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SIJAINTI JA RAJAUS
Jokilaakson Kivisillan asemakaava-alue sijaitsee Kytömaantien ja Lahden
moottoritien väliselle alueelle, Porvoontien pohjoispuolelle, noin 1-2 kilometrin etäisyydelle keskustasta koilliseen. Luonnosvaiheessa aluetta on
tutkittu laajempana kokonaisuutena rajautuen Koivulantieltä Porvoonrataan ja Lahden moottoritieltä Kytömaantiehen. Ehdotusvaiheeseen edetään vaiheittain siten, että ensiksi laaditaan asemakaava Kivisillan alueelle, jossa järjestään Asuntomessut Keravalla 2024.

Kuva 1. Ote opaskartasta, sinisellä katkoviivalla Jokilaakson asemakaavaluonnoksen rajaus ja punaisella katkoviivalla Jokilaakson Kivisillan asemakaavaehdotuksen rajaus
KAAVAN PÄÄTARKOITUS
Asemakaavan tarkoituksena on osoittaa alueelle talotyyppijakaumaltaan
monipuolista uutta asutusta ja laajoja virkistysalueita sekä mahdollistaa
Asuntomessujen järjestäminen Keravan kartanon ja Postlarsin (Mattilan)
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 52,5 ha. Kaavassa on osoitettu rakennusoikeutta yhteensä noin 43 212 kerrosneliömetriä, joka muodostuu pääosin
asuinrakentamisesta.
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TIIVISTELMÄ
Asemakaava on käynnistetty kaupungin aloitteesta. Kaupunki omistaa suurimman
osan suunnittelualueen maa-alueista.
Jokilaakson aluetta on tutkittu asemakaavan luonnosvaiheessa kokonaisuutena. Kaavaehdotuksekseen edetään vaiheittain ja asemakaavan nimi muutetaan kunkin osaalueen mukaisesti. Ensiksi laaditaan kaavaehdotus Jokilaakson Kivisillan alueelle, jolla
on tarkoitus järjestää Asuntomessut Keravalla 2024 -tapahtuma. Kaavaehdotuksen ensimmäisessä vaiheessa ratkaistaan Lahden moottoritien meluntorjunta. Seuraavaksi
laaditaan kaavaehdotus Jokilaakson pohjoisosaan (Marjomäen alueelle) ja viimeisenä
eteläosaan (Lasihelmenpellon ja Vuodenkierron alueille).
Jokilaakson Kivisillan asemakaava-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
Kivisillan 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. Keravanjoki halkoo suunnittelualueen pohjoiseteläsuuntaisesti.
Kaava-alueen merkittävimmät häiriötekijät aiheutuvat liikennemelusta. Lahden moottoritie sijoittuu suunnittelualueen itäosaan, Kytömaantie länsiosaan ja Porvoontie eteläosaan. Alueelle aiheutuu meluhaittaa myös suunnittelualueen eteläosaan sijoittuvasta Helsinki-Vantaan lentoaseman kiitotien 22R jatkeesta sekä Porvoonradasta, joka
sijoittuu suunnittelualueen läheisyyteen.
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 kärkiajatukset ovat kiertotalous, uudet asumisen konseptit ja kestävä liikkuminen. Asuntomessualueen asemakaava laaditaan yhteistyössä Suomen 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.
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Jokilaakson Kivisillan asemakaava-alue on pinta-alaltaan noin 52,5 hehtaaria, josta
noin 54 % on osoitettu asemakaavassa rakentamattomiksi alueiksi (lähivirkistysalueita,
puistoja, suojaviheralueita, maa- ja metsätalousalueita sekä vesialueita). Koko kaavaalueen aluetehokkuus (eli koko kaava-alueen rakennusoikeuden suhde koko kaavaalueen pinta-alaan) on noin 0,08. Asuntoja alueelle arviolta muodostuu noin 460 ja
asuinkerrosalaa muodostuu noin 25 977 k-m2. Asukasmäärän lisäys on arviolta noin
950 uutta asukasta. Asemakaavalla mahdollistetaan monipuolinen asuminen, alueelle
voi tulla muun muassa palveluasumista, omakotitaloja, rivitaloja, kaupunkipientaloja,
minitaloja ja kerrostaloja. Tehokkaampi rakentaminen sijoittuu kaava-alueen keskelle,
Finlandia-aukion ja Pilskeen hulevesialtaan läheisyyteen. Kirstinkadun päähän on kaavassa osoitettu lähipalvelurakennusten korttelialue, jolle saa sijoittaa päiväkodin sekä
asukkaita palvelevia työ- ja harrastetiloja (PL-4). Lähipalvelurakennusten korttelialue
on pinta-alaltaan 1 957 m2 ja rakennusoikeutta muodostuu 1 076 k-m2. Toimitilarakennusten korttelialue, jolle tulee toteuttaa melunsuojausta maantien liikennemelua vastaan (KTY-me) sijoittuu moottoritien varteen, suunnittelualueen pohjoisosaan. Toimitilarakennusten korttelialue on pinta-alaltaan 20 595 m2, millä rakennusoikeutta kaavalla muodostuu 14 417 k-m2, josta saa käyttää myymälätiloja varten enintään 200 km2. Myös Finlandia-aukion ympärillä sallitaan monin paikoin asuinrakennusten kivijalassa pienimuotoinen liike- ja toimistotilojen rakentaminen.
Jokilaakson Kivisillan asemakaavalla suojellaan kuusi rakennusta ja vanha kivisilta. Kiinteät muinaismuistolain rauhoittamat alueet/kohteet on merkitty asemakaavaan smmerkinnöillä.
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ASEMAKAAVAN KUVAUS
Tavoitteet
Asemakaavan tavoitteena on monipuolistaa ja lisätä asuinrakentamisen tonttitarjontaa huomioiden alueen kulttuurihistorialliset- sekä luonto- ja maisema-arvot sekä terveellinen ja turvallinen elinympäristö. Kaavan tavoitteena on myös mahdollistaa ilmastoviisaan ja ekologisesti kestävän kaupunkirakenteen syntyminen. Asemakaavan tavoitteena on suojella mm. Postlarsin ja kartanon ympäristöt sekä rakennushistoriallisesti ja kaupunkikuvallisesti merkittävimmät rakennukset. Lisäksi tavoitteena on mahdollistaa Keravanjoen virkistyskäyttö ja ratkaista moottoritien melunsuojaus. Keravanjoen varsi on tavoitteena säilyttää vehreänä keitaana. Hulevedet alueella pyritään käsittelemään luonnonmukaisesti ja esteettisesti kauniisti siten, etteivät ne aiheuta
myöskään haittaa alueen 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.
Asuntopoliittisen ohjelman tärkeimmät suoraan asemakaavoitukseen vaikuttavat toimenpiteet ovat seuraavat:
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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 vuokra-asuntotuotantoon.
Eteläisellä alueella tiivistetään Savion asemanseudun asuntotuotantoa. Hallintamuotojakauma pyritään pitämään nykyisenlaisena.

Asuntomessut
Keravan kaupungin tavoitteena on Keravan 100-vuotisjuhlavuotena, järjestää Asuntomessut Keravalla 2024-tapahtuma Kivisillan alueella. 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-, kerrostalo- tai rivitaloasuntoa.

Kuva 2. Keravan 50-vuotisjuhlavuotena 1974 järjestettiin ensimmäiset asuntomessut
Keravalla. Kuvakaappaus Suomen Asuntomessujen nettisivuilta, messut aikajanalla,
www.asuntomessut.fi/vuosien-varrelta.
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Kuva 3. Alustava Asuntomessujen rajaus
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. Jokilaakson Kivisillan alue sijaitsee Keravan aseman lähellä ja alueelle
rakennettavat asunnot ovat ensisijaista MAL-sopimuksen mukaista asuntotuotantoa.
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.
Mitoitus
Asemakaavan seurantalomake on kaavaselostuksen liitteenä 1. Jokilaakson Kivisillan
asemakaava käsittää Keravan kartanon ja Postlarsin väliset alueet ja se on pinta-alaltaan noin 52,5 ha, josta noin 54 % on osoitettu asemakaavassa rakentamattomiksi alueiksi (viheralueita/suojaviheralueita/vesialueita). Alueelle muodostuu asuinrakennusten korttelialuetta (A) 1,47 ha, asuinkerrostalojen korttelialuetta (AK) 1,28 ha, asuinpientalojen korttelialuetta (AP) 4,04 ha, erillispientalojen korttelialuetta (AO) 0,68 ha,
lähipalvelurakennusten korttelialuetta (PL) 0,20 ha, toimitilarakennusten korttelialuetta (KTY) 2,06 ha, lähivirkistysaluetta ja puistoja 17,43 ha, suojaviheraluetta (EV) 8,24
ha, maa- ja metsätalousalue (M) 1,05 ha, vesialuetta (W) 1,44 ha sekä loput 14,63 ha
ovat liikennealueita (eli autopaikkojen korttelialuetta (LPA), yleistä pysäköintialuetta
(LP), maantiealuetta (LT), rautatiealuetta (LR), katualueita, aukioita ja kevytväyliä).
Asemakaavalla muodostuu rakennusoikeutta yhteensä noin 43 212 k-m2 ja aluetehokkuus on 0,08. Kaavalla suojellaan kivisilta ja 6 rakennusta, jotka sijoittuvat Keravan kartanon ja Postlarsin pihapiireihin.
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Kaavio 1. Koko alueen pinta-alajakauma prosentteina
Alueiden käyttötarkoitus ja korttelialueet
Alueen lähtökohdat ja nykytilanne
Jokilaakson Kivisillan 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. Kivisillan kaava-alue
on luonteva yhdyskuntarakenteen täydentymissuunta, joka tukeutuu Keravan keskustaan.
Suunnittelualue on suurilta osin avointa ja kumpuilevaa peltomaisemaa, jossa vanhat
tilakeskukset sijoittuvat harvaan kasvillisuuden ympäröimille saarekkeille, sijoittuen
valtaosin Kytömaantien varteen. Keravanjokilaakso vanhoine tilakeskuksineen on paikallisesti arvokasta maisema- ja kulttuuriympäristöä. Jokilaakson Kivisillan asemakaava-alueen pohjoisosan läheisyydessä sijaitsee Myllypuron metsäinen meanderilaakso ja Keravanjoki halkoo suunnittelualueen pohjois-eteläsuuntaisesti.
Kaava-alueen merkittävimmät häiriötekijät aiheutuvat liikennemelusta. Lahden moottoritie sijoittuu suunnittelualueen itäosaan, Kytömaantie länsiosaan ja Porvoontie eteläosaan. Lisäksi melua aiheutuu suunnittelualueen eteläosaan sijoittuvasta HelsinkiVantaan lentoaseman kiitotien 22R jatkeesta sekä Porvoonradasta, joka sijoittuu suunnittelualueen läheisyyteen.
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Kuva 4. Jokilaakson kaavaluonnoksen likimääräinen rajaus punaisella ja Jokilaakson
Kivisillan kaavaehdotuksen likimääräinen rajaus keltaisella. Tukon alue, joka muuttuu
tulevaisuudessa osaksi Keravan keskustaa, sijaitsee suunnittelualueen länsipuolella.
Suunnittelualueen etäisyys esitetty kuvassa 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
1900-luvun alussa.
Suunnittelualueen pohjoisosassa sijaitsee Postlarsin vanhan tilakeskuksen 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.
Keravan kartanon ja Postlarsin tilakeskuksen lisäksi Kivisillan alueelle sijoittuu neljä rakennettua tilakeskusta, jotka ovat yksityisessä omistuksessa. Tilakeskukset on rakennettu 1900-luvun pääosin puolivälin jälkeen: Seponmäki (rakennusvuosi 1950), Pyykkölä (1947), Nötbacka (1989) ja Viikala (1956).
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Kuva 5. Suunnittelualueella on viisi yksityisessä omistuksessa olevaa asuttua tilakeskusta: 1. Seponmäki, 2. Pyykkölä, 3. Nötbacka, 4. Viikala ja 5. Postlars (Mattila)
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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 Asuntomessut Keravalla 2024 kärkiajatuksiin: kiertotalous, uudet asumisen konseptit ja kestävä liikkuminen.
Jokilaakson aluetta on tutkittu asemakaavan luonnosvaiheessa kokonaisuutena. Kaavaehdotuksekseen edetään vaiheittain ja asemakaavan nimi muutetaan kunkin osaalueen mukaisesti. Ensiksi laaditaan kaavaehdotus Jokilaakson Kivisillan alueelle, jolla
on tarkoitus järjestää Asuntomessut Keravalla 2024 -tapahtuma. Kaavaehdotuksen ensimmäisessä vaiheessa ratkaistaan Lahden moottoritien meluntorjunta. Seuraavaksi
on tarkoitus laatia kaavaehdotus Jokilaakson pohjoisosaan (Marjomäen alueelle) ja viimeisenä eteläosaan (Lasihelmenpellon ja Vuodenkierron alueille).

Kuva 6. Jokilaakson Kivisillan asemakaava ratkaisut perustuvat Space & Matter:n ideasuunnitelmaan, luonnosvaiheessa aluetta on tutkittu kokonaisuuteta ja ehdotusvaiheeseen edetään vaihteittain
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Asemakaavan mukaiset liikenteen melunsuojaratkaisut mahdollistavat Kivisillan alueen 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. Asuinalueen itärajaa määrittää myös olemassa oleva maanalainen meriviemäri. Asuinkorttelialueet sijoittuvat lähimmillään 10 metrin päähän meriviemäristä. Tehokkaampi rakentaminen muodostaa maantien varteen rakennettavan meluesteen ja toimitilarakennuksen (KTY/me) kanssa riittävän melusuojan uusille asuinalueille liikennemelua vastaan. Erillispientalotontit, aukiot, pihakadut ja rakennetummat puistoalueet vesiaiheineen sijoittuvat tiiviimmän asutuksen keskelle.
Liikenteellisesti alue tukeutuu Kytömaantiehen, Koivulantiehen ja Porvoontiehen. Kytömaantieltä kaava-alueelle on neljä ajoneuvoliittymää. Alueen sisäinen liikenne on
rakenteeltaan hajautettua. Kaava-alueen läpi pohjois-eteläsuunnassa on osoitettu
pääkevytväylä (Merikalliontaival), jonne on useita yhteyksiä tonttikaduilta. Merikalliontaivalta jatketaan tulevaisuudessa aina Koivulantielle asti. Toteutuessaan Merikalliontaival palvelee kaikkia Keravalaisia, erityisesti Jokilaakson ja Kytömaan asuin- ja työpaikka-alueita.
Asuinrakennusten korttelialueet (A ja A/ys)
Asuinrakennusten korttelialueet (korttelit tai korttelin osat 835, 836, 840 ja 842) sijoittuvat pääosin Kytömaantien varteen. Suurin sallittu kerrosluku on kaksi, lukuun ottamatta korttelin 840 osaa, jolla kerrosluku saa olla enintään kolme. A-alueiden tehokkuusluku eli kerrosalan suhde tontin pinta-alaan vaihtelee välillä 0,3-0,6. A-kortteleilla
asuinrakentamista ei ole tarkoin määritetty. Korttelialueille voidaan sijoittaa pienkerrostaloja, rivitaloja, pientaloja, erillispientaloja tai muita kytkettyjä pientaloja, kuten
kaupunkipientaloja (townhouse-taloja). Rivitaloa tai kaupunkipientaloa rakennettaessa tontin tulee olla kooltaan vähintään 200 m2 asuntoa kohden. Tonttikoon ollessa
200 - 300 m2 asuntoa kohden luvan myöntämisen edellytyksenä on, että asemapiirroksessa on kyetty osoittamaan rakennuspaikan soveltuvuus.
Korttelissa 836 on /ys-merkintä, mille saa sijoittaa sosiaalitointa ja terveydenhuoltoa
palvelevia tiloja sekä palveluasumista, liike-, toimisto- ja yhteistiloja. Palveluasumista
toteuttaessa voidaan rakennusjärjestyksen mukaisesta huoneistojakaumasta ja asuntojen keskikokovaateesta poiketa.
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. Meluesteen suunnittelussa on huomioitava myös, että leikki- ja oleskelualueet sijoittuvat melukatveeseen
siten, että valtioneuvoston päätöksen 993/1992 mukaiset melutason ohjearvot saavutetaan.
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Korttelin 842 A-alueelle sijoittuu putkirasitteita, joille ei saa rakentaa. Korttelin 840 Aalueelle sijoittuu ojarasite, jota tulee hoitaa siten, että alueella oleva kasvillisuus ei
estä haitallisesti veden virtausta. Korttelin 835 A-alueella rakennusten tulee olla julkisivuiltaan ja rakenteiltaan pääosin puuta, muille A-kortteleille saa rakentaa kivitaloja.
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.
Tonttiliittymiä ei saa järjestää Kytömaantieltä. Tonttiliittymät on sijoitettava tonttikaduilta. Jakarandakadun ja Palisanterinkadun pihakatujen leveimpiin kohtiin on tarkoitus toteuttaa yhteisöllisiä toimintaympäristöjä (esim. istuskelupaikkoja sekä peli- ja
leikkivälineitä). Näihin kohtiin kaavassa on osoitettu tonttiliittymäkiellot. Korttelin 842
tonttiliittymän saa tarvittaessa toteuttaa LPA-alueen kautta.
Lisäksi A-alueiden suunnittelussa ja rakentamisessa on huomioitava asemakaavan yleiset määräykset, jossa on muun muassa määräyksiä rakennuksen arkkitehtuurista, julkisivujen värityksestä, kattomuodoista, valaistuksesta, meluntorjunnasta, energiaratkaisuista, autopaikoista ja hulevesistä.
Asuinkerrostalojen korttelialue (AK)
Asuinkerrostalojen korttelialueet (korttelit tai korttelinosat 835 ja 837-839) sijoittuvat
suunnittelualueen keskelle, keskeisen Finlandia-aukion ja Pilskeen ympärille. Kerrostalot toimivat osaltaan melumuurina Lahden moottoritien liikennemelua vastaan. Meluntorjunnallista syistä kaavassa mahdollistetaan myös rakennusten kytkeminen toisiinsa parvekkeilla. Yksin moottoritien reunaan rakennettava melueste ei vaimenna
liikennemelua riittävästi asuinkortteleiden leikki- ja oleskelualueita, vaan lisäksi tarvitaan kerrostaloja. Asuinkerrostaloalueilla suurin sallittu kerrosluku on viisi, mutta
myös matalampana toteutettavat kerrostalot ovat mahdollisia, kunhan huolehditaan
siitä, että kaavan melumääräykset toteutuvat. Asuinkerrostalojen tehokkuusluku vaihtelee välillä 0,9-1,22. Asemakaavassa osoitetun rakennusoikeuden lisäksi saa rakentaa
enintään 15 % tontin rakennusoikeudesta asumista palvelevia asunnon ulkopuolisia
varasto-, huolto-, kerho-, sauna- tai vastaavia tiloja rakennuksen kaikkiin kerroksiin tai
ullakolle. Lisäksi kortteleiden 837-839 kerrostalojen maantasokerrokseen saa rakentaa
rakennusoikeuden lisäksi enintään 100 k-m2 liike- ja toimistotiloja. Liike- ja toimistotilaan tulee olla oma sisäänkäynti kadulta.
AK-korttelialueilla säilytystiloja tulee asuntoa kohden rakentaa vähintään:
- ulkoiluvälinevarastoja yksiöissä 1,5 m2 ja muissa huoneistoissa 2 m2
- irtaimistovarastoja yksiöissä 1,5 m2 ja muissa huoneistoissa 2 m2
- lämmintä lastenvaunutilaa sisäänkäynnin yhteyteen yksiöissä 0,3 m2 ja muissa huoneistossa 0,5 m2.
Muinaisrannanpuistoon rajautuvilla korttelialueilla rakennusten tulee olla julkisivuiltaan pääosin puuta ja Kytömaantien varteen sijoittuvan korttelialueen 838 rakennusten tulee olla julkisivujen lisäksi myös rungoltaan pääosin puuta. Puukerrostalon suunnittelusta on käynnissä arkkitehtuurikilpailu, jonka tulokset julkaistaan lokakuussa
2024.
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Rakennusala on 2-4 metrin etäisyydelle korttelin rajasta, mille rakennukset voidaan
sijoittaa melko vapaasti huomioiden, että melunmääräykset leikki- ja oleskelualueilla
toteutuvat. Muinaisrannanpuistoon rajautuvilla korttelialueilla on lisämääräyksiä ulkoseinien sekä ikkunoiden ja muiden rakenteiden äänieristävyydestä sekä rakennuksen
sijoittumisesta kiinni muinaisrannanpuiston puoleiseen rakennusalan sivuun. Kytömaantien puoleiselle rakennusalan sivulle tulee rakentaa vähintään kolme metriä korkea suoja liikennemelua vastaan. Meluesteenä voi toimia viherhuone, talous-, tai varastorakennus, aita tai rakennuksen osa.
Kortteleiden 838 ja 839 tonttiliittymät tulee järjestää Kansanvallankadulta, huomioiden tonttiliittymäkiellot. Korttelin 837 tonttiliittymä tulee järjestää Pianonsoitajankadulta. Katualueiden risteysalueiden ja mutkien kohdilla kaavaan on osoitettu näkymäalueita, jolla istutus tai muu näkemäeste saa olla enintään 80 cm liikenneväylien korkeuksien yläpuolella.
Lisäksi AK-alueiden suunnittelussa ja rakentamisessa on huomioitava asemakaavan
yleiset määräykset, jossa on muun muassa määräyksiä rakennuksen arkkitehtuurista,
julkisivujen värityksestä, kattomuodoista, valaistuksesta, meluntorjunnasta, energiaratkaisuista, autopaikoista ja hulevesistä.
Asuinpientalojen korttelialue (AP/s ja AP-33)
Postlarsin vanha tilakeskus sijoittuu korttelin 834 pohjoisosaan, mikä on merkitty asemakaavaan asuinpientalojen korttelialueeksi, joka on kulttuurihistoriallisesti ja kaupunkikuvallisesti huomattavan arvokas (AP/s). Aluetta tulee hoitaa ja käyttää niin, että
kokonaisuuden kulttuurihistoriallinen ja kaupunkikuvallinen arvo säilyy. Postlarsin
kolme asuinrakennusta ja luhtiaitta on merkitty asemakaavaan suojeltavina rakennuksina, joita ei saa purkaa. Rakennukset ovat kaupunkikuvallisesti ja historiallisesti arvokkaita ja niiden korjaus- sekä muutostöiden tulee olla rakennuksen ominaisluonteeseen
sopivia niin, että rakennuksen kaupunkikuvallinen ja historiallinen arvo sekä ominaispiirteet säilyvät. Olemassa olevat talousrakennukset on merkitty asemakaavaan rakennusaloilla. Postarsin tilalle on asemakaavassa osoitettu kaksi uutta rakennuspaikkaa,
joiden sijoittelussa on pyritty huomiomaan, että vanhat asuinrakennukset eivät jää uuden asutuksen peittämiksi. Uusilla rakennuspaikoilla on rakennusoikeutta 220 k-m2 ja
suurin sallittu kerrosluku on I 1/2. Uudisrakennukset tulee olla julkisivuiltaan ja rakenteiltaan pääosin puuta. Uudisrakennusten tulee sopeutua ympäröivään rakennuskantaan kattomuodon, rakennusaineiden, värityksen, räystäskorkeuden ja julkisivujäsentelyn osalta. Lisäksi Postlarisin kiinteistölle on asemakaavassa osoitettu suojelumääräys (s-6), joka käsittää rakentamista koskevien määräyksien lisäksi Postlarsin piha-alueita.
1900-luvun puolivälin jälkeen rakennetut tilakeskukset (Seponmäki, Pyykkölä, Nötbacka ja Viikala) sekä Kirstinkadun uudet asuinalueet on merkitty asemakaavaan
asuinpientalojen korttelialueiksi, joille saa rakentaa kytkettyjä pientaloja ja erillisiä
pientaloja (AP-33). Vanhoissa tilakeskuksissa rakennusoikeudet ovat määritetty tarkoin rajatuin rakennusaloin ja suurimman sallitun kerrosluvun avulla. Viikalan tilalle
asemakaavassa on osoitettu ohjeellisella tonttijaolla yksi uusi rakennuspaikka, jolla rakennusoikeutta on 220 k-m2. Uusilla asuinpientaloalueilla tehokkuus on välillä 0,2-0,3
ja suurin sallittu kerrosluku on kaksi. Uudet asuinrakennukset voidaan toteuttaa myös
yksikerroksisina, kunhan huolehditaan siitä, että kaavan mukaiset melumääräykset
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toteutuvat. Kaikki AP-alueen uusien rakennusten tulee olla julkisivuiltaan ja rakenteiltaan pääosin puuta.
AP-alueen tontin tulee olla kooltaan vähintään 200 m2 asuntoa kohden. Tonttikoon
ollessa 200 - 300 m2 asuntoa kohden luvan myöntämisen edellytyksenä on, että asemapiirroksessa on kyetty osoittamaan rakennuspaikan soveltuvuus.
Kytömaantien puoleisille rakennusalan sivulle tulee rakentaa vähintään kolme metriä
korkea suoja liikennemelua vastaan. Meluesteenä voi toimia viherhuone, talous-, tai
varastorakennus, aita tai rakennuksen osa. Meluesteen suunnittelussa on huomioitava
myös, että leikki- ja oleskelualueet sijoittuvat melukatveeseen siten, että valtioneuvoston päätöksen 993/1992 mukaiset melutason ohjearvot saavutetaan. Muinaisrannanpuistoon rajautuvilla korttelialueilla on lisämääräyksiä ulkoseinien sekä ikkunoiden
ja muiden rakenteiden äänieristävyydestä.
Kirstinkadun varteen sijoittuvien AP-alueiden tonttiliittymä tulee järjestää Kirstinkadulta. Viikalan tilan uuden AP-tontin ja sen pohjoispuolelle sijoittuvan AP-tontin tonttiliittymät tulee järjestää Kirstinkadulta LPA-27-alueen kautta. Postlarsin tilakeskuksen
pohjoisempi olemassa oleva tonttiliittymä poistuu asemakaavan myötä, sen sijaan eteläisempi tonttiliittymä säilytetään. Myös Viikalan ja Nötbackan olemassa oleva tonttiliittymä säilytetään Kytömaantien kautta. Moottoritien läheisyydessä olevien tilojen
(Seponmäki ja Pyykkölän) ajoyhteys tontille tulee muuttumaan, kun Kivisillantie muuttuu asemakaavan myötä itäosaltaan kevytväyläksi. Asemakaavaehdotukseen on osoitettu uusi ohjeellinen ajoyhteys Porvoonkadun kautta, minkä sijainti tarkentuu vasta
Lahden moottoritien melunsuojauksen rakennesuunnittelun myötä. Samainen ajoyhteys tulee tulevaisuudessa toimimaan melusuojan huoltoyhteytenä.
Katualueiden risteysalueiden ja mutkien kohdilla kaavaan on osoitettu näkymäalueita,
jolla istutus tai muu näkemäeste saa olla enintään 80 cm liikenneväylien korkeuksien
yläpuolella.
Lisäksi AP-alueiden suunnittelussa ja rakentamisessa on huomioitava asemakaavan
yleiset määräykset, jossa on muun muassa määräyksiä rakennuksen arkkitehtuurista,
julkisivujen värityksestä, kattomuodoista, valaistuksesta, meluntorjunnasta, energiaratkaisuista, autopaikoista ja hulevesistä.
Erillispientalojen korttelialue (AO)
Asemakaavassa on esitetty ohjeellinen tonttijako, jonka mukaan erillispientalotontteja
muodostuu yhteensä 13. AO-tontit sijoittuvat kortteleihin 841 ja 843 pihakatujen varteen. Erillispientalojen tonttitehokkuus on luokkaa 0,3-0,45. Tonttien rakennusoikeus
on 180 k-m2 per tontti, lukuun ottamatta Palisanterikadun kahta pohjoisinta tonttia,
joissa rakennus oikeutta on 200 k-m2 per tontti. Suurin sallittu kerrosluku on kaikilla
tonteilla kaksi. Tontit ovat pienimmillään noin 410 m2 kokoisia ja suurimmillaan noin
620 m2. Kartanon pihapiirin läheisyyteen sijoittuvan korttelin 843 rakennusten tulee
olla julkisivuiltaan ja rakenteitaan pääosin puuta, muilla erillispientalojen kortteleilla ei
ole puu-määräystä. AO-tonttiliittymät tulee järjestää pihakaduilta.
Kaikkiin erillispientaloihin saa rakentaa sivuasunnon, joka on kerrosalaltaan enintään
80 k-m2. Edellytyksenä sivuasunnolle on, että se rakennetaan pääasunnon yhteyteen
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tai sen pihapiiriin siten, että rakennuksilla on yhteinen vesihuolto, tieliittymä, sisäänkäyntipiha ja piha-alue. Sivuasunnon ja pääasunnon tulee muodostaa rakennusmateriaaleiltaan ja arkkitehtuuriltaan yhtenäisen kokonaisuus.
Korttelin 843 eteläosan kahdelle AO-tontille sijoittuu muinaismuistolailla (295/1963)
rauhoitettu kiinteä muinaisjäännös (kts. selostuksen kohta 2.11).
Lisäksi AO-alueiden suunnittelussa ja rakentamisessa on huomioitava asemakaavan
yleiset määräykset, jossa on muun muassa määräyksiä rakennuksen arkkitehtuurista,
julkisivujen värityksestä, kattomuodoista, valaistuksesta, meluntorjunnasta, energiaratkaisuista, autopaikoista ja hulevesistä.
Lähipalvelurakennusten korttelialue (PL-4)
Postlarsin tilakeskuksen läheisyyteen, Kirstinkadun päähän on asemakaavassa merkitty lähipalvelurakennusten korttelialue, jolle saa sijoittaa päiväkodin sekä asukkaita
palvelevia työ- ja harrastetiloja (PL-4). Alueelle on tarkoitus toteuttaa viisi ryhmäinen
yksityinen päiväkoti. Päiväkotitontti on pinta-alaltaan 1 957 m2 ja tehokkuusluku on
0,55 eli rakennusoikeutta tontille muodostuu 1 076 k-m2. Päiväkoti tulee olla julkisivuiltaan ja rakenteitaan pääosin puuta. Tontin itäosaan on rakennettava vähintään
kaksi kerroksinen rakennus, jonka itäpuoleisten ulkoseinien sekä ikkunoiden ja muiden
rakenteiden ääneneristävyyden liikennemelua vastaan on oltava vähintään 32 dB(A).
Päiväkodin pysäköintipaikat on kaavassa osoitettu LPA-27 alueelle. Osa saattoliikenteen autopaikoista voidaan sijoittaa Kirstinkadulle. Lasten leikkipihat sijoittuvat osittain omalle tontille ja osittain yleiselle puistoalueelle, joka varataan päivisin ensisijaisesti päiväkodin käyttöön. Ilta-aikaisin leikkipihat ovat avoimia kaikille.
Lisäksi PL-alueen suunnittelussa ja rakentamisessa on huomioitava asemakaavan yleiset määräykset, joissa on muun muassa määräyksiä rakennuksen arkkitehtuurista, julkisivujen värityksestä, kattomuodoista, valaistuksesta, meluntorjunnasta, energiaratkaisuista, autopaikoista ja hulevesistä.
Toimitilarakennusten korttelialue (KTY/me)
Kaava-alueen pohjoisosaan, kortteliin 833 on kaavassa osoitettu toimitilarakennusten
korttelialue, jolle tulee toteuttaa melunsuojausta maantien liikennemelua vastaan
(KTY/me). Moottoritien varren meluratkaisut tulee limittää tai kytkeä toisiinsa niin,
ettei melu pääse niiden väleistä kantautumaan länsisuuntaan. KTY/me-alue on pintaalaltaan 20 595 m2 ja tehokkuusluku on 0,7 eli rakennusoikeutta muodostuu
14 417 k-m2. Rakennusoikeudesta saa käyttää pääkäyttötarkoitusta palvelevaa näyttely- ja myyntitilaa enintään 200 k-m2. Suurin sallittu kerrosluku on kaksi. KTY/mealueelle on määritetty rakennuksen vähimmäiskorkotaso, jonka on +42,1 metriä
(N2000). Vähimmäiskorkotaso perustuu liikennemeluselvityksessä määritettyyn vähimmäiskorkotasoon, jolla saadaan riittävä melusuoja KTY/me-tontin länsipuolelle.
KTY/me-tontin länsi- ja etelärajaan on kaavassa merkitty istutettava alueen osa, joka
tulee suunnitella alueen maisemalliset arvot huomioiden. Alueelle tulee istuttaa puita
ja pensaita. Alue tulee pitää kasvullisena ja huolitellussa kunnossa. KTY/me-alueen
pohjoisosaan sijoittuu 110 kW ilmajohtoa ja maanalaista johtoa varten varatut alueen
osat. KTY/me-alueen läpi tulee mahdollistaa melusuojan huoltoyhteys.
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Rakennukset on suunniteltava arkkitehtuuriltaan korkeatasoisiksi ja laadukkaiksi. Alin
sallittu rakentamiskorkeus (kosteudelle alttiit rakennusosat) on +35,15 metriä N2000.
Rakennuksen sijoittuessa lähemmäksi kuin 50 metriä moottoritien ajoradan keskilinjasta, tulee moottoritien reunaympäristön suunnittelussa huomioida Väyläviraston ohjeet muun muassa suistumistilanteisiin varautumisesta. Jätehuoltotilat on sijoitettava
rakennuksiin tai katoksiin ja ulkovarastointi on kielletty.
Ajoyhteys tontille on mahdollista järjestää Kytömaantieltä vanhan tiepohjan päälle.
Lisäksi KTY/me-alueen suunnittelussa ja rakentamisessa on huomioitava asemakaavan
yleiset määräykset, joissa on muun muassa määräyksiä rakennuksen arkkitehtuurista,
julkisivujen värityksestä, kattomuodoista, valaistuksesta, meluntorjunnasta, energiaratkaisuista, autopaikoista ja hulevesistä.
Keravan kartanoympäristön puisto (VYL/s)
Keravan kartanoympäristö on kaavassa merkitty pääkäyttötarkoitukseltaan puistoksi,
joka on kulttuurihistoriallisesti ja kaupunkikuvallisesti huomattavan arvokas. Aluetta
tulee hoitaa ja käyttää niin, että kokonaisuuden kulttuurihistoriallinen ja kaupunkikuvallinen arvo säilyy. Alueelle 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 ympäristön olemassa oleva pääpolkuverkosto
on merkitty asemakaavaan ohjeellisina jalankulkureitteinä.
Keravan kartanon pohjoispuoleinen metsikkö on merkitty asemakaavan luonnon monimuotoisuuden kannalta erityisen tärkeiksi alueiksi.
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. Pilske-altaan tarkoituksena on viivyttää ja puhdistaa hulevesiä
ennen niiden johtamista Keravan jokeen.
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Kuva 7. Pilske-altaan luonnos 21.5.2021 Ramboll Oy
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. Alueelle on suunniteltu
hulevesikosteikko, joka on nimetty asemakaavassa Sävelvirrankosteikoksi. Kosteikossa
puhdistetaan hulevesiä rehevän kasvillisuuden avulla. Kosteikon läheisyyteen asemakaavassa on osoitettu ohjeellinen uimarannan ja yleisen saunan paikka. Mikäli alueelle
rakennetaan uimaranta, edellyttää se vesiluvan, jonka yhteydessä on laadittava mm.
vuollejokisimpukkaselvitys. Lisäksi puistoon on tarkoitus sijoittaa viljelypalstoja, leikkipuisto, urheilupaikkoja sekä polkuverkostoa. Melulle herkät toiminnat kuten leikkipuisto on kaavaehdotuksessa merkitty ohjeellisella aluemerkinnällä puistoalueen
osaan, jossa liikennemelu on vähäisintä.
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Kuva 8. Sävelvirrankosteikon luonnos 21.5.2021 Ramboll Oy
Lähivirkistysalue (VL)
VL-alueita kaavasta löytyy neljä, joista Postlarsin tilan välittömään läheisyyteen sijoittuva VL-alue on nimetty Mustanruusunpuistoksi. Sävelvirranpolun molemmille puolille
on kaavassa osoitettu lähivirkistysalueet, joiden kautta Keravan keskustan hulevedet
johdetaan Sävelvirranojan kautta Pilskeeseen ja edelleen Keravanjokeen. Hulevesiä
viivytetään alueelle rakennettavassa viherpainanteessa, jonka tarkoituksena on myös
puhdistaa hulevesiä. Kytömaantieltä pyritään saamaan näkymäakseli Keravan kartanolle. VL-alueelle on merkitty myös ohjeellinen polkuverkko.
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Kuva 9. Kytömaantieltä avataan näkymä Keravan kartanolle, 25.3.2021 Pekka Halme
Lähivirkistysalue (VL/s)
Keravan kartanon ja Keravanjoen välinen Apilapuisto on asemakaavassa merkitty lähivirkistysalueeksi, joka tulee säilyttää luonteeltaan avoimina. Alueen suunnittelussa tulee ottaa huomioon alueen kulttuurihistoriallinen luonne ja kaupunkikuvallinen merkitys. Apilapuistoon on merkitty ohjeellinen polkuverkosto ja viljelypalstoja varten varattuja alueen osia.
Maantien alue (LT-2)
Lahden moottoritie on asemakaavassa osoitettu maantien alueeksi. Kaava-alueen rajautuu idästä maantien kesivaiheille. Maantien itäosa on jätetty kaava-alueen ulkopuolelle, koska Jokilaakson Kivisillan asemakaavan tarkoituksena ei ole ratkaista moottoritien mahdollista laajempaa tilanvaraustarvetta eikä itäpuolen melunsuojausta.
Moottoritien itäpuolella on vireillä Porvoon- ja Kaskelantien liikennejärjestelyjä käsittävä asemakaava (2364), jonka yhteydessä tutkitaan moottoritien itäpuoleista meluntorjuntaratkaisua.
Kaavaehdotuksessa maantiealuetta on joiltakin osin pienennetty, jotta melusuoja saadaan pääosiltaan sijoittumaan maantiealueen ulkopuolelle. Moottoritien melusuojan
sijoittumisesta ja maantiealueen pienentämisestä on järjestetty neuvottelut 26.3.2021
ELY-keskuksen kanssa. Neuvotteluissa todettiin, että Keravan kaupunki voi jatkaa asemakaavan valmistelua ja melusuojauksen rakennesuunnittelua alueelle laadittujen periaatesuunnitelmien mukaisesti.
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Porvoontien ja Lahden moottoritien eritasoristeys on merkitty asemakaavan e-merkinnällä ja Keravanjoen alitus on merkitty e-w-merkinnällä. Siltojen kohdalle asemakaavassa sallitaan kaksi metriä korkeiden meluesteiden rakentaminen maantiealueelle.
Meluesteiden rakennesuunnittelut ovat käynnistyneet ja niitä laaditaan yhteistyössä
ELY-keskuksen ja Väyläviraston kanssa.
Yleinen pysäköintialue (LP)
Kivisillantien eteläpuolelle sijoittuu yleinen pysäköintialue, joka on tarkoitettu palvelemaan Keravan kartanon ja virkistysalueiden käyttäjiä. LP-alueen osaan sijoittuu mahdollisesti pilaantuneita maa-alueita, jotka on asemakaavaan merkitty tutkittavaksi ja
tarvittaessa puhdistettaviksi ennen rakentamista. Lisäksi alueelle sijoittuu maanalaisia
johtoja ja ohjeellinen alueen osa, jolle saa sijoittaa puistomuuntamon. Puistomuuntamo on toteutettava kokonaisratkaisuiltaan ja pintamateriaaleiltaan erityisen korkeatasoisesti. Kaava-alueiden rakentamisvaiheessa pysäköintialuetta on tarkoitus hyödyntää rakennusjätteiden lavakeräyspisteinä. Pysäköintialuetta voidaan hyödyntää myös
osana asuntomessuaikaisia järjestelyjä.
Autopaikkojen korttelialue (LPA/ah)
Autopaikkojen korttelialueet sijoittuvat kokoojakadun (Kytömaantien) läheisyyteen.
Autopaikkojen sijoittelulla pyritään vähentämään liikennöintiä tontti- ja pihakaduilla.
Autopaikkojen lisäksi alueille saa sijoittaa asumista palvelevia tiloja kuten esimerkiksi
jätteenkeräyspisteitä ja pyöräkatoksia. LPA-alueille on mahdollista toteuttaa myös
kaupungin palveluille pop-up tiloja tai esimerkiksi postipakettiautomaatteja tai elintarvikekaupan toimituspalveluiden kylmäpisteitä asuinkortteleita palvelemaan. Osalle
korttelialueille on määrätty, että puolet autopaikoista tulee sijoittaa LPA-alueille ja
puolet omalle tontille.
Autopaikkojen korttelialue (LPA-27)
Kirstinkadun varteen sijoittuva autopaikkojen korttelialue varataan ensisijaisesti korttelin 834 PL-alueen pysäköintiin. Pysäköintialueen läpi on osoitettu ajoyhteys kahdelle
AP-tontille.
Suojaviheralue (EV)
Kytömaantien eteläosan kadun linjausta joudutaan muuttamaan, jotta Porvoonkadun
ja rautatien tasoristeys voidaan muuttaa eritasoristeykseksi. Kytömaantien nykyinen
liittymäkohta Porvoontieltä muutetaan asemakaavassa suojaviheralueeksi.
Suojaviheralue (EV/me)
Moottoritien reunassa meluisimmat viheralueet ovat merkitty asemakaavaan suojaviheralueiksi, joille tulee rakentaa melusuojausta maantien liikennemelua vastaan
(EV/me). Kaavaan on merkitty meluesteen likimääräinen sijainti ja meluesteen vähimmäiskorkeus +5,5 metriä maantien tasausviivasta. Meluesteen huoltoa varten asemakaavaan on merkitty ohjeellinen ajoyhteys. Moottoritien melunsuojaratkaisu ja meluesteen huoltoyhteys tarkentuvat melusuojan rakennesuunnittelun myötä.
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Suojaviheralueen kasvillisuutta tulee säilyttää mahdollisuuksien mukaan. Alueelle tulee istuttaa monipuolista kasvillisuutta siten, että Keravanjokilaakson maisemalliset
arvot säilyvät. Alueelle tulee tehdä erillinen maisemointisuunnitelma. Keravanjoen
varteen on kaavassa merkitty suojaviheralue (sv-1), joka ehkäisee rannan eroosiota ja
ravinteiden huuhtoutumista jokeen. Olemassa olevaa kasvillisuutta tulee hoitaa ja uudistaa siten, että sen maisemallinen ja ekologinen merkitys säilyy.
Maa- ja metsätalousalue (M)
Korttelin 844 eteläpuolelle sijoittuu yksityisessä omistuksessa olevia rakentamattomia
kiinteistöjä, jotka ovat asemakaavassa osoitettu maa- ja metsätalousalueiksi. Alueelle
sijoittuu kivikautinen asuinpaikka, joka on muinaismuistolailla (295/1963) rauhoitettu.
Alueen kaivaminen on kielletty ja aluetta koskevista tai siihen liittyvistä suunnitelmista
on pyydettävä museoviranomaisen lausunto.
Vesialue (W)
Keravanjoki on osoitettu kaavassa vesialueeksi (W). Vesialueen rajaus noudattaa Keravanjoen rantaviivaa. Mikäli Keravanjoen uomaan kohdistuu muutostöitä, edellyttää se
vesiluvan, jonka yhteydessä tulee laatia mm. vuollejokisimpukkaselvitys. Keravanjoki
risteää Lahden moottoritien, Kivisillan kevytväylän ja Porvoonkadun kanssa, mitkä on
merkitty asemakaavaan merkinnällä e-w.
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 4 400 ajoneuvoa vuorokaudessa. Kytömaantieltä liikenteestä pääosa ohjautuu Porvoonkatua Keravan keskustan suuntaan, mutta erityisesti ruuhka-aikoina liikennettä suuntautuu myös Porvoontietä Lahdentielle. Porvoonkadun liikennemäärä
on nykytilanteessa noin 8 500 ajoneuvoa vuorokaudessa. Lahden moottoritien sijoittuu suunnittelualueen itäosaan, jossa liikennemäärät ovat nykytilassa 35 400 ajoneuvoa vuorokaudessa. Nopeusrajoitukset ovat moottoritiellä 120 km/h ja Porvoontiellä
50 km/h ja Kytömaantiellä ja Koivulantiellä 60 km/h.
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Suunnittelualueen läheisyyteen sijoittuu Kerava-Sköldvik rata, jossa kulkee nykyisin
pääasiassa säiliövaunukuljetuksia. Rata on tarkoitus avata tulevaisuudessa myös henkilöliikenteelle, jolloin nykyinen Porvoontien ja junaradan tasoristeys on syytä muuttaa alikuluksi.
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
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
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.
Tonttikatujen katualuevaraukset vaihtelevat leveydeltään 10-25 metriä. Leveimmille
paikoille voidaan sijoittaa muun muassa yhteisöllisiä oleskelu- tai leikkitiloja. Kytömaantieltä kaava-alueelle on neljä ajoneuvoliittymää tonttikaduille ja kaksi tonttiliittymää. Alueen sisäinen liikenne on rakenteeltaan hajautettua. Jokaiselta tonttikadulta
on pyritty järjestämään välitön jalankulku- ja polkupyöräyhteys Keravanjoen virkistysalueille ja Kytömaantielle. Jakarandakatu ja Palisanterikatu ovat kaavassa merkitty pihakaduiksi, joissa jalankulkijoilla on esteetön liikkumisoikeus kaikilla pihakadun osilla
ja ajoneuvojen kuljettajilla on väistämisvelvollisuus heihin nähden.
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Kuva 10. Katunäkymä hidaskadulta: Jakarandakatu, Pekka Halme 2020
Kaava-alueen ja muut lähiseudun suunnitellut kehittämishankkeet nostavat liikennemäärän Porvoonkadulla noin 9 300 ajoneuvoon vuorokaudessa ja Kytömaantiellä noin
6 000 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 (Merikalliontaival). Merikalliontaival palvelee toteutuessaan kaikkia Keravalaisia, erityisesti Jokilaakson asuinalueita ja puiston käyttäjiä. Merikalliontaivalta jatketaan tulevaisuudessa aina Koivulantielle saakka, jolloin se tulee palvelemaan myös 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 ap/as
- Erillispientalot 1 ap/as
- Palveluasunnot ja -tilat 1 ap / 200 k-m2
- Päiväkodit 1 ap / 100 k-m2
- Liike- ja toimistotilat 1 ap / 50 k-m2
- Teollisuustilat 1 ap / 100 k-m2
- Varastotilat 1 ap / 250 k-m2
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Vähintään puolet uusien asuinrakennusten tontille rakennettavista autopaikoista tulee
sijoittaa katettuun tilaan.
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/pysäköintiyhtiö perii tonttien haltijoilta käyttökorvauksen.
Mikäli AO-tontin omistajalla on tarvetta kakkosautolle, tulee se sijoittaa LPA-alueelle,
mistä kaupunki/pysäköintiyhtiö perii tontin haltijalta käyttökorvauksen.
Mikäli asukkailla ei ole autolle/autoille tarvetta, voidaan autopaikan ratkaisu esittää
rakennusluvan yhteydessä siten, että pysäköintiin osoitettua aluetta voidaan käyttää
oleskeluun tai esimerkiksi laatikkoviljelyyn, kunhan se on mitoitukseltaan ja pohjarakenteiltaan sellainen, että tila voidaan vähäisin toimenpitein ottaa autojen pysäköintikäyttöön.
Jos tontti liittyy pysyvästi yhteiskäyttöautojärjestelmään tai osoittaa muulla tavoin varaavansa asukkaille yhteiskäyttöautojen käyttömahdollisuuden, voidaan autopaikkojen kokonaismäärästä vähentää 6 ap yhtä yhteiskäyttöautopaikkaa kohti.
A-, AK-, AP-alueilla autopaikat saadaan sijoittaa tonttijaosta riippumatta.
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 oppimisympäristöä, 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
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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
työ- tai harrastustiloja. Kytömaan lähipalvelujen alue ei ole vielä toteutunut.

Kuva 11. Lähipalvelut; koulut (sininen), päiväkodit (oranssi) ja päivittäistavarakaupat
(punainen).
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.

26
Kirstinkadulle sijoittuvaan lähipalvelurakennusten korttelialueelle saa sijoittaa päiväkodin sekä asukkaita palvelevia työ- ja harrastetiloja. Finlandia-aukiolle saa rakentaa
yksikerroksien liiketilan, joka saa olla kerrosalaltaan enintään 50 k-m2. Kerrostalokortteleiden 837-839 maantasokerrokseen saa rakentaa kullekin korttelille rakennusoikeuden lisäksi enintään 100 k-m2 liike- ja toimistotiloja. Kortteliin 836 saa sijoittaa sosiaalitointa ja terveydenhuoltoa palvelevia tiloja sekä palveluasumista, liike-, toimisto- ja
yhteistiloja. Korttelin 836 kerrosalasta saadaan käyttää enintään 100 k-m2 liiketilaa
varten. Moottoritien varteen sijoittuvaan toimitilarakennusten korttelialueelle 833 saa
sijoittaa pääkäyttötarkoitusta palvelevaa näyttely- ja myymälätilaa, jota saa olla enintään 200 k-m2.
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 Merikalliontaival. Kartanon alueen reitistöjä parannetaan ja suunnittelun lähtökohtana käytetään esteettömyyttä. Korttelialueelle 836 saa sijoittaa palveluasumista kuten vanhusten palvelutalon, jonka ympärillä olevat katutilat ja aukiot on
suunniteltu esteettömiksi.
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 koko Jokilaakson Kivisillan alue on merkitty maisemallisesti arvokkaaksi alueeksi. Myös Keravan viherkaavaan alue on merkitty maisemallisesti arvokkaaksi alueeksi.
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Kuva 12. 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 Kytömaantien länsipuolella.
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Kuva 13. Panoraamanäkymä kivisillalta Keravan kartanon suuntaan
Kaavaratkaisu
Maisemallisesti arvokkaat jokilaakson viljelymaisemat on asemakaavassa osoitettu
puisto- ja lähivirkistysalueiksi, joilla maisema tulee säilyttää luonteeltaan avoimena.
Viheralueiden suunnittelussa tulee ottaa huomioon kulttuurihistoriallinen luonne ja
kaupunkikuvallinen merkitys. Asemakaavan liitteenä on esitetty koko kaava-alueen
havainnekuva, jossa on esitetty virkistysalueiden ideasuunnitelma. Ideasuunnitelmassa on pyritty ottamaan huomioon alueen kulttuurihistoriallinen luonne ja kaupunkikuvallinen merkitys osoittamalla alueelle muun muassa aurinkokukkapeltoja, niittyjä
ja avoimina säilytettäviä maisema-alueita sekä useita viljelypastojen alueita, jotka takaavat alueen säilymisen osittain myös tulevaisuudessa viljelymaana. Kaavassa määrätään, että koko kaava-alueen yleisten alueiden, rakennusten ja rakennelmien suunnittelussa on otettava huomioon alueen kulttuurihistorialliset ja maisemalliset arvot. Rakentamattomat tontinosat tulee osoittaa asukkaille viljelyalueiksi tai istuttaa. Istutuksissa tulee suosia paikalla ja lähiympäristössä olevia lajeja sekä hyötykasveja, kuten
hedelmäpuita ja -pensaita. Myös puujulkisivumääräyksellä on pyritty yhteensovittamaan uudisrakentaminen kulttuurihistoriallisiin arvoihin.
Moottoritien reunaan on rakennettava huomattavan korkea melunsuoja maantien
meluavastaan. Melunsuojaratkaisut ovat meluvallit, rakenteelliset meluaidat sekä toimitilarakennukset. Melusuojat on pyritty asemakaavassa sovittamaan maisemallisesti
arvokkaaseen alueeseen erilaisin istutusmääräyksin. Suojaviheralueille määrätään säilyttämään olemassa olevaa kasvillisuutta mahdollisuuksien mukaan ja alueelle tulee
istuttaa monipuolista kasvillisuutta. Meluesteenä toimivan toimitilarakennusten korttelialueen etelä- ja länsirajalle on kaavassa määrätty istutettava alueen osa, joka tulee
suunnitella alueen maisemalliset arvot huomioiden. Alue tulee pitää kasvillisena ja
huolitellussa kunnossa.
Luonnonympäristö
Lähtökohdat
Ympäristösuunnittelu Enviro Oy on tehnyt suunnittelualueelle vuonna 2014 luontoselvityksiä, joissa Myllypuron meanderilaakso, Keravan kartanon puisto ja Kivisillan kosteikkopoukamat on luokiteltu arvokkaiksi luontokohteiksi. Jokilaakson Kivisillan asemakaavan yhteydessä alueelle tehdään tarkentava luontoselvitys, joka valmistuu kesän 2021 aikana. Asemakaavan ehdotusvaiheessa luontoselvityksestä on valmistunut
väliraportti, jossa on tutkittu saukon esiintymistä, pesimälinnustoa, kasvillisuutta ja
luonnonoloja sekä arvokkaita luontokohteita ja merkittäviä kasvilajeja. Selvityksen optiona on myös muita selvitettäviä eläimistöä, kuten viitasammakko ja direktiivilajeihin
kuuluvat perhoset. Selvitystarvetta arvioidaan luontoselvityksen maastokäyntien yhteydessä. Luotoselvityksen loppuraportti valmistuu ennen kaavan
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hyväksymiskäsittelyä ja se lisätään kaavaselostuksen liitteisiin. Luontoselvityksen valmistuttua järjestään tarvittaessa viranomaisneuvottelut mm. Keksi-Uudenmaan Ympäristökeskuksen kanssa. Kaavaehdotuksen selostuksen liitteenä on vuonna 2024 tehdyt
luontoselvitykset sekä väliraportti uudesta luontoselvityksestä (liitteet 5d-5f).
Pääosa selvitysalueesta on peltoa ja pihapiirejä; puustoisia kuvioita on ainoastaan alueen itäreunalla. Jokivarressa on paikoin pajupensaikkoa. Alustavassa uudessa inventoinnissa ei tavattu luonnonsuojelulain 29 §:n mukaisia suojeltuja luontotyyppejä, vesilain 2 luvun 11 §:n mukaisia ja 3 luvun 2 §:n mukaisia pienvesikohteita, metsälain 10
§:n mukaisten elinympäristöjen kriteerit, METSO-ohjelman kriteerit (Syrjänen ym.
2016) tai LAKU-kriteerit (Salminen & Aalto 2012) täyttäviä kohteita, uhanalaisia tai silmälläpidettäviä luontotyyppejä (Kontula & Raunio 2018a, b) eikä muita arvokkaita
luontokohteita.
Uhanalaisista eläimistä alueelle on havaittu saukon jälkiä, mutta merkkejä pesästä tai
levähtämispaikoista ei kuitenkaan ole. Linnuston osilta selvitykset ovat vielä kesken.
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.
Kaava-alueen ulkopuolella, pohjoisessa 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.
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Kuva 14. Luontoselvityksessä esitetty arvokas Myllypuron meanderilaakson rajaus,
joka sijoittuu Jokilaakson Kivisillan kaava-alueen läheisyyteen
Keravan kartanopuisto on kaupungin muista Jokilaakson luontokohteista poiketen
kulttuurivaikutteinen. Kartanon pohjoispuolella on puistomainen metsäkumpare,
jonka ylispuustona on varttunutta kuusta, koivua ja joitakin mäntyjä.

Kuva 15. Luontoselvyksessä esitetty arvokas Keravan kartanon puiston rajaus
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Kaava-alueen välittömään läheisyyteen, vanhan kivisillan eteläpuolelle sijoittuu tulvavaikutteisia poukamia, joissa on monipuolinen kosteikkokasvillisuus. 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 16. Luontoselvyksessä esitetyt Kivisillan kosteikkopoukamien rajaukset, jotka
sijoittuvat Jokilaakson Kivisillan kaava-alueen välittömään läheisyyteen
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.
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Kuva 17. Ekosysteemipalvelut, mitä tummempi alue on, sitä enemmän ekosysteemiarvoja alueelle sijoittuu
Kaavaratkaisu
Keravan kartanon pohjoisosaan sijoittuva kulttuurivaikutteinen luontokohde on merkitty asemakaavaan luonnon monimuotoisuuden kannalta erityisen tärkeäksi alueeksi.
Alueen käyttöä suunniteltaessa ja toteutettaessa on otettava huomioon luonnon monimuotoisuuden kannalta tärkeiden elinympäristöjen ja eliölajiesiintymien säilyttämisedellytykset. Lisäksi koko kartanon ympäristöä koskee suojelumääräys (s-8), jossa
määrätään, että 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.
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Keravanjoen varteen asemakaavassa on merkitty suojaviheralue, joka ehkäisee jokirannan eroosiota ja ravinteiden huuhtoutumista jokeen. Olemassa olevaa kasvillisuutta tulee hoitaa ja uudistaa siten, että sen maisemallinen ja ekologinen merkitys
säilyy.
Ekologiset yhteydet on asemakaavassa huomioitu osoittamalla virkistys- ja puistoalueet yhtenäisinä ja toisiinsa kytkeytyvinä alueilla. Koko kaava-alueen läpi on osoitettu
laaja-alainen viherkäytävä pohjoiseteläsuunnassa. 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 Merikalliontaipaleena, joka
toimii alueen pääkevytväylänä. Polkuverkoston rakentaminen vähentää maankulumista.
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, joka sijaitsee kaava-alueen läheisyydessä. 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 avoojien kautta Keravanjokeen. Suunnittelualueen ojiin johdetaan hulevesiä myös Keravan keskustasta ja Kalevasta.
Keravanjoki saattaa aiheuttaa tulvavaaraa uoman välittömässä läheisyydessä. Kuvassa
18 on esitetty ennustettu tulva-alue keskimäärin kerran 100 vuodessa toistuvalla tulvalla. Alimman rakentamiskorkeuden määrittämisessä jokivesistöissä lähtökorkeus on
keskimäärin kerran 100 vuodessa sattuvan tulvan korkeus, johon lisätään harkinnanvarainen vesistön ominaispiirteistä johtuva varmuusvara yksi metri. Jokivesistöissä on
suuri jääpato- tai suppotulvien esiintymisen riski, minkä vuoksi varmuusvara on tarpeen huomioida.
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Kuva 18. Keravanjoen tulvavaarakartta HW 1/100 sekä varmuusvara (ymparisto.fi
05/2021)
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 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.
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Kaavaratkaisu
Keravanjoki on merkitty asemakaavaan vesialueeksi (W). Keravanjoen tulvavaara-alueille ei ole osoitettu asuinrakentamista. Toimitilarakennusten korttelialue sijoittuu
tulva-alueelle, jolla kaavassa on huomioitu alin sallittu rakentamiskorkeus. Määräyksessä on huomioitu kerran sadassa vuodessa tapahtuva tulva metrin varmuusvaralla.
Myös ohjeellisella rakennusalalla merkitty yleissauna ja huoltotilat sijoittuvat tulvariskialueelle. Saunarakennuksen läheisyyteen on merkitty 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. 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 asukkaiden virkistymismahdollisuuksia. Hulevedet pyritään
ensisijaisesti käsittelemään ja hyödyntämään tonteilla, mitkä johdetaan edelleen alueen sisälle sijoittuviin yleisiin hulevesien viivytysrakenteisiin.
Hulevesien hallinnasta on annettu asemakaavassa määräykset:
• Yleisten pysäköintialueiden (LP) hulevedet tulee johtaa hulevesijärjestelmään
öljynerotuskaivojen kautta.
• Kaava-alueen hulevesiä tulee viivyttää yleisillä alueilla siten, ettei kaava-alueelta ulos johdettavat vesimäärät oleellisesti lisäänny alueen rakentamisen
myötä.
• Hulevesien hallinnassa on huomioitava, ettei kaava-alueelta ulos johdettavan
veden laatu 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 m 3 hulevettä jokaista
100 m2 läpäisemätöntä pintaa kohden. Hulevesien viivytysrakenteet tulee
suunnitella tyhjentyviksi 12-24 tunnin kuluessa sateen loppumisesta alueellisiin
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, jonka voi korvata istuksin varustetulla kattoterassilla. Viherkattomääräyksillä pyritään hulevesien viivyttämiseen.
Rakentamattomat tontinosat tulee osoittaa asukkaiden viljelyalueeksi tai istuttaa. Istutuksissa tulee suosia paikalla ja lähiympäristössä olevia lajeja sekä hyötykasveja, kuten
hedelmäpuita ja -pensaita. Istutusmääräyksellä pyritään parantamaan hulevesien
imeytymistä.
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Kestävyys, ilmastoviisaus, vähähiilisyys ja ekologisuus
Lähtökohdat
Keravan kaupunki on liittynyt kaupunginjohtajien energia- ja ilmastosopimukseen ja
laatinut sopimuksen edellyttämän kestävän energiankäytön ja ilmaston toimintasuunnitelman (SECAP) vuonna 2021. Kaupungin tavoitteena on vähentää energian käytön
ja tuotannon sekä liikenteen kasvihuonekaasupäästöjä vähintään 60 prosenttia vuoteen 2030 mennessä. Lisäksi kaupunki osallistuu Euroopan komission rahoittamaan
viisivuotiseen MAtchUP-hankkeeseen (2017-2022), jossa suunnitellaan ja toteutetaan
Ilmastonmuutoksen hillinnän toimenpiteitä.
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 ja
Nikkarinkruunu.
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 ja kaupunkilaisten
osallistamista. Hankkeeseen osallistuvat seitsemän eurooppalaista kaupunkia toimivat
edelläkävijöinä kehittäessään ja kokeillessaan eri toimenpiteitä kasvihuonekaasupäästöjen vähentämiseksi.
MAtchUpissa toimenpiteet jakaantuvat eri kokonaisuuksiin: 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 mukaisia tavoitteita, joissa hyödynnetään olemassa olevan kaupunkirakenteen, tieverkoston, kunnallistekniikan ja
palvelujen läheisyyttä. Kaupunkirakenteen tiivistäminen parantaa joukkoliikenteen
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sekä lähipalveluiden kehittymistä. Uudet laadukkaat kevyen liikenteen yhteydet, hyvät
joukkoliikenneyhteydet ja yhteiskäyttöautot sekä palvelujen läheisyys vähentävät yksityisautoilua ja sen tarvetta.
Asemakaavan kaikkia alueita koskee yleismääräys: Alueen ratkaisujen tulee noudattaa
kestävän kehityksen periaatteita. YK:n määrittämien kestävän kehityksen tavoitteiden
mukaisesti kestävyyteen pyritään niin talouden, ihmisten hyvinvoinnin kuin ympäristönkin kannalta. Alueelle tulevien ratkaisujen kestävyyttä tullaan edellyttämään tarkemmin tontinluovutusehdoissa ja alueelle laadittavalla rakentamistapaohjeessa.
Tonttihaku on tarkoitus toteuttaa pisteytysjärjestelmällä, jossa painottuvat kestävän
kehityksen periaatteet.
Kaavan hulevesiratkaisut perustuvat luonnonmukaisiin hallintamuotoihin, joilla pyritään ehkäisemään tulvia ja parantamaan vesien laatua. Viherkatot ja kasvillisuus tonteilla sekä yleisillä alueilla hyödyntävät tehokkaasti sadevettä ja edesauttavat näin hulevesijärjestelmän toimintaa.
Rakennusten suurimmat ympäristövaikutukset muodostuvat rakennusten käytön aikana ja suunnittelulla on tässä ratkaiseva merkitys. Rakentamisen tulee olla resurssitehokasta, valittujen ratkaisujen käyttöiät mahdollisimman pitkiä sekä käytettävissä uudelleen sellaisenaan, osina tai materiaalina, ja rakennusten mahdollisimman vähän
huoltoa tai korjausta vaativia. Kestävän rakennuksen ominaisuuksia ovat mm. tehokas
ja hiilineutraali energian käyttö, muunneltavuus, terveellisyys, viihtyisyys ja arvon säilyminen. Hiilen varastoitumisen edellytyksiä on kaavassa pyritty edistämään mm.
puunkäyttömääräyksellä. Alueella suositaan ja osin edellytetään mm. puisia julkisivuja
sekä runkoja. Pintamaa-ainekset on tarkoitus hyödyntää mahdollisuuksien mukaan
alueen puistojen ja meluvallin rakentamisessa.
Ruuantuotantoa ja luonnon monimuotoisuutta edistetään kaava-alueella varaamalla
tilaa yhteisöviljelmälle sekä kaikkien varattavissa oleville viljelylaatikoille. Tulevia asukkaita kannustetaan kasvattamaan hyötykasveja omilla kiinteistöillään ja yleisille alueille istutetaan mm. hedelmäpuita. Alueen kasvillisuutta pyritään monipuolistamaan
sekä puuston määrää kasvattamaan pitkällä tähtäimellä nykytilanteeseen verrattuna.
Liikkumisen ratkaisut tukevat vahvasti kestävän kehityksen mukaisia tavoitteita ja
mahdollistavat monipuoliset liikkumisen ratkaisut.
Kaavassa edellytetään, että rakennusten lämmitysmuodon ja tontilla tuotettavan sähkön tulee perustua täysin uusiutuviin energiamuotoihin. Kaavassa mahdollistetaan uusiutuvan sähköntuotanto. Katolle ja seinille saa sijoittaa aurinkopaneeleja ja -keräimiä.
Katolle saa sijoittaa myös pientuulivoimalan. Maalämpökaivoja ja -kenttiä saa sijoittaa
alueelle, mitkä edellyttävät kuitenkin erillisen luvan. Energiatuotantoon liittyvät tekniset laitteet tulee sovittaa kaupunkikuvallisesti laadukkaasti. Asuinalueilla on suositeltavaa perustaa energiayhteisö/-yhteisöjä. Tontin luovutusehdoissa tullaan ohjaamaan
tonteilla tuotettavan uusiutuvan energian vähimmäismääriä ja kannustetaan, että tontilla sijaitsevan uusiutuvan energian tuotanto kytketään kaksisuuntaisesti paikalliseen
energiaverkkoon.
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Puurakentamiseen on kaavaratkaisussa vaikutettu sitovilla kaavamääräyksillä tiettyjen
korttelien osalta. Määräyksiä on kahdenlaisia: osassa rakennusten tulee olla julkisivuiltaan ja rakenteiltaan pääosin puuta, sekä osassa rakennusten tulee olla julkisivuiltaan
pääosin puuta. Viherrakenteiden osalta kaavaratkaisussa on määräys sisällyttää kaikkiin yksikerroksisiin talousrakennuksiin, sekä auto-, jäte- ja pyöräkatoksiin viherkatto
tai istutuksin varustettu kattoterassi. Ohjeita viherrakentamisen toteuttamiseksi tullaan määrittämään myös alueen rakennustapaohjeessa.
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, Kivisillan, Postlarsin tilan kolme päärakennusta sekä vanhan luhtiaitan.
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.
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Kuva 19. Ramboll Oy:n laatima yhteenvetokartta kartanon alueen kulttuurihistoriallisista arvoista.
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 alueelle sijoittuva kaupunkikuvallisesti ja historiallisesti huomattavan arvokas vanha Kivisilta merkinnällä sr-15. Siltaa ei saa purkaa ja se tulee säilyttää alkuperäisessä asussaan ja tarpeen vaatiessa kunnostaa entistäen. Siltaan kohdistuvista toimenpiteistä on kuultava museoviranomaista ennen luvan myöntämistä.
Vanha Kivisillantie on kaavassa osoitettu katualueeksi, jonka reunoilla olevat puurivit
on merkitty säilytettäväksi/istutettavaksi.
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Kaupunkikuvallisesti ja historiallisesti arvokkaat rakennukset: Keravan kartanon pihapiiriin sijoittuva navetta sekä Postlarsin tilan kolme asuinrakennusta ja luhtiaitta on
suojeltu asemakaavassa merkinnällä sr-26. Rakennuksia ei saa purkaa ja niihin kohdistuvien korjaus- ja muutostöiden tulee olla rakennuksen ominaisluonteeseen sopivia
niin, että rakennuksen kaupunkikuvallinen ja historiallinen arvo sekä ominaispiirteet
säilyvät. Rakennukseen kohdistuvista toimenpiteistä on kuultava museoviranomaista
ennen luvan myöntämistä.
Kaupunkikuvallisesti ja historiallisesti huomattavan arvokas Keravan kartano on suojeltu asemakaavassa merkinnällä sr-27. Rakennusta ei saa purkaa ja sen salitilat sekä
kiinteät sisustuselementit tulee säilyttää. Korjaus- ja muutostöiden tulee olla rakennuksen ominaisluonteeseen sopivia niin, että rakennuksen kaupunkikuvallinen ja historiallinen arvo sekä ominaispiirteet säilyvät. Rakennukseen kohdistuvista toimenpiteistä on kuultava museoviranomaista ennen luvan myöntämistä.
Kartanon alue on merkitty asemakaavaan kulttuurihistoriallisesti ja kaupunkikuvallisesti arvokkaaksi alueeksi (s-8). Olemassa olevia rakennuksia tulee hoitaa ja käyttää
niiden kulttuurihistorialliset arvot säilyttäen. Rakennusten korjaus- ja muutostöiden
tulee olla sellaisia, että korttelin kaupunkikuvallinen ja historiallinen luonne ja rakennusten yhteinen ilme säilyvät. Uudisrakennusten tulee sopeutua ympäröivään rakennuskantaan kattomuodon, rakennusaineiden, värityksen, räystäskorkeuden ja julkisivujäsentelyn osalta. Pihapiirin rakentamattomia osia on istutettava ja pidettävä huolitellussa kunnossa. Alueen puustoa tulee hoitaa siten, että alueen puustoinen ominaisluonne säilyy. Alueella 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 tai rajaamaan alueita kotieläinten käyttöön kevein aitarakentein. Piha-alueet voidaan rajata toisistaan viheristuksilla. Korttelialueen pintamateriaalien tulee olla vettäläpäiseviä. Kulkuväylien pintamateriaalina tulee suosia ensisijaisesti
sora- tai hiekkapintoja. Ne tontin osat, joita ei käytetä kulkureitteinä tai oleskeluun,
tulee istuttaa alueen luonteeseen sopivalla tavalla ja kasvillisuudella Istutussuunnitelma tulee esittää rakennusluvan yhteydessä. Kaikista toimenpiteistä tulee pyytää
museoviranomaisen kannanotto.
Postlarsin tila on merkitty asemakaavaan kulttuurihistoriallisesti ja kaupunkikuvallisesti arvokkaaksi korttelialueeksi (s-6). Olemassa olevia rakennuksia tulee hoitaa ja
käyttää niiden kulttuurihistorialliset arvot säilyttäen. Rakennusten korjaus- ja muutostöiden tulee olla sellaisia, että alueen kaupunkikuvallinen ja historiallinen luonne ja
rakennusten yhteinen ilme säilyvät. Uudisrakennusten tulee sopeutua ympäröivään
rakennuskantaan kattomuodon, rakennusaineiden, värityksen, räystäskorkeuden ja
julkisivujäsentelyn osalta. Pihapiirin rakentamattomia osia on istutettava ja pidettävä
huolitellussa kunnossa. Alueen puustoa tulee hoitaa siten, että alueen puustoinen
ominaisluonne säilyy. Alueella on säilytettävä maisemallisesti riittävä ja monipuolinen,
isokasvuinen puusto ja istutettava uusia puita poistettavien tilalle. Alueen pintamateriaalien tulee olla vettäläpäiseviä. Kulkuväylien pintamateriaalina tulee suosia ensisijaisesti sora- tai hiekkapintoja. Ne alueen osat, joita ei käytetä kulkureitteinä tai oleskeluun, tulee istuttaa alueen luonteen sopivalla tavalla ja kasvillisuudella. Kaikista toimenpiteistä tulee pyytää museoviranomaisen kannanotto.
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Muinaisjäännökset
Lähtökohdat
Suunnittelualueelle sijoittuu neljä kiinteää muinaisjäännöstä, jotka kuuluvat luokkaan
II. 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). Postlarisin tila on merkitty rekisteriin
muuksi kulttuuriperintökohteeksi, joka on nimetty rekisteriin Yli-Kerava Postlars/Mattila (1000036498), joka ei ole muinaismuistolain tarkoittama kiinteä muinaisjäännös.

Kuva 20. Ote muinaisjäännösrekisteristä, johon on merkitty kaava-alueelle sijoittuvat
muinaisjäännökset ja muut rekistöröidyt kohteet
Jos muinaisjäännöksen päälle tullaan kaavassa mahdollistamaan rakentaminen, tulee
asiassa menetellä muinaismuistolain (295/1963) 13 §:n mukaisesti. Yleisen hankkeen
kyseessä ollessa (kaavaprosessin yhteydessä yleinen työhanke tulkitaan kunnan yhdyskuntarakenteen kehittämiseksi) järjestetään neuvottelu, jossa todetaan, että muinaisjäännökset on mahdollista poistaa riittävien tutkimusten jälkeen. Neuvottelusta tulee
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tehdä muistio, jossa nämä asiat todetaan. Neuvottelussa tulee olla mukana Museovirasto, Keski-Uudenmaan alueellinen vastuumuseo, Keravan kaupunki ja maanomistaja.
Asemakaavan ehdotusvaiheessa Muuritutkimus Oy on toteuttanut arkeologisia koetutkimuksia Keravan kartanon muinaisjäännösalueella sekä Postlarsin tilan eteläpuolella (liite 5j). Kartanon itä- ja pohjoispuolelle sekä Postlarsin tilan eteläpuolelle sijoittuvista koekuopista ja koeojista ei tehty havaintoja arkeologisesti merkittävistä kerroksista, rakenteista tai löydöksistä. Sen sijaan kartanon lounaispuolisella alueella löytyi
viitteitä keskiaikaisesta tai uuden ajan alun asutuksesta. Löydökset sijoittuvat Jokilaakson Kivisillan kaavaehdotuksen korttelin 843 osaan. Löydöksistä on järjestetty museoviranomaisten kanssa 28.5.2021 neuvottelut muinaismuistolain 13 § mukaisesti. Neuvotteluissa todettiin, että Keravan kartanon (1000010008) muinaismuistoaluerajaus
voidaan muuttaa muinaismuistolain 13 § neuvottelujen ja tutkimusten perusteella
(liite 5k).
Kaavaratkaisu
Yli-Kerava (Öfver Kärvoby) Kartanon (1000009983) muinaisjäännösrajausta on muutettu asemakaavan ehdotusvaiheessa. Rajauksen muutos perustuu Muuritutkimus
Oy:n tekemiin arkeologisiin koetutkimuksiin ja muinaismuistolain 13 § mukaisiin neuvotteluihin museoviranomaisten kanssa. Korttelin 843 osaan sijoittuva tutkittava/poistettava muinaismuistoalue on merkitty asemakaavaan merkinnällä sm-2. Muinaismuistoalue on tarkoitus tutkia/poistaa ennen asemakaavan hyväksymiskäsittelyä, tai
viimeistään ennen alueen rakentamista. Asemakaavan ehdotuksessa aluetta koskee
seuraava kaavamääräys: ”Muinaismuistolailla (295/1963) rauhoitetun kiinteän muinaisjäännöksen osa. 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.”
Muilta osin Keravan kartanon muinaisjäännösalue on merkitty asemakaavaan merkinnällä sm-5 ja kaavamääräys on seuraavanlainen: ”Alueen osa, jolla sijaitsee muinaismuistolailla (295/1963) rauhoitettu kiinteä muinaisjäännös; historiallisen ajan kyläpaikka, Yli-Kerava (Öfver Kärvoby) Kartano (100009983). Alueen kaivaminen, peittäminen, muuttaminen, vahingoittaminen, poistaminen ja muu siihen kajoaminen on kielletty. Aluetta koskevista tai siihen liittyvistä suunnitelmista on pyydettävä Keski-Uudenmaan alueellisen vastuumuseon lausunto.”
Kiinteä muinaisjäännös Kivisilta (245010007) on kivikautinen asuinpaikka, joka sijaitsee yksityisen maanomistamalle alueelle. Kohde on jo nykyään asuintalojen pihapiirissä. Kohteen eteläosa sijoittuu asemakaavalla osoitettavalle maa- ja metsätalousalueelle. Kohde on merkitty asemakaavaan merkinnällä sm-6 ja kaavamääräys on seuraavan lainen: ”Alueen osa, jolla sijaitsee muinaismuistolailla (295/1963) rauhoitettu kiinteä muinaisjäännös; kivikautinen asuinpaikka, Kivisilta (245010007). Alueen kaivaminen, peittäminen, muuttaminen, vahingoittaminen, poistaminen ja muu siihen kajoaminen on kielletty. Aluetta koskevista tai siihen liittyvistä suunnitelmista on pyydettävä Keski-Uudenmaan alueellisen vastuumuseon lausunto.”
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Kivisillantielle sijoittuva vanha kivisilta on merkitty asemakaavaan merkinnällä sm-7 ja
kaavamääräys on seuraavanlainen: ”Alueen osa, jolla sijaitsee muinaismuistolailla
(295/1963) rauhoitettu kiinteä muinaisjäännös; historiallisen ajan sillan paikka, Yli-Keravan Kartanonsilta (1000010008). Alueen kaivaminen, peittäminen, muuttaminen,
vahingoittaminen, poistaminen ja muu siihen kajoaminen on kielletty. Aluetta koskevista tai siihen liittyvistä suunnitelmista on pyydettävä Keski-Uudenmaan alueellisen
vastuumuseon lausunto.”
Porvoonkadun osaan sijoittuu pieneltä osin mahdollinen kivikautinen asuinpaikka,
joka on merkitty asemakaavaan merkinnällä sm-8 ja kaavamääräys on seuraavanlainen: ”Alueen osa, jolla sijaitsee muinaismuistolailla (295/1963) rauhoitettu kiinteä
muinaisjäännös; kivikautinen asuinpaikka, Vakomaa 2 (245010001). Alueen kaivaminen, peittäminen, muuttaminen, vahingoittaminen, poistaminen ja muu siihen kajoaminen on kielletty. Aluetta koskevista tai siihen liittyvistä suunnitelmista on pyydettävä Keski-Uudenmaan alueellisen vastuumuseon lausunto.”
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.
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 Merikalliontaipaleen alle. Mahdollinen uusi meriviemäri voidaan toteuttaa olemassa olevan verkoston viereen. 110
kW:n ilmajohdot risteävät kahdessa paikkaa Lahden moottoritien varteen
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rakennettavan melumuurin kanssa. Pohjoisempi ilmajohto sijoittuu myös osittain toimitilarakennusten korttelialueelle. Alueiden suunnittelun ja rakentamisen yhteydessä
pyydetään risteämislausunnot ilmajohtojen omistajilta. Uusien alueiden kunnallistekniikka ja sähkö- ja teleliikennekaapelit voidaan sijoittaa uusille katualueille tai muille
yleisille alueille.
Asemakaavassa on merkitty kaksi ohjeellisen alueen osaa, joihin saa sijoittaa puistomuuntamon. Toinen puistomuuntamo sijoittuu Kivisillantien eteläpuolelle LP-alueelle
ja toinen sijoittuu Palisanterinkadun ja Kansanvallankadun risteysalueen läheisyyteen
LPA/ah-alueelle. Puistomuuntamot on toteutettava kokonaisratkaisultaan ja pintamateriaaleiltaan erityisen korkeatasoisesti.
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 21. 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.
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
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sovelleta teollisuus-, katu- ja liikennealueilla eikä melusuoja-alueiksi tarkoitetuilla alueilla.
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 ja Kytömaantiestä sekä lentoliikenteestä aiheutuu meluhaittaa alueelle. Promethor Oy on tehnyt alueelle useita meluselvityksiä. Jokilaakson
meluntorjunnan toteuttamista ja suunnittelua on tarkasteltu Kivisillan asemakaavan
yhteydessä kokonaisuutena. Myös alueen rakentamisen vaiheistamista on tutkittu liikennemeluselvityksen liitteessä 8.
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 länsiosan melutaso 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 22. Nykytilanteen päiväajan keskiäänitasot LAeq 7-22 (vas.) ja yöajan keskiäänitasot LAeq 22-7 (oik.)
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Ilman moottoritien meluesteen rakentamista jokilaakson virkistyskäyttömahdollisuudet ovat olemattomat ja olemassa olevia tilakeskuksia ei pystytä suojelemaan meluhaitalta ilman huomattavan korkeaa tonttikohtaista meluaitaa. Meluselvityksen 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.
Liikennemeluselvityksen (liite 5c) karttaliitteissä 3.1–3.6 on esitetty liikenteen aiheuttama melutaso Kivisillan alueella, kun moottoritien varrella on meluntorjuntaa. Meluntorjuntavaihtoehdoista suojaavimmat ovat VE1 ja VE2. Vaihtoehdossa VE1 meluntorjuntaa on asetettu yhteensä 2480 m moottoritien varteen ja vaihtoehdossa VE2 yhteensä 2180 m. Meluntorjuntavaihtoehdot VE3, VE4 ja VE5 ovat suojaavuudeltaan
melko samantasoisia. Kussakin vaihtoehdossa meluntorjuntaa (meluestettä tai viljelylaitos) on asetettu yhteensä noin 1540 m moottoritien varteen. Meluntorjuntavaihtoehdossa VE6 meluntorjuntaa on asetettu moottoritien varteen vähiten, noin 1280 m.

Kuva 23. Lahden moottoritien meluntorjunnan tarkastellut vaihtoehdot VE1-VE6
Kaikkien meluntorjuntavaihtoehtojen avulla päiväajan keskiäänitaso alittaa ohjearvon
55 dB(A) kaikkien suunniteltujen asuinrakennusten ulkoalueilla. Yöajan ohjearvo 45
dB(A) saavutetaan kaikilla muilla uusien asuinrakennusten ulkoalueilla paitsi Kirstinkadun varrella, jossa ohjearvon ylitykseen vaikuttaa merkittävästi pääradan liikenne.
Kirstinkadun rakentamisessa tulee kiinnittää erityistä huomiota rakennusten sijoitteluun ja alueelle tarvitaan tonttikohtaista meluntorjuntaa, jotta pihojen leikki- ja oleskelualueilla voidaan saavuttaa yöajan ohjearvo 45 dB.
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Kaikilla meluntorjuntavaihtoehdoilla saavutetaan laajalti päiväajan ohjearvon 55 dB(A)
alittavaa aluetta suunnitelluille VP- ja VL-merkityille alueille. Yöajan ohjearvoa 45
dB(A) ei saavuteta virkistysalueilla, mutta yöajan ohjearvo 50 dB(A) alittuu laajalti.
Asemakaavan luonnosvaiheessa tutkittiin myös korkeampia moottoritien varren meluesteratkaisuja (kuva 24), mutta myöskään niillä ei virkistysalueilla saavutettu yöajan
tiukempaa ohjearvoa 45dB(A).

Kuva 24. Ennustevuoden 2035 päiväajan keskiäänitasot LAeq 7-22 (vas.) ja yöajan keskiäänitasot LAeq 22-7 (oik.) moottoritien varressa meluntorjuntana melueste tsv +6,5
m
Kaikilla nykyisten asuinrakennusten ulko-oleskelualueilla ylittyy ainakin osittain tai kokonaan ohjearvot, vaikka meluntorjuntana on suojaavin vaihtoehto VE1. Näin ollen
nykyisten asuinrakennusten ulko-oleskelualueille tulisi osoittaa tonttikohtaista meluntorjuntaa. Liikennemeluselvityksen liitteessä 3.7 on esitetty tonttikohtaista meluntorjuntaa nykyisten asuinrakennusten ulko-oleskelualueiden suojaamiseksi. Meluntorjunta on esitetty erilaisiin tilanteisiin, sen mukaan millaista meluntorjuntaa moottoritien varrella on.
Lahden moottoritielle suunniteltu meluntorjunta on korkea ja aiheuttaa näin ollen melun heijastusvaikutusta ympäristöönsä. Meluesteen heijastuksen vuoksi melutaso nousee moottoritien itäpuolella Päivölänlaakson asuinalueella. Näin ollen moottoritien
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meluesteen tien puoleisen pinnan tulee olla materiaalia, joka heijastaa ääntä mahdollisimman vähän ja on pinnaltaan ääntä absorboivaa.
Liikennemeluselvityksen liitteessä 4 on esitetty tarkastelualueen rakennusten julkisivuihin kohdistuva suurin päivä- ja yöajan keskiäänitaso. Päiväajan keskiäänitaso on
suurimmillaan rakennusten moottoritien myötäisillä julkisivuilla 64–65 dB(A) ja Kytömaantien myötäisillä julkisivuilla 60–63 dB(A).
Liikennemeluselvityksen liitteessä 5 on esitetty tarkastelualueen rakennusten julkisivuihin kohdistuva raideliikenteen ohiajon aiheuttama suurin yöajan hetkellinen maksimiäänitaso. Suurimmillaan hetkellinen maksimiäänitaso on rakennusten rautatien
myötäisillä julkisivuilla 67–68 dB(A).
ELY-keskuksen oppaan 02/2013 mukaan päiväajan keskiäänitason ylittäessä julkisivulla
65 dB(A), tulee asuntojen aueta myös suuntaan, jossa ohjearvot täyttyvät (ns. läpitalon huoneisto). Lisäksi tulisi tässä tapauksessa myös parvekkeiden sijaan rakentaa viherhuoneita. Suunnittelualueella julkisivuun kohdistuva päiväajan keskiäänitaso ei
ylitä 65 dB(A) asuinrakennusten julkisivuilla esitetyn korkuisilla rakennuksilla, joten rajoituksia asuinhuoneistojen avautumiselle ja parvekkeiden sijoittamiselle ei ole, jos
alue toteutuu esitetyn mukaisesti.
Mikäli asuinkerrostalokorttelit toteutuvat esitettyä korkeampina tulee osan asuinhuoneista avautua myös ohjearvot alittavalle puolelle julkisivua ja parvekkeiden tilalle
osoittaa viherhuoneita. Liitteessä 7 on esitetty rajoitukset asuinhuoneiden avautumiselle ja parvekkeiden sijoittumiselle.
Kaavaratkaisu
Jokilaakson alueelle laadittujen meluselvitysten mukaan uusien asuinkorttelialueiden
meluhäiriö on hallittavissa rakennusten massoittelulla ja moottoritien reunaan rakennettavalla meluesteellä. Asemakaavan meluratkaisut ja -määräykset pohjautuvat alueelle tehtyihin meluselvityksiin. Asemakaavan mukaisilla meluratkaisuilla valtioneuvoston päätöksen mukaiset melutason ohjearvot toteutuvat tarvittavilta osin.
Asuntomessujen toteuttamisen kannalta Lahden moottoritien melueste tulee toteuttaa vähintään liikennemeluselvityksessä esitetyllä VE6- mukaiselle osuudelle. Meluesteen vaiheistamisessa tulee huomioida, että valtioneuvoston päätöksen 993/1992 mukaiset melutason ohjearvot saavutetaan käyttötarkoituksen mukaisesti kussakin rakentamisvaiheessa.
Lahden moottoritien läheisyyteen asemakaavassa on merkitty alue, jolle on rakennettava melueste. Merkintä osoittaa meluesteen likimääräisen sijainnin, jolle tulee rakentaa moottoritien tasausviivasta katsottuna vähintään 5,5 metriä korkea melusuoja. Siltojen kohdalla kaavaan on merkitty matalammat meluesteet (+ 2 m tientasausviivasta). Kaava-alueen pohjoisosaan sijoittuvalla KTY/me-alueella voidaan moottoritien
melueste korvata toimitilarakennuksella, joka tulee limittää tai kytkeä moottoritien
muihin meluratkaisuihin siten, ettei melu pääse niiden välistä kantautumaan länsisuuntaan. Toimitilarakennukset määrätään rakennettavaksi noin 30 metrin päähän
moottoritien keskilinjasta ja rakennukselle on asetettu katon vähimmäiskorkeus. Vertailemalla meluselvityksessä esitettyjä meluratkaisuja, KTY/me-rakennukset
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muodostavat jopa hieman tehokkaamman meluntorjunnan kuin melueste moottoritien varrella samassa kohtaa.
Moottoritien varren meluesteen rakennesuunnittelussa tulee huomioida, että tien
puoleisen pinnan tulee olla materiaalia, joka heijastaa ääntä mahdollisimman vähän ja
on pinnaltaan ääntä absorboivaa.
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.
Olemassa olevien asuinrakennusten piha-alueilla ei kaavassa ole määrätty rakennettavaksi tonttikohtaista melusuojaa, mutta alueita koskee määräys, että leikki- ja oleskelualueet tulee sijoittaa rakennusten ja/tai meluesteiden muodostamaan melukatveeseen siten, että päiväaikainen keskiäänitaso (LAeq, 7-22) on enintään 55 dB(A) ja että
yöaikainen keskiäänitaso (LAeq, 22-7) on enintään 50 dB(A). Liikennemeluselvityksen
mukaan olemassa olevilla asuinrakennuksien piha-alueilla ulkomelu saadaan pääosin
hallittua tonttikohtaisilla meluaidoilla, jolloin valtioneuvoston päätöksen mukaiset melutason ohjearvot toteutuvat.
Asemakaavan yleismääräyksissä on seuraavia melumääräyksiä:
Alueen rakentamisen vaiheistamisessa tulee huomioida, että valtioneuvoston päätöksen 993/1992 mukaiset melutason ohjearvot saavutetaan käyttötarkoituksen mukaisesti kussakin rakentamisvaiheessa.
Melumääräykset koskien yleisiä virkistysalueita ja asuinrakennusten leikki- ja oleskelualueita:
Uusien asuinrakennusten korttelialueilla leikki- ja oleskelualueet tulee sijoittaa rakennusten ja/tai meluesteiden muodostamaan melukatveeseen siten, että päiväaikainen
keskiäänitaso (LAeq, 7-22) on enintään 55 dB(A) ja että yöaikainen keskiäänitaso
(LAeq, 22-7) on enintään 45 dB(A).
Yleisillä virkistysalueilla ja olemassa olevien pihapiirien leikki- ja oleskelualueet tulee
sijoittaa rakennusten ja/tai meluesteiden muodostamaan melukatveeseen siten, että
päiväaikainen keskiäänitaso (LAeq, 7-22) on enintään 55 dB(A) ja että yöaikainen keskiäänitaso (LAeq, 22-7) on enintään 50 dB(A).
Melumääräykset koskien asuinrakennuksia:
Asuinrakennukset on suunniteltava siten, että päiväaikainen keskiäänitaso (LAeq, 722) 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.
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Asuntojen oleskeluun tarkoitetut parvekkeet tulee lasittaa siten, että päiväaikainen
keskiäänitaso (LAeq, 7-22) on enintään 55 dB(A). Mikäli julkisivuun kohdistuu yli 65
dB(A) päiväaikainen keskiäänitaso, asuinhuoneen tulee avautua myös hiljaisemmalle
julkisivulle.
Asuinrakennusten ulkorakenteiden ääneneristävyys tulee olla vähintään 30 dB(A), ellei
asemakaavassa ole toisin määrätty. Suositeltavaa kuitenkin on, että asuinviihtyvyyden
parantamiseksi ulkorakenteiden ääneneristävyys on vähintään 35 dB(A).
Melumääräykset koskien liike-, toimisto- ja palvelutiloja:
Liike-, toimisto- ja palvelutilat on suunniteltava siten, että päiväaikainen keskiäänitaso
(LAeq, 7-22) sisätiloissa on enintään 45 dB(A). Työtilat on suunniteltava siten, että sisämelutason ja tieliikenteen aiheuttaman ulkomelutason erotuksen tulee olla vähintään
34 dB(A).
Melumääräykset koskien päiväkotia:
Päiväkotirakennukset on suunniteltava siten, että ulkoa kantautuvasta melusta aiheutuva päiväaikainen keskiäänitaso (LAeq,7-22) sisätiloissa on enintään 35 dB(A). Päiväkodin leikki- ja oleskelualueet tulee sijoittaa rakennusten ja/tai meluesteiden muodostamaan melukatveeseen siten, että päiväaikainen keskiäänitaso (LAeq, 7-22) on enintään 55 dB(A).
Moottoritien melusuojausta koskevat määräykset:
Moottoritien varren meluesteen rakennesuunnittelussa tulee huomioida, että tien
puoleisen pinnan tulee olla materiaalia, joka heijastaa ääntä mahdollisimman vähän ja
on pinnaltaan ääntä absorboivaa.
Moottoritien varren meluratkaisut tulee limittää tai kytkeä toisiinsa niin, ettei melu
pääse niiden väleistä kantautumaan länsisuuntaan.
Lentomelu
Lähtökohdat
Asemakaava-alueen eteläosa on Helsinki-Vantaan lentoaseman kiitotien 22R jatkeella.
Helsinki-Vantaan lentoaseman lentokonemelun hallintasuunnitelman melualueen
Lden 55 – 60 dBA verhokäyrä ei kuitenkaan yllä suunnittelualueelle. Finaviaa sitovat
lentokentän ympäristöluvan (2009) mukaiset verhokäyrät. Finavia on todennut useita
keinoja, joilla lentomelua voidaan teknisin ja toiminnallisin menetelmin hallita ja vähentää, silti alueella saattaa ilmetä jonkin verran lentomelua ja Finavia suosittelee,
että laskeutumisvyöhykkeelle sijoittuvien asuinrakennusten ulkorakenteen ääneneristävyydeksi vähintään 35 dB.
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Kuva 25. Lentoliikenteen laskeutumisvyöhykkeet, joissa Finavia suosittelee asuinrakennusten ääneneristävyydeksi vähintään 35 dB.
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Kuva 26. Jokilaakson Kivisillan alue ei sijoitu lentomelun Lden 55 – 60 dBA alueelle
Kaavaratkaisu
Vaikka suunnittelualue ei sijoitu lentomelun Lden 55 – 60 dB(A) alueelle, asemakaavan
yleismääräyksissä suositellaan, että asuinviihtyvyyden parantamiseksi ulkorakenteiden
ääneneristävyyden olisi hyvä olla vähintään 35 dB(A).
Tärinä ja runkomelu
Lähtökohdat
Jokilaakson Kivisillan alueella laadittiin asemakaavan ehdotusvaiheessa uusi tärinä- ja
runkomeluselvitys (liite 5h). Alueen maaperä tien, rautatien sekä tarkastelualueen
kohdalla on pehmeää savimaata. Määräävä tekijänä on lähtökohtaisesti näin ollen tärinänä aistittava värähtely. Merkittävin tärinälähde alueelle mittaustulosten perusteella on tieliikenne. Kytömaantien vilkkaasta liikenteestä huolimatta viidentoista suurimman tärinätapahtuman tärinätasot vaihtelivat huomattavasti. Tämä tarkoittaa, että
merkittävää tärinää alueella aiheuttaa yksittäiset, oletettavasti raskaat ajoneuvot, osuessaan sopivalla nopeudella tärinäherätettä voimistavaan kohtaan tiessä (painanne,
pinnoitevaurio tai pehmeämpi kohta tien perustuksissa). Pääosa tieliikenteestä ei aiheuta merkittävää tärinää. Tärinäselvityksen mukaan liikenteen tärinä ei aiheuta suunnittelualueella rakennuksille suoranaista rakenteiden vaurioriskiä. Mittaus- ja arviointitulosten perusteella tarkastelualue on tärinäriskialuetta noin 50 metrin etäisyydelle
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Kytömaantiestä. Runkomelun arviotulosten perusteella tarkasteltava alue on runkomelun riskialuetta. Alueella mitattu korkeataajuinen vaakasuuntainen värähtely vaimenee kuitenkin huomattavasti maasta rakennukseen siirtyessään. Runkomelun arvioinnin kannalta keskeisin tarkasteltava akselisuunta on pystysuunta. Huomioiden maaperän pehmeys, arviointimenetelmän epävarmuudet sekä muista vastaavista kohteista saadut kokemukset, voidaan runkomelutasojen ylittymistä tarkastelualueen uudisrakennuksissa pitää epätodennäköisenä. Runkomeluriskin vuoksi rakennuksiin ei
tule kuitenkaan sijoittaa maanpinnan alapuolelle asuintiloja tai muita runkomelulle
herkkiä tiloja. Selvityksessä on annettu suositus kaavamääräyksestä.
Kaavaratkaisu
Tärinä- ja runkomeluselvityksessä esitetty kaavamääräys on lisätty asemakaavamääräyksiin. Alle 50 metrin etäisyydellä Kytömaantiestä suunniteltavissa asuinrakennuksissa tulee huomioida tie- ja raideliikenteen aiheuttama tärinä rakennusten käyttötarkoituksen edellyttämällä tavalla.
Ilmanlaatu
Lähtökohdat
Kaava-alue sijaitsee vilkasliikenteisen teiden välissä, ja tieliikenteen päästöt saattavat
heikentää ilmanlaatua alueella. Teiden ja katujen lähialueiden soveltuvuutta asumiseen sekä toimintojen kuten päiväkotien ja hoitolaitoksien sijoittamiseen voidaan arvioida ilmanlaatuvyöhykkeiden avulla. Ilmanlaatuvyöhykkeet perustuvat ilman epäpuhtauksien terveysvaikutusarvioon perustuvaan vyöhykkeistöön, joka määrittelee suojaetäisyyksiä teiden tai katujen ja niiden lähialueen asutuksen sekä herkkien kohteiden
välille. Herkiksi kohteiksi kutsutaan ilmansaasteiden vaikutuksille erityisen herkkien
kohteiden toimintoja. Herkkiä kohteita ovat esimerkiksi: päiväkodit, leikkipuistot ja kentät, asukaspuistot, koulut, iäkkäiden palvelutalot ja sairaalat.

Kaavio 2. Ilmanlaatuvyöhykkeet minimi- ja suositusetäisyyksineen (HSY 2014b)
Keravan liikennejärjestelmäsuunnitelman 2035 mukaan liikennemäärät ennuste
vuonna 2035 ovat Kytömaantiellä 6 000, Porvoontiellä 9 300, Koivulantiellä 9 900 ja
Lahden moottoritiellä 48 600 ajoneuvoa vuorokaudessa.
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Kuva 27. Liikennemäärät ennuste vuonna 2035.
Liikenteen päästöjen lisäksi ilmanlaatua saattavat hetkellisesti heikentää puun pienpoltosta aiheutuvat päästöt. Tutkimuksen mukaan hiukkaspäästöt tekevät poltosta 25
vuoden aikajaksolla ilmaston kannalta huonoimman vaihtoehdon verrattuna kaukolämpöön, sähkölämmitykseen tai maalämpöön. Koska muilla sektoreilla on päästöjä
onnistuttu vähentämään tehokkaasti, on puun pienpolton merkitys kasvanut, erityisesti sen kasvaneen suosion takia. (Savolahti, 2020)
Kaavaratkaisu
Asemakaavassa on tarkoitus osoittaa Lahden moottoritien ja Kytömaantien väliin
asuinrakentamista sekä herkiksi kohteiksi luokiteltuja toimintoja (päiväkoti, leikkipuisto ja -kenttä, asukaspuisto ja iäkkäiden palvelutalo). Teiden ja katujen lähialueiden
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soveltuvuutta asumiseen ja muille toiminnoille on arvioitu asemakaavassa ilmanlaatuvyöhykkeiden avulla.
Suhteuttamalla Kytömaantien, vt 4:n, Koivulantien ja Porvoontien liikenteen ennustemäärät HSY:n ilmanlaatuvyöhyke -taulukkoon saadaan määritettyä asuinrakennusten
ja herkkien kohteiden minimi- ja suositusetäisyydet tien/kadun keskiviivasta seuraavasti:
Tie/katu

Ajoneuvoa

Asuinrakennukset/metriä

Herkkä kohde/metriä

arki-vrk *

minimi

suositus

minimi

suositus

Kytömaantie 6 000

4,2

11

11

21

VT 4

48 600

34,2

97,2

97,2

194,4

Koivulantie

9 900

6,9

19,8

19,8

39,6

Porvoontie

9 300

6,5

18,6

18,6

37,2

* Liikennemäärän ennuste vuonna 2035

Kaavio 3. Asuinrakennuksien ja herkkien kohteiden minimi- ja suositusetäisyydet tie- ja
katualueista
Suositusetäisyydet tie- ja katualueista täyttyvät asemakaavalla osoitettavista asuinrakentamisen ja herkkien kohteiden alueista. Puistoalueet sijoittuvat Lahden moottoritiestä vähintään noin 100 metrin etäisyydelle. Puistoalueiden herkimmät toiminnat,
kuten leikkipuisto ja urheilukenttä ovat kaavaan merkitty ohjeellisina alueen osilla,
mitkä sijoittuvat vähintään 200 metrin etäisyydelle Lahden moottoritiestä. Asuinrakennuksien rakennusalat sijoittuvat noin 13 metrin etäisyydelle Kytömaantiestä ja Lahden moottoritiestä vähintään 200 metrin etäisyydelle.
Asemakaavaan on otettu määräys kiinteistökohtaisissa lämmityskattiloissa ja tulisijoissa poltettavista aineista. Määräystä täydentää Keravan kaupungin Ympäristönsuojelumääräykset. Ohjeistusta täsmennetään myöhemmin, kun päivitetään kaupungin rakennusjärjestystä. Keravan kaupunki osallistuu kaavavalmistelun kanssa samanaikaisesti, yhdessä Keski-Uudenmaan ympäristökeskuksen kanssa, ympäristöministeriön rahoittamaan hankkeeseen, jossa edistetään puun pienpolton päästöjen vaikutusten ehkäisyä alueiden suunnittelussa ja toteuttamisessa mahdollisimman aikaisessa
vaiheessa.
Pelastusturvallisuus
Asemakaava-alueen osa kevytväylistä suunnitellaan ja mitoitetaan pelastusautojen
tarpeisiin. Lähtökohtaisesti pelastustiet ja nostopaikat ratkaistaan kuitenkin tonttikohtaisilla ratkaisuilla rakennuslupien yhteydessä, milloin kuullaan myös pelastusviranomaisia. Mikäli alueelle tarvitaan väestöhälytinjärjestelmä, voidaan se tarvittaessa sijoittaa esimerkiksi kerrostalon katolle.
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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 nimistöä on muutettu joiltakin osin asemakaavan ehdotusvaiheessa, mitä on käsitelty nimistötoimikunnan kokouksessa 25.2.2021.
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 asemakaava nimettiin luonnosvaiheessa osa-alueittain pohjoisesta etelään: Marjomäki, Kivisilta, Lasihelmenpelto ja Vuodenkierto. Asemakaavaehdotus laaditaan ensimmäisessä vaiheessa Kivisillan alueelle.
Kivisillan alueen puistoille ja virkistysalueille on kaavassa nimet Mustanruusunpuisto,
Muinaisrannanpuisto, Sävelvirrankosteikko, Pilske, Apilapelto ja Puunhengenpuisto.
Alueelle sijoittuvat ojat ovat kaavassa nimeltään Sävelvirranoja ja Mustaoja. Kivisillan
alueen kaduille, aukioille ja reiteille on kaavassa nimet Merikalliontaival, Kirstinkatu,
Kirstinpolku, Pianonsoittajankatu, Pianopolku, Punospolku, Kansanvallankatu, Lastupolku, Rataspolku, Finlandia-aukio, Finlandiapolku, Palisanterikatu, Jakarandakatu, Sävelvirranpolku, Humleberginkuja, Elämänkaari, Harmaanmuijanpolku ja Kivisillantie.
Porvoontien osa on muutettu asemakaavassa Porvoonkaduksi.
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.
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. Perhettä kohdannut tragedia, Kirsti-tyttären kuolema helmikuussa 1900 antoi aiheen nimille Kirstinkatu ja Mustanruusunpuisto.
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. Asuntomessualueella tästä kertoo nimi Puunhengenpuisto.
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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.
Kaava-alueen pääkevytväylän nimi Merikalliontaival pohjautuu maailmanlaajuisesti
arvostettuun ja tunnettuun keravalaiseen lintutieteilijään, professori Einari Merikallioon (1888 – 1961), joka toimi Keravan yhtenäiskoulun pitkäaikaisena rehtorina.
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.
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.
Keravan Energian tarkoituksena on toteuttaa Kivisillan alueelle designmuuntamo, joka
on tarkoitus sijoittaa näkyvälle paikalle messualueella. Puistomuuntamo on tarkoitus
sijoittaa Kansanvallankadun ja Palisanterikadun risteyksen läheisyyteen LPA/ahalueelle.
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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 pinta-alaan suhteutettuna melko laaja. Näin ollen sen vaikutukset kohdistuvat itse kaava-alueen lisäksi koko kaupunkiin ja seutuun yleensä.
Yhdyskuntataloudelliset vaikutukset
Kaupunki omistaa suurimman osan suunnittelualueen maa-alueista. Osa Postlarsin tilasta muutetaan virkistysalueeksi, jonka hankinnasta kaupunki ja maanomistaja ovat
alustavasti sopineet.
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. Virkistysalueiden rakentaminen
on tarkoitus vaiheistaa.
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 €. Moottoritien meluntorjunnasta aiheutuvat kustannukset tarkentuvat rakennesuunnittelun myötä.
Moottoritien meluesteen rakentaminen tullaan mahdollisesti myös vaiheistamaan siten, että ensimmäisessä vaiheessa melueste rakennetaan siltä osin, kuin se Asuntomessujen vuoksi on välttämätöntä.
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 tai hyödyntäen olemassa olevia pysäköintialueita rautatieaseman ja Keinukallion läheisyydessä. Mikäli
pysäköintialueet sijoitetaan pelloille, voidaan pohjarakentaminen hyödyntää 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. €.
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Välillisinä tuloina ovat ensisijaisesti Keravan palveluihin messujen aikana kohdistuva
kysynnän lisäys.
Arvio kaavan taloudellisista vaikutuksista on alustavasti laadittu Asuntomessualueelle.
Talousarvioissa on huomioitu tontinmyyntitulot sekä kunnallistekniikan, katujen, puistoalueiden ja meluesteen rakentamiskustannukset sekä messuista aiheutuvat tulot ja
menot.

Tontin myynti
Melueste 1,1 km
Vesihuolto, kadut,
kevytväylät, valaistus, katuvihreä, pysäköintialueet, aukiot ja pohjavahvistukset
Pääpyöräreitti
Kosteikkoalueet
Suunnittelu-, tilaaja-, työmaakustannukset
Asuntomessut

Tulot (M€)
7,25

Menot (M€)
3,20
4,00

0,86

Yhteensä (M€)
7,25
-3,20
-4,00

0,34
1,20
1,48

-0,34
-1,20
-1,48

2,02

-2,88
-5,85

Kaavio 4. Alustava talousarvio
Kustannukset tarkentuvat jatkosuunnitelmien myötä.
Vaikutukset yhdyskuntarakenteeseen, rakennettuun ympäristöön ja maisemaan
Asemakaava vahvistaa Keravanjokilaakson 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 463 uutta asuntoa ja asukasmäärän lisäys on arvilta
noin 950. Asuinkerrosalaa muodostuu yhteensä 43 212 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 ja kerrostalot. Jokilaakson puolelta maisema muuttuu rakennetuksi ja vaikutusten arvioimiseksi on valmisteltu kaavatyön yhteydessä maisemakuva joelta länteen päin. Kaavamääräykset
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ohjaavat ottamaan huomioon kulttuurimaiseman ja rakentamisen tulee olla puujulkisivuinen.
Vaikutukset luontoon ja luonnonympäristöön
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. Alueelle rakennettavat luonnonmukaiset
hulevesiratkaisut parantavat osaltaan alueen luonnon monimuotisuutta ja Keravanjoen vedenlaatua.
Moottoritien meluesteen rakentamisen tieltä joudutaan poistamaan puustoa, mutta
kaavassa määrätään myös, että olemassa olevaa kasvillisuutta tulee säilyttää mahdollisuuksien mukaan ja alueelle tulee istuttaa uutta kasvillisuutta siten, että Keranjokilaakson maisemalliset arvot säilyvät. Pitkällä aikavälillä puustoa tulee olemaan hieman
enemmän verrattuna nykytilanteeseen. Meluntorjunnan ratkaisut parantavat myös
ekosysteemipalveluiden olosuhteita. Jokilaaksossa ja joessa elävät eliöt ja eläimet saavat vähentyneen melun ansiosta myös paremmat elinolosuhteet.
Vaikutukset liikenteeseen ja liikennemääriin
Kaava-alueen ja muut lähiseudun suunnitellut kehittämishankkeet nostavat liikennemäärän Porvoonkadulla noin 9 400 ajoneuvoon vuorokaudessa ja Kytömaantiellä noin
6 000 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/ah-alueille ja tonteille sijoitettavien pysäköintipaikkojen määrälle asetetaan ylärajat. 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.
Jokilaakson Kivisillan alueelle 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.
Kytömaantien joukkoliikennepysäkkien sijainteja muutetaan palvelemaan paremmin
kaava-aluetta. Porvoontielle lisätään joukkoliikennepysäkit Kytömaantien risteyksen
itäpuolelle.
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Vaikutukset kiertotalouden ja kestävän elämän periaatteiden kannalta
Kaavan valmistelussa on Asuntomessujen teeman mukaisesti huomioitu kiertotalous.
Kestävän elämäntavan periaatteita tullaan avaamaan rakentamistapaohjeissa ja messutyön aikana niin, että asukkailla on mahdollisuus omaksua kiertotalouden periaatteita ja ratkaisuja. Keravan kartanolla toimii tällä hetkellä kiertotaloutta ja kestävää
elämistä edistävä yhteisö Jalotus, jonka toimintaa on tarkoitus kehittää myös 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 pysäköintialueilla (LPA/ah) on myös mahdollista järjestää vuokraus-, yhteisö- ja pop uptiloja.
Asemakaavamääräykset ja alueelle laadittavassa rakentamistapaohjeissa ohjataan
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 eteenpäin LPA/ah-aleuiden yhteyteen liitettävien jätteenkeräysratkaisuiden kehittämistä älykkäimmiksi.
Kaava-alueelle laadittiin ilmastovaikutusten arviointi KILVA-työkalun avulla (liite 5k).
Hiilinielujen ja -varastojen muutosta tarkasteltiin Hiilitaselaskuri-työkalun avulla (liite
5l). Suunnittelualueen merkittävimpiä ilmastovaikutuksia arvioitiin seuraavilla osa-alueilla:
• liikenne
• energiantuotantoratkaisut
• infra- ja talonrakentaminen
• rakentamisen aiheuttamiin hiilinielujen ja -varastojen muutokset
• muut alueen toteutumisen aiheuttamat merkittävät myönteiset tai kielteiset
ilmastonäkökohdat
Keravan kestävän energian ja ilmaston toimintasuunnitelmassa vuodelta 2021 on käsitelty ilmastonmuutoksen sopeutumisen toimia Keravalla koko kaupungin tasolla. Erillinen hulevesisuunnitelma on laadittu vuonna 2020. Keravan kaupunki tekee sopeutumistyötä yhdessä muiden KUUMA-kuntien kanssa ja laatinut mm. sopeutumisohjeen.
Liikenne
Jokilaakson asemakaava-alue on ilmastoviisaan kaupunkirakentamisen periaatteiden
mukainen, rautatieasemalle ja keskustaan on Kivisillan alueelta noin kilometrin matka.
Uusi asuinalue toteutetaan hyvien liikenneyhteyksien varrelle (pyöräilyn ja jalankulun
mahdollisuudet, raideliikenne, joukkoliikenne muutoin) sekä lähelle keskustan palveluita ja muita toimintoja. Alueen sijoittuminen lähelle asemaa ja keskustan palveluja
luo erinomaisesti edellytykset kestävälle liikkumiselle ja mahdollistaa myös
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autottoman elämäntavan. Kaava tulee täydentämään ja kehittämään olemassa olevaa
yhdyskuntarakennetta. Liikkumisen ratkaisuissa on asetettu jalankulkijat ja pyöräilijät
etusijalle, koska liikenteen määrä alueella tulee kasvamaan nykytilanteesta asemakaavoituksen ja rakentamisen johdosta. Suhteessa vastaavanlaiseen uuteen alueeseen,
liikkumisen kulkutapajakauma tulee kaavan myötä painottumaan kestävämmäksi.
Elämyksellisen pyöräilyväylän tarjoaa alueen halki pohjoiseteläsuunnassa kulkeva Merikalliontaival. Toinen väylä on Kytömaantien varressa kulkeva jalankulun ja pyöräilyn
väylä, jota kautta pääsee Keravan keskustaan. Keravan sisäisistä matkoista jo yli 60
prosenttia tehdään jalan, pyörällä tai julkisella liikenteen avulla ja kaava vahvistaa
edelleen tätä kulkutapajakaumaa. Porvoontietä ja Kytömaantietä pitkin on hyvät julkisen liikenteen yhteydet pääasiassa Keravan asemalle.
Autoilijat ja erityisesti pysäköinti on ohjattu pääasiassa alueen reunoilla oleville pysäköintialueille, joista on lyhyet kävelyetäisyydet asuntotonteille. Eteläosan pientalotonttien kohdalla alueella on pihakadut, joissa ajoneuvojen kuljettajilla on väistämisvellisuus jalankulkijoihin nähden. Pysäköintimääräyksiä on kaavaan sisällytetty niin,
että ne osaltaan edistävät yksityisautoilun vähentämistä ja yhteiskäyttöautoilun lisäämistä. Paikoitusalueiden yhteydessä voidaan toteuttaa esimerkiksi jätteiden aluekeräyspiste, pakettipiste, sähköauton latausmahdollisuus, yhteiskäyttöauton paikoitus
tms. Autoilun lähipäästöjen minimoimiseksi alueelle on tarkoitus toteuttaa kattava
sähköautojen latausverkosto, johon sisältyy sekä kiinteistöjen omia latauspaikkoja että
julkisia latauspisteitä.
Energiaratkaisut
Asemakaavan energiamääräyksillä ohjataan rakennushankkeiden ratkaisuita energiaviisaiksi. 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. Alueelle on tarkoitus toteuttaa maalämpökaivoja
ja -kenttiä, jotka kuitenkin edellyttävät erillisen luvan. Kaikilla asuinkortteleilla on suositeltavaa perustaa energiayhteisö. Tontin luovutusehdoissa tullaan ohjaamaan tonteilla tuotettavan uusiutuvan energian vähimmäismääriä ja kannustetaan, että tontilla
sijaitsevan uusiutuvan energian tuotanto kytketään kaksisuuntaisesti paikalliseen
energiaverkkoon.
Infra- ja talonrakentaminen
Uusiomateriaalien hyödynnettävyyttä infrarakentamisessa on kartoitettu erillisessä
selvityksessä (liite 5m). Selvitys kartoitti pääasiassa 50 kilometrin etäisyydellä infrarakentamiseen käyttöönotettavia, teollisuuden sivuvirtoina syntyviä materiaaleja. Hyödynnettäviä materiaaleja on saatavilla useita kuten lentotuhka ja betonimurske. Käyttökohteita löytyy myös useita, mutta rajoittavana tekijänä ovat muut katualueisiin liittyvät tai lähistöllä olevat rakenteet ja tekniikka, jolloin esimerkiksi aukikaivuutarve lisääntyy.
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Talonrakentamisen osalta puurakentamista edellytetään tietyillä korttelialueilla. Osalla
kortteleista vaatimus ulottuu julkisivun rakentamismateriaalien lisäksi runkorakenteisiin. Puurakennukset sitovat hiilidioksidia ja ovat näin pieneltä osalta auttamassa Keravan hiilitaseen parantamisessa ja hiilinielupotentiaalin rakentamisessa.
Rakentamisen aiheuttamat hiilinielujen ja -varastojen muutokset
Kasvillisuuden ja maaperän muutosten aiheuttamia hiilen poistumisen vaikutuksia arvioitiin karkealla tasolla Ilkka-tutkimushankkeessa kehitetyn hiilitaseen laskentatyökalun avulla (liite 5l). Rakentamisen hiilijalanjälki on merkittävä. Myös maaperän hiilivarasto pienenee, mutta kasvillisuus kokonaisuudessaan kuitenkin hieman lisääntyy ja
monipuolistuu. Alueen puustoa joudutaan kaatamaan rakentamisen aikana, mutta sitä
myös istutetaan nykyisin peltona oleville EV/me-alueille.
Muut alueen toteutumisen aiheuttamat merkittävät myönteiset tai kielteiset ilmastonäkökohdat
Alueen suunnittelun lähtökohtana on kestävää elämäntapaa monipuolisesti tukevan
yhteisön syntymisen mahdollistaminen. Keravan kartanon toiminta palvelee tätä tarkoitusta myös avoimesti niin, että se palvelee laajemminkin kaupunkilaisia ja lähiympäristöä.
Vaikutukset sosiaalisiin oloihin ja väestörakenteeseen
Jokilaakson kaavatyön myötä tärkeä osa Keravan historiaa, erityisesti Keravan kartanon alueella liittyy kiinteämmin Keravan kaupunkirakenteeseen. Keravan historiaa
nousee esiin muinaismuistojen tutkimusten myötä. Keravalaiset saavat mahdollisuuden tutustua kaupunkinsa historiaan alueen muutoksen myötä. Historia ja juuret nousevat esille uuden rakentamisen ohella.
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 palvelutalon rakentamisien keskeisessä Pilskeaukion läheisyydessä. Lisäksi Kirstinkadun varteen on kaavassa osoitettu rakennuspaikka päiväkotia varten.
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.
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.
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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, Kivisilta, Postlarsin kolme asuinrakennusta
sekä luhtiaitta. Lisäksi Postlarsin ja kartanon lähiympäristöt suojellaan. Asemakaavassa
on huomioitu rakennushistoriallisesti arvokkaidenrakennusten säilyminen. Rakennusperinnön säilyttämisestä ja hoitamisesta on annettu määräyksiä.
Muinaismuistolailla rauhoitetut kiinteät muinaisjäännökset on huomioitu asemakaavassa erilaisin sm-merkinnöin. Kaavamääräyksillä estetään muinaismuistoalueiden kaivaminen, peittäminen, muuttaminen, vahingoittaminen, poistaminen ja muu niihin
kajoaminen. Asemakaavan yhteydessä Keravan kartanon läheisyydessä on tehty arkeologisia koetutkimuksia, jonka tuloksena on löytynyt viitteitä mahdollisesta historiallisen ajan kyläpaikasta, joka ajoittuu 1600-1700 luvulle tai varhaisempaan aikaan,
ennen nykyisen kartanon rakentamista. Alueelta ei ole aiemmin havaittu kiinteitä rakenteita, jotka voidaan tulkita kiinteäksi muinaisjäännökseksi. Löydöksen vuoksi saadaan uutta tietoa Keravan mahdollisesti vanhimmasta asutuksesta.
Vaikutukset meluun
Tällä hetkellä alueella on asutusta melualueella, jolla melutasot päivällä ovat pääosin
luokkaa 60-65 dB(A) ja yöllä 55-60 dB(A). Lahden moottoritien rakentamisen myötä
vuonna 1973 vanhat tilakeskukset ja muut vanhat asuinrakennukset ovat jääneet
moottoritien melualueelle, melusuojauksia ei tuolloin ole rakennettu. Asemakaavan
mukaisen melunsuojan toteutumisen myötä alueen liikenteen meluhaitat vähenevät
merkittävästi.
Asemakaavalla on pyritty huomioimaan meluhaittojen minimoiminen siten, ettei melu
aiheuta kohtuutonta riskiä ihmisen terveydelle ja hyvinvoinnille. Lähtökohtana on tavoiteltu valtioneuvoston päätöksen 993/1992 mukaisia melutason ohjearvoja. Voimakkaasta melutasosta johtuen kaava-alueella on haastavaa, meluntorjuntatoimenpiteilläkin saavuttaa täysin ohjearvot.
Jokilaakson alueelle laadittujen meluselvityksien mukaan uusien asuinkorttelialueiden
meluhäiriö on hallittavissa rakennusten massoittelulla ja moottoritien reunaan rakennettavalla meluesteellä. Asuntomessujen toteuttamisen kannalta moottoritien varteen on rakennettava vähintään liikennemeluselvityksessä esitetty VE6 mukainen melunsuoja.
Meluselvityksen mukaan olemassa olevien tilakeskuksilla ja muilla vanhoilla asuinrakennusten piha-alueiden melu saadaan pääosin hallittua tonttikohtaisilla meluaidoilla,
jolloin valtioneuvoston päätöksen mukaiset melutason ohjearvot voidaan saavuttaa.
Moottoritien varrella on kaksi olemassa olevaa asuinrakennusta, joiden piha-alueilla
ohjearvot on vaikeaa saavuttaa. Tonttikohtainen melusuoja edellyttäisi kohtuuttoman
korkeaa ja pitkää meluaidan rakentamista. Moottoritien meluntorjunta kuitenkin parantaa merkittävästi tonttien melutilannetta ja melutaso laskee sen johdosta tonteilla
nykyisestä useita desibelejä. Ilman meluntorjuntaa melutaso tonteilla on päiväaikaan
suurimmillaan 70–76 dB(A) ja kun mikä tahansa moottoritien varren suunnitelluista
meluntorjunnoista on toteutettu, on melutaso tonteilla suurimmillaan päiväaikaan
enää 55–57 dB(A).
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Moottoritien varteen rakennettavalla meluesteellä saavutetaan laajalti päiväajan ohjearvon 55 dB(A) alittavaa aluetta suunnitelluille puisto- ja lähivirkistysalueille. Yöajan
ohjearvoa 45 dB(A) ei saavuteta kaikilla virkistysalueilla, mutta yöajan ohjearvo 50
dB(A) alittuu laajalti. Koska puistoalueiden käyttö keskittyy pääosiltaan päiväaikaan, ei
liikennemelun katsota aiheuttavan asukkaille terveys- eikä viihtyvyyshaittaa. Kun Kytömaantien varsi kehittyy tulevaisuudessa asuin- ja työpaikka-alueena ja moottoritien
melunsuoja on toteutunut kokonaisuudessaan, meluhaitat Kivisillan virkistysalueella
paranevat siten, että myös tiukemmat yöajan ohjearvot 45 dB(A) saavutetaan osittain.
Melulle herkät toiminnat kuten leikkipuisto on kaavassa merkitty ohjeellisella aluemerkinnällä puistoalueen osaan, jossa liikennemelu on vähäisintä.
Lahden moottoritielle suunniteltu meluntorjunta on korkea ja se saattaa aiheuttaa
melun heijastumista ympäristöönsä. Meluesteen heijastuksen vuoksi melutaso saattaa
nousta moottoritien itäpuolella Päivölänlaakson asuinalueella. Kaavassa on pyritty
huomioimaan melunheijastushaitta kaavamääräyksellä: Moottoritien varren meluesteen rakennesuunnittelussa tulee huomioida, että tien puoleisen pinnan tulee olla materiaalia, joka heijastaa ääntä mahdollisimman vähän ja on pinnaltaan ääntä absorboivaa. Lisäksi moottoritien itäpuolella on käynnissä Porvoon- ja Kaskelantien liikennejärjestelyt asemakaava, jonka yhteydessä tutkitaan meluntorjuntaratkaisuja.
Muut vaikutukset
Jokilaakson Kivisillan asemakaava-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, mahdollisesti myös minitalossa. Kokonaisuutena Jokilaakson alueella on mahdollisuus vaikuttaa uudenlaisen keravalaisen imagon
ja Keravan kaupungin maineen syntyyn.
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TOTEUTUS
Asemakaavan toteuttaminen voidaan aloittaa sen saatua lainvoiman. Kivisillan alueella
järjestetään Asuntomessut Keravalla 2024. Messualueen kunnallistekniikan ja katujen
rakentaminen sekä Lahden moottoritien varren melunsuojaus 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.
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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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 28. 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 29. Ote Uusimaa-kaavasta 2050
Kaavaratkaisu ei ole ristiriidassa maakuntakaavoihin.
Yleiskaava
Voimassa olevassa Keravan yleiskaavassa 2035 suunnittelualue on kehitettävää talotyyppijakaumaltaan monipuolista asuntoaluetta A-4, virkistysaluetta V-1 ja V-2 sekä
suojaviheraluetta EV. A-4-alueen rakentamisen aluetehokkuuden suuruusluokka vaihtelee eª= 0,4–0,7 välillä. Asuntoalueella (A-4) saa toteuttaa asuintoimintoja tukevaa
julkista palvelurakentamista. Keravan jokilaakson läheisyydessä sijaitsevien uusien
asuntoalueiden 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.
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A-4 alueiden suunnittelussa on kiinnitettävä erityistä huomiota arvokkaan Myllypuron
meanderilaakson luontokohteen ominaispiirteiden ja jokilaakson maisema-arvojen säilyttämiseen.
Lahden moottoritien reunassa on meluntorjuntatarve. Suunnittelualueen läpi kulkee
meriviemäri (mj) ja kaksi 110 kV voimalinjaa.

Kuva 30. Ote Keravan yleiskaavasta 2035, punaisella kaavaluonnoksen likimääräinen
rajaus ja keltaisella kaavaehdotuksen likimääräinen rajaus
Kaavaratkaisu on yleiskaavan mukainen lukuun ottamatta Lahden moottoritien reunaan osoitettua KTY/me-aluetta. Koska KTY/me-alueen on tarkoitus toimia osana
yleiskaavaan merkittyä meluntorjuntaratkaisua, se voidaan katsoa yleiskaavan mukaiseksi ratkaisuksi. Vaikka KTY/me-merkintä poikkeaa yleiskaavassa osoitetusta virkistysalueesta (V-1), edesauttaa se laadukkaan meluntorjunnan toteuttamista alueella.
Meluntorjuntaratkaisu parantaa yleiskaavan mukaisen asuinrakentamisen ja lähivirkistysalueiden toteuttamisen.
Asemakaava
Suunnittelualue on asemakaavoittamatonta aluetta, lukuun ottamatta Kytömaantien
eteläisintä osaa, joka on ajantasa-asemakaavassa osoitettu katualueeksi.
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Kuva 31. 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
Lännestä suunnittelualue rajautuu suurelta osin asemakaavalla osoitettuihin teollisuus- ja varastotoimintojen alueisiin. Muilta suunnilta suunnittelualueen lähiympäristö
on asemakaavoittamatonta aluetta.
Jokilaakson alue on asemakaavoittamatonta aluetta. Jokilaakson alueelle laaditaan
asemakaavat vaiheittain, ensiksi laaditaan kaava Kivisillan alueelle, kakkosvaiheessa
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laaditaan asemakaava Marjomäen alueelle ja viimeisessä vaiheessa laaditaan asemakaavat Lasihelmenpellon ja Vuodenkierron alueille.
Suunnittelualueen läheisyydessä on käynnissä Porvoon- ja Kaskelantien liikennejärjestelyt asemakaava 2364, jonka tavoitteena on selkeyttää alueen liikennejärjestelyjä.
Porvoontien ja vanhan Lahdentien ramppi muutetaan katualueeksi. Samalla varaudutaan uuteen yhteyteen Kaskelantien ja vanhan Lahdentien välillä. Lisäksi asemakaavan
tarkoituksena on tutkia liikennemelun vähentämistä Päivölänlaaksoon. Kytömaantien
itäpuolella on käynnissä Postlarin työpaikka-alueen asemakaava (2272), jonka tavoitteena on osoittaa Kytömaantien länsipuolelle työpaikka-aluetta.
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KAAVAPROSESSIN VAIHEET
Aloite

Keravan kaupunki

Vireilletulo

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

OAS (osallistumisja 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 18.11.2020/64 § ja
17.12.2020/71 §
Lausuntopyynnöt viranomaisille ja kirjeet osallisille.
Ilmoitus Keski-Uusimaa Viikko-lehdessä lehdessä
3.1.2020, internetissä ja ilmoitustaululla (MRL 62 §).
Nähtävillä (MRA 30 §) 4.-29.1.2021
Asukaswebinaari 12.1.2021

Ehdotus

Kaupunkikehitysjaosto 9.6.2021/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.

Keravan kaupunki

I

PL123, 04210 Kerava

I

Vaihde 09 264 91

I

kerava.fi

