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Kuva 1. Ote opaskartasta, suunnittelualueen likimääräinen rajaus (pun)
KAAVAN PÄÄTARKOITUS
Asemakaavan tarkoituksena on osoittaa alueelle talotyyppijakaumaltaan
monipuolista uutta asutusta ja laajoja virkistysalueita sekä mahdollistaa
asuntomessujen järjestäminen Keravan kartanon ja Postlarsin tilan läheisyydessä vuonna 2024. Asemakaavan tarkoituksena on huomioida kulttuurihistorialliset-, luonto- ja maisema-arvot sekä ratkaista Lahden moottoritien ja Kytömaantien melunsuojaus.
KERROSALA-JA LAAJUUSTIEDOT
Suuruudeltaan alue on noin 93 ha. Kaavassa on osoitettu rakennusoikeutta yhteensä 109 698 kerrosneliömetriä, joka muodostuu pääosin asuinrakentamisesta.
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TIIVISTELMÄ
Asemakaava on käynnistetty kaupungin aloitteesta. Kaupunki omistaa suurimman
osan suunnittelualueen maa-alueista.
Jokilaakson kaava-alue sijoittuu tiiviin yhdyskuntarakenteen keskelle, noin kilometrin
etäisyydelle keskustasta, rautatieasemasta ja Ahjon asuinalueesta. Suunnittelualue on
asemakaavoittamatonta aluetta, lukuun ottamatta Kytömaantien eteläosaa. Alueen
lähiympäristö tulee muuttumaan tulevaisuudessa kaupunkimaisemmaksi ympäristöksi, kun Tukon alue muuttuu osaksi Keravan keskustaa. Jokilaakson kaava-alue on luonteva yhdyskuntarakenteen täydentymissuunta, joka tukeutuu Keravan keskustaan.
Suunnittelualue on suurilta osin avointa ja kumpuilevaa peltomaisemaa, jossa tilakeskukset sijoittuvat harvaan puuston ympäröimille saarekkeille, sijoittuen valtaosin Kytömaantien varteen. Keravanjokilaakso vanhoine tilakeskuksineen on paikallisesti arvokasta maisema- ja kulttuuriympäristöä. Alueen pohjoisosassa sijaitsee Myllypuron
metsäinen meanderilaakso ja Keravanjoki halkoo suunnittelualueen pohjoiseteläsuuntaisesti.
Kaava-alueen merkittävimmät häiriötekijät aiheutuvat liikennemelusta. Lahden moottoritie sijoittuu suunnittelualueen itäosaan, Kytömaantie länsiosaan, Koivulantie pohjoisosaan ja Porvoontie eteläosaan. Etelässä suunnittelualue rajautuu Porvoonrataan.
Asemakaavan tarkoituksena on osoittaa alueelle talotyyppijakaumaltaan monipuolista
uutta asutusta ja laajoja virkistysalueita sekä mahdollistaa asuntomessujen järjestäminen Keravan kartanon ja Postlarsin tilan läheisyydessä vuonna 2024. Messujen kantavat teemat ovat kiertotalous, uudet asumisen konseptit ja kestävä liikkuminen. Asuntomessualueen asemakaava laaditaan yhteistyössä Asuntomessujen kanssa.
Asemakaava tiivistää kaupunkirakennetta sekä mahdollistaa asuntojen määrän lisäämisen. Suurilta osin avoin ja rakentamaton peltomaisema muuttuu rakennetuksi
asuinalueeksi. Asemakaava tukee Keravan keskustan elinvoimaisuutta ja edistää kaupunkikehitystä. Moottoritien varteen rakennettava melusuoja mahdollistaa Keravanjoen jokilaakson virkistysalueiden kehittämisen. Asemakaavassa on huomioitu kiinteät
muinaismuistot, kulttuuriperinnön, luonnon ja maiseman kannalta arvokkaimmat kohteet ja alueet suojelumerkinnöillä ja määräyksillä.
Suunnittelualueen pinta-ala on noin 93,5 hehtaaria, josta noin 48 % on osoitettu asemakaavassa rakentamattomiksi alueiksi (viheralueita/suojaviheralueita/vesialueita).
Koko kaava-alueen aluetehokkuus on noin 0,12. Asukasmäärän lisäys on arviolta noin
3213 uutta asukasta ja uutta asuinkerrosalaa osoitetaan noin 76 191 k-m2. Asuntoja
alueelle arvioidaan tulevan noin 1411 asuntoa, joista omakotitaloja (AO) on noin 69
kpl. Rivitalo-/kaupunkipientalo-/pienkerrostaloasuntoja (A) tulee noin 216 kpl, pientaloasuntoja (AP) tulee noin 57 kpl ja kerrostaloasuntoja (AK) tulee noin 2431 kpl. Toimitilarakennusten korttelialuetta (KTY) muodostuu yhteensä 54 677 m2, millä rakennusoikeutta on yhteensä 31 307 k-m2. Liikerakennusten korttelialuetta (KL) muodostuu
811 m2. KL-alueelle muodostuu rakennusoikeutta 200 k-m2. Asemakaavalla suojellaan
kuusi rakennusta ja kiinteät muinaismuistolain rauhoittamat alueet/kohteet on merkitty asemakaavaan sm-merkinnällä.

2

Kaavaehdotuksekseen on tarkoitus edetä vaiheittain. Ensiksi laaditaan kaavaehdotus
Kivisillan asuntomessualueelle, minkä yhteydessä ratkaistaan Lahden moottoritien
meluntorjunta. Seuraavaksi laaditaan kaavaehdotus suunnittelualueen pohjoisosaan ja
viimeisenä eteläosaan.
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2.1

ASEMAKAAVAN KUVAUS
Tavoitteet
Asemakaavan tavoitteena on monipuolistaa ja lisätä asuinrakentamisen tonttitarjontaa huomioiden alueen kulttuurihistorialliset- sekä luonto- ja maisema-arvot. Kaavan
tavoitteena on myös mahdollistaa ilmastoviisaan ja ekologisesti kestävän kaupunkirakenteen syntyminen. Asemakaavan tavoitteena on suojella mm. Postlarsin ja kartanon
ympäristöt sekä rakennushistoriallisesti merkittävimmät rakennukset. Lisäksi tavoitteena on mahdollistaa Keravanjoen virkistyskäyttö. Luonnontilaisena säilynyt Myllypuron meanderilaakso ja Keravanjoen varret on tavoitteena säilyttää vehreänä keitaana.
Hulevedet alueella pyritään käsittelemään luonnonmukaisesti ja esteettisesti kauniisti
siten, etteivät ne aiheuta myöskään haittaa Myllypuron ja Keravanjoen vesistöille.
Kaava-alueen katu- ja kunnallistekniikka suunnitelmat on tarkoitus laatia yhtä aikaan
kaavan kanssa.
Suunnittelutilanteesta johdetut tavoitteet
Keravan yleiskaavan keskeisenä tavoitteena on ollut suunnitella maankäyttö yleispiirteisellä tasolla yhtenä kokonaisuutena ja siten hallita paremmin Keravan kehittymistä
vetovoimaiseksi, kilpailukykyiseksi ja yhdyskuntarakenteeltaan tarkoituksenmukaiseksi. Asemakaava on yleiskaavan tavoitteiden mukainen.
Keravan kaupungin strategia 2025
Keravan kaupunginvaltuusto hyväksyi uuden kaupunkistrategian 6.3.2018. Keravan
uusi visio on ”Hyvä elämän kaupunki”. Hyvän elämän kaupunki rakennetaan tasapainoisen talouden ja innostuneen henkilöstön varaan. Kaupunkistrategiaa toteutetaan
neljän strategisen kärjen avulla: uusien ajatusten kärkikaupunki, sydämessä keravalainen, sivistyksen edelläkävijä ja monimuotoinen viherkaupunki.
Kaupunkistrategiassa on nimetty keskeiset strategiset tavoitteet. Ne liittyvät palveluihin, kaupungin talouteen, yhteisöllisyyteen ja kaupungin viestintään. Maankäytön
suunnitteluun eniten vaikuttavat tavoitteet liittyvät elinkeinoihin, maankäyttöön ja
asumiseen.
Keravan tavoitteena on kasvaa hallitusti niin, että kaupungin keskustasta kehitetään
houkutteleva, palvelut sijoittuvat asukkaiden lähellä ja ulkoiluun on hyvät mahdollisuudet. Työpaikkoja pyritään saamaan Keravalle enemmän, jotta työpaikkaomavaisuus paranee. Liikennesuunnittelussa pyritään huomioimaan kaikki kulkumuodot. Pyöräilyn ja jalankulun lisäämiseksi pyritään löytämään keinoja.
Keravan asuntopoliittinen ohjelma 2018 – 2021
Keravan asuntopoliittinen ohjelma hyväksyttiin kaupunginvaltuustossa 10.12.2018.
Asuntopoliittisessa ohjelmassa linjataan toimenpiteitä, joilla vahvistetaan kaupungin
vetovoimaisuutta maankäytön suunnittelun keinoin.
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Asuntopoliittisen ohjelman tärkeimmät suoraan asemakaavoitukseen vaikuttavat toimenpiteet ovat seuraavat:
• Kohdennetaan asuntotuotantoa kysyntää vastaavasti. Pieniä asuntoja tulee
osoittaa kerrostalojen lisäksi myös pien- ja rivitaloihin.
• Kaavoitetaan kysyntää seuraten monipuolisia pientalotontteja kaikenikäisten
tarpeisiin.
• Keskustan kaavahankkeita priorisoidaan ja keskustaa rakennetaan laadukkaana
voimakkaasti ylöspäin. Keskustan sisäiset liikenneratkaisut perustuvat kävelyyn
ja pyöräilyyn.
• Idän alueella panostetaan erityisesti omistuspohjaiseen asuinrakentamiseen.
• Pohjoisen alueella etsitään aktiivisesti uusia kohteita vuokraasuntotuotantoon.
• Eteläisellä alueella tiivistetään Savion asemanseudun asuntotuotantoa. Hallintamuotojakauma pyritään pitämään nykyisenlaisena.
Asuntomessut
Keravan kaupungin tavoitteena on Keravan 100-vuotisjuhlavuotena, 2024 järjestää Kivisillan alueella Asuntomessut. Kaupunginvaltuusto päätti 4.2.2019/10§ järjestää
asuntomessut Keravalla 2024 ja hyväksyi Osuuskunta Suomen Asuntomessujen ja Keravan kaupungin välisen asuntomessujen järjestämistä koskevan puitesopimuksen.
Messujen tarkoituksena on esitellä monipuolista asuntorakentamista ja asumisen uutuuksia. Messukohteina tulee olla vähintään 26 erityyppistä omakoti-, kerros- tai rivitaloasuntoa.

Kuva 2. Keravan 50-vuotisjuhlavuotena 1974 järjestettiin ensimmäiset asuntomessut
Keravalla. Kuvakaappaus Suomen Asuntomessujen nettisivuilta, messut aikajanalla,
www.asuntomessut.fi/vuosien-varrelta.
MAL-tavoitteet
Maankäytön, asumisen ja liikenteen sopimus (MAL-sopimus) perustuu Helsingin seudun 14 kunnan ja valtion yhteiseen tahtotilaan seudun kehittämisestä. MALsopimuksissa kunnat sitoutuvat konkreettisiin asuntotuotantotavoitteisiin ja kestävän
liikkumisen ratkaisuihin. Valtio sitoutuu puolestaan osoittamaan rahoitusta muun muassa joukkoliikenteen kehittämiseen, kävelyn ja pyöräilyn olosuhteisiin sekä kohtuuhintaiseen asuntotuotantoon.
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Keravan kaupunginvaltuusto hyväksyi kokouksessaan 21.9.2020 sopimuksen vuosille
2020–2031. Uuden MAL-sopimuksen mukaan Kerava sitoutuu rakentamaan vuosittain
514 asuntoa, joista 103 asunnon tulee olla kohtuuhintaista asuntotuotantoa. Kohtuuhintaisen asuntotuotannon osuus säilyy myös tällä sopimuskaudella noin 20 % tasolla
asuntorakentamisen kokonaismäärästä. Vuosittainen kaavoitustavoite Keravan osalta
on 46 725 k-m2.
Osallisten tavoitteet
Jalotus-yhteisön tavoitteena on, että uuden asuinalueen rakentumiseen mennessä Keravan kartano on kestävän elämän aktiivinen oppimisympäristö, kiertotalousyrittäjien
keksintöjen ja kokeilujen kenttä ja uusvanha kyläkeskus, joka palvelee asuinalueen
asukkaita monipuolisesti. Uusvanha kyläkeskus tukee asukkaan kestävää arkea: kartanolta voi vuokrata yhteiskäyttötiloja ja verstaita, ostaa tai viljellä ruokaa, hyvinvointipalveluja ja ekologisia tuotteita, lainata laitteita ja tarvikkeita, osallistua kulttuuri- ja
matkailutapahtumiin ja viettää aikaa viehättävässä maaseutuympäristössä, jossa kotieläimet ja luonto ovat läsnä. Keravan kartano houkuttelee jo nyt vuosi vuodelta
enemmän kestävästä elämäntavasta kiinnostuneita kävijöitä ja uudelle asuinalueelle
muuttamista suunnittelevia tulevia ja nykyisiä keravalaisia sekä vierailijoita.
Postlarsin tilan maanomistajan tavoitteena on säilyttää suojeltavat rakennukset ja
saada niiden yhteyteen ainakin kaksi uutta rakennuspaikkaa, jotka sijoittuisivat koillisja lounaisnurkkauksiin. Koillisosan rakennuspaikka tulisi huonokuntoisen talousrakennuksen paikalle ja lounaisosan rakennuspaikka sijoittuisi suojeltavan luhtiaitan taakse.
Aitan viereistä rakennuspaikkaa perustellaan sillä, että aittarakennus saadaan paremmin säilymään, kun se sitoutuu lähemmin johonkin asuinrakennukseen. Uudisrakennukset olisi tarkoitus sovittaa ympäristöön olemassa olevaa rakennuskantaa kunnioittaen.
Muut alueella olevat yksityisessä omistuksessa olevat asuinkiinteistöt halutaan jatkossakin säilyttää asuinkäytössä. Osa maanomistajista on ilmoittanut haluavansa yhden
tai kahden uuden rakennuspaikan.
2.2

Mitoitus ja osa-alueet
Suunnittelualueen pinta-ala on noin 93,5 hehtaaria, josta noin 48 % on osoitettu asemakaavassa rakentamattomiksi alueiksi (puistoja / lähivirkistysalueita / suojaviheralueita / vesialueita). Koko kaava-alueen aluetehokkuus on noin 0,12. Asukasmäärän lisäys on arviolta noin 3213 uutta asukasta ja uutta asuinkerrosalaa osoitetaan noin
76 191 k-m2k-m2. Asuntoja alueelle arvioidaan tulevan noin 1411 asuntoa, joista omakotitaloja (AO) on noin 69 kpl, pientaloasuntoja (AP) on noin 57 kpl, rivitalo- / kaupunkipientalo- / pienkerrostaloasuntoja (A) on noin 216 kpl ja kerrostaloasuntoja (AK) on
noin 1067 kpl. Toimitilarakennusten korttelialuetta (KTY) muodostuu yhteensä 54 677
m2, millä rakennusoikeutta on yhteensä 31 307 k-m2. Liikerakennusten korttelialuetta
(KL) muodostuu 811 m2. KL-alueelle muodostuu rakennusoikeutta 200 k-m2. Asemakaavalla suojellaan kuusi rakennusta ja kiinteät muinaismuistolain rauhoittamat alueet/kohteet on merkitty asemakaavaan sm-merkinnällä.
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Asumiseen käytetystä maapinta-alasta suurin osa muodostuu erillispientalojen (AO) ja
pientalojen (AP) alueista. Erillispientalojen ja pientalojen osuus koko kaava-alueen pinta-alasta on noin 12 %, rivitalojen / kaupunkipientalojen / pienkerrostalojen osuus on
noin 3 % ja kerrostalojen osuus on noin 8 %.

Kaavio 1. Koko alueen pinta-alajakauma prosentteina
Kaavaehdotuksekseen on tarkoitus edetä vaiheittain. Ensiksi laaditaan kaavaehdotus
Kivisillan asuntomessualueelle, jonka yhteydessä ratkaistaan Lahden moottoritien meluntorjunta. Seuraavaksi laaditaan kaavaehdotus suunnittelualueen pohjoisosaan ja
viimeisenä eteläosaan.

Kuva 3. Kaava-alueen jakaantuu viiteen osa-alueeseen
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Marjomäki on pohjoisin alue, joka on pinta-alaltaan toiseksi suurin, noin 26,4 ha. Alueelle tulee asuinrakennusten korttelialuetta (A) 13 545 m2, asuinkerrostalojen korttelialuetta (AK) 32 839 m2, asuinpientalojen korttelialuetta (AP) 5 519 m2, erillispientalojen korttelialuetta (AO) 28 999 m2, toimitilarakennusten korttelialuetta 19 842 m2, lähivirkistysaluetta ja puistoja 81 912 m2, suojaviheraluetta (EV) 19 614 m2 sekä loput
81 912 m2 liikennealueita (eli autopaikkojen korttelialuetta (LPA), kevytväyliä ja katualueita). Uutta asuinkerrosalaa muodostuu noin 35 422 k-m2. Alueelle arvioidaan tulevan noin 514 uutta asuntoa ja noin 1172 uutta asukasta. Toimitilarakennusten korttelialueelle muodostuu rakennusoikeutta noin 13 889 k-m2.
Kivisilta eli Asuntomessualue käsittää Keravan kartanon ja Postlarsin väliset alueet ja
se on pinta-alaltaan suurin, noin 38,8 ha. Alueelle tulee asuinrakennusten korttelialuetta (A) 13 087 m2, asuinkerrostalojen korttelialuetta (AK) 11 992 m2, asuinpientalojen
korttelialuetta (AP) 65 871 m2, erillispientalojen korttelialuetta (AO) 9 551 m2, liikerakennusten korttelialuetta (KL) 811 m2, lähivirkistysaluetta ja puistoja 167 247 m2, suojaviheraluetta (EV) 66 340 m2, vesialuetta (W) 14 329 m2 sekä loput 39 182 m2 liikennealueita (eli autopaikkojen korttelialuetta (LPA), yleistä pysäköintialuetta (LP), aukioita, kevytväyliä ja katualueita). Uutta asuinkerrosalaa muodostuu noin 26 164 k-m2.
Alueelle arvioidaan tulevan noin 391 uutta asuntoa ja noin 891 uutta asukasta. KLalueelle muodostuu rakennusoikeutta 200 k-m2.
Lasihelmenpelto muodostuu Kivisillantien, Kytömaantien, VT4 ja Porvoontien rajaamalle alueelle. Alue on pinta-alaltaan noin 6,5 ha, josta 13 184 m2 on asuinkerrostalojen korttelialuetta (AK), 28 541m2 lähivirkistysaluetta (VL), 1 595 m2 vesialuetta (W),
2 582 m2 ja loput 19 148m2 liikennealueita (eli katuja, kevytväyliä ja yleinen pysäköintialue (LP)). Uutta asuinkerrosalaa muodostuu 13 184 k-m2. Alueelle tulee arviolta noin
240 uutta asuntoa ja noin 547 uutta asukasta.
Vuodenkierto on alueista eteläisin, joka sijoittuu Porvoontien eteläpuolelle. Vuodenkierto on pinta-alaltaan noin 13,8 ha. Alueelle sijoittuu yksi asuinkerrostalojen korttelialue (AK), joka on pinta-alaltaan 14 606 m2. Rakennusoikeutta AK-kortteliin muodostuu 14 606 k-m2. Alueelle arvioidaan tulevan noin 266 uutta asuntoa ja noin 606 uutta
asukasta. Lahden moottoritien varteen muodostuu toimitilarakennusten korttelialue
(KTY), joka on pinta-alaltaan 34 835 m2. Rakennusoikeutta KTY-alueelle muodostuu
17418 k-m2. Alueelle sijoittuu myös vesialuetta (W) 3750 m2, lähivirkistysaluetta (VL)
66 948 m2 ja katualueita 18 209 m2.
Maantie käsittää Lahden moottoritien maantiealueen (LT-2), joka on pinta-alaltaan
noin 8 ha. Kaava-alueen raja käsittää maantien länsiosan, itäosa maantiealueesta rajautuu kaava-alueen ulkopuolelle.
Mitoitustiedot tarkistetaan ehdotusvaiheessa (laaditaan asemakaavan seurantalomake).
2.3

Alueiden käyttötarkoitus ja korttelialueet
Alueen lähtökohdat ja nykytilanne
Suunnittelualue on pinta-alaltaan noin 93 ha. Jokilaakson kaava-alue sijoittuu tiiviin
yhdyskuntarakenteen keskelle, noin kilometrin etäisyydelle keskustasta, rautatiease-
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masta ja Ahjon asuinalueesta. Suunnittelualue on asemakaavoittamatonta aluetta, lukuun ottamatta Kytömaantien eteläosaa. Alueen lähiympäristö tulee muuttumaan tulevaisuudessa kaupunkimaisemmaksi ympäristöksi, kun Tukon alue muuttuu osaksi
Keravan keskustaa. Jokilaakson kaava-alue on luonteva yhdyskuntarakenteen täydentymissuunta, joka tukeutuu Keravan keskustaan.
Suunnittelualue on suurilta osin avointa ja kumpuilevaa peltomaisemaa, jossa tilakeskukset sijoittuvat harvaan kasvillisuuden ympäröimille saarekkeille, sijoittuen valtaosin
Kytömaantien varteen. Keravanjokilaakso vanhoine tilakeskuksineen on paikallisesti
arvokasta maisema- ja kulttuuriympäristöä. Alueen pohjoisosassa sijaitsee Myllypuron
metsäinen meanderilaakso ja Keravanjoki halkoo suunnittelualueen pohjoiseteläsuuntaisesti.
Kaava-alueen merkittävimmät häiriötekijät aiheutuvat liikennemelusta. Lahden moottoritie sijoittuu suunnittelualueen itäosaan, Kytömaantie länsiosaan, Koivulantie pohjoisosaan ja Porvoontie eteläosaan. Etelässä suunnittelualue rajautuu Porvoonrataan.

Kuva 4. Etäisyys kilometrin säteellä Keravan keskustasta (punainen), rautatieasemasta
(musta) ja Ahjon asuinalueesta (sininen)
Alueen eteläosassa sijaitseva Keravan kartano (Humleberg) on rakennettu 1809 tienoilla. Nykyinen asu on peräisin vuoden 1928 remontista, jolloin kartanoa on myös
laajennettu. Kartanon pihapiirissä on säilynyt muutamia talousrakennuksia, kuten navetta (1936), talli (1802) ja Pehtoorin tupa (huonokuntoinen) 1800-luvun alkupuolelta.
Kartanon puistoalue on osin villiintynyt. Suunnittelualueen läpi kulkee Kivisillantie, joka on aikoinaan ollut osa vanhaa Porvoontietä. Kivisillantiellä on Keravanjoen ylittävä
lohkokivistä koottu kaarisilta (tunnetaan nimellä Kivisilta), joka on rakennettu 1900luvun alussa.
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Suunnittelualueen keskivaiheilla, Postlarsin vanhan tilakeskuksen alueella on kolme
asuinrakennusta ja luhtiaitta sekä useita talous- ja varastorakennuksia. Alueella olevat
asuinrakennukset ovat rakennettu arviolta 1822 - 1930 välisenä aikana. Alueella oleva
kaksiosainen luhtiaitta on 1700-luvulta. Postlarsin alue on kulttuurihistoriallisesti arvokas.
Postlarsin ja kartanon tilakeskuksien lisäksi suunnittelualueella on yhteensä kahdeksan
yksityisessä omistuksessa olevaa rakennettua tilaa, Kytömaantien varressa neljä, Lahdenmoottoritien varressa kaksi sekä Keravan kartanon ja Postlarsin välissä kaksi. Tiloilla on asuinrakennuksia, jotka on rakennettu 1910 - 1952 välisenä aikana. Koko suunnittelualueella on noin kaksikymmentä asukasta.
Kaavan rakenne
Kaavaratkaisut perustuvat kaupunkirakenteen ideasuunnitelmaan ja tehtyihin selvityksiin sekä Keravan yleiskaavaan. Hollantilainen arkkitehtitoimisto Space&Matter on
laatinut keväällä 2020, tiiviissä yhteistyössä kaupungin kanssa, Jokilaakson kaupunkirakenteen ideasuunnitelman, joka pohjautuu Keravan asuntomessujen kantaviin teemoihin eli kiertotalouteen ja kestävään liikkumiseen.
Asemakaavan mukaiset liikenteen melunsuojaratkaisut mahdollistavat Jokilaakson kehittämisen asuin- ja virkistysalueena. Keravanjoen varteen muodostuu asemakaavan
myötä monipuolinen ja kaikkia keravalaisia palveleva laaja virkistysalue.
Uudet talotyyppijakaumaltaan monipuoliset asuinalueet keskittyvät Kytömaantien
varteen, noudattaen olemassa olevien tilakeskuksien itäisiä kiinteistörajoja. Pohjoisosassa asuinalueen itärajaa määrittää maanalainen meriviemäri. Tehokkaampi rakentaminen, uuden asuinalueen reunamilla (AK- ja A-alueet) muodostavat maantien varteen rakennettavan meluesteen ja toimitilarakennusten (KTY) kanssa riittävän melusuojan uusille asuinalueille liikennemelua vastaan. Erillispientalotontit, aukiot, pihakadut ja rakennetummat puistoalueet vesiaiheineen sijoittuvat tiiviimmän asutuksen
keskelle.
Liikenteellisesti alue tukeutuu Kytömaantiehen, Koivulantihen ja Porvoontiehen. Kytömaantieltä kaava-alueelle on seitsemän ajoneuvoliittymää, Koivulantieltä yksi ja
Porvootieltä yksi. Alueen sisäinen liikenne on rakenteeltaan hajautettua. Kaava-alueen
läpi pohjois-eteläsuunnassa on osoitettu pääkevytväylä (Kaislaraitti), jonne on useita
yhteyksiä Jokilaakson uudelta asuinalueelta. Kaislaraitti palvelee toteutuessaan kaikkia
Keravalaisia, erityisesti Jokilaakson ja Kytömaan asuin- ja työpaikka-alueita.
Asuinrakennusten korttelialue (A ja A/ys)
Asuinrakennusten korttelialueet (korttelit tai korttelin osat 815, 822, 825, 836, 840 ja
842) sijoittuvat Kytömaantien varteen. A-kortteleilla asuinrakentamista ei ole tarkoin
määritetty. Korttelialueille voidaan sijoittaa pienkerrostaloja, rivitaloja, pientaloja, erillispientaloja tai muita kytkettyjä pientaloja, kuten kaupunkipientaloja (townhousetaloja). Korttelin 835 osassa on A/ys-alue, jolle saa sijoittaa seniori- ja palveluasumista
sekä niiden toimintaan tukevia liike-, toimisto- ja yhteistiloja. A-alueilla suurin sallittu
kerrosluku on pääosin kolme ja aluetehokkuus vaihtelee välillä 0,3-0,6. Tehokkaimmat
A-korttelit sijoittuvat Kivisillan asuntomessualueella Kytömaantien varteen ja tehok-
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kuus pienenee etelästä pohjoiseen. Tonttiliittymiä ei saa järjestää Kytömaantieltä.
Tonttiliittymät on sijoitettava tonttikaduilta. Rakennusala on 2-5 metrin etäisyydelle
korttelin rajasta, mille rakennukset voidaan sijoittaa vapaasti. Kytömaantien puoleiselle rakennusalan sivulle tulee rakentaa vähintään kolme metriä korkea suoja liikennemelua vastaan. Meluesteenä voi toimia viherhuone, talous-, tai varastorakennus, aita
tai rakennuksen osa. Kortteleille 825 ja 842 sijoittuu putkirasitteita, joille ei saa rakentaa. A-alueilla rakennusten ollessa toisissaan kiinni tontin rajalla saa palomuurin rakentaa tontin rajan keskelle. Palomuurin anturat eivät saa ulottua palomuuria kauemmaksi naapurintontin puolelle, elleivät naapurit toisin sovi. Rakennusta purettaessa
ei jäljelle jäävälle naapurirakennukselle tarpeellista palomuuria saa purkaa.
Asuinkerrostalojen korttelialue (AK ja AK/ys)
AK-alueet (korttelit tai korttelinosat 814, 819, 824, 825, 827, 829, 835, 837, 839, 845 ja
846) rajaavat Jokilaakson uutta asuinaluetta itäosassa. AK-alueet rajautuvat Jokilaakson virkistysalueisiin ja muodostavat muurimaisen meluesteen Lahden moottoritien
liikennemelua vastaan. Meluntorjunnallista syistä kaavassa mahdollistetaan myös rakennusten kytkeminen toisiinsa parvekkeilla. Yksin moottoritien reunaan rakennettava
melueste ei vaimenna liikennemelua riittävästi, vaan lisäksi tarvitaan kerrostaloja.
Asuinkerrostaloalueilla suurin sallittu kerrosluku vaihtelee neljästä kuuteen kerrokseen ja tehokkuus vaihtelee välillä 0,6-1,0. Tehokkaimmat AK-korttelit sijoittuvat Kivisillan asuntomessualueelle ja suunnittelualueen eteläosaan.
Korttelin 835 osassa on asuinkerrostalojen korttelialue (AK/ys), jolle saa sijoittaa seniori- ja palveluasumista sekä niiden toimintaan tukevia liike-, toimisto- ja yhteistiloja.
Suunnittelualueen eteläosassa sijaitseva kortteli 846 sijoittuu kiinni Porvoonrataan,
joka saattaa aiheuttaa tärinää. Korttelilla 846 rakennukset tulee suunnitella siten, ettei
liikenteen aiheuttama tärinä tai runkomelu ylitä tavoitteena pidettäviä enimmäisarvoja rakennuksen sisätiloissa. Rakennusalan rajauksessa on pyritty ottamaan huomioon
riittävä etäisyys rautatiestä tärinän ehkäisemiseksi, mutta ennen rakentamista on tehtävä tarkempi tärinäselvitys.
Kivisillantien ja Porvoontien välissä sijaitsevalle asuinkerrostalojen korttelille 845, sijoittuu 110 kW:n ilmajohto ja maanalaisia johtoja, jotka on siirrettävä ennen alueen
rakentamista.
Keravanjoen jokilaakson viheralueisiin rajautuvilla korttelialueilla rakennusten tulee
olla julkisivuiltaan ja rakenteiltaan pääosin puuta ja ne on suunniteltava alueen kulttuurihistorialliset arvot huomioonottavana kokonaisuutena. AK-alueilla on lisämääräyksiä ulkoseinien sekä ikkunoiden ja muiden rakenteiden äänieristävyydestä sekä
rakennusten julkisivuvalaistuksesta. Tekniset tilat ja IV-konehuoneet on sovitettava
rakennusten arkkitehtuuriin.
Asuinpientalojen korttelialue (AP)
Vanhat tilakeskukset ja osa niiden välittömään läheisyyteen sijoitettavista uusista
asuinkortteleista on merkitty asemakaavaan asuinpientalojen korttelialueiksi (AP).
Vanhoissa tilakeskuksissa rakennusoikeudet ovat määritetty tarkoin rajatuin rakennusaloin ja suurimman sallitun kerrosluvun avulla. Uusilla asuinpientaloalueilla tehok-
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kuus on yleisesti 0,2 ja suurin sallittu kerrosluku on kaksi. Kytömaantien ja Jokilaakson
virkistysalueen puoleisille rakennusalan sivulle tulee rakentaa vähintään kolme metriä
korkea suoja liikennemelua vastaan. Meluesteenä voi toimia viherhuone, talous-, tai
varastorakennus, aita tai rakennuksen osa. Kortteleilla 830, 832 ja 843 rakennusten tulee olla julkisivuiltaan ja rakenteiltaan pääosin puuta. Korttelin 830 osaan sijoittuu
maanalainen johtorasite, jolle ei saa rakentaa.
Keravan kartanon läheisyyteen, korttelin 843 osaan sijoittuva asuinpientalojen korttelialueelle saa sijoittaa enintään kuusi pientä erillispientaloa nk. minitaloja. Rakennusoikeutta alueella on yhteensä 360 k-m2 eli noin 60 k-m2/minitalo. Suurin sallittu kerrosluku on yksi.
Postarsin tila sijoittuu kortteliin 831, jolle asemakaavassa on osoitettu kaksi uutta rakennuspaikkaa. Toinen uusi rakennuspaikka sijoittuu tontilla koillisnurkkaan ja toinen
lounaisnurkkaan. Sijoittelussa on pyritty huomiomaan, että vanhat asuinrakennukset
eivät jää uuden asutuksen peittämiksi.
Erillispientalojen korttelialue (AO)
Erillispientaloalueet (AO) sijoittuvat tiiviimmän asutuksen keskelle. Erillispientaloalueilla tehokkuus vaihtelee välillä 0,27-0,3 ja suurin sallittu kerrosluku on kaksi. Asemakaavassa on merkitty ohjeellinen tonttijako. Tontit ovat pienimmillään noin 400 m2
kokoisia ja suurimmillaan noin 750 m2. Rakennusoikeutta muodostuu noin 180-200 km2/tontti. Kartanon viereen sijoittuvan korttelin 843 rakennusten tulee olla julkisivuiltaan ja rakenteitaan pääosin puuta, muilla erillispientalojen kortteleilla ei ole puumääräystä. Korttelin 843 osaan saattaa sijoittua myös kiinteitä muinaisjäännöksiä.
Liikerakennusten korttelialue (KL)
Asuntomessualueen Findandia-aukion viereen kaavassa on osoitettu liikerakennusten
korttelialue, jolle saa rakentaa yksikerroksisen liikerakennuksen. Rakennusoikeutta liikerakennukselle on 200 k-m2.
Toimitilarakennusten korttelialue (KTY)
Lahden moottoritien reunaan on kaavassa osoitettu kaksi toimitilarakennusten korttelialuetta (KTY), joiden tarkoituksena on muodostaa kokonaisuus Lahden moottoritien
meluesteen kanssa, ja näin ollen vähentää meluesteen rakentamistarvetta ja kustannuksia. Pohjoisempi KTY-alue on tehokkuudeltaan 0,7 ja eteläisempi 0,5. Molemmissa suurin sallittu kerrosluku on kaksi. Rakennusoikeudesta saa käyttää pääkäyttötarkoitusta palvelevaa näyttely- ja myyntitilaa enintään 200 k-m2. KTY-alueilla on
määritetty rakennusten vähimmäiskorkotasot, jotka perustuvat liikennemeluselvityksessä määritettyihin vähimmäiskorkeuksiin. Toimitilarakennukset on suunniteltava
arkkitehtuuriltaan korkeatasoisiksi ja laadukkaiksi. Työtilat on suunniteltava siten, että
sisämelutason ja tieliikenteen aiheuttaman ulkomelutason erotuksen tulee olla vähintään 34 dBA. Lahden moottoritien puolella sijaitsevan alueen rakennukset tulee rakentaa lähelle moottoritien puoleista tontin rajaa. Jätehuoltotilat on sijoitettava rakennuksiin tai kulkuteistä erotettuna katoksiin. Ulkona varastoitava tavara on peitettävä
näkyvistä katoksin ja aitauksin. Molemmille KTY-tontille sijoittuu 110 kW ilmajohtoa
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varten varattu alueen osa. Pohjoisemmalle KTY-tontille sijoittuu myös maanalaista
johtoa varten varattu alueen osa.
Keravan kartanoympäristön puisto (VYL)
Keravan kartanoympäristö on kaavassa merkitty pääkäyttötarkoitukseltaan puistoksi,
jolle saa sijoittaa ravintola-, huvi-, majoitus- ja viihdepalveluita, lähipalveluita, liike- ja
toimistotiloja, kulttuuri-, näyttely- ja kerhotiloja, ympäristöhäiriötä aiheuttamattomia
työtiloja ja varastoja. Päärakennukseen saa sijoittaa yhden asunnon vain kiinteistönhoidon kannalta välttämätöntä henkilökuntaa varten. Kaavamääräyksellä mahdollistetaan kartanon alueen nykyinen toiminta ja monipuolinen kehittyminen. Rakennusalat
on merkitty kaavaan olemassa olevien rakennukset ja vanhojen kivijalkojen mukaan.
Kartanon alueella on erityisiä suojelua koskevia määräyksiä (kts. selostuksen kohta 2.8
Luonnonympäristö ja kohdat 2.11 Suojelukohteet sekä Muinaisjäännökset).
Puisto (VP)
Kivisillan massualueen Finlandia-aukion yhteyteen kaavassa on osoitettu puistoalue
nimeltään Pilske, jonne on tarkoitus toteuttaa asukkaille viihtyisä oleskelualue sekä
pääsy veden äärelle. Ramboll Oy on laatinut kesällä 2020 alueelle ylissuunnitelman hulevesialtaasta (liite 4b).
Toinen puistoalue sijoittuu suunnittelualueen pohjoisosaan Marjomäkeen, vanhan
metsäsaarekkeen kohdalle, Paimenhuilunkadun pohjoispuolelle ja se on nimetty asemakaavassa Huilupuistoksi.
Puisto (VP/s)
Kivisillan messualueen ja Keravanjoen välinen Muinaismuistonpuistoksi nimetty alue
tulee säilyttää luonteeltaan avoimena. Alueen suunnittelussa tulee ottaa huomioon
kulttuurihistoriallinen luonne ja kaupunkikuvallinen merkitys. Ramboll Oy on laatinut
yleissuunnitelman (liite 4b) puistoon sijoittuvasta laajasta hulevesikosteikosta, jolla
pyritään puhdistamaan hulevesiä rehevän kasvillisuuden avulla. Kosteikon läheisyyteen asemakaavassa on osoitettu ohjeellinen uimarannan ja yleisen saunan paikka. Lisäksi puistoon on tarkoitus sijoittaa viljelypalstoja, leikkipuisto, urheilupaikkoja sekä
polkuverkostoa.
Lähivirkistysalue (VL)
VL-alueita kaavasta löytyy yhdeksän, joista osa on nimetty. Poslarsin tilan välittömään
läheisyyteen sijoittuva alue on nimetty Mustanruusunpuisoksi. Lasihelmenpellon alueelle sijoittuva VL-alue on nimetty Ruusupuunpuistoksi. Vuodenkierron alueelle sijoittuva VL-alue on nimetty Tallkullanpuistoksi. Lähivirkistysalueilla on asemakaavassa
osoitettu erilaisia ohjeellisia alueenosia, joita on tarkennettu Puistosuunnitelmaluonnoksessa (liite 3d). Mustanruusunpuistoon on mm. merkitty hedelmä-/yrttipuutarha.
Lähivirkistysalue (VL/s)
Keravan kartanon ja Keravanjoen välinen Alppipuisto sekä siitä etelään sijoittuvat Lasihelmenpuisto ja Sydänpuunpuisto ovat asemakaavassa merkitty lähivirkistysalueiksi,
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jotka tulee säilyttää luonteeltaan avoimina. Alueiden suunnittelussa tulee ottaa huomioon alueen kulttuurihistoriallinen luonne ja kaupunkikuvallinen merkitys. Alppipuistoon on merkitty ohjeellinen polkuverkosto ja viljelypalstoja varten varattuja alueen
osia. Lasihelmen- ja Sydänpuunpuistoon sijoittuvat Keravanjoen tulvaniityt on merkitty luonnon monimuotoisuuden kannalta erityisen tärkeiksi alueiksi.
Lähivirkistysalue (VL/w)
Sointupuistoksi nimetylle lähivirkistysalueelle, sijoittuu Myllypuron vesialuetta. Asemakaavaan alue on merkitty yhdistelmämerkillä VL/w. Myllypuron meanderilaakso on
merkitty luonnon monimuotoisuuden kannalta erityisen tärkeäksi alueeksi. Puistosuunnitelmassa alueelle on suunniteltu luontopolkua (liite 3d).
Maantien alue (LT-2)
Lahden moottoritie on asemakaavassa osoitettu maantien alueeksi. Kaava-alueen rajaus sijoittuu maantien kesivaiheille. Maantien itäosa on jätetty kaava-alueen ulkopuolelle, koska tämän asemakaavan tarkoituksena ei ole ratkaista moottoritien mahdollista laajempaa tilanvaraustarvetta eikä itäpuolen melunsuojausta. Maantien länsiosaan
on asemakaavassa merkitty alueenosa, jolle on rakennettava melueste, jonka vähimmäiskorkeudeksi on määritetty 5,5 metriä maantien tasausviivasta. Siltojen kohdilla
sallitaan matalampi, kaksi metriä korkean meluesteen rakentaminen. Meluesteen riittävää korkeutta ja sijoituspaikkaa on tutkittu meluselvityksillä ja periaatesuunnitelmilla, joista on alustavasti neuvoteltu ELY-keskuksen ja Väyläviraston kanssa. Meluesteellä saavutetaan paras tehokkuus, kun este sijoitetaan mahdollisimman lähelle moottoritien reunaviivaa. Suunnitelmaa tarkennetaan yhteistyössä ELY-keskuksen kanssa
kaavan ehdotusvaiheessa.
Yleinen pysäköintialue (LP)
Suunnittelualueelle sijoittuu kaksi yleistä pysäköintialuetta. Kivisillantien eteläpuolelle
sijoittuva pysäköintialue on tarkoitettu palvelemaan Keravan kartanon ja virkistysalueiden käyttäjiä. Sinisorsanpolun pohjoispuolelle sijoittuva pysäköintialue on tarkoitettu palvelemaan jokilaakson virkistysalueiden käyttäjiä. Kaava-alueiden rakentamisvaiheessa pysäköintialueita voidaan hyödyntää rakennusjätteiden lavakeräyspisteinä.
Kartanon lähisyyteen sijoittuvaa pysäköintialuetta voidaan hyödyntää myös osana
asuntomessuaikaisia järjestelyjä.
Autopaikkojen korttelialue (LPA/ah)
Autopaikkojen korttelialueet sijoittuvat kokoojakatujen (Kytömaantien ja Koivulantien)
läheisyyteen. Alueita on kaavaluonnostyön aikana kutsuttu mobiliteettihubeiksi. Autopaikkojen sijoittelulla pyritään vähentämään liikennöintiä tonttikaduilla. Autopaikkojen lisäksi alueille saa sijoittaa asumista palvelevia tiloja kuten esimerkiksi jätteenkeräyspisteitä ja pyöräkatoksia. Mobiliteettihubiin on mahdollista toteuttaa myös
kaupungin palveluille pop-up tiloja tai esimerkiksi elintarvikekaupan toimituspalveluiden kylmäpisteitä asuinkortteleita palvelemaan. Asemakaavassa on merkitty suluissa
korttelit, joiden autopaikkoja saa kullekin LPA-alueelle sijoittaa. Osalle korttelialueille
on määrätty, että puolet autopaikoista tulee sijoittaa LPA-alueille ja puolet omalle tontille.
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Suojaviheralue (EV)
Moottoritien reunassa meluisimmat viheralueet ovat merkitty asemakaavaan suojaviheralueina.
Vesialue (W)
Keravanjoki on osoitettu kaavassa vesialueeksi (W). Vesialueen rajaus noudattaa Keravanjoen rantaviivaa.
2.4

Liikenne
Lähtökohdat
Keravan liikennejärjestelmäsuunnitelma on laadittu Keravan yleiskaavaa ja liikenteen
kehittämistä varten. Liikennejärjestelmäsuunnitelmassa esitetään liikennejärjestelmän
nykytilanne ja tavoitetila vuonna 2035. Suunnittelua on tehty vuorovaikutteisesti Keravan maankäytön ja teknisen toimen välillä.
Liikennejärjestelmäsuunnitelman yhteydessä on selvitetty mm. seuraavia liikenteeseen liittyviä asioita:
- iltahuipputunnin 2035 liikenne-ennusteita
- keravalaisten liikkuminen ja kulkutavat
- merkittävimpien liikenneväylien aiheuttama melu
- tunnistettiin tärinäherkät nykyiset ja uudet asuntorakentamisen alueet.
Alueen autoliikenteen runkona toimii Kytömaantie, jonka liikennemäärän nykytilanteessa on 4400 ajoneuvoa vuorokaudessa. Kytömaantieltä liikenteestä pääosa ohjautuu Porvoonkatua Keravan keskustan suuntaan, mutta erityisesti ruuhka-aikoina liikennettä suuntautuu myös Porvoontietä Lahdentielle. Porvoonkadun liikennemäärä
on nykytilanteessa noin 8500 ajoneuvoa vuorokaudessa. Lahden moottoritien sijoittuu
suunnittelualueen itäosaan, jossa liikennemäärät ovat nykytilassa 35400 ajoneuvoa
vuorokaudessa. Nopeusrajoitukset ovat moottoritiellä 120 km/h ja Porvoontiellä 50
km/h ja Kytömaantiellä ja Koivulantiellä 60 km/h.
Suunnittelualue rajautuu etelästä Kerava-Sköldvik rataa, jossa kulkee nykyisin pääasiassa säiliövaunukuljetuksia. Rata on tarkoitus avata tulevaisuudessa myös henkilöliikenteelle, jolloin nykyinen Porvoontien ja junaradan tasoristeys on syytä muuttaa alikuluksi. Porvoon- ja Kaskelantien katualueilla on käynnissä asemakaava, jonka yhteydessä Porvoontien ja junaradan risteysalue osoitetaan eritasoristeykseksi.
Kevyen liikenteen yhteydet keskustaan toteutuva nykyisin Kytömaantien ja Porvoonkadun varrella olevien kevyen liikenteen väylien kautta.
Joukkoliikenteen tarjonta alueella kulkee Kytömaantien ja Porvoontien kautta. Kytömaantietä palvelee nykytilanteessa rengaslinja 977/977V, joilla ruuhka-ajan vuoroväli
on 30 min. Linjastosuunnitelmien mukaisesti linja on tarkoitus jakaa kahdeksi erilliseksi linjaksi, jolloin 30 min vuoroväli on mahdollista tarjota Kytömaantiellä kahteen
suuntaan läpi päivän. Porvoontietä palvelee linjat 977/977V, 978 ja 985, joilla jokaisella on nykytilanteessa ruuhka-aikana 30 min vuoroväli. HSL:n linjastosuunnitelmien
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mukaan idän suunnan liikennettä keskitetään Porvoontielle ja sillä pyritään tarjoamaan runkolinjamainen tarjonta. Kytömaantien joukkoliikennepysäkkien sijainteja
muutetaan palvelemaan paremmin kaava-aluetta. Porvoontielle lisätään joukkoliikennepysäkit Kytömaantien risteyksen itäpuolelle.
Kaavaratkaisu
Asemakaavan yhteydessä on laadittu Kivisillan asuntomessualueen katusuunnitelmaluonnokset (liite 3c).
Alueellisten kokoojakatujen aluevaraukset ovat asemakaavassa leveydeltään vähintään 25 metriä. Tämä mahdollistaa kokoojakadulle viherkaistan ja erotetun jalankulun
ja pyöräilyn väylän sekä uusien linja-auto pysäkkien sijoittumisen katualueille. Kytömaantien eteläosan tienlinjausta on siirretty itään päin, jotta rautatien ja Porvoontien
tasoristeys voidaan muuttaa tulevaisuudessa eritasoristeykseksi. Eritasoristeys on tarkoitus osoittaa vireillä olevassa Porvoon- ja Kaskelantien liikennejärjestelyt asemakaavalla.
Tonttikatujen katualuevaraukset vaihtelevat leveydeltään 10-25 metriä. Leveimmille
paikoille voidaan sijoittaa yhteisöllisiä oleskelu- tai leikkitiloja. Kadunvarsipysäköinti on
tonttikaduilla tarkoitettu vain invapysäköintiin. Kytömaantieltä kaava-alueelle on 10
ajoneuvoliittymää, ja alueen sisäinen liikenne on rakenteeltaan hajautettua. Jokaiselta
tonttikadulta on pyritty järjestämään välitön jalankulku- ja polkupyöräyhteys Keravanjoen virkistysalueille ja Kytömaantielle. Jakarandatie ja Palisanteritie ovat kaavassa
merkitty pihakaduiksi, joissa jalankulkijoilla on esteetön liikkumisoikeus kaikilla pihakadun osilla ja ajoneuvojen kuljettajilla on väistämisvelvollisuus heihin nähden.

Kuva 5. Katunäkymä hidaskadulta: Jakarandatie
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Kaava-alueen ja muut lähiseudun suunnitellut kehittämishankkeet nostavat liikennemäärän Porvoonkadulla noin 9400 ajoneuvoon vuorokaudessa ja Kytömaantiellä noin
6000 ajoneuvoon vuorokaudessa. Kaksikaistaisen Porvoonkadun ja Kytömaan välityskyky riittää kaava-alueen tuottaman liikenteen kasvun vastaanottamiseen.
Alue sijaitsee reilun kilometrin päässä Keravan asemalta ja keskustasta, jolloin kävelyllä ja pyöräilyllä on mahdollisuudet saavuttaa merkittävät kulkumuoto-osuudet. Jalankulun ja pyöräilyn verkosto yhdistää asuinkorttelit, joukkoliikenteen reitit, virkistysalueet sujuvasti. Kokoojakatujen suuntaisten jalankulun ja pyöräilyn yhteyksien lisäksi
kaava-alueen itäpuolelle on varattu 15 metriä leveä pohjois-eteläsuuntainen pääkevytväylä (Kaislaraitti). Kaislaraitti palvelee toteutuessaan kaikkia Keravalaisia, erityisesti Jokilaakson ja Kytömaan asuin- ja työpaikka-alueita.
Autopaikat
- Kerrostaloasunnot 1 ap / 100 k-m2 tai vähintään 0,5 ap/as
- Rivitaloasunnot 1 ap / 85 k-m2 tai vähintään 1 ap/as
- Pientalot 1,5 ap/as
- Erillispientalot 1 ap/as
- Palveluasunnot ja -tilat 1 ap / 200 k-m2
- Liike- ja toimistotilat 1 ap / 50 k-m2
- Teollisuustilat 1 ap/100 k-m2
- Varastotilat 1 ap/250 k-m2
A, AK, AP-alueilla autopaikat saadaan sijoittaa tonttijaosta riippumatta.
Omalla tontille sijoitettavien autopaikkojen osuus kiinteistön pysäköintipaikkojen rakentamisvelvoitteesta on ilmaistu kaavakartassa murtoluvulla, esim. 1/2 ap. Muut
kuin edellä mainitut autopaikat rakennetaan kaupungin toimesta LPA-alueelle. Tältä
osin kaupunki perii tontin haltijalta autopaikkojen järjestämisestä vapautumista vastaavan korvauksen kunnan hyväksymien maksuperusteiden mukaan.
Jos tontti liittyy pysyvästi yhteiskäyttöautojärjestelmään tai osoittaa muulla tavoin varaavansa asukkaille yhteiskäyttöautojen käyttömahdollisuuden, voidaan autopaikkojen kokonaismäärästä vähentää 6 ap yhtä yhteiskäyttöautopaikkaa kohti.
2.5

Palvelut
Lähtökohdat
Viime vuosina kartanolla on ollut kesätapahtumia, kesäteatteri- ja kahvilatoimintaa.
Nykyisin Kartanon alueella toimii Jalotus ry huolehtien Keravan kaupungin kanssa tehdyn sopimuksen mukaan kiinteistöstä. Jalotus pyrkii toiminnallaan edistämään kiertotaloutta ja järjestää tapahtumia kartanolla sekä ylläpitää kesäkahvilaa ja työpajatoimintaa.
Jalotus ylläpitää kartanon puu- ja pyöräverstaita sekä lainaamoa, järjestää kursseja,
luontoleirejä ja tapahtumia, organisoi eläintenhoitoon keskittyvää cityfarmaritoimintaa ja yhteisöviljelyä sekä vastaa kahvilatoiminnan toteuttamisesta ja teemaan sopivien vuokralaisten etsimisestä. Kartanolle rakennetaan parhaillaan avointa oppimis-
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ympäristöä, jonka ensimmäinen osuus toteutuu Ympäristöministeriön rahoittaman ravinnekierrätyshankkeen tuloksena. Hankkeeseen kuuluu pölyttäjien elinympäristön
parantamiseen, kaupunkiviljelyyn (laatikko-, kumppanuus-, sisä- ja vesiviljely), kompostointiratkaisuihin sekä hule- ja sadevesien hyödyntämiseen liittyvien toteutusten
rakentaminen ja niiden käyttöönottamisen opettaminen. Oppimisympäristö täydentyy
tulevaisuudessa kestävän kuluttamisen, uusiutuvan energian ja luonnonmukaisen rakentamisen mahdollisuuksien esiin nostamisella.
Keravan keskustan palvelut on helposti saavutettavissa kaava-alueelta. Lähimmät päivittäistavarakaupat sijoittuvat etelässä noin kilometrin etäisyyteen. Tuko-alueen kehittyessä keskustatoimintojen alueeksi kaupalliset palvelut sijoittuvat tulevaisuudessa
vieläkin lähemmäksi. Jaakkolan yhtenäiskoulu sijaitsee noin 800 metrin etäisyyteen ja
lähimmät päiväkodit sijoittuvat idässä Päivölänlaaksoon, lännessä Kurkelaan ja Heikkilänmäkeen, sekä pohjoisessa Virrenkulmaan. Kytömaalla on voimassa olevassa asemakaavassa varaus julkisille lähipalveluille, jonne voidaan sijoittaa mm. neuvola-, terveyspalvelu-, päivähoito-, koulu- ja nuorisotiloja sekä muita asukkaita palvelevia työtai harrastustiloja. Kytömaan lähipalvelujen alue ei ole vielä toteutunut.

Kuva 6. Lähipalvelut; koulut (sininen), päiväkodit (oranssi) ja päivittäistavarakaupat
(punainen).
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Kaavaratkaisu
Asemakaavalla mahdollistetaan Keravan kartanon kehittyminen monipuolisena palvelujen tarjoajana. Alueelle saa sijoittaa mm. ravintola-, huvi-, majoitus- ja viihdepalveluita, lähipalveluita, liike- ja toimistotiloja, kulttuuri-, näyttely- ja kerhotiloja. Kartanon
pohjoispuolelle sijoittuu liikerakennusten korttelialue ja moottoritien varteen toimitilarakennusten korttelialueille saa sijoittaa pääkäyttötarkoitusta palvelevaa näyttely- ja
myymälätiloja. Kaavan ehdotusvaiheessa tutkitaan vielä mahdollisen kaupan ja päiväkodin sijoittumista alueelle.
2.6

Esteettömyys
Lähtökohdat
Keravan kartano sijoittuu ympäristöään korkeammalle mäelle ja varsinkin kartanon
pohjoispuoleisessa metsässä on jyrkkiä ja osittain vaikeakulkuisiakin reittejä. Muutoin
alue on melko tasaista.
Kaavaratkaisu
Uusi rakentaminen sijoittuu pääosin hyvin tasaiselle alueelle ja uudesta asuinalueesta
on näin mahdollista saada laadukkaalla tavalla esteetön. Jokilaakson puolelle on suunniteltu alueen läpi kulkevaa laadukasta, esteetöntä jalankulun ja pyöräilyn reittiä, jonka nimi on Kaislaraitti. Kartanon alueen reitistöjä parannetaan ja suunnittelun lähtökohtana käytetään esteettömyyttä. Korttelialueelle 835 saa sijoittaa seniori- ja palveluasumista sekä niiden toimintaa tukevia liike-, toimisto- ja yhteistiloja.

2.7

Maisema
Lähtökohdat
Keravanjokilaakson maisemakokonaisuus ei ole valtakunnallisesti, eikä maakunnallisesti arvokasta kulttuuriympäristöä. Keravan maisemaselvityksessä (Tuulikki Peltomäki, 2013) jokilaaksonaluetta on esitetty paikallisesti arvokkaaksi maisema-alueeksi. Keravan yleiskaavassa lähes koko selvitysalue sen pohjoisosaa lukuun ottamatta on merkitty maisemallisesti arvokkaaksi alueeksi. Keravanjoenlaakson alue on merkitty valmisteilla olevaan Keravan Viherkaavaan myös maisemallisesti arvokkaaksi viheralueeksi.
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Kuva 7. Keravan maisemaselvitykseen laadittu maiseman arvokartta (Tuulikki Peltomäki, 2013)
Vanhat jokilaakson tilat; Keravan kartano ja Mattila eli Postlars, kivisilta ja jokilaakson
pellot muodostavat yhdessä Keravan merkittävimmän kulttuurimaiseman kahden Keravan tunnusmerkin rautatien ja moottoritien väliin. Näkymät avoimessa peltomaisemassa jatkuvat pitkälle seuraillein metsäselänteiden rajaamaa jokilaaksoa. Kytömaalta
Keravanjokeen yhdistyvän Myllypuronmeanderilaakso on vehreä keidas avoimessa
peltomaisemassa, jota lisäksi täplittävät puilla rajatut talokeskukset. Kulttuurimaisema
on edustavimmillaan joen varrella sekä historiallisten asuinpaikkojen lähistöllä, jossa
viljely on jatkunut jo vuosisatoja. Näkymät ovat edustavimmat kivisillan luona, jossa
alueelle muodostuvat aukeat näkymät viljelysmaiden yli ovat pisimmillään. Jokilaakson
maisemassa erottuvat voimakkaasti sitä rikkovat ei luonnonomaiset elementit, kuten
sähkölinjat, Lahden moottoritie ja teollisuusalueen rakennukset.

Kuva 8. Panoraamanäkymä kivisillalta Keravan kartanon suuntaan
Kaavaratkaisu
Maisemallisesti arvokkaat jokilaakson viljelymaisemat on asemakaavassa osoitettu
puisto- ja lähivirkistysalueiksi, joilla maisema tulee säilyttää luonteeltaan avoimena.
Alueen suunnittelussa tulee ottaa huomioon kulttuurihistoriallinen luonne ja kaupunkikuvallinen merkitys. Alueelle laaditussa puistojen ideasuunnitelmissa on pyritty ottamaan huomioon alueen kulttuurihistoriallinen luonne ja kaupunkikuvallinen merkitys. Ideasuunnitelmassa on osoitettu mm. aurinkokukkapelto, niittyjä ja avoimina säilytettäviä maisema-alueita sekä useita viljelypastojen alueita, jotka takaavat alueen
säilymisen osittain myös tulevaisuudessa viljelymaana. Kaavassa määrätään, että Jokilaakson viheralueisiin rajautuvat uudisrakennukset on suunniteltava alueen kulttuuri-
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historialliset arvot huomioonottavana kokonaisuutena. Myös puujulkisivumääräyksellä
on pyritty yhteensovittamaan uudisrakentaminen kulttuurihistoriallisiin arvoihin.
2.8

Luonnonympäristö
Lähtökohdat
Ympäristösuunnittelu Enviro Oy on tehnyt suunnittelualueelle vuonna 2014 luontoselvityksiä, joissa Myllypuron meanderilaakso, Keravan kartanon puisto ja Kivisillan kosteikkopoukamat on luokiteltu arvokkaiksi luontokohteiksi. Selvitysalueella ei ole
luonnonsuojelulain tai vesilain suojaamia kohteita eikä uhanalaiseksi arvioituja luontotyyppejä Myllypuron pieniä lehtokuvioita lukuun ottamatta. Uhanalaisia eläin- tai kasvilajeja ei myöskään ole todettu.
Alueen kasvillisuutta hallitsevat viljellyt pellot. Pihapiirejä reunustavat puut ja pensaat.
Keravan kartanon ympäristössä kasvaa kulttuurikasvillisuutta, jota on levinnyt myös
kartanon lähiympäristöön. Kartanon pohjoispuolella on metsä, jossa kasvaa jalopuita
sekä tavanomaisempaa puustoa kuten kuusia, koivuja sekä mäntyjä.
Keravanjoen uomaa korostaa nauhamainen matala lehtipuu- ja pensaskasvillisuus. Kivisillan läheisyydessä on kolme jokivarren tulvavaikutteista poukamaa, joissa on monipuolinen kosteikkokasvillisuus ja niiden pensaikot ja lehtipuusto tarjoavat hyvän pesimäpaikan linnuille.
Suunnittelualueen koillisosassa virtaa Myllypuro, joka on säilynyt hyvin luonnontilaisena. Myllypuron meanderilaakso erottuu avoimessa maisemassa runsaspuisena vehreänä keitaana. Purolaakson rinteillä kasvaa tiheää lehtipuustoa, joka muuttuu pohjoispäässä vanhaksi, lehtomaisen kankaan kuusikoksi. Puronvarrella on myös kosteita,
reheviä niittyjä. Myllypuron meanderilaakso on viidestä seitsemään metriä syvä ja
noin 50 metrin levyinen. Laakson pohjalla mutkitteleva puro on kaksi metriä leveä ja
pohjoispäästä kivikkoinen. Purolaakso toimii ekologisena yhteytenä Keravanjokilaaksosta pohjoiseen ja Haukkavuoren alueelle, vaikka se onkin tiealueiden heikentämä.
Myllypuron laakso tarjoaa kulkuyhteyden monille eläinlajeille, myös vesistön kautta.

Kuva 9. Luontoselvityksessä esitetty arvokas Myllypuron meanderilaakson rajaus
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Keravan kartanopuisto on kaupungin muista luontokohteista poiketen kulttuurivaikutteinen. Kartanon pohjoispuolella on puistomainen metsäkumpare, jonka ylispuustona
on varttunutta kuusta, koivua ja joitakin mäntyjä.

Kuva 10. Luontoselvyksessä esitetty arvokas Keravan kartanon puiston rajaus
Keravanjoen vanhan kivisillan eteläpuolella on tulvavaikutteisia poukamia, joissa on
monipuolinen kosteikkokasvillisuus ja niiden pensaikot ja lehtipuusto tarjoavat hyvän
pesimäpaikan monille lintulajeille. Poukamat tasaavat virtaamaa ja sitovat kiintoainesta. Poukamien puusto on pääosin matalaa tuomea, harmaaleppää ja kiiltopajua. Kuivimmat reunat Porvoontien eteläpuolella ovat varttuvaa koivikkoa.

Kuva 11. Luontoselvyksessä esitetyt Kivisillan kosteikkopoukamien rajaukset
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Keravan kaupungille laaditun ekosysteemipalveluselvityksen (2019) mukaan suunnittelualueella on nykyisellään hyvä tilanne ekosysteemipalveluiden kannalta. Alue kuuluu Keravanjokilaaksoon ja kytkeytyy sekä pohjois- että eteläreunasta laajemmille
luontoalueille, jotka tarjoavat monipuolisesti luontohyötyjä. Ekosysteemipalveluselvityksessä nousi erityisesti esiin Keravan kartanon alue, Myllypuron meanderilaakso, Keravanjokivarsi sekä moottoritien puustoinen suojavyöhyke.

Kuva 12. Ekosysteemipalvelut, mitä tummempi alue on sitä enemmän ekosysteemiarvoja alueelle sijoittuu
Kaavaratkaisu
Arvokkaat luontokohteet; Myllypuron meanderilaakso ja Kivisillan kosteikkopoukamat
on merkitty asemakaavaan luonnonmonimuotoisuuden kannalta erityisen tärkeiksi
alueiksi. Keravan kartanon puisto on merkitty kaavaan kulttuurihistoriallisesti ja kaupunkikuvallisesti arvokkaaksi alueeksi (s-8), jolla rakentamattomia osia on istutettava
ja pidettävä huolitellussa kunnossa. Alueen puustoa tulee hoitaa siten, että sen ominaispiirteet säilyvät. Alueella on säilytettävä maisemallisesti riittävä ja monipuolinen,
isokasvuinen puusto ja istuttava uusia puita poistettavien tilalle.
Ekologiset yhteydet on asemakaavassa huomioitu osoittamalla virkistys- ja puistoalueet yhtenäisinä ja toisiinsa kytkeytyvinä alueilla. Koko kaava-alueen läpi on osoitettu
laaja-alainen viherkäytävä pohjois-eteläsuunnassa. Postlarisin tilan pohjoispuolella on
itä-länsisuuntainen viherkäytävä, joka mahdollistaa viherverkoston yhtymisen Pihkaniityn ulkoilualueeseen ja moottoritien alittavan Keravanjoen kautta edelleen Haukkavuoren luonnonsuojelualueeseen. Kulku viheralueilla on merkitty ohjeellisina jalankulkureitteinä, ja uuden asuinalueen reunaan rakennettavalla Kaislareittinä, joka toimii
alueen pääkevytväylänä. Polkuverkoston rakentaminen vähentää maankulumista.

23
2.9

Vesistöt ja vesitalous
Lähtökohdat
Kaava-alueella ei sijaitse luokiteltuja arvokkaita pohjavesialueita. Pohjaveden pinnan
korkeutta on seurattu mm. vuonna 2019, jolloin pohjaveden pinta on vaihdellut välillä
+32,49…+37,45. Pohjaveden pinta on suunnittelualueella paikoin melko lähellä maanpintaa, noin metrin tai kahden metrin syvyydessä.
Alueen vesistöjä ovat Keravanjoki ja siihen laskeva Myllypuro. Keravanjoki virtaa suurimmaksi osaksi savimaiden halki, minkä takia vesi on luontaisesti sameaa. Veden laatu Keravanjoessa on vaihdellut eikä se ole aina täyttänyt tavoitearvoja.
Suunnittelualue kuuluu Keravanjoen valuma-alueeseen. Alueellisina vedenjakajina
toimivat suunnittelualueelle sijoittuvat kumpareet. Hulevedet on alueella johdettu
avo-ojien kautta Keravanjokeen. Suunnittelualueen ojiin johdetaan hulevesiä myös Keravan keskustasta ja Kalevasta.
Keravanjoki saattaa aiheuttaa tulvavaaraa uoman välittömässä läheisyydessä. Kuvassa
13 on esitetty ennustettu tulva-alue keskimäärin kerran 20, 100 ja 1000 vuodessa toistuvalla tulvalla.

Kuva 13. Keravanjoen tulvavaarakartat 1/20, 1/100, 1/1000. (ymparisto.fi 11/2019)
Vantaanjoen ja Helsingin seudun vesiensuojeluyhdistys ry (VHVSY) kesän 2020 virtavesi-inventoinnissa Myllypuron uoma kuljettiin Keravan kunnanrajalta aina Keravanjoelle
asti. Luonto- ja kalastollisilta arvoiltaan merkittävin alue on Koivulantien alapuolella,
missä Myllypuro mutkittelee luonnontilaisena ja suojaisana metsän keskellä. Koivulantien alapuolisella alueella sijaitsee viisi virta-aluetta, jotka ovat kaikki kohtalaisen lyhyitä. Soraa ja poikaskivikkoa löytyy jokaiselta alueelta, mutta virrannopeus ei ole kutemiseen riittävää kuin muutamilla paikoilla. Syyskuussa 2020 tehdyssä sähkökoekalastuksessa kalastettiin kaksi virta-aluetta Koivulantien alapuolelta. Molemmilta alueilta
saatiin saaliiksi kivennuoliaisia sekä ylemmältä yksi made. Koekalastuksien ja inventointien perusteella Myllypurossa ei nykyisellään esiinny taimenta, mutta purossa on
potentiaalia toimia taimenen lisääntymisalueena tulevaisuudessa, sillä purossa ei ole
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varsinaisia nousuesteitä. Taimenen kannalta suurimmat haasteet ovat vesimäärän vähyys ja virta-alueiden hidas virrannopeus.
Myllypurolla saattaa olla tulevaisuudessa paikallisesti suuri merkitys taimenen esiintymisen kannalta sillä se on nykyisellään Keravan ylivoimaisesti potentiaalisin taimenen lisääntymisalue. Tikkurilankosken yläpuolisten alueiden taimenkanta on nykyisellään erittäin heikossa tilassa, eikä merivaelluksen tehneistä taimenista ole tehty varmoja havaintoja Vantaan Pikkukosken yläpuolisilla alueilla. Taimenen kutua on kuitenkin havaittu Järvenpään Lemmenlaakson alueella Keravanjoessa ja Isokydönpurossa.
Myllypurossa taimenen lisääntymistä ei vielä havaittu, mutta jo lähitulevaisuudessa
puroon saattaa nousta meritaimenia kudulle. Taimenkannan muodostumista on mahdollista nopeuttaa siirtoistuttamalla taimenen poikasia esim. Rekolanojasta. Istutuksiin
ei tule kutenkaan ryhtyä ennen kuin puron vedenlaadun riittävyys taimenelle on selvitetty mädinhaudontakokeen ja vesinäytteenoton avulla. Taimenen lisääntymistä purossa tulee seurata myös jatkossa sähkökalastuksien ja kudunhavainnoin avulla.
Kaavaratkaisu
Keravanjoki on merkitty asemakaavaan vesialueeksi (W) ja Myllypuro on merkitty lähivirkistysalueelle, jolle sijoittuu vesialuetta (VL/w). Keravanjoen tulvavaara-alueille ei
ole osoitettu rakentamista, lukuun ottamatta ohjeellisella rakennusalalla merkittyä yhteissaunaa ja huoltotiloja. Saunarakennuksen läheisyyteen on merkitty myös ohjeellinen uimaranta-alue, jonka toteuttaminen edellyttää vesilain mukaista vesilupaa ja lisäselvityksien tekemistä.
Kaavassa on huomioitu useita hulevesien viivyttämiseen ja hallintaan varattuja alueen
osia puisto- ja virkistysalueilla. Kaavan yhteydessä Ramboll OY on laatinut Keravan
asuntomessualueelle hulevesiaiheiden alustavan yleissuunnitelman (liite 4b). Asuntomessualueella on tavoitteena johtaa hulevesiä painovoimaisesti suunniteltuihin hulevesiaiheisiin. Vesiaiheiden on tarkoitus viivyttää ja puhdistaa messualueen hulevesien
lisäksi keskusta-alueen hulevesiä. Lisäksi vesiaiheiden on tarkoitus lisätä messualueen
asukkaiden virkistymismahdollisuuksia. Hulevedet pyritään ensisijaisesti käsittelemään
ja hyödyntämään tonteilla, mitkä johdetaan edelleen alueen sisälle sijoittuviin yleisiin
hulevesien viivytysrakenteisiin.
Hulevesien hallinnasta on annettu asemakaavassa määräykset:
• Kaava-alueen hulevesiä tulee viivyttää yleisillä alueilla siten, ettei kaavaalueelta ulos johdettavat vesimäärät oleellisesti lisäänny alueen rakentamisen
myötä.
• Hulevesien hallinnassa on huomioitava, ettei kaava-alueelta ulos johdettavan
vedenlaatu vaaranna Keravanjoen ja Myllypuron vesistöjen virkistys- tai hyötykäyttöä.
• Rakennuslupa-asiakirjoihin on liitettävä suunnitelma hulevesien hallinnasta.
Rakennusluvan yhteydessä tulee esittää suunnitelma myös rakennusaikaisesta
hulevesien hallinnasta.
• Tonttien tulee liittyä kunnalliseen hulevesijärjestelmään.
• Kiinteistöjen on viivytettävä hulevesiä periaatteella 0,5 m3 hulevettä jokaista
100 m2 läpäisemätöntä pintaa kohden. Hulevesien viivytysrakenteet tulee
suunnitella tyhjentyviksi 12-24 tunnin kuluessa sateen loppumisesta alueellisiin
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•
•

hulevesien viivytysrakenteisiin. Hulevesijärjestelmässä tulee olla suunniteltu
ylivuoto.
Pihapäällysteissä tulee suosia vettä läpäiseviä materiaaleja.
AO-alueilla suositellaan, että hulevesiä kerätään kasteluvedeksi tai ohjataan
hallitusti rakennettuihin viherpainanteisiin ja sadepuutarhoihin, joissa on monipuolisista ja kerroksellista kasvillisuutta.

Asemakaavassa on määrätty, että kaikkiin yksikerroksisiin talousrakennuksiin, auto-,
roskis- ja polkupyöräkatoksiin tulee rakentaa viherkatto. Viherkattomääräyksillä pyritään hulevesien viivyttämiseen. Rakentamattomat tontinosat tulee osoittaa asukkaiden viljelyalueeksi tai istuttaa. Istutuksissa tulee käyttää alueen luontaista kasvillisuutta ja hyötykasveja, kuten hedelmäpuita ja -pensaita. Istutusmääräyksellä pyritään parantamaan hulevesien imeytymistä.
2.10 Kestävyys, ilmastoviisaus, vähähiilisyys ja ekologisuus
Lähtökohdat
Smart City
Keravan kaupungin tavoitteena on vähentää energian käytön ja tuotannon sekä liikenteen kasvihuonekaasupäästöjä vähintään 40 prosenttia vuoteen 2030 mennessä. Ilmastotavoitteen toteuttamiseksi kaupunki on liittynyt kaupunginjohtajien energia- ja
ilmastosopimukseen ja laatii sopimuksen edellyttämän kestävän energiankäytön ja ilmaston toimintasuunnitelman (SECAP) vuoden 2020 aikana. Lisäksi kaupunki osallistuu Euroopan komission rahoittamaan viisivuotiseen MAtchUP-hankkeeseen (20172022).
Kaupunginjohtajien energia- ja ilmastosopimus sekä SECAP
Kaupunginjohtajien energia- ja ilmastosopimus on maailman laajin ilmasto- ja energiatoimenpiteiden ohjelma, jossa eurooppalaiset paikallishallinnot sitoutuvat vapaaehtoisesti EU:n asettamiin päästövähennyksiin sekä laativat toimenpidesuunnitelman
päästövähennysten saavuttamiseksi. Samalla kaupunki valmistautuu valtion lähitulevaisuudessa asettamiin ilmastotavoitteisiin hiilineutraalin Suomi 2035 osalta.
Kaupungin strategiaa toteuttavat käytännön toimenpiteet kohdistuvat uusiutuvan ja
päästöttömän energiantuotannon lisäämiseen, energiankulutuksen vähentämiseen
sekä liikenteen päästöjen vähentämiseen, sillä ne muodostavat merkittävän osan Keravan hiilidioksidipäästöistä. Tärkeätä on myös pienentää kaupunkiorganisaation hiilijalanjälkeä sekä keravalaisten kannustaminen ilmastotekoihin.
SECAP-sopimuksen mukaisten toimenpiteiden suunnitteluun ja toteuttamiseen osallistuvat kaupungin eri toimialojen edustajat ja sidosryhmät, kuten Keravan Energia.
MAtchUp-hanke
MAtchUP-hankkeen tarkoituksena on testata ja monistaa hyviä ilmastonmuutosta hillitseviä toimenpiteitä liittyen muun muassa liikkumiseen sekä energiankäyttöön ja tuotantoon sekä kehittää näihin liittyvien järjestelmien älykkyyttä. Hankkeeseen osallistuvat seitsemän eurooppalaista kaupunkia toimivat edelläkävijöinä kehittäessään ja
kokeillessaan eri toimenpiteitä kasvihuonekaasupäästöjen vähentämiseksi.
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MAtchUpissa toimenpiteet jakaantuu erikokonaisuuksiin: energia-kokonaisuudessa etsitään lisää uusia energiaratkaisuja, ja tavoitteena on parantaa rakennuksien energiatehokkuutta, tehostaa uusiutuvien energiamuotojen käyttöä energiantuotannossa sekä ottaa käyttöön energianhallintajärjestelmiä, jotka yhdistetään energian varastointijärjestelmiin. Liikkuminen-kokonaisuudessa etsitään ratkaisuja helppoon liikkumiseen.
Käyttöön otetaan sekä ihmisten että tavaroiden kuljettamiseen uusia sähköisen liikkumisen ratkaisuja. Keskeisimpiä toimenpiteitä ovat sähköautojen käytön lisääminen,
latausasemien käyttöönotto sähköpyörille, -autoille ja -busseille sekä eri liikkumismuotojen yhdistäminen strategisesti.
Kaavaratkaisu
Asemakaavaratkaisu toteuttaa kestävän kehityksen mukaista rakennetta, joka hyödyntää olemassa olevan kaupunkirakenteen, tieverkoston, kunnallistekniikan ja palvelujen
läheisyyden. Kaupunkirakenteen tiivistäminen parantaa joukkoliikenteen sekä lähipalveluiden kehittymistä. Uudet laadukkaat kevyen liikenteen yhteydet, hyvät joukkoliikenne yhteydet ja yhteiskäyttöautot sekä palvelujen läheisyys vähentävät yksityisautoilua ja sen tarvetta.
Asemakaavan kaikkia alueita koskee yleismääräys: Alueen ratkaisujen tulee noudattaa
kestävän kehityksen periaatteita. Kestävän periaatteiden ratkaisuja tullaan edellyttämään tarkemmin tontinluovutusehdoissa ja alueelle laadittavalla rakentamistapaohjeessa. Tonttihaku on tarkoitus toteuttaa pisteytysjärjestelmällä, jossa painottuvat
kestävän kehityksen periaatteet.
Hiilen varastoinnin edellytyksiä on kaavassa pyritty edistämään mm. puunkäyttömääräyksellä.
Kaavan hulevesiratkaisut perustuvat luonnonmukaisiin hallintamuotoihin, joilla pyritään ehkäisemään tulvia ja parantamaan vesien laatua.
Pintamaa-ainekset on tarkoitus hyödyntää mahdollisuuksien mukaan alueen puistojen
ja meluvallin rakentamisessa.
Energiaratkaisut
Kaavassa edellytetään, että rakennusten lämmitys- ja sähköjärjestelmien tulee perustua uusiutuvien energiamuotojen hyödyntämiselle. Tonteilla edellytetään sähköntuotantoa ja katolle sekä seinille saa sijoittaa aurinkopaneeleja ja -keräimiä. Katolle saa sijoittaa pientuulivoimalan. Maalämpökaivojen ja -kenttien sijoittaminen edellyttää luvan. Tontilla vuosittain kulutetusta energiasta on oltava paikallisesti tuotettua uusiutuvaa energiaa AK-alueilla vähintään 70 % ja muilla asuinkorttelialueilla 65 %. Tontilla
sijaitsevan uusiutuvan energian tuotanto tulee kytkeä kaksisuuntaisesti paikalliseen
energiaverkkoon. Kaikilla asuinkortteleilla on suositeltavaa perustaa energiayhteisö.
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2.11 Suojelukohteet
Lähtökohdat
Kaupunginhallitus on tehnyt päätöksen 23.1.2006/32 § Keravan merkittävistä kulttuurihistoriallisista asemakaavalla suojeltavista alueista ja kohteista. Päätös perustuu Arkkitehtitoimiston Lehto Peltonen Valkama Oy:n laatimaan Keravan rakennuskulttuurin
inventointi ja kulttuuriympäristön hoitosuunnitelmaselvitykseen, joka on laadittu
24.6.2003. Kaupunginhallitus on päättänyt esittää asemakaavalla suojeltaviksi alueiksi
Keravan kartanon ympäristön ja Jokivarren maisemakokonaisuuden sekä suojeltaviksi
kohteiksi; Keravan kartanon, Kivisiltan, Postlarsin tilan kolme päärakennusta sekä vanhan luhtiaitan. Vuoden 2003 rakennusinventoinnissa myös Suojalan rakennus on inventoitu, mutta sitä ei ole päätetty suojella.
Ramboll Oy on laatinut 24.8.2017 Keravan kartanon alueelle rakennushistoriaselvityksen (liite 5a). Rakennushistoriaselvityksessä on tietoja kartanon rakennusten historiasta, muutosvaiheista ja nykytilasta sekä kuvataan rakennusten historialliset, arkkitehtoniset ja kaupunkikuvalliset arvot.
Selvityksen mukaan kartanon päärakennus, navetta ja kivisilta sekä kartanon ja Keravanjoen välinen pelto ovat muutoksille erittäin herkkiä kohteita/alueita ja ne suositellaan suojeltavaksi. Pehtoorin tupa, tallirakennukset, ulkohuussi ja kaksi muuta ulkorakennusta sekä Kivisillantie, kartanon syreenikujanne ja kartanon pohjoisosan puisomainen metsikkö ovat selvityksen mukaan muutoksille herkkiä kohteita, jotka suositellaan säilytettäviksi.

Kuva 14. Ramboll Oy:n laatima yhteenvetokartta kartanon alueen kulttuurihistoriallisista arvoista.
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Sweco Oy on laatinut 18.09.2020 Jokilaakson maisema- ja kulttuurihistoriallisen selvityksen (liite 5b), joka käsittää koko suunnittelualueen, lukuun ottamatta aikaisemmin
selvitettyä Keravan kartanon ympäristöä. Swecon selvityksessä esitetään alueen rakennetulle kulttuuriympäristölle ja kulttuurimaisemalle tyypilliset, kaavatyössä huomioitavat ominaispiirteet ja arvot. Selvitystyö sisälsi myös alueen rakennuksien inventoinnin.
Selvityksen mukaan rakennusperinnön kannalta Postlarsin alueen suojeleminen ja sen
kulttuuriperinnön esiin tuominen on ensiarvoisen tärkeää. Vanha tilakeskus on tällä
hetkellä onneksi elinvoimainen uutena asuntokokonaisuutena, mutta myös pihapiirin
talousrakennusten säilyttäminen ja ylläpito olisi suotavaa tulevaisuudessakin. Muut
alueen rakennuskohteet eivät välttämättä kaipaa osakseen suojelua, mutta kohteiden
lukumäärän pienuuden vuoksi niiden säilyminen osana alueen historiallista kerrostumaa olisi toivottavaa.
Kaavaratkaisu
Maisemaa koskevat kaavaratkaisut ovat selostuksen kohdassa 2.7 Maisema.
Asemakaavalla suojellaan Keravan kartano ja navetta sekä Postlarsin tilan kolme
asuinrakennusta ja luhtiaitta. Kivisilta on suojeltu muinaismuistolain (295/1963) mukaisena kiinteänä muinaisjäännöksenä. Vanha Kivisillantie on kaavassa osoitettu katualueeksi, jonka reunoilla olevat puurivit on merkitty säilytettäväksi/istutettavaksi. Yksityisessä omistuksessa olevaa Suojalan rakennusta ei ole asemakaavalla esitetty suojeltavaksi, koska suojelun myötä rakennuksen kunnostaminen saattaisi asettaa kohtuuttomia rasitteita yksityiselle kiinteistönomistajalle.
Kartanon alue on merkitty asemakaavaan kulttuurihistoriallisesti ja kaupunkikuvallisesti arvokkaaksi alueeksi (s-8). Olemassa olevien rakennustenkorjaus- ja muutostöiden tulee olla sellaisia, että alueen kaupunkikuvallinen ja historiallinen luonne ja rakennusten yhteinen ilme säilyvät. Kartanon päärakennuksen salitilat ja kiinteät sisustuselementit tulee säilyttää. Sr-merkinnällä osoitettuja rakennuksia ei saa ilman pakottavaa syytä purkaa, ja rakennuksia tulee hoitaa niiden kulttuurihistorialliset arvot säilyttäen. Uudisrakennusten tulee sopeutua ympäröivään rakennuskantaan kattomuodon, rakennusaineiden, värityksen, räystäskorkeuden ja julkisivujäsentelyn osalta.
Tontin rakentamattomia osia on istutettava ja pidettävä huolitellussa kunnossa. Alueen puustoa tulee hoitaa siten, että sen ominaispiirteet säilyvät. Tontilla on säilytettävä maisemallisestiriittävä ja monipuolinen, isokasvuinen puusto ja istutettava uusia
puita poistettavien tilalle. Korttelialueen pintamateriaalien tulee olla vettäläpäiseviä.
Kulkuväylien pintamateriaalina tulee suosia ensisijaisesti sora- tai hiekkapintoja. Ne
tontin osat, joita ei käytetä kulkureitteinä tai oleskeluun, tulee istuttaa. Kaikista toimenpiteistä tulee pyytää museoviranomaisenlausunto
Postlarsin tila on merkitty asemakaavaan kulttuurihistoriallisesti ja kaupunkikuvallisesti arvokkaaksi korttelialueeksi (s-6). Olemassa olevienrakennusten korjaus- ja muutostöiden tulee olla sellaisia, että korttelin kaupunkikuvallinen ja historiallinen luonne ja
rakennusten yhteinen ilme säilyvät. Sr-merkinnällä osoitettuja rakennuksia ei saa ilman pakottavaa syytä purkaa, ja rakennuksia tulee hoitaa niiden kulttuurihistorialliset
arvot säilyttäen. Uudisrakennusten tulee sopeutua ympäröivään rakennuskantaan kat-
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tomuodon, rakennusaineiden, värityksen, räystäskorkeuden ja julkisivujäsentelyn osalta. Tontin rakentamattomia osia on istutettava ja pidettävä huolitellussa kunnossa.
Alueen puustoa tulee hoitaa siten, että sen ominaispiirteet säilyvät. Tontilla on säilytettävä maisemallisesti riittävä ja monipuolinen, isokasvuinen puusto ja istutettava
uusia puita poistettavien tilalle. Alueelle ei saa rakentaa puisia terasseja eikä rakenteellisia aitoja. Aitojen rakentaminen on sallittua vain meluntorjunnallisista syistä. Piha-alueet voidaan rajata toisistaan viheristuksilla. Korttelialueen pintamateriaalien tulee olla vettäläpäiseviä. Kulkuväylien pintamateriaalina tulee suosia ensisijaisesti soratai hiekkapintoja. Ne tontin osat, joita ei käytetä kulkureitteinä tai oleskeluun, tulee istuttaa. Istutussuunnitelma tulee esittää rakennusluvan yhteydessä. Kaikista toimenpiteistä tulee pyytää museoviranomaisen lausunto.
Muinaisjäännökset
Lähtökohdat
Suunnittelualueelle sijoittuu neljä kiinteää muinaisjäännöstä, jotka kuuluvat luokkaan
II. Luokan II kiinteät muinaismuistot voidaan vapauttaa rauhoituksesta riittävien arkeologisten tutkimusten jälkeen. Keravan kartanon kiinteistölle sijoittuu historiallinen
kyläpaikka Yli-Kerava (Öfver Kärvoby) Kartano (1000009983). Porvoontien eteläpuolelle ja Kivisillan läheisyyteen sijoittuu kivikautisia asuinpaikkoja Vakomaa 2 (245010001)
ja Kivisilta (245010007). Kivisillantiellä sijaitseva vanha kivinen kaarisilta on rekisteröity Museoviraston muinaisjäännösrekisteriin historiallisena kulkuväylänä/siltana, joka
löytyy rekisteristä nimellä Yli-Kerava Kartanonsilta (1000010008). Lisäksi alueelle sijoittuu neljä ei kiinteää muinaisjäännöstä, jotka eivät vaadi suojelumerkintää. Keravan
kartanon ympäristöön laaditaan ehdotusvaiheessa inventoinnin päivitys, jotta historiallisen kyläpaikan aluerajauksesta voidaan varmistua.
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Kuva 15. Muinaisjäännökset
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Kaavaratkaisu
Muinaisjäännökset: Yli-Kerava (Öfver Kärvoby) Kartano (1000009983), Vakomaa 2
(245010001), Kivisilta (245010007) ja Kartanonsilta (1000010008) on merkitty asemakaavaan niiden nykyisin tunnettujen rajojen mukaisesti sm-merkinnällä. Kaavamääräys
on seuraavan lainen: Muinaismuistolailla (295/1963) rauhoitettu kiinteä muinaisjäännös. Alueen kaivaminen, peittäminen, muuttaminen, vahingoittaminen ja muu siihen
kajoaminen on muinaismuistolain nojalla kielletty. Aluetta koskevista tai siihen liittyvistä suunnitelmista on pyydettävä museoviranomaisen lausunto. Muinaismuistolain
13 §:n mukaisesti käytyjen neuvottelujen perusteella kohde voidaan poistaa kaavan
toteuttamiseksi sen jälkeen, kun kohteella on toteutettu riittävät arkeologiset tutkimukset.
Asemakaavan ehdotusvaiheessa on tarkoitus tehdä muinaismuistojen tarkkuusinventointi.
2.12 Pienilmasto
Lähtökohdat
Keravan ilmasto on melko leuto ja runsassateinen. Sademäärä on vuosittain noin 700
mm. Vuoden keskilämpötila on + 5 astetta ja vallitseva tuulensuunta on suunnittelualueella etelästä pohjoiseen. Alavimmilta osiltaan suunnittelualue on hallanarkaa.
Kaavaratkaisu
Rakennusmassat ja istutettavat puut suojaavat uusia asuinalueilta tuulelta. Tuulensuojan lisäksi rakennukset varastoivat lämpöä, mikä osaltaan parantaa ja luo viihtyisää
pienilmastoa. Uudet asuinrakennukset sijoittuvat alueen korkeimpiin kohtiin, jotka eivät ole niin hallanarkoja alueita ja saattavat siten olla jopa viljelysalueina parempia,
kuin joenvarsi. Kaavassa määrätään, että rakentamattomat tontin osat tulee osoittaa
mm. asukkaiden viljelyalueeksi. Kasvukautta voidaan jatkaa lasitetuilla parvekkeilla ja
terasseilla sekä viherhuoneissa. Kaavassa on myös määräys, että rakennusten ilmanotto tulee järjestää siten, ettei sisäilman laatu vaarannu.
2.13 Yhdyskuntatekninen huolto
Lähtökohdat
Merkittävimmät teknisen verkon osat ovat peltoaluetta halkovat 110 kV voimalinjat ja
Keravanjoen länsipuolella kulkeva meriviemäri. Kytömaantien varteen sijoittuu vesijohto ja jätevesiviemäri sekä sähkö- ja teleliikennekaapeleita. Kivisillantiellä ja Kytömaantien eteläosassa on Keravan Energian maakaasuputki. Suunnittelualueen läheisyyteen, Tervahaudankadulle on rakennettu kaukolämpöverkostoa.
Kaavaratkaisu
Asemakaavassa on huomioitu olemassa olevat ilmajohdot ja maanalainen tekniikka
aluevaruksina. Meriviemäri sijoittuu kaavassa pääosin Kaislaraitin alle. Mahdollinen
uusi meriviemäri voidaan toteuttaa olemassa olevan verkoston viereen Kaislaraitin
itäpuolelle, ellei sitä saada sopimaan 15 metriä leveän Kaislaraitin alle. 110 kW:n ilma-
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johdoille kaavassa on varattu alueen osat, jotka ovat 48 metriä leveät. Ilmajohtojen alle on mahdollista toteuttaa mm. palstaviljelyä ja pysäköintiä. Ilmajohdot risteävät
kahdessa paikkaa Lahden moottoritien varteen rakennettavan melumuurin kanssa. Ilmajohdon omistajilta pyydetään kaavan luonnosvaiheessa risteämislausunnot. Korttelin 845 toteuttaminen saattaa edellyttää eteläisemmän ilmajohdon siirtämistä. Uusien
alueiden kunnallistekniikka ja sähkö- ja teleliikennekaapelit voidaan sijoittaa uusien
katualueiden alle.
2.14 Maaperän rakennettavuus, pohjarakentaminen ja pilaantuneisuuden kunnostaminen
Lähtökohdat
Maanpinta vaihtelee alueella noin tasojen +31,6…+53,4 välillä ja rinnekaltevuudet
ovat melko loivia. Alueen matalin kohta on alueen läpi kulkeva Keravanjoki, jonka vedenpinta on noin tasolla +32. Alueen korkeimmat kohdat muodostuvat tilakeskuksiin
ja metsäsaarekkeisiin, mitkä ovat noin tasoilla +45…+50 välillä.
Kaava-alueen kohdalla maaperä on pääosin savea. Koillis- ja kaakkoiskulmissa sekä Keravan kartanon kohdalla maaperä on kalliota. Savikerroksen paksuus vaihtelee 0-12 m
välillä. Monin paikoin savi on liejuista savea. Savikerroksen paksuus kasvaa pohjoisesta
etelään. Savikerroksen alapuolella on 1-25 m paksu löyhästä tiiviiseen vaihteleva siltti/hiekka-/moreenikerros. Arvioitu kalliopinta vaihtelee alueella tasojen +26,4…+42,6
välillä. Kalliopinta laskee Keravanjokea kohden. Rakentaminen alueella on maaperäominaisuuksiltaan suurimmalta osaltaan haastavaa. Piha- ja liikennealueet sekä kunnallistekniikka voidaan alueesta ja tulevasta maanpinnan tasosta riippuen perustaa joko maanvaraisesti tai vahvistetun pohjamaan varaan. Virkistysalueet voidaan pääsääntöisesti perustaa maanvaraisesti.
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Kuva 16. Maaperä- ja korkokuvakartta
Ympäristöhallinnon ylläpitämään Matti-rekisterin (Maaperän tilan tietojärjestelmä)
mukaan kiinteistöllä 245-404-2-644 on maankäyttörajoitus. Alustavan tutkimustiedon
perusteella maaperä on luokiteltu arvioitavaksi/puhdistettavaksi.
Kaavaratkaisu
Kivisillantien eteläpuolelle sijoittuvalle alueelle, jolla on maankäyttörajoitus, asemakaavalla määrätään, että maaperä on tutkittava ja tarvittaessa puhdistettava ennen
rakentamista.
2.15 Ympäristöhäiriöt
Melu
Lähtökohdat
Valtioneuvosto on antanut päätöksen melutason ohjearvoista (993/1992) meluhaittojen ehkäisemiseksi ja ympäristön viihtyvyyden turvaamiseksi. Asumiseen käytettävillä
alueilla, virkistysalueilla taajamissa ja taajamien välittömässä läheisyydessä sekä hoitotai oppilaitoksia palvelevilla alueilla on ohjeena, että melutaso ei saa ylittää ulkona
melun A-painotetun ekvivalenttitason (LAeq) päiväohjearvoa (klo 7-22) 55 dB eikä yöohjearvoa (klo 22-7) 50 dB. Uusilla alueilla melutason yöohjearvo on 45 dB. Päätöstä ei
sovelleta teollisuus-, katu- ja liikennealueilla eikä melusuoja-alueiksi tarkoitetuilla alueilla.
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Asuin-, potilas- ja majoitushuoneissa on ohjeena, että ulkoa kantautuvasta melusta aiheutuva melutaso sisällä alittaa melun A-painotetun ekvivalenttitason (LAeq) päiväohjearvon (klo 7-22) 35 dB ja yöohjearvon (klo 22-7) 30 dB. Opetus- ja kokoontumistiloissa sovelletaan ainoastaan melutason päiväohjearvoa 35 dB sekä liike- ja toimistohuoneissa päiväohjearvoa 45 dB.
Meluselvityksien mukaan Lahden moottoritie on merkittävin melunlähde suunnittelualueella. Myös raideliikenteestä, Porvoontiestä, Koivulantiestä ja Kytömaantiestä aiheutuu meluhaittaa alueelle. Promethor Oy on tehnyt alueelle useita meluselvityksiä.
Meluselvityksien mukaan nykytilanteessa päiväajan keskiäänitasot LAeq 7-22 ovat välillä 50-70 dB(A). Suurilta osin melutaso on luokkaa 60-65 dB(A). Moottoritien välittömässä läheisyydessä melutaso 70 dB(A) jopa paikoin ylittyy. Keravan kartanon kukkulan länsiosa sekä Myllypuron meanderilaaksossa melutasot nykytilanteessa on välillä
50-55 dB(A). Nykytilanteessa yöajan keskiäänitasot LAeq 22-7 ovat välillä 45-70 dB(A).
Suurilta osin melutasot ovat yöaikana luokkaa 50-55 dB(A).

Kuva 17. Nykytilanteen päiväajan keskiäänitasot LAeq 7-22 (vas.) ja yöajan keskiäänitasot LAeq 22-7 (oik.)
Ilman moottoritien meluesteen rakentamista jokilaakson virkistyskäyttömahdollisuudet ovat olemattomat ja olemassa olevia tilakeskuksia ei pystytä suojelemaan meluhaitalta.
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Meluselvityksen (liite 5d) mukaan ilman moottoritien meluestettä, uusien asuinalueiden melutason ohjearvot voidaan saavuttaa osittain muurimaisilla ja riittävän korkeilla
rakennusmassoilla. Kerrosluvun on oltava vähintään kolmesta viiteen kerrosta. Pienemmillä kerrosluvuilla (yhdestä kahteen kerrosta) uusien asuinalueiden melutason
ohjearvoja ei pystytä saavuttamaan, vaikka rakennusmassat olisivat muurimaisia ja
moottoritien reunaan rakennettaisiin melueste.

Kuva 18. Ote meluselvityksestä (liite 5d)
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Alueen yli kulkee Helsinki-Vantaan lentoaseman kiitoradan laskeutumisreitti. HelsinkiVantaan lentoaseman lentokonemelun hallintasuunnitelman melualueen Lden 55 – 60
dBA verhokäyrä ei kuitenkaan yllä suunnittelualueelle. Alueella saattaa silti ilmetä jonkin verran lentomelua.

Kuva 19. Lden 55 dB vuosina 1990 (violetti rajaus) ja 2013 (musta rajaus), sekä verhokäyrä/kehitystilanne 2025 yhdistelmä (sininen rajaus)
Kaavaratkaisu
Jokilaakson alueelle laadittujen meluselvityksien mukaan uusien asuinkorttelialueiden
meluhäiriö on hallittavissa rakennusten massoittelulla ja moottoritien reunaan rakennettavalla meluesteellä. Lahden moottoritien riittävä melu
Maantien alueen rajaan on asemakaavassa merkitty alueen osa, jolle on rakennettava
melueste, jonka tulee olla moottoritien tasausviivasta katsottuna 5,5 metriä korkea.
Siltojen kohdalla kaavaan on merkitty matalammat meluesteet (+ 2 m tientasausviivasta). Osa moottoritien meluesteestä voidaan korvata toimitilarakennuksilla, jotka
tulee muodostaa meluesteen kanssa kokonaisuuden. Toimitilarakennukset määrätään
rakennettavaksi mahdollisimman lähelle moottoritien reunaa ja rakennuksille on asetettu katon vähimmäiskorkotaso. Meluselvityksen mukaan KTY-rakennukset muodostavat jopa hieman tehokkaamman meluntorjunnan kuin melueste moottoritien varrella samassa kohtaa.
Kytömaantien reunassa oleville uusille asuinkortteleille on kaavassa määrätty rakennettavaksi vähintään 3 metriä korkea suoja liikennemelua vastaan. Meluesteenä voi
toimia viherhuone, talous-, tai varastorakennus, aita tai rakennuksen osa.
Meluselvityksen mukaan myös olemassa olevien tilakeskuksien ulkomelu saadaan
pääosin hallittua tonttikohtaisilla meluaidoilla, jolloin valtioneuvoston päätöksen mu-
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kaiset melutason ohjearvot toteutuvat. Moottoritien varrella on kolme olemassa olevaa asuinrakennusta, joiden piha-alueilla ylittyy ohjearvot. Pohjoisin on kaupungin
omistuksessa ja kaksi kartanon kohdalla olevaa ovat yksityisessä omistuksessa. Kaupungin omistama asuinkiinteistö on asemakaavassa osoitettu suojaviheralueeksi ja yksityiset tontit on asemakaavassa merkitty asuinpientalojen korttelialueeksi. Yksityiset
tontit rajautuvat Keravanjokeen, jonka rannoilla melutason ohjearvot myös APalueella saavutetaan.
Asemakaavan yleismääräyksissä on seuraavia melumääräyksiä:
Leikki- ja oleskelualueet sekä parvekkeet on suojattava liikennemelulta siten, että päiväaikainen keskiäänitaso (LAeq,7-22) on enintään 55 dB(A) ja että yöaikainen keskiäänitaso (LAeq, 22-7) on uusilla alueilla enintään 45 dB(A) ja rakennetuilla alueilla
enintään 50 dB(A). Parvekkeet tulee lasittaa. Leikki-ja oleskelualueet tulee sijoittaa liikenteen melulta suojaisiin paikkoihin.
Asuinrakennukset on suunniteltava siten, että päiväaikainen keskiäänitaso (LAeq,7-22)
sisätiloissa on enintään 35 dB(A) ja että yöaikainen keskiäänitaso (LAeq,22-7) sisätiloissa on enintään 30 dB(A) ja että yöaikainen hetkellinen enimmäisäänitaso (LAmax,
22-7) sisätiloissa on enintään 45 dB(A). Suojellun rakennuksen suojeluarvo tai säilyminen ei saa heikentyä ääneneristävyyden parantamisen vuoksi.
AK-alueilla kaavassa määrätään ulkoseinien sekä ikkunoiden ja muiden rakenteiden tulee olla vähintään 30 dB(A), ellei kaavassa ole toisin määrätty. Osalla AKkorttelialueella on rakennusalan rajalle osoitettuja isompia meluntorjunta vaatimuksia.
KTY-alueita koskeva melumääräys on, että työtilat on suunniteltava siten, että sisämelutason ja tieliikenteen aiheuttaman ulkomelutason erotuksen tulee olla vähintään 34
dB(A).
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Kuva 20. Ennustevuoden 2035 päiväajan keskiäänitasot LAeq 7-22 (vas.) ja yöajan keskiäänitasot LAeq 22-7 (oik.) moottoritien varressa meluntorjuntana melueste tsv +5,5
m sekä toimitilarakennuksia
Vaikka moottoritien reunaan rakennettaisiin 6,5 metriä korkea melueste (tientausviivasta), ei valtioneuvoston antamia uusien virkistysalueiden ohjearvoja saavuteta (kuva
21). Asiasta on järjestetty viranomaisneuvotteluja mm. Uudenmaan ELY-keskuksen
kanssa. ELY-keskus on alustavasti todennut, että Jokilaakson aluetta voidaan tulkita jo
rakennetuksi alueeksi, jolloin valtioneuvoston asettamat yönohjearvot virkistysalueilla
pystytään monin paikoin saavuttamaan.
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Kuva 21. Ennustevuoden 2035 päiväajan keskiäänitasot LAeq 7-22 (vas.) ja yöajan keskiäänitasot LAeq 22-7 (oik.) moottoritien varressa meluntorjuntana melueste tsv +6,5
m
Tärinä
Lähtökohdat
Rautatiestä ja Kytömaantiestä aiheutuvaa liikennetärinää on tutkittu useilla selvityksillä ja mittauksilla. Kytömaantien itäpuolisella alueella tieliikenne on suurempi tärinän
aiheuttaja kuin rautatieliikenne, mutta vain harvat tieliikenteen ohiajot aiheuttavat
merkittävää tärinää. Tärinä tulee ottaa huomioon uusien rakennusten ala- ja mahdollisten välipohjien suunnittelussa. Porvoonradan varren lähietäisyydelle, noin 30 -40
metrin etäisyydelle radasta, ei suositella asuntorakentamista.
Kaavaratkaisu
Asemakaavassa on huomioitu asuinrakennusten riittävä etäisyys Porvoonradasta. Kaavassa määrätään, että rautatiealueeseen ja Kytömaantiehen rajautuvilla kortteleilla
rakennukset tulee suunnitella siten, ettei liikenteen aiheuttama tärinä tai runkomelu
ylitä tavoitteena pidettäviä enimmäisarvoja rakennuksen sisätiloissa.
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2.16 Pelastusturvallisuus
Ehdotusvaiheessa asemakaavan on tarkoitus edetä osin kumppanuuskaavoituksen periaatteella ja tällöin kaavaan mukaan lähtevät hankkeet tulevat esittämään tonttikohtaiset pelastuskaaviot.
2.17 Nimistö
Kaupunginjohtaja on asettanut 28.4.2020 työryhmän tarkastelemaan Jokilaakson nimistöä kulttuurin ja historian näkökulmasta. Työryhmä on koostunut kaupungin edustajista sekä historian ja kulttuurin vaikuttajista ja tuntijoista. Työryhmä on laatinut raportin nimistä teemoittain, minkä pohjalta nimistötoimikunta on päättänyt 15.10.2020
tehdä esityksen Jokilaakson asemakaavan nimistöstä. Asemakaavan nimistö noudattaa
nimistötoimikunnan esitystä pääosin. Koko alueen nimi jäi vielä mietintään ja se esitetään alueelle seuraavassa vaiheessa.
Perustelut nimille päätettiin hakea Keravan historiasta ja kulttuurihistoriasta, tunnettujen henkilöiden elämän tuntemattomista puolista Keravan aikaan liittyen sekä keravalaisista tuotteista ja tuotoksista. Pääteemoja ovat puu ja siihen liittyvä työ (mm.
puusepänteollisuuden innoittamana jakaranda ja palisanteri), Keravalla syntyneet
huonekalut ja taideteokset (mm. Sibeliuksen teosten nimet), paikkaan liittyvät historialliset nimet (Kivisilta, muinaislöydöt, torppien nimet) sekä kiertokulku-aiheisia nimiä.
Jokilaakson asemakaavan osa-alueille on asemakaavassa annettu pohjoisesta etelään
nimet: Marjomäki, Kivisilta, Lasihelmenpelto ja Vuodenkierto. Koko alueen poikki kulkevalle jalankulun ja pyöräilyn reitille on asemakaavassa annettu nimeksi Kaislaraitti.
Marjomäen osa-alueen puistoille ja virkistysalueille on kaavassa nimet Sointupuisto ja
Huilupuisto; kaduille ja reiteille annetaan nimet Tuohitorvenkaari, Pajupillintie, Klarinettitie, Huilukuja, Paimenhuilunkatu, Fagottitie, Sellotie, Viulupolku, Oboepolku ja
Ruokolehti.
Kivisillan osa-alueen puistoille ja virkistysalueille on kaavassa nimet Mustanruusunpuisto, Muinaisrannanpuisto, Sävelvirrankosteikko, Pilske, Apilapelto ja Puunhengenpuisto. Kivisillan osa-alueen kaduille, aukioille ja reiteille on kaavassa nimet Sinisorsanpolku, Kirstintie, Kirstinpolku, Pianonsoittajientie, Kansanvallankatu, Punospolku,
Rataspolku, Lastupolku, Finlandia-aukio, Palisanteritie, Jakarandatie, Harmaanmuijantie, Kiikar-Jussin polku ja Elämänlanka .
Lasihelmenpellon osa-alueen virkistysalueille on kaavassa nimet Lasihelmenpuisto ja
Ruusupuunpuisto . Lasihelmenpellon osa-alueen kadulle annetaan kaavassa nimi Helmikatu. Vuodenkierron osa-alueen kadulle annetaan kaavassa nimi Sydänpuuntie.
Vuodenkierron osa-alueen virkistysalueille annetaan kaavassa nimet Sydänpuunpuisto
ja Tallkullanpuisto.
Nimien takana on nimistötyöryhmän koostamat tarinat. Tarinoita kuljetetaan uuden
alueen suunnittelu- ja markkinointityössä mukana alueen toteutukseen saakka. Tiedotuksessa avataan tarinoita nimien takana uusien asukkaiden keravalaisen identiteetin
rakentamiseksi. Nimiin liittyviä tarinoita voidaan myöhemmin käyttää hyväksi myös
kouluopetuksessa sekä matkailun edistämisessä.
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Esimerkki: Sibeliukset Mattilan talossa [Säveltäjä Jean] Sibeliuksen perhe asui Keravalla vuosina 1899-1902, pisimpään Mattilan talossa Keravan kartanon lähistöllä. Osa
alueen nimistöstä juontuu siksi Sibeliusten Keravan ajasta ja silloin syntyneistä sävellyksistä, merkittävimpänä Finlandia. Alueen halkaiseva Kaislaraitti viittaa teokseen Säv,
säv, susa ja Sinisorsanpolku Souda, souda sinisorsaan. Perhettä kohdannut tragedia,
Kirsti-tyttären kuolema helmikuussa 1900 antoi aiheen nimille Kirstintie ja Mustanruusunpuisto. Nimistössä esiintyy myös Sibeliuksen musiikissaan suosimia sekä puuteemaan liittyviä soittimia kuten Sellotie, Viulupolku ja Pajupillintie.
Esimerkki: Gallen-Kallela Keravalla Taiteilija Akseli Gallen-Kallela asuessa perheineen
Keravalla vuoden 1904 lopussa hänen aiheinaan olivat erilaiset puut. Gallen-Kallelan
taiteessa puut rinnastuvat ihmisiin. Maalauksissa esiintyvät kesäisten suviöiden koivut,
luurangon näköiset juurakot ja ikihonkien ja männyntaimien rinnastukset ovat kaikki
kuvia muustakin kuin silmin nähdystä todellisuudesta. Gallen-Kallelalle luonto oli elollinen ja täynnä sielua. Keravan asuntomessualueella tästä kertovat nimet Puunhengenpuisto ja Vuodenkierto.
Esimerkki: Apila Oy Kuusi Porvoosta saapunutta taitavaa puuseppää perusti Keravalle
oman yrityksen vuonna 1908. He ostivat Apila-nimisen osakeyhtiön nimiin alueita Lapilalle kuuluvilta tiloilta (Berga ja Heikkilä). Apila Oy myi palstoja Puusepäntehtaan
osakkaille. Palstoille puusepät rakensivat itselleen asunnot ja viljelivät maa-alueita
saadakseen ruokaa ennen kuin puusepän ammatti alkoi tuottaa voittoa. Ensimmäinen
merkittävä tilaustyö, Helsingin Kotka-apteekin sisustus oli niin laadukas, että tilauksia
alkoi suorastaan tulvia.
2.18 Julkinen taide
Lähtökohdat
Alueella ei ole tällä hetkellä julkista taidetta.
Kaavaratkaisu
Kerava on saanut lahjoituksena Aune Laaksosen taidekokoelman sillä ehdolla, että taidetta sijoitetaan julkisiin tiloihin. Kivisillan asemakaava-alueelle on alustavasti suunniteltu sijoitettavan Aune Laaksosen kokoelmasta ulkotilaan soveltuvia veistoksia ja patsaita. Taiteen on luonnosteltu sijoittuvan Muinaisrannapuistoon sekä Pilskeen alueelle. Sijoitussuunnitelma täsmennetään ehdotusvaiheessa.
Keravan kaupunki osallistui syyskuussa 2020 ympäristö- ja taideprojektiin ”Miljoonan
puun talkoot”. Miljoonan puun talkoiden taustalla on taiteilija Nina Backmanin Silence
Project -kokonaisuus, joka nostaa esiin hiljaisuuden, tilan ja luonnon merkityksen ja
niiden vaikutuksen suomalaiseen kulttuurin, arvoihin ja identiteettiin. Keravan taidemuseo Sinkan näyttelyn avajaisten yhteydessä jaettiin taimia, joita ihmiset saivat istuttaa tonteilleen ja pihoilleen tai Keravan vuoden 2024 asuntomessualueen lähistölle
kaupungin omistamalle peltoalueelle. Myös keravalaisia yrityksiä saatiin mukaan istutustalkoisiin, yritykset lahjoittivat messualueelle istutettaviksi erilaisia hedelmäpuita.
Miljoonan puun talkoot jatkuvat vuonna 2021.
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Keravan Energian tarkoituksena on toteuttaa Kivisillan alueelle designmuuntamo, joka
on tarkoitus sijoittaa näkyvälle paikalle messualuetta. Sijoituspaikka täsmennetään
jatkosuunnittelun yhteydessä.
3

ALUSVAVA VAIKUTUSTEN ARVIOINTI
Maankäyttö- ja rakennuslain 9. §:n mukaan kaavan tulee perustua riittäviin tutkimuksiin ja selvityksiin. Kaavaa laadittaessa on tarpeellisessa määrin selvitettävä suunnitelman toteuttamisen ympäristövaikutukset, mukaan lukien yhdyskuntataloudelliset, sosiaaliset, kulttuuriset ja muut vaikutukset. Asemakaava on kaupungin pintaalaan suhteutettuna melko laaja. Näin ollen sen vaikutukset kohdistuvat itse kaavaalueen lisäksi koko kaupunkiin ja seutuun yleensä. Kaavan vaikutusten arviointia täydennetään ehdotusvaiheessa.

3.1

Yhdyskuntataloudelliset vaikutukset
Kaupunki omistaa suurimman osan suunnittelualueen maa-alueista. Osa Postlarsin tilasta muutetaan virkistysalueeksi, jonka maahankinnasta kaupunki ja yksityinen
maanomistaja ovat solmineet maankäyttösopimusluonnoksen.
Asemakaava nostaa alueen arvoa. Kaupunki saa tuloja tonttien myynnistä ja vuokraamisesta. Uusi asuinalue houkuttaa Keravalle uusia asukkaita ja alueelle muodostuu
uusia työpaikka-alueita, näin ollen kaupunki saa lisää verotuloja.
Uusien asuinkortteleiden, tielinjausten, kevyen liikenteen väylien, liikunta- ja virkistyspalvelujen sekä viheralueiden rakentaminen vaatii investointeja. Virkistysalueet tulevat toteutuessaan palvelemaan kaikkia Keravalaisia.
Kunnallistekniset investoinnit uudisrakennuskortteleihin ovat varsin kohtuulliset, sillä
nykyiset kunnallistekniikan verkostot sijaitsevat lähellä uudisrakentamisen alueita.
Merkittävimmät käyttökustannukset alueella muodostuvat ulkoilureittien ja laajan virkistysalueen sekä siihen liittyvien rakennusten ja rakennelmien kunnossapidosta.
Meluntorjuntatarve aiheuttaa merkittäviä kustannuksia, osa meluntorjuntaratkaisuista voidaan toteuttaa toimitilarakennuksia hyödyntämällä. Melusuojaus on mukana
tuoreimmalla HSL:n laatimalla KUHA hankkeiden listalla. Valtion rahoitusosuus olisi 25
% toteutuneista kustannuksista - kuitenkin enintään 850 000 €.
Asuntomessujen järjestäminen edellyttää erillisen asuntomessuorganisaation luomista
ja osana sitä projektipäällikön ja muun projektihenkilökunnan palkkaamista. Asuntomessujen menoja ovat projektiorganisaation kulujen lisäksi mm. viestintä ja markkinointi, messuaikaiset velvoitteet ja messuaikainen pysäköinti. Asuntomessuista aiheutuvat menot ovat arviolta noin 2,02 milj. €. Menot koostuvat pääosin messujen aikaisten pysäköintialueiden pohjatöistä ja messuorganisaation henkilöstökuluista. Pysäköintialueet on suunniteltu alustavasi rakennettavaksi pelloille. Pysäköintialueiden
pohjarakentaminen mahdollistaa näiden alueiden käyttämisen myöhemmin mm.
asuinrakentamisessa. Asuntomessuista kertyvät suorat tulot koostuvat tapahtuman
pääsylipputuloista ja pysäköintimaksuista. Kaupunki saa osan pääsylippu tuloista ja pysäköintimaksut kokonaan. Tuloja arvioidaan kertyvän noin 0,86 milj. €. Välillisinä tu-
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loina ovat ensisijaisesti Keravan palveluihin messujen aikana kohdistuva kysynnän lisäys.
Arvio kaavan taloudellisista vaikutuksista on alustavasti laadittu vain ensimmäisenä toteutettavan, Kivisillan Asuntomessualueelle. Talousarvioissa on huomioitu tontinmyyntitulot sekä kunnallistekniikan, katujen, puistoalueiden ja meluesteen rakentamiskustannukset sekä messuista aiheutuvat tulot ja menot. Melueste palvelee osaltaan myös pohjoisempia osia.
Tulot
(M€)

Tontin
myynti
Melueste
Vesihuolto,
kadut,
kevytväylät,
valaistus,
katuvihreä
ja
pohjavahvistukset
sekä
aukio
Pääpyöräreitti
Pysäköintialueet
Kosteikkoalueet
Suunnittelu-, tilaaja-,

Menot
(M€)

Yhteensä
(M€)
7,0

3,2

-3,20

3,75

-3,75

0,13

-0,13

0,25

-0,25

1,2

-1,20

1,25

-1,25

7,0
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työmaakustannukset
Asuntomessut

0,86

2,02

-2,88

-5,66
Taulukko 1. Alustava talousarvio
Kustannukset tarkentuvat suunnitelmien myötä ja kaavataloutta täydennetään lisää
ehdotusvaiheessa.
3.2

Vaikutukset yhdyskuntarakenteeseen, rakennettuun ympäristöön ja maisemaan
Asemakaava vahvistaa Keravanjoen laakson asemaa kaupunkirakenteessa. Uudet rakentamisalueet luovat kestävän kehityksen mukaista kaupunkirakennetta, joka hyödyntää olemassa olevan kaupunkirakenteen, tieverkoston, kunnallistekniikan ja palvelujen läheisyyttä. Alueelta on hyvät ja toimivat yhteydet keskustaan ja rautatieasemalle, myös kevyttä liikennettä käyttäen. Kaavaratkaisu yhdistää kaupunginosia kaupunkirakenteellisesti ja toiminnallisesti toisiinsa. Kaupunkirakenteen tiivistäminen parantaa
joukkoliikenteen sekä lähipalveluiden mahdollisuuksia.
Alueelle arvioidaan tulevan noin 1351 uutta asuntoa, joista 55 on omakotitaloja. Asukasmäärän lisäys on arviolta noin 3080 uutta asukasta ja uutta asuinkerrosalaa muodostuu noin 86 675 k-m2. Alue luo uusia monipuolisia virkistysmahdollisuuksia ja tarjoaa uusia mahdollisuuksia eri talotyypeille ja asumismuodoille. Kaavan toteutuminen
mahdollistaa eri-ikäisten asumisen alueella.
Kytömaantien varsi muuttuu asemakaavan osoittaman rakentamisen myötä peltomaisemasta kaupunkimaiseksi ympäristöksi. Peltomaisema Keravan kartanon pohjoispuolella rakentuu monimuotoiseksi asuinalueeksi, jossa katunäkymässä ja kaupunkimaisemassa vuorottelevat omakotitalot, rivitalot, kaupunkipientalot, kerrostalot, pysäköintitalot ja liikerakennukset. Jokilaakson puolelta maisema muuttuu rakennetuksi ja
vaikutusten arvioimiseksi on valmisteltu kaavatyön yhteydessä maisemakuva joelta
länteen päin. Kaavamääräykset ohjaavat ottamaan huomioon kulttuurimaiseman ja
rakentamisen tulee olla puujulkisivuinen.

3.3

Vaikutukset luontoon ja luonnonympäristöön
Asemakaavalla turvataan monin paikoin luonnonympäristön säilyminen osana kaupunkirakennetta. Jokilaakson keskeisimmät osat on osoitettu virkistysalueiksi. Yhteydet ympäröiville viheralueille säilyvät ja niitä parannetaan. Luontoarvoiltaan arvokkaat
kokonaisuudet ja kohteet on kaavassa huomioitu luo- ja suojelumerkinnöillä. Arvokkaisiin luontokohteisiin ja jokilaaksoon ylipäänsä, saattaa tosin kohdistua nykyistä
enemmän kulutuspaineita, kun alueen käyttäjämäärät kasvavat ulkoilupolkuverkoston
rakentamisen myötä. Toisaalta uusien polkujen ja selvästi merkittyjen reittien avulla
kulutusta saadaan ohjattua hallitusti.
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Meluntorjunnan ratkaisut parantavat myös ekosysteemipalveluiden olosuhteita. Jokilaaksossa ja joessa elävät eliöt, eläimet, kasvit ja puut saavat vähentyneen melun ansiosta myös paremmat elinolosuhteet.
3.4

Vaikutukset liikenteeseen
Kaava-alueen ja muut lähiseudun suunnitellut kehittämishankkeet nostavat liikennemäärän Porvoonkadulla noin 9400 ajoneuvoon vuorokaudessa ja Kytömaantiellä noin
6000 ajoneuvoon vuorokaudessa. Kaksikaistaisen Porvoonkadun ja Kytömaan välityskyky riittää kaava-alueen tuottaman liikenteen kasvun vastaanottamiseen.
Alueen rakentaminen saattaa vaikuttaa siihen, että Kytömaantien, Porvoontien ja Koivulantien nopeusrajoituksia tullaan pudottamaan, jotta kokoojakatujen meluhaitta
vähenee ja tieturvallisuus paranee.
Autoliikennettä alueen sisällä pyritään minimoimaan ja rahoittamaan toteuttamalla
tonttikatuja hidasliikenteisinä vehreinä pihakatuina. Lisäksi osa pysäköintipaikoista sijoitetaan sisäänajoliittymien läheisyyteen sijoittuville LPA-alueille ja tonteille sijoitettavien pysäköintipaikkojen määrälle asetetaan yliraja.
Alueen rakentaminen lisää Kivisillan asuntomessualueen sijoittumien reilun kilometrin
päähän Keravan asemalta ja keskustan palveluista luo erinomaisesti edellytykset kestävälle liikkumiselle ja mahdollistaa myös autottoman elämäntavan. Messualueelle Jokilaakson maisemaan toteutetaan viihtyisä pyöräilyreitti, joka on lähes kokonaan eristetty autoliikenteestä. Yhteys asemalle ja keskustaan jatkuu Porvoonkadun pääpyöräilyreittiä pitkin. Useat peruspalvelut, kuten yhtenäiskoulu ja päiväkoti on saavutettavissa myös kävellen.
Henkilöautoilun ympäristöystävällisyyttä pyritään kaavalla huomioimaan mm. yhteiskäyttöautoilla, jonka avulla vähennetään autonomistamisen tarvetta. Kohtuulliset
etäisyydet Keravan keskustasta ja asemasta mahdollistavat myös pienemmän autopaikkavaateen alueella, mikä vapauttaa tilaa muulle toiminnalle. Autoilun lähipäästöjen minimoimiseksi alueelle on tarkoitus toteuttaa kattava sähköautojen latausverkosto, johon sisältyy sekä kiinteistöjen omia latauspaikkoja että julkisia pikalatauspisteitä.
Kytömaantien joukkoliikennepysäkkien sijainteja muutetaan palvelemaan paremmin
kaava-aluetta. Porvoontielle lisätään joukkoliikennepysäkit Kytömaantien risteyksen
itäpuolelle.

3.5

Vaikutukset kiertotalouden ja kestävän elämän periaatteiden kannalta
Kaavan valmistelussa on Asuntomessujen teeman mukaisesti huomioitu kiertotalous.
Kestävän elämäntavan periaatteita tullaan avaamaan kaavatyössä rakentamistapaohjeissa ja messutyön aikana niin, että asukkaat omaksuisivat kiertotalouden periaatteita. Keravan kartanolla toimii tällä hetkellä kiertotaloutta ja kestävää elämistä edistävä
yhteisö Jalotus ja toimintaa on tarkoitus kehittää jatkossa. Kestävän elämän ja kiertotalouden periaatteisiin kuuluu esimerkiksi se, että jokaisen ei tarvitse omistaa kaikkia
työkaluja, kodinkoneita, erilaisia laitteita ja vastaavia kotitalouden isompia tarvikkeita,
vaan ne voidaan vuokrata esimerkiksi kartanolta. Myös pysäköintirakennusten (LPA)
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eli mobiliteettihubien tiloissa on myös mahdollista järjestää vuokraus-, yhteisö- ja pop
up-tiloja.
Asemakaavamääräykset ja ehdotusvaiheessa valmisteltavat rakentamistapaohjeet ohjaavat myös ravinnon ja ruoantuotannon kannalta kestävyyteen. Lähiviljely on mahdollista kartanon alueella ja siihen kannustetaan myös asuinrakennusten omilla tonteilla. Hedelmäpuita ja yleisesti syötäviä kasveja suositellaan. Voisiko nurmikko olla
syötävä? Jalotus on valmistelemassa myös viljelyosuuskuntaa ja näin asukkailla voisi
olla mahdollisuus saada satokauden vihanneksia ja juureksia lähipellolta. Lisäksi Jalotuksen toimintaa olisi mahdollista kehittää niin, että kartanolta voisi vaikkapa tilata
huoltopalveluita omalle viherkatolleen.
Jätteiden kierrätykseen kiinnitetään myös huomiota ja Kiertokapulan kanssa valmistellaan kaavan ehdotusvaiheessa eteenpäin mobiliteettihubin yhteyteen liitettävien jätteenkeräysratkaisuiden kehittämistä älykkäimmiksi. Kiertotalousteemaa kehitetään
kaavan ehdotusvaiheessa eteenpäin myös meluntorjuntarakentamisen, massanvaihtojen sekä puisto- ja katurakentamisen ratkaisuissa.
Jokilaakson asemakaava-alue on ilmastoviisaan kaupunkirakentamisen periaatteiden
mukainen, juna-asemalle on Kivisillan alueelta kilometrin matka. Tulevilla asukkailla on
palvelut lähellä ja esimerkiksi auton omistaminen ei ole välttämätöntä. Kaavamääräyksissä on useille kortteleille osoitettu puurakentamisen määräys. Keravalle rakentuvat puurakennukset sitovat hiilidioksidia ja ovat näin pieneltä osalta auttamassa Keravan hiilitaseen parantamisessa ja hiilinielupotentiaalin rakentamisessa.
Asemakaavan energiamääräyksillä ohjataan rakennushankkeiden ratkaisuita energiaviisaiksi. Keravan Energia on kaavatyössä mukana ja ehdotusvaiheessa kestävien energiaratkaisuiden osuudet tarkentuvat.
3.6

Vaikutukset sosiaalisiin oloihin ja väestörakenteeseen
Jokilaakson rakentumisen myötä Keravan kaupunkirakenne täydentyy luontevasti ja
melutorjunnan myötä asukkaiden virkistys- ja ulkoilumahdollisuuden luonnon äärellä
paranevat. Liikkuminen luonnossa, joen varressa ja vesielementtien äärellä tarjoavat
kaikille asukkaille elämyksellisen ja rikkaan ympäristön uusille sosiaalisille kohtaamisille ulkotiloissa. Kaava mahdollistaa seniori- ja palvelutalorakentamisen (Y/s) keskeisellä
Pilske-aukion läheisyydessä. Lisäksi farmikortteleiden kohdalla, Kivisillan pohjoisreunalla on alustavasti suunniteltu olevan mahdollista varata tilaa myös päiväkodille ja
nämä suunnitelmat tarkentuvat ehdotusvaiheessa.
Jokilaakson asemakaavan vaikutukset kaupungin asuntotuotantotavoitteiden ja asuntopoliittisten linjausten toteutumiseen ovat huomattavat. Asemakaava mahdollistaa
samaan aikaan, lähelle Keravan keskustaa ja palveluita rakennettavan monimuotoisesti asuntoja kerrostaloihin, rivitaloihin, kaupunkipientaloiin sekä omakotitaloihin. Alueelle on mahdollista toteuttaa asuntopoliittisten linjausten mukaisesti vaihteleva hallintomuotojakauma ja tasapainottaa alueen rakennetta.
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3.7

Vaikutukset teknisen huollon verkostoihin
Jokilaakson asemakaava rakentuu olemassa olevan infran välittömään läheisyyteen ja
suurimmat verkostot on kaavaratkaisussa otettu huomioon niin, että kaavaratkaisulla
ei ole vaikutusta olemassa oleviin verkostoihin. Vaikutusten arviointia tarkennetaan
ehdotusvaiheessa.

3.8

Vaikutukset kulttuuri- ja rakennushistoriallisiin arvoihin
Kulttuurihistoriallisten ja rakennushistoriallisten arvojen säilyminen taataan asemakaavalla. Alueella ei ole ollut asemakaavaa ja nyt asemakaavaan merkitään suojelumerkinnöillä esimerkiksi kartano, navetta, Postlarsin kolme asuinrakennusta sekä luhtiaitta. Lisäksi Postlarsin ja kartanon lähiympäristöt suojellaan. Kivisilta on muinaismuistolain suojelema kohde ja se merkitään muiden kiinteiden muinaismuistojen tapaan merkinnällä sm-2. Kaavamääräysten tarkempia sanamuotoja ja niiden vaikutusten arviointia tarkennetaan ehdotusvaiheessa.

3.9

Muut vaikutukset
Jokilaakson asemakaavasta Kivisillan alueella järjestettävät Asuntomessut vuonna
2024 vahvistavat Keravan 100-vuotisjuhlaa ja antavat juhlallisuuksille uuden, merkittävän ympäristön. Asuntomessujen tunnettuus on vahva, suurin osa suomalaisista tietää ja tuntee Asuntomessut. Asuntomessujen myötä Keravan on mahdollista profiloitua uudenlaisten ja edistyksellisten ratkaisuiden kaupunkina. Teema kiertotaloudesta
Kivisillan alueella mahdollistaa Keravalle uuden maineen luomisen. Kartanon alueen
juurevuus ja yhteisöllisyys tarjoaa ratkaisuille lämminhenkisen pohjan. Alueella on
mahdollisuudet vahvistaa citymaalaisuuden elämäntapaa. Kivisillan alueella on mahdollista asua kuin maalla, juna-aseman lähellä, minitalossa. Kokonaisuutena Jokilaakson alueella on mahdollisuus vaikuttaa uudenlaisen keravalaisen imagon ja Keravan
kaupungin maineen syntyyn.
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4

TOTEUTUS
Asemakaavan toteuttaminen voidaan aloittaa sen saatua lainvoiman. Toteuttaminen
on tarkoitus vaiheistaa kolmeen tai neljään vaiheeseen ja asemakaavoitus on luonnosvaiheen jälkeen myös tarkoitus jakaa niin, että ehdotusvaiheisiin kaavat etenevät vaiheittain. Ensimmäisenä rakennetaan Kivisillan Asuntomessualue ja melueste. Toinen
vaihe käsittää asemakaava-alueen pohjoisosan, ja Kivisillantien eteläpuoleiset alueet
on tarkoitus toteuttaa viimeisimpinä.
Messualueen kunnallistekniikan ja katujen rakentaminen on tarkoitus käynnistää heti
kaavan astuttua voimaan, minkä jälkeen asuinrakentajat pääsevät alueelle. Asemakaavan alueelle on laadittava erillinen sitova tonttijako. Tontit ovat rakennuskelpoisia,
kun ne on lohkottu ja rekisteröity.
Asemakaavan toteuttamista ohjaavat asemakaavakartta, selostus, rakennusjärjestys ja
havainnekuvat. Tonttien rakentamista ohjataan lisäksi alueelle laadittavalla rakentamisohjeella, joka on tarkoitus laatia ehdotusvaiheessa.

4.1

Toteutuksen seuranta
Keravan kaupunki valvoo normaalina viranomaisvalvontana alueen jatkosuunnittelua,
rakentamista ja kehittämistä.
Asuntomessujen alueella myös asuntomessuorganisaatio ohjaa ja valvoo rakentamista. Asuntomessuja varten perustetaan neljä ryhmää; asuntomessutoimikunta, laaturyhmä, tekniikkaryhmä sekä markkinointi- ja viestintäryhmä.
Asuntomessutoimikunnan tehtävänä on ylimpänä toimielimenä valmistella messuprojektia, messuprojektin käynnistämistä sekä aktiivisella panoksella johtaa ja edistää
Messujen toteuttamista ja pitää yhteyttä yhteistyötahoihin. Asuntomessutoimikunta
valvoo ja ohjaa myös käytännön toimia hoitavia asiantuntijaryhmiä, joita markkinointija viestintäryhmän, tekniikkaryhmän ja laaturyhmän lisäksi perustetaan tarvittaessa
(esimerkiksi Asuntomessujen oheiskohteen valintaa valmistelemaan).
Laaturyhmän tehtäviin kuuluu messualueen asemakaavan eri vaiheiden ohjaus, rakennustapaohjeiden ja tontinluovutusohjeiden valmistelu sekä messuteemojen toteutumisen varmistaminen eli messukohteiden laatuvaatimusten ja valintakriteerien valmistelu. Laaturyhmä asettaa myös tontit haettavaksi, valitsee rakennuttajat, joille
massurakentamisen tontit varataan sekä käsittelee messukohteiden suunnitelmat ennen rakennuslupakäsittelyä.
Tekniikkaryhmässä käsitellään katu- ja puistosuunnitelmat, meluntorjunta ratkaisut
sekä yleisille alueille sijoittuvat tekniset innovaatiot, esimerkiksi energiaratkaisuihin
liittyen. Markkinointi- ja viestintäryhmä auttaa tonttimarkkinoinnissa ja valmistelee
Keravan kaupunkistrategian mukaista viestintää uudesta Kivisillan asuntoalueesta
kohdennettavaksi eri ryhmille sekä vahvistamaan Keravan maine- ja kasvuviestintä töitä.
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5

SUUNNITTELUN LÄHTÖKOHDAT

Valtakunnalliset alueidenkäyttötavoitteet
Kaavaratkaisu vastaa valtakunnallisiin tavoitteisiin (valtioneuvoston päätös
14.12.2017). Näistä kaavaratkaisun valmistelussa on erityisesti painotettu seuraavia:
• Luodaan edellytykset vähähiiliselle ja resurssitehokkaalle yhdyskuntakehitykselle, joka tukeutuu ensisijaisesti olemassa olevaan rakenteeseen ja vahvistetaan yhdyskuntarakenteen eheyttä
• Merkittävät uudet asuinalueet sijoitetaan siten, että ne ovat joukkoliikenteen,
kävelyn ja pyöräilyn kannalta hyvin saavutettavissa
• Edistetään luonnon monimuotoisuutta ja kulttuuriympäristön kestävää käyttöä.
• Ehkäistään melusta aiheutuvia ympäristö- ja terveyshaittoja.
Kaavaratkaisu ei ole ristiriidassa valtakunnallisten alueidenkäyttötavoitteiden kanssa.
Maakuntakaava
Voimassa olevissa Uudenmaan maakuntakaava yhdistelmässä suunnittelualue on taajamatoimintojen aluetta ja tiivistettävää taajamatoimintojen aluetta. Alueen läpi pohjois – eteläsuunnassa kulkee viheryhteystarve ja jäteveden siirtoviemäri. Voimalinja
110 kV kulkee alueen pohjois- ja eteläosan halki. Alueen eteläosassa on ohjeellinen liikennetunnelille osoitettu alue ja etelärajalla kulkee yhdysrata.

Kuva 22. Ote voimassa olevasta maakuntakaava yhdistelmästä, suunnittelualueen sijainti punaisella
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Maakuntavaltuusto on hyväksynyt 25.8.2020 Uusimaa-kaavan, jonka tavoitevuosi on
2050. Maakuntahallituksen on määrä päättää kaavan voimaantulosta loppuvuonna
2020. Tullessaan voimaan Uusimaa-kaava 2050 korvaa voimassa olevat maakuntakaavat. Uudessa maakuntakaavassa suunnittelualue on taajamatoimintojen kehittämisvyöhykettä, jonka läpi kulkee viheryhteystarve. Viheryhteys yhdistää Ahjossa sijaitsevan Ollilanpuiston Haukkavuoressa sijaitsevaan suojeltavaan virkistysalueeseen. Ohjeellinen liikennetunneli ja yhdysrata sekä Lahden moottoritie säilyvät paikoillaan.

Kuva 23. Ote Uusimaa-kaavasta 2050
Kaavaratkaisu ei ole ristiriidassa maakuntakaavoihin.
Yleiskaava
Voimassa olevassa Keravan yleiskaavassa 2035 suunnittelualue on kehitettävää talotyyppijakaumaltaan monipuolista asuntoaluetta A-3 ja A-4, virkistysaluetta V-1 ja V-2
sekä suojaviheraluetta EV. A-3-alueen rakentamisen aluetehokkuuden suuruusluokka
vaihtelee eª= 0,2 –0,4 välillä ja A-4-alueella eª= 0,4–0,7. Asuntoalueella (A-4) saa toteuttaa asuintoimintoja tukevaa julkista palvelurakentamista. Keravan jokilaakson läheisyydessä sijaitsevien uusien asuntoalueiden (A-3 ja A-4) hulevesien hallinta on
suunniteltava tavalla, joka ei lisää kuormitusta Keravanjoessa.
Keravan kartanon alue on kaupunkikuvallisesti arvokasta aluetta. Postlarin ja Kartanon
lähiympäristöt ovat maisemallisesti arvokkaita. Keravanjoen varressa on luonnon monimuotoisuuden kannalta erityisen tärkeitä alueita. Myös Keravan kartanon pohjoispuolinen metsä ja Myllypuron meanderilaakso ovat luontokohteita. Suunnittelualueella on kolme kiinteää muinaisjäännöskohdetta.
Alueiden suunnittelussa (A-3 ja A-4) arvokkaan Myllypuron meanderilaakson luontokohteen ominaispiirteiden ja jokilaakson maisema-arvojen säilyttämiseen on kiinnitettävä erityistä huomiota.
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Lahden moottoritien reunassa on meluntorjuntatarve. Suunnittelualueen läpi kulkee
meriviemäri (mj) ja kaksi 110 kV voimalinjaa.

Kuva 24. Ote Keravan yleiskaavasta 2035, punaisella suunnittelualueen likimääräinen
rajaus
Kaavaratkaisu on yleiskaavan mukainen lukuun ottamatta Lahden moottoritien reunaan osoitettuja KTY-tontteja. Tosin KTY-tonttien tarkoituksena toimia osana yleiskaavassa merkittyjä meluntoruntaratkaisua, joten kaavaratkaisua voidaan pitää yleiskaavan mukaisena.
Asemakaava
Suunnittelualue on asemakaavoittamatonta aluetta, lukuun ottamatta Kytömaantien
eteläisintä osaa, joka on ajantasa-asemakaavassa osoitettu katualueeksi.
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Kuva 25. Ote ajantasa-asemakaavasta, suunnittelualueen likimääräinen rajaus (pun)
Rakennusjärjestys
Kaupunginvaltuusto on 10.4.2017 hyväksynyt rakennusjärjestyksen ja se on tullut voimaan 1.6.2017. Keravalla on käynnissä rakennusjärjestyksen päivitys.
Pohjakartta
Pohjakarttaa ylläpitää ja täydentää Keravan kaupungin Paikkatietopalvelut ja pohjakartta täyttää kaavoitusmittausasetuksen 1284/1999 vaatimukset. Asemakaava on tulostettu mittakaavassa 1:2000.
Rakennuskiellot
Alueella ei ole maankäyttö- ja rakennuslain 53 §:n mukaista rakennuskieltoa.
Lähiympäristön kaavatilanne ja käynnissä olevat kaavahankkeet
Suunnittelualue rajautuu pohjoisesta asemakaavoitettuun Koivulantien katualueeseen. Koivulantien ali on osoitettu eritasoristeys suunnittelualueelle johtavalle pääpyöräreitille (Kaislareitille). Koivulantien, Ylikeravantien ja Kytömaantien risteysalueella on varaus liikenneympyrää varten. Lännestä suunnittelualue rajautuu suurelta osin
asemakaavalla osoitettuihin teollisuus- ja varastotoimintojen alueisiin. Etelästä suunnittelualue rajautuu asemakaavoitettuun Keskustan kaupunginosan rajaan.
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Suunnittelualueen pohjoisosassa on käynnissä Postlarin työpaikka-alueen asemakaava
(2272), jonka tavoitteena on osoittaa Kytömaantien länsipuolelle työpaikka-aluetta.
Suunnittelualueen eteläpäässä on vireillä Porvoon- ja Kaskelantien liikennejärjestelyjen asemakaava (2364), jonka tavoitteena on kehittää Porvoon- ja Kaskelantien liikennejärjestelyjä.
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6

KAAVAPROSESSIN VAIHEET
Aloite

Keravan kaupunki

Vireilletulo

Kaupunkikehitysjaosto 25.4.2017/30 § ja24.10.2019/81 §
Kaupunginhallitus 5.11.2019/360 §

OAS (osallistumis- ja
arviointisuunnitelma)

Lausuntopyynnöt viranomaisille ja kirjeet osallisille.
Vireilletulo ja OAS:n nähtävilläolon ilmoitus Viikkouutiset
Keski-Uusimaa-lehdessä 3.5.2017, internetissä ja ilmoitustaululla (MRL 62 §).
OAS:n päivityksen nähtävilläolosta ilmoitettiin Viikkouutiset Keski-Uusimaa lehdessä 20.11.2019, internetissä ja
ilmoitustalululla (MRL 62 §).
Nähtävillä (MRA 30 §) 4. – 19.5.2017
Päivitys nähtävillä (MRA 30 §) 20.11.‒20.12.2019

Luonnos

Kaupunkikehitysjaosto pp.kk.vvvv/xxx §
Lausuntopyynnöt viranomaisille ja kirjeet osallisille.
Ilmoitus Keski-Uusimaa Viikko-lehdessä lehdessä
pp.kk.vvvv, internetissä ja ilmoitustaululla (MRL 62 §).
Nähtävillä (MRA 30 §) pp.kk. – pp.kk.vvvv

Ehdotus

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

Hyväksyminen (MRL
52 §)

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

Taulukko 2. Kaavaprosessin vaiheet (täydennetään kaavaprosessin edetessä)
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Onnellinen
Kerava.

