luonnoksesta annettiin 7 lausuntoa ja 1 mielipide. Lausuntojen ja mielipiteiden vastineraportti on kaavaselostuksen liitteenä.

3.3

Ehdotusvaihe
Asemakaavaluonnoksen nähtävilläolon jälkeen asemakaavaehdotukseen on tehty seuraavat muutokset/lisäykset:
• Asemakaavaan on lisätty määräyksiä liittyen rakennusten ulkonäköön, pihaalueiden istuttamiseen sekä hulevesien hallintaan.
• Liikerakennusten korttelialueen läpi on osoitettu ajoyhteys yleiselle pysäköintialueelle.
• Liikerakennusten korttelialueesta on otettu noin 18 neliömetrin kokoinen osa
Kannistonkadun katualueeksi, jotta kevyen liikenteen väylä ja bussipysäkki
mahtuvat katualueelle.
Asemakaavaehdotus on valmisteltu kaupunkikehitysjaoston kokoukseen 26.2.2020.

3.4

Hyväksymisvaihe
Täydennetään kaavaprosessin edetessä.
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4
4.1

ASEMAKAAVAMUUTOKSEN JA LIIKENNEJÄRJESTELYIDEN KUVAUS
Kaavan rakenne
Asemakaavamuutos
Asemakaavamuutoksessa on osoitettu Savion kaupunginosaan uusi kortteli 1664.
Kortteli muodostuu liikerakennusten korttelialueesta (KL), jolle on osoitettu rakennusoikeutta 850 kerrosneliömetriä korttelin keskelle sijoittuvalle rakennusalalleen. Alueelle on tarkoitus toteuttaa uusi päivittäistavarakauppa paikoitusalueineen. Rakennukset
saa rakentaa yhteen kerrokseen ja autopaikkoja tulee toteuttaa 1 autopaikka jokaista
50 neliömetriä kohden. Autopaikat on osoitettu korttelin itä- ja länsipäätyihin, ajoneuvoliittymien toteuttaminen on kielletty Saviontien ja Kannistonkadun risteysalueen läheisyydestä.
Liikerakennusten korttelialueen länsipuolelle on osoitettu yleinen pysäköintialue (LP),
johon on tarkoitus toteuttaa pienimuotoinen raskaan liikenteen pysäköintipaikka kaupan rakennuksen tieltä poistuvaa pysäköintipaikkaa korvaamaan.
Liikerakennusten korttelialuetta ja yleistä pysäköintialuetta rajaamaan sekä eteläpuolella sijaitsevien omakotitalojen suojavyöhykkeeksi on osoitettu virkistysalue (V), johon on tarkoitus siirtää alueella kaavoitushetkellä virtaavat ojat luiskineen.
Kaava-alueen itäpäästä on osoitettu pieni osa Saviontien katualueeksi, jotta risteykseen suunnitellulle liikenneympyrälle jää tarpeeksi tilaa.
Asemakaavamuutoksen mitoitus:
•
•
•
•
•
•

4.2

Pinta-ala yhteensä: 7089 neliömetriä
Pinta-ala KL: 3089 neliömetriä
Pinta-ala LP: 430 neliömetriä
Pinta-ala V: 3370 neliömetriä
Pinta-ala katualue: 200 neliömetriä
Osoitettu rakennusoikeus 850 kerrosneliömetriä

Yleiskaavan ohjausvaikutus ja palveluverkkorakenne
Voimassa olevassa yleiskaavassa suunnittelualue on osoitettu nykyisellään säilyväksi
pientalovaltaiseksi asuntoalueeksi (AP-1) sekä osittain lentomelualueeksi.
Suunnittelualueen osoittaminen pientalovaltaiseksi alueeksi on lento-, raide- ja tieliikenteen melusta johtuen haastavaa, ellei mahdotonta. Yli kulkevan lentoliikenteen
(55-60 dB) lisäksi suunnittelualue sijaitsee noin 70 metrin etäisyydellä pääradasta, jonka lisäksi sen ohi kulkee vilkasliikenteinen Saviontie (yli 11 000 ajoneuvoa/vrk, ennuste
2035, 50km/h) sekä kokoojakatuna toimiva Kannistonkatu (5000 ajoneuvoa/vrk, ennuste 2035, 40km/h). Alueen toteuttaminen pientaloalueena tai puisto-

KERAVAN KAUPUNKI
Kaupunkikehityspalvelut
PL 123, Kultasepänkatu 7
04250 KERAVA

ddddK

12

na/virkistysalueena ei ole kannattavaa tai mahdollista alueen kovasta melusta johtuen. Päivittäistavarakauppa ei ole melulle herkkää toimintaa, joten ko. alue sopii hyvin
sen toteuttamiseen.
Kanniston alueella ei ole ollut päivittäistavarakauppaa vuoden 2015 jälkeen, kun Kääpäkadun varrella sijainnut päivittäistavarakauppa suljettiin. Tämän jälkeen lähimmät
päivittäistavarakaupat ovat sijainneet Keravan keskustassa (etäisyys n. 1000 m) ja Savion aseman lähellä (etäisyys n. 1200 m). Yhdyskuntasuunnittelussa on pidetty sopivana kävelyetäisyytenä lähikaupalle noin puolta kilometriä, joten Kannistossa voidaan
katsoa olevan tarvetta lähikaupalle. Suurin osa Kanniston alueesta sijoittuu 500 metrin
etäisyydelle uudesta päivittäistavarakaupasta.
4.3

Aluevaraukset
4.3.1 Korttelialueet
Liikerakennusten korttelialue (KL)
Suunnittelualueen keskiosaan Kannistonkadun varrelle on osoitettu liikerakennusten
korttelialue.
Rakennusten julkisivumateriaalina tulee käyttää puuta, ja julkisivuvärin tulee olla lämpimän sävyinen.
Alueen vehreän ominaisluonteen säilyttämiseksi korttelialueelle tulee istuttaa puita ja
pensaita.
Puhtaita katoilta ja piha-alueilta kertyviä hulevesiä tulee viivyttää esimerkiksi alueellisissa viivytysjärjestelmissä siten, että järjestelmien yhteistilavuus on vähintään 1 kuutiometri jokaista 100 vettä läpäisemätöntä neliömetriä kohden. Järjestelmien tulee
tyhjentyä 12-24 tunnin kuluessa täyttymisestään ja niissä tulee olla suunniteltuna ylivuotomahdollisuus.
4.3.2 Muut alueet
Yleinen pysäköintialue (LP)
Liikerakennusten korttelialueen länsipuolelle Kannistonkadun varrelle on osoitettu
yleinen pysäköintialue.
Virkistysalue (V)
Liikerakennusten korttelialuetta ja yleistä pysäköintialuetta rajaamaan sekä liikerakennusten korttelialueen ja eteläpuolella sijaitsevien omakotitalojen väliin on osoitettu virkistysalue.
Katualueet
Suunnittelualueen itäpäästä on osoitettu pieni osa Saviontien katualueeksi.
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4.4

Kaavan vaikutukset
4.4.1 Vaikutukset rakennettuun ympäristöön
Asemakaavan toteuttaminen muuttaa alueen kaupunkikuvaa paikallisesti, kun aikaisemmin rakentamattomalle alueelle toteutetaan uusi päivittäistavarakauppa. Jotta
uudisrakentaminen sopeutuisi mahdollisimman hyvin kaupunkikuvaan ja ympäristöönsä, on rakennuksen julkisivuissa pyritty ottamaan huomioon Savion alueelle aikaisemmin laadittu brändiopas.
Kaavaratkaisun toteuttamisen myötä alueen palvelutaso paranee. Päivittäistavarakaupan toteuttaminen tukee alueen elinvoimaisuutta.
Kaupan rakentamisen yhteydessä toteutettavat uudet kevyen liikenteen väylät sekä
uusi liikenneympyrä parantavat alueen liikenneolosuhteita.
4.4.2 Vaikutukset luontoon ja luonnonympäristöön
Asemakaavamuutoksella ei ole erityisiä haitallisia vaikutuksia luontoon tai luonnonympäristöön, sillä alueella ei ole erityisiä arvokkaita luonto- tai virkistysarvoja. Liikerakennusten korttelialueen toteuttaminen vaatii alueella kulkevien ojien siirtämisen
asemakaavamuutoksessa osoitetulle virkistysalueelle.
4.4.3 Ympäristön häiriötekijät
Suunnittelualueella esiintyy liikenteen melua, mutta asemakaavamuutoksessa alueelle
ei ole osoitettu melulle erityisen herkkiä toimintoja.

4.5

Nimistö
Alueen nimistöön ei tule muutoksia.

4.6

Liikennejärjestelyt asemakaavamuutosalueen ympäristössä
Uuden päivittäistavarakaupan toteuttamisen yhteydessä on tarkoitus toteuttaa Saviontien ja Kannistonkadun risteysalueen liikenneympyrä sekä Kannistonkadun ja Saviontien kevyen liikenteen väylät. Samassa alueella kulkeva oja suoristetaan. Katusuunnitelman luonnos pidettiin nähtävillä asemakaavaluonnoksen kanssa saman aikaisesti.
Katusuunnitelma tuodaan erikseen ehdotuksena nähtäville teknisen lautakunnan
kautta omana asianaan.
Liikennesuunnitelmaluonnoksessa esitettiin uusi kolmihaarainen liikenneympyrä Saviontien ja Kannistonkadun risteykseen. Samalla on esitetty kevyen liikenteen väylä Saviontien länsipuolelle Kannistonkadun ja Tuomikadun välille sekä Kannistonkadun
pohjoispuolelle Saviontaipaleen ja Saviontien varrelle. Kannistonkadulle on esitetty
suojatiet uuden kaupan kohdalle, kaupan tonttiliittymään sekä Kannistonkadun ja
Kantokadun risteykseen. Nykyisin alueella sijaitseva raskaiden ajoneuvojen paikoitusalue siirretään tulevan kaupan tontin länsipuolelle. Alueella sijaitseva itä-länsi –
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suuntainen oja on tarkoitus suoristaa kulkemaan kaupan tontin eteläpuolella sijaitsevien omakotitalotonttien rajan suuntaisesti. Tuomikadulla sijaitsevien omakotitalojen
salaojat laskevat ojaan, mikä on huomioitu suunnitelmassa. Pohjois-etelä –suuntainen
oja putkitetaan. Mikäli tulevaisuudessa ilmenee tarvetta erillisten hulevesialtaiden rakentamiseen, siihen on mahdollisuus Saviontien länsipuolella, risteysalueen pohjoispuolella olevalla katualueella.

Ote katusuunnitelman luonnoksesta, joka pidettiin nähtävillä kaavaluonnoksen kanssa
samanaikaisesti. Suunnitelma tarkentuu jatkosuunnittelun ja katusuunnitelmasta
saadun palautteen perusteella.
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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 uusi tontti on muodostettu.

5.3

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