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ALUEEN SIJAINTI
Suunnittelualue sijaitsee noin 2,5 kilometrin etäisyydellä Keravan keskustasta etelään.
Etäisyys Savion rautatieasemalle on noin 100 metriä.
KAAVAN PÄÄTARKOITUS
Asemakaavamuutoksen tarkoituksena on mahdollistaa uuden asuinkerrostalon rakentaminen rakentamattoman liiketontin tilalle.
KERROSALA- JA LAAJUUSTIEDOT
Kaavamuutosalueen pinta-ala on noin 2500 m². Kaavassa on osoitettu rakennusoikeutta yhteensä 2950 k-m².

Suunnittelualueen sijainti
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1

TIIVISTELMÄ

1.1 Kaavaprosessin vaiheet
Aloite

Yksityinen maanomistaja

Vireilletulo ja OAS
(osallistumis- ja arviointisuunnitelma)

Kaupunkikehitysjaosto 29.8.2018/47 §
Kaupunginhallitus 11.9.2018/230 §
Lausuntopyynnöt viranomaisille ja kirjeet osallisille
Vireilletulo ja OAS:n nähtävilläoloilmoitus Viikkouutiset KeskiUusimaa-lehdessä 20.9.2018, internetissä ja ilmoitustaululla
(MRL 62 §).
Nähtävillä (MRA 30 §) 20.9. – 5.10.2018

Luonnos

Kaupunkikehitysjaosto 13.12.2018/76 §
Lausuntopyynnöt viranomaisille ja kirjeet osallisille
Ilmoitus Viikkouutiset Keski-Uusimaa-lehdessä lehdessä
9.1.2018, internetissä ja ilmoitustaululla (MRL 62 §).
Nähtävillä (MRA 30 §) 10.1. – 8.2.2019

Ehdotus

Kaupunkikehitysjaosto 4.4.2019/xxx §
Lausuntopyynnöt viranomaisille ja kirjeet osallisille
Ilmoitus Viikkouutiset Keski-Uusimaa-lehdessä lehdessä
pp.kk.vvvv, internetissä ja ilmoitustaululla (MRL 65 §).
Julkisesti nähtävillä (MRA 27 §) pp.kk. – pp.kk.vvvv

Hyväksyminen (MRL
52 §)

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

Kaavaprosessin vaiheet (täydennetään kaavaprosessin edetessä)
1.1

Asemakaavamuutos
Asemakaavamuutoksella mahdollistetaan uuden asuinkerrostalon rakentaminen toteuttamattoman liiketontin tilalle.

1.2

Asemakaavamuutoksen toteuttaminen
Alueen toteuttaminen on mahdollista heti kaavan saatua lainvoiman.

1.3

Asemakaavamuutoksen merkittävimmät vaikutukset
Asemakaavamuutoksen toteuttaminen tiivistää yhdyskuntarakennetta ja muuttaa alueen kaupunkikuvaa paikallisesti. Kaavamuutos mahdollistaa asunnot noin 65 asukkaalle.
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Suunnittelualueen sijainti opaskartalla.
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2
2.1

SUUNNITTELUN LÄHTÖKOHDAT
Selvitys suunnittelualueen oloista
2.1.1 Alueen yleiskuvaus
Suunnittelualue muodostuu osoitteessa Koivikontie 3-5 sijaitsevasta toteuttamattomasta liiketontista.
Suunnittelualue sijaitsee noin 2,5 kilometrin etäisyydellä Keravan keskustasta etelään.
Savion asemalle on matkaa noin 100 metriä, bussipysäkki sijaitsee suoraan suunnittelualueen edessä. Savion kaupalliset palvelut sijaitsevat heti toisella puolella Koivikontietä. Koululle on matkaa noin 150 metriä ja päiväkodille noin 400 metriä.

Ilmakuva suunnittelualueelta.
2.1.2 Luonnonympäristö
Luonnontilaisena olevalla tontilla kasvaa sekalaista aluskasvillisuutta, puustoa ja pensaita. Alueella ei ole erityisiä luontoarvoja.
Suunnittelualueen länsipuolella sijaitsee rakennettu Salavapuisto. Alueen lähiympäristössä on runsaasti myös muita virkistysalueita.
2.1.3 Rakennettu ympäristö
Suunnittelualue on rakentamaton. Tontilla on aikaisemmin sijainnut kaksi huvilaa, jotka on sittemmin purettu.
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Suunnittelualueen pohjoispuolella sijaitsee yleiskaavassa kaupunkikuvallisesti arvokkaaksi alueeksi arvotettu Savion vanha keskusta, jonka rakennuskanta muodostuu
omakotitaloista, luhtitaloista, rivitaloista ja koulurakennuksesta. Suunnittelualueen
itäpuolella sijaitsee parkkipaikaksi muutettu entinen postin tontti. Eteläreunaltaan
suunnittelualue rajautuu Koivikontiehen, jonka varrelle sijoittuu Savion liikerakennusten keskittymä.
Muilta osin lähialueen rakennuskanta koostuu suurimmaksi osaksi asuinkerrostaloista
ja omakotitaloista.
2.1.4 Ympäristöhäiriöt
Suunnittelualue sijaitsee Helsinki-Vantaan lentoaseman lentomelualueella (Lden 55-60
dBA), jonka lisäksi alueelle kantautuu tieliikenteen ja raideliikenteen melua.
2.1.5 Maanomistus
Suunnittelualue on kokonaisuudessaan yksityisessä omistuksessa.

Katunäkymiä suunnittelualueelle.
2.2

Kaavatilanne
Maakuntakaava
Uudenmaan vahvistettujen maakuntakaavojen yhdistelmässä suunnittelualue sijoittuu
taajamatoimintojen alueelle sekä lentomelualue 1:lle (lme-1).
Taajamatoimintojen alue -merkinnällä osoitetaan yksityiskohtaista suunnittelua edellyttävät asumiseen, palvelu- ja työpaikka- sekä muihin taajamatoimintoihin varattavat
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rakentamisalueet. Aluetta suunnitellaan asumisen, ympäristöönsä soveltuvien työpaikkatoimintojen sekä näihin liittyvien palveluiden ja toimintojen alueena.
Alueen yksityiskohtaisemmassa suunnittelussa on kiinnitettävä erityistä huomiota yhdyskuntarakenteen eheyttämiseen. Uusi rakentaminen ja muu maankäyttö on sopeutettava suunnittelulla ympäristöönsä tavalla, joka vahvistaa taajaman omaleimaisuutta ja turvaa ympäristö- ja luontoarvot sekä ottaa huomioon alueen kulttuurihistorialliset ja maisemalliset ominaispiirteet. Yksityiskohtaisemmassa suunnittelussa on
kiinnitettävä huomiota hulevesien hallintaan ja varauduttava sään ääri-ilmiöihin.
Lentomelualue 1 -merkinnällä osoitetaan Helsinki – Vantaan lentoaseman melualue,
jolla melutaso Lden on 55 – 60 dBA. Alueelle ei yksityiskohtaisemmassa suunnittelussa
saa osoittaa uutta melun haittavaikutuksille herkkää toimintaa. Alueella jo olevan asutuksen ja muun melulle herkän toiminnan säilyttäminen ja täydentäminen on mahdollista.

Ote maakuntakaavayhdistelmästä, suunnittelualueen sijainti punaisella.

Yleiskaava
Alue on merkitty oikeusvaikutteiseen valtuuston 7.11.2016 hyväksymään yleiskaavaan
2035 asuntoalueeksi (A-1), lentomelualueeksi (me- 1 ja me-2) sekä kaupunkikuvallisesti arvokkaaksi alueeksi.
Alueella sallitaan täydennysrakentaminen. Yleiskaavaselostuksen mukaan Savion täydennysrakentamisen tulisi olla ensisijassa kerrostalovaltaista.
Lentomelualueelle ei saa suunnitella merkittävää määrää uutta asutusta, eikä muuta
melulle herkkää toimintaa. Vähäinen täydennysrakentaminen on sallittua.
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Kaupunkikuvallisesti arvokkaan alueen yksityiskohtaisemmassa suunnittelussa ja toteutuksessa on otettava huomioon kulttuuriympäristön ominaispiirteiden vaaliminen
ja turvattava maisema- ja kulttuuriarvojen säilyminen.

Ote Keravan yleiskaavasta 2035. Suunnittelualueen likimääräinen sijainti punaisella.
Asemakaava
Voimassa olevaan asemakaavaan suunnittelualue on merkitty liikerakennusten korttelialueeksi (KL-1). Alueelle on osoitettu rakennusoikeutta 1200 kerrosneliömetriä ja rakennukset saa rakentaa yhteen kerrokseen.

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

Muut aluetta koskevat suunnitelmat ja päätökset
Tonttijako ja kiinteistörekisteri
Kaava-alue muodostuu kiinteistöstä 245-6-1578-1.
Pohjakartta
Pohjakarttaa ylläpitää ja täydentää Keravan kaupungin paikkatietopalvelut ja pohjakartta täyttää kaavoitusmittausasetuksen 1284/1999 vaatimukset. Asemakaava on tulostettu mittakaavassa 1:1000.
Rakennuskiellot
Alueella ei ole maankäyttö- ja rakennuslain 53 §:n mukaista rakennuskieltoa.
Lähiympäristön suunnitelmat
Suunnittelualueen lähiympäristössä ei ole vireillä merkittäviä muita suunnitelmia.
Strategiat, ohjelmat ja muut suunnitelmat
Keravan kaupunkistrategia 2025, kv 12.3.2018/17 §
HLJ-2015 liikennejärjestelmäpäätös, kh 15.6.2015/205 §
Maankäyttösuunnitelma 2050, kh 15.6.2015/205 §
Asuntostrategia 2025, kh 15.6.2015/205 §
Asuntopoliittinen ohjelma 2018-2021, kv 10.12.2018/87 §
Keravan liikennejärjestelmäsuunnitelma 2035
Savion aluekehityssuunnitelma
Keravan aluekehityssuunnitelmien aluebrändioppaat
Kaavoituksen käynnistämissopimus
Kaupunki on tehnyt asemakaavoituksen käynnistämissopimuksen alueen maanomistajan kanssa.

2.4

Asemakaavan tarve
Asemakaavamuutoksella pyritään tiivistämään kaupunkirakennetta ja tukemaan Savion keskustan palveluiden kannattavuutta ja toimintojen monipuolisuutta, sekä vastaamaan asuntojen kysyntään Keravan kaupungin alueella.

2.5

Asemakaavan tavoitteet
2.5.1 Kaupungin asettamat ja suunnittelutilanteesta johdetut tavoitteet
Keravan kaupunkistrategia 2025:n (kv 12.3.2018 § 17) tavoitteena on mm. kestävän
yhdyskuntarakenteen kehittäminen tiivistämällä olemassa olevaa yhdyskuntarakennetta ja etsimällä täydennysrakentamispaikkoja olemassa olevasta kaupunkirakenteesta. Kaupunkistrategian monimuotoinen viherkaupunki tarkoittaa kattavaa ja laajaa
kevyen liikenteen verkostoa sekä liikkumisen esimerkkikaupunkina toimimista. Jokaisella kaupunkilaisella on enintään 300 metriä lähimmälle viheralueelle. Lähin viheralue
on heti suunnittelualueen vieressä sijaitseva Salavapuisto.
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Keravan yleiskaavan 2035:n (kv 7.11.2016 § 85) tavoitteena on mm. eheyttää asemaseutujen ja keskustan yhdyskuntarakennetta tiivistämällä alueita täydennysrakentamisen keinoin. Tavoitteena on myös edistää kestävien liikkumistapojen käyttöä täydennysrakentamalla erityisesti asemanseutuja ja niiden lähiympäristöä. Yleiskaavaselostuksen mukaan sen mahdollistama rakentaminen tukeutuu olemassa olevaan yhdyskuntarakenteeseen. Yleiskaavassa ei ole osoitettu yhtään uutta yhdyskuntarakenteesta irrallaan olevaa asuinaluetta, vaan täydennysrakentaminen tukeutuu olemassa olevaan yhdyskuntarakenteeseen. Keravan yleiskaavan suunnittelua on ohjannut periaate, jonka mukaan asemanseutuja ja niiden lähiympäristöä on tarkoituksen mukaista
tiivistää, jotta yhä suurempi määrä keravalaisista asuisi tulevaisuudessa hyvien raideyhteyksien vaikutusalueella. Savion keskustan tiivistämisellä edistetään sekä elinkeinoelämän toimintaedellytyksiä, että Savion kaupunginosan vetovoiman vahvistamista.
Keravan kaupungin asuntopoliittisen ohjelman 2018-2021 (kv 10.12.2018/87 §) mukaan Savion keskustan alueella kaupunki toimii aktiivisesti täydennysrakentamiseen,
kaupunkikuvan eheyttämiseen ja kiinteistökehitykseen soveltuvien kohteiden löytämiseksi. Täydennysrakentaminen painottuu kerrostalorakentamiseen, joka on vähemmän altis lentomelulle. Asuntopoliittisessa ohjelmassa annettujen toimenpiteiden
mukaan kaupungin eteläisellä alueella tiivistetään Savion asemanseudun asuntotuotantoa. Täydennysrakentamisella tuetaan asemanseudun väestöpohjan kehittämistä
ja ikärakenteen nuorentamista.
2.5.2 Alueen oloista ja ominaisuuksista johdetut tavoitteet
Asemakaavamuutoksella pyritään kaupunkikuvallisesti korkeatasoiseen ja ympäristöönsä soveltuvaan kokonaisuuteen. Tavoitteena on, että uudisrakentaminen sopii
eritysesti Savion vanhan keskustan rakennuskantaan ja ympäristöön. Tavoitteena on
myös luoda terveellistä, turvallista ja viihtyisää elinympäristöä.
Asemakaavamuutoksen tavoitteena on mahdollistaa myös rakennuksen yhteistilojen
muuttaminen myöhemmin liike-, palvelu- tai toimistotiloiksi.
Asemakaavamuutoksen mahdollistama uusi asuinrakentaminen toteutetaan siten, että suunnittelualueen leikki- ja oleskelualueet sekä asunnot suojataan läheisten liikenneväylien, junaradan tai lentoliikenteen aiheuttamalta melulta.
2.5.3 Maanomistajan tavoitteet
Maanomistajan tavoitteena on muuttaa asemakaavaa siten, että se mahdollistaa
asuinkerrostalorakentamisen.
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3

ASEMAKAAVAMUUTOKSEN SUUNNITTELU

Asemakaavan vaiheet
3.1

Aloitusvaihe
Kaupunginhallitus on päättänyt käynnistää asemakaavamuutoksen kokouksessaan
11.9.2018 § 230. Asemakaavan vireilletulosta sekä osallistumis- ja arviointisuunnitelman nähtävilläolosta ilmoitettiin 20.9.2018 Viikkouutiset Keski-Uusimaa -lehdessä.
Osallistumis- ja arviointisuunnitelma oli nähtävillä 20.9.-5.10.2018 Sampolan yhteispalvelupisteen ilmoitustaululla sekä Keravan kaupungin internet-sivuilla. Suunnittelualueen naapureille lähetettiin kirjeitse tieto nähtävilläolosta. Viranomaisille ja muille
tarpeellisille yhteisöille lähettiin lausuntopyynnöt.
Osallistumis- ja arviointisuunnitelmasta annettiin 7 lausuntoa ja 1 mielipidettä.

3.2

Valmisteluvaihe
Kaavaluonnoksen nähtävilläolosta ilmoitettiin 9.1.2019 Viikkouutiset Keski-Uusimaa lehdessä. Kaavaluonnos oli nähtävillä 10.1.-8.2.2018 Sampolan yhteispalvelupisteen
ilmoitustaululla sekä Keravan kaupungin internet-sivuilla. Suunnittelualueen naapureille lähetettiin kirjeitse tieto nähtävilläolosta. Viranomaisille ja muille tarpeellisille
yhteisöille lähettiin lausuntopyynnöt.
Osallistumis- ja arviointisuunnitelmasta annettiin 6 lausuntoa ja 2 mielipidettä. Lausuntojen ja mielipiteiden vastineraportti on kaavaselostuksen liitteenä.

3.3

Ehdotusvaihe
Kaavaluonnoksen nähtävilläolon jälkeen asemakaavakartalle on lisätty osalle rakennusaloista ulkorakenteiden ääneneristävyyttä koskeva merkintä, kaavamääräyksiin
yleinen kaikkien ulkorakenteiden ääneneristävyyttä koskeva määräys sekä rakennuksen julkisivuja koskevia määräyksiä. Muilta osin asemakaavaehdotus ei poikkea luonnoksesta. Meluselvitys on päivitetty siten, että autojen paikoitusalueen ja leikki- ja
oleskelualueen välille tuleva aita on huomioitu desibeliarvoja tutkittaessa.
Asemakaava on kuvattu ja perusteltu tarkemmin kohdassa 4.

3.4

Hyväksymisvaihe
Täydennetään kaavaprosessin edetessä.
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4
4.1

ASEMAKAAVAMUUTOKSEN KUVAUS JA PERUSTELUT
Kaavan rakenne
Asemakaavamuutoksella muodostuu uusi asuinkerrostalojen korttelialue (AK-92). Alueelle on osoitettu kaksi rakennusalaa kerrostalolle ja yksi autokatokselle. Asuinrakennuksen kerrosluku on toisella rakennusalalla 5 ja toisella 3. Uudisrakentamisen vaatimat autopaikat sijoitetaan tontille. Ajoneuvoliikenne tulee järjestää Juurakkokadulta
korttelialueen pohjoisosasta.




4.2

Pinta-ala: 2495 m2
Kerrosneliömetrit yhteensä: 2950 k-m²
Tehokkuus AK-92-korttelialueella: e=1.2

Ympäristön laatua koskevien tavoitteiden toteutuminen
Kohdassa 2.5 asemakaavalle on asetettu seuraavat tavoitteet:






Yhdyskuntarakenteen tiivistäminen täydennysrakentamalla.
Terveellisen, turvallisen ja viihtyisän elinympäristön luominen.
Kaupunkikuvallisesti korkeatasoisen ja olemassa olevaan ympäristöönsä soveltuvan kokonaisuuden luominen.
Täydennysrakentamisen toteuttaminen siten, että rakennuspaikan leikki- ja
oleskelualueet sekä asunnot suojataan läheisten liikenneväylien, junaradan tai
lentoliikenteen aiheuttamalta melulta.
Rakennuksen yhteistilojen mahdollinen muuttaminen myöhemmin liike-, palvelu- tai toimistotiloiksi.

Asemakaavamuutoksella mahdollistettava täydennysrakentamishanke tiivistää Savion
asemanseudun yhdyskuntarakennetta Keravan kaupunkistrategian 2025, yleiskaavan
2035 sekä asuntopoliittisen ohjelman 2018-2021 tavoitteiden mukaisesti. Kyseessä on
yhdyskuntarakenteellisesti sopiva täydennysrakentamiskohde. Kaupungin kokonaistaloudellisen edun mukaista on kaupunkirakenteen tiivistäminen ja lisärakennusoikeuden osoittaminen olemassa olevan kaupunkirakenteen sisälle, olemassa olevan katuja infraverkoston sekä hyvien joukkoliikenneyhteyksien varrelle. Savion rautatieasemalle on matkaa noin 100 metriä ja bussipysäkki sijaitsee rakennuspaikan edessä. Tärkeimmät kaupalliset sekä julkiset palvelut sijaitsevat suunnittelualueen välittömässä
läheisyydessä. Asemakaavahankkeen mukainen täydennysrakentaminen lisää Savion
keskustan elinvoimaisuutta ja edistää kestävää kaupunkikehitystä. Mahdollisimman
tehokas, mutta kuitenkin ympäristöön sopiva ratkaisu on kestävän kehityksen periaatteen mukainen.
Savion kaupunginosassa asuu hieman yli 6000 asukasta. Vuonna 2015 Saviolla sijaitsevan Visatien asemakaavan yhteydessä vähäiseksi täydennysrakentamiseksi arvioitiin
noin 200 uutta asukasta mahdollistava rakentaminen. Koivikontie 3-5 asemakaavamuutos mahdollistaa asunnot noin 65 asukkaalle, joten täydennysrakentamista voidaan vielä pitää vähäisenä. Kaikki uuteen kerrostaloon muuttavat asukkaat eivät
myöskään ole välttämättä uusia, vaan osa väestöstä siirtyy Savion kaupunginosasta
omakotitaloista keskustaan kerrostaloon.
Uusi asuinkerrostalo on pyritty suunnittelemaan mahdollisimman hyvin alueen kaupunkikuvaan sopivaksi. Asemakaavassa on annettu määräykset uusien rakennusten
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sopeuttamisesta ympäröivään kaupunkikuvaan ja Savion vanhan aseman ominaispiirteisiin. Asemakaavassa on myös määräys tontin istuttamiseksi puilla ja pensailla.
Edellä mainitut perustelut ja tavoitteet huomioiden Savion ns. keskusta-alueelle on
maankäytölliset perusteet osoittaa jonkin verran tiiviimpää rakentamista, kuin mitä
alueelle on 1960-1980 –lukujen asemakaavoissa osoitettu.
Asemakaavassa on annettu määräykset, joilla varmistetaan leikki- ja oleskelualueiden
sekä asuntojen suojaaminen liikenteen melulta. Ulkona sijaitsevat leikki- ja oleskelualueet suojataan rakennusten massoittelua sekä katoksia käyttäen, parvekkeet suojataan lasituksin. Rakennusten sisätilat suojataan huomioimalla melu rakennusten ulkorakenteita suunniteltaessa.
Asemakaavaan on laitettu määräys, jonka mukaan maantasokerroksen Koivikontien
katualueen puoleiset yhteistilat tulee rakentaa niin, että ne ovat muunnettavissa liike-,
palvelu- tai toimistotiloiksi väestönsuojia lukuun ottamatta.
4.3

Aluevaraukset

4.3.1 Korttelialueet
Asuinkerrostalojen korttelialue (AK-92)
Asemakaavamuutoksella liikerakennusten korttelialueen (KL-1) käyttötarkoitus muutetaan asuinkerrostalojen korttelialueeksi (AK-92).
Rakennusten tulee olla massoittelultaan, muodoltaan ja julkisivujen sommittelultaan
sellaisia, että ne muodostavat kaupunkikuvallisesti korkeatasoisen ja ilmeikkään kokonaisuuden. Rakennukset tulee suunnitella siten, että ne julkisivujen jäsentelyn, materiaalien sekä värityksen osalta sopivat kaupunkikuvallisesti arvokkaan Savion vanhan
keskustan kokonaisilmeeseen. Mahdolliset elementtisaumat tulee häivyttää sauman
sijoituksen tai julkisivun pintarakenteen avulla.
Asuinrakennusten maantasokerroksen pääjulkisivumateriaalina tulee käyttää tiiltä ja
muiden kerrosten pääjulkisivumateriaalina puuta. Asuinrakennuksiin tulee rakentaa
harjakatto.
Asemakaavassa osoitetun kerrosalan lisäksi saa rakentaa asumista palvelevia asunnon
ulkopuolisia varasto-, huolto-, kerho-, sauna- yms. tiloja yhteensä enintään 15 % asemakaavassa osoitetusta kerrosalasta. Porrashuoneiden kaikkien kerrosten sisäänkäyntitasojen 15 neliömetrin ylittävää osaa ei lasketa rakennusoikeuteen.
Maantasokerroksen Koivikontien katualueen puoleiset yhteistilat tulee rakentaa niin,
että ne ovat muunnettavissa liike-, palvelu- tai toimistotiloiksi väestönsuojia lukuun
ottamatta. Maantasokerroksen kerroskorkeuden tulee olla vähintään neljä metriä.
Umpinaista vaikutelmaa tulee välttää.
Parvekkeet saavat vähäisessä määrin ulottua tontilla rakennusalan ulkopuolelle.
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). Asuinrakennusten kaikkien ulkorakenteiden
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suunnittelussa tulee huomioida lentomelun torjunta. Asuinrakennusten kaikkien ulkorakenteiden A-äänitasoerotus liikenteen melua vastaan tulee olla vähintään 35 dB.
Asuinrakennusten parvekkeet on suojattava liikenteen melulta lasituksin siten, että
päiväaikainen keskiäänitaso (LAeq, 7-22) on enintään 55 dB(A) ja että yöaikainen keskiäänitaso (LAeq, 22-7) on enintään 50 dB(A).
Asuinrakennusten leikki- ja oleskelualueet tulee suojata liikenteen melulta mm. rakennusten massoittelua käyttämällä. Leikki- ja oleskelualueet tulee osittain kattaa
säältä ja lentomelulta suojaavilla katoksilla.
Asuinrakennuksissa raideliikenteen aiheuttaman tärinän voimakkuus ei saa ylittää
värähtelyluokan C raja-arvoa 0,30 mm/s tai rakennusluvan hakemisen aikana
voimassa olevaa määräysarvoa.
Asuinrakennuksissa raideliikenteen aiheuttaman tärinän aiheuttama runkomelu Lprm
ei saa ylittää asuintiloissa 35 dB(A) tai rakennusluvan hakemisen aikana voimassa
olevaa määräysarvoa.
Rakentamatta jäävälle tontin osalle, jota ei käytetä oleskeluun tai liikenteeseen, on
säilytettävä tai istutettava puita ja pensaita.
Autopaikkoja on varattava vähintään 1 autopaikka asuntojen kerrosalan 100
kerrosneliömetriä kohden. Yhteiskäyttöautolla voidaan korvata 6 autopaikkaa.
4.4

Kaavan vaikutukset
4.4.1 Vaikutukset rakennettuun ympäristöön
Asemakaavamuutos tiivistää Savion asemanseudun yhdyskuntarakennetta. Suunnittelualueen osoittaminen asuinkerrostalorakentamiseen kehittää kestävää yhdyskuntarakennetta tiivistämällä ja eheyttämällä olemassa olevaa yhdyskuntarakennetta Savion aseman välittömässä läheisyydessä. Yhdyskuntarakenteen tiivistäminen ko. paikassa lisää kestävien liikkumistapojen käyttöä, vahvistaa alueen vetovoimaa ja kehittää
asemanseudun väestöpohjaa.
Uuden asuinkerrostalorakentamisen myötä kasvava asukasmäärä, eli ostovoiman kasvu alueella edistää Savion keskustan elinkeinoelämän toimintaedellytyksiä ja edesauttaa uusien yritysten ja palveluiden sijoittumista alueelle.
Kaavamuutos mahdollistaa asunnot noin 65 asukkaalle, joten täydennysrakentamista
voidaan pitää vähäisenä.
Asemakaavamuutos muuttaa alueen kaupunkikuvaa paikallisesti. Uusi asuinkerrostalo
on pyritty suunnittelemaan mahdollisimman hyvin alueen kaupunkikuvaan sopivaksi.
Asemakaavassa on annettu määräykset uusien rakennusten sopeuttamisesta ympäröivään kaupunkikuvaan ja Savion vanhan keskustan ominaispiirteisiin.
4.4.2 Vaikutukset luontoon ja luonnonympäristöön
Asemakaavamuutoksella ei ole haitallisia vaikutuksia luontoon tai luonnonympäristöön, sillä alueella ei ole erityisiä luonto- tai virkistysarvoja.
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4.4.3 Ympäristön häiriötekijät
Suunnittelualue sijaitsee Helsinki-Vantaan lentoaseman lentomelualueella (Lden 55-60
dBA), jonka lisäksi alueelle kantautuu tieliikenteen ja raideliikenteen melua.
Uudenmaan voimassa oleva maakuntakaavayhdistelmä sekä Keravan yleiskaava 2035
mahdollistavat kaavamuutoksen mukaisen täydennysrakentamisen ko. alueella.
Uudenmaan voimassa olevien maakuntakaavojen yhdistelmässä suunnittelualue sijoittuu mm. lentomelualue 1:lle (lme-1). Maakuntakaavan lentomelualue 1 -merkinnän
(Ime-l) suunnittelumääräyksessä sanotaan, että ”Alueella jo olevan asutuksen ja muun
melulle herkän toiminnan säilyttäminen ja täydentäminen on mahdollista.”
Keravan yleiskaava 2035:ssä suunnittelualue on merkitty mm. lentomelualueeksi (me1 ja me-2). Yleiskaavamerkintöjen ja –määräysten mukaan ”Alueelle ei saa suunnitella
merkittävää määrää uutta asutusta eikä muuta melulle herkkää toimintaa. Vähäinen
täydennysrakentaminen on sallittua”. Yleiskaavaselostuksen mukaan Savion täydennysrakentamisen tulisi olla ensisijassa kerrostalovaltaista.
Tuusulan Rykmentinpuiston osayleiskaavaa ja siinä uuden asutuksen osoittamista Helsinki-Vantaan lentoaseman melualueelle käsittelevän Korkeimman hallinto-oikeuden
päätöksen 3080/2014 mukaan uusia asuinalueita ei tulisi sijoittaa alueille, joilla lentomelu ylittää tason Lden 55 dB(A).
Kyseessä olevan kaavahankkeen lähiympäristö on hyvien joukkoliikenneyhteyksien
varrella sijaitsevaa kaupunkimaisesti rakennettua ympäristöä. Asemakaavamuutoksella ei kaavoiteta uutta asuinaluetta lentomelualueelle, vaan täydennetään Savion keskustan olemassa olevaa asutusta.
Asemakaavassa on annettu määräykset, joilla varmistetaan leikki- ja oleskelualueiden
sekä asuntojen suojaaminen liikenteen melulta. Ulkona sijaitsevat leikki- ja oleskelualueet suojataan rakennusten massoittelua sekä katoksia käyttäen, parvekkeet suojataan lasituksin. Rakennusten sisätilat suojataan huomioimalla melu rakennusten
suunnittelussa. Kaavamateriaalin liitteeksi on laadittu liikennemeluselvitys. Asemakaavassa on myös annettu määräykset raideliikenteen mahdollisesti aiheuttaman tärinän ja runkomelun torjumiseksi.
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5
5.1

ASEMAKAAVAMUUTOKSEN TOTEUTUS
Toteutusta ohjaavat ja havainnollistavat suunnitelmat
Asemakaavan toteuttamista ohjaavat asemakaavakartta, selostus, kaupungin rakennusjärjestys sekä kaavan liitemateriaaliksi laadittu viitesuunnitelma ja havainnekuvat.

5.2

Toteuttaminen ja ajoitus
Suunnittelualueen toteuttaminen on mahdollista, kun asemakaavan muutos on saanut
lainvoiman ja kun uudet tontit on muodostettu ja merkitty kiinteistörekisteriin.

5.3

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

