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ALUEEN SIJAINTI
Suunnittelualue sijaitsee Savion kaupunginosassa noin 2,5 kilometrin etäisyydellä Keravan keskustasta etelään. Etäisyys Savion asemalle on alle 300 metriä.

Ote opaskartasta, punaisella suunnittelualueen rajaus.
KAAVAN PÄÄTARKOITUS
Asemakaavamuutoksen tarkoituksena on mahdollistaa uuden seurakuntakeskuksen
sekä asuinkerrostalojen rakentaminen vanhan ja huonokuntoisen seurakuntakeskuksen tilalle.
KERROSALA- JA LAAJUUSTIEDOT
Kaavamuutosalueen pinta-ala on noin 5400 m². Kaavassa on osoitettu rakennusoikeutta yhteensä 6000 k-m².
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1

TIIVISTELMÄ

1.1 Kaavaprosessin vaiheet
Aloite

Keravan seurakunta

Vireilletulo ja OAS
(osallistumis- ja arviointisuunnitelma)

Kaupunkikehitysjaosto 23.10.2017/67 §
Kaupunginhallitus 31.10.2017/335 §
Lausuntopyynnöt viranomaisille ja kirjeet osallisille
Vireilletulo ja OAS:n nähtävilläoloilmoitus Viikkouutiset KeskiUusimaa-lehdessä 8.11.2017, internetissä ja ilmoitustaululla
(MRL 62 §).
Nähtävillä (MRA 30 §) 13.11. – 1.12.2017

Luonnos

Kaupunkikehitysjaosto 18.4.2018/24 §
Lausuntopyynnöt viranomaisille ja kirjeet osallisille
Ilmoitus Viikkouutiset Keski-Uusimaa-lehdessä lehdessä 16.5.,
internetissä ja ilmoitustaululla (MRL 62 §).
Nähtävillä (MRA 30 §) 16.5. – 15.6.2018

Ehdotus

Kaupunkikehitysjaosto 17.1.2018/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)
1.2

Asemakaavamuutos
Asemakaavamuutoksella mahdollistetaan uuden 2-kerroksisen seurakuntarakennuksen ja kolmen 4-8 -kerroksisen asuinkerrostalon rakentaminen vanhan seurakuntakeskuksen tontille. Asemakaavalla muodostuu Keravan kaupungin 6. Savion kaupunginosan korttelin 1570 osa.
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1.3

Asemakaavamuutoksen toteuttaminen
Alueen toteuttaminen on mahdollista heti kaavan saatua lainvoiman.

1.4

Asemakaavamuutoksen merkittävimmät vaikutukset
Asemakaavamuutoksen toteuttaminen tiivistää yhdyskuntarakennetta, lisää Savion
keskustan elinvoimaisuutta, tukee sen kaupallisten palveluiden toimintaedellytyksiä ja
muuttaa alueen kaupunkikuvaa paikallisesti. Kaavamuutos mahdollistaa seurakunnan
toimintojen säilymisen uudessa toimivammassa ja terveellisessä seurakuntakeskuksessa sekä asunnot noin 115 asukkaalle.

Ilmakuva suunnittelualueelta (2016).
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2
2.1

SUUNNITTELUN LÄHTÖKOHDAT
Selvitys suunnittelualueen oloista

2.1.1 Alueen yleiskuvaus
Suunnittelualue muodostuu osoitteessa Koivikontie 9 sijaitsevasta tontista, jolla sijaitsee tällä hetkellä seurakuntakeskus piha-alueineen sekä autojen paikoituskäytössä
oleva hiekkapäällysteinen kenttä.
Suunnittelualue sijaitsee noin 2,5 kilometrin etäisyydellä Keravan keskustasta etelään.
Etäisyys Savion rautatieasemalle on alle 300 metriä ja bussipysäkille noin 130 metriä.
Savion kaupalliset palvelut sijaitsevat heti toisella puolella Koivikontietä. Koululle ja
päiväkodille on matkaa alle 200 metriä.
2.1.2 Luonnonympäristö
Tontilla kasvaa sekalaista puustoa ja pensaita. Piha on osittain nurmikkoa ja osittain
hiekkapäällysteistä kenttää. Alueella ei ole erityisiä luontoarvoja.
Suunnittelualueen itäpuolella sijaitsee rakennettu Salavapuisto, ja pohjoispuolella
luonnonvaraista metsää. Alueen lähiympäristössä on runsaasti myös muita virkistysalueita.
2.1.3 Rakennettu ympäristö
Tontilla sijaitsee vuonna 1972 valmistunut noin 930 kerrosneliömetrin kokoinen seurakuntakeskus. Sitä ei ole tunnistettu rakennuskulttuurin tai kulttuuriympäristöjen
kannalta arvokkaaksi rakennukseksi Keravan rakennuskulttuurin inventoinnissa ja kulttuuriympäristön hoitosuunnitelmassa. Seurakuntakeskus ei vastaa seurakunnan nykyisiä tarpeita, on huonossa kunnossa sekä vaatisi useita isoja saneerauksia. Osaa rakennuksen sisätiloista ei voida epäterveellisinä käyttää. Rakennus ei myöskään täytä minkäänlaisia nykyisiä esteettömyysvaatimuksia. Rakennuksen rakenteellinen perusratkaisu ei mahdollista rakennuksen korjaamista riittävällä varmuudella turvalliseksi. Seurakuntatoiminta edellyttää useamman kuin yhden tilaisuuden pitämistä samanaikaisesti, esim. iltapäiväkerhotoimintaa ja seurakunnallisia tapahtumia, ja tätä yhtaikaista
käyttöä nykyinen rakennus ei mahdollista.
Tontilla kulkee Keravan vesilaitoksen johtoja sekä Keravan Energian kaukolämpöputki.
Männiköntien toisella puolella sijaitsee kerrostaloja ja Saviontien toisella puolella liikerakennus K-Supermarket. Muilta osin lähialueen rakennuskanta koostuu asuinkerrostaloista, liikerakennuksista sekä omakotitaloista.
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2.1.4 Ympäristöhäiriöt
Suunnittelualue sijaitsee Helsinki-Vantaan lentoaseman lentomelualueella (Lden 55-60
dBA), jonka lisäksi alueelle kantautuu tieliikenteen ja raideliikenteen melua.
Kaavamuutoksen laatimisen tueksi on laadittu liikennemeluselvitys, joka on tämän
kaavaselostuksen liitteenä.
2.1.5 Maanomistus
Suunnittelualue on kokonaisuudessaan julkishallinnollisen yhteisön (Keravan seurakunta) omistuksessa.
2.2

Valtakunnalliset alueidenkäyttötavoitteet
Valtakunnalliset alueidenkäyttötavoitteet käsittelevät seuraavia kokonaisuuksia:






toimivat yhdyskunnat ja kestävä liikkuminen
tehokas liikennejärjestelmä
terveellinen ja turvallinen elinympäristö
elinvoimainen luonto- ja kulttuuriympäristö sekä luonnonvarat
uusiutumiskykyinen energiahuolto

Suunnittelualuetta koskevat em. tavoitteista ainakin toimivat yhdyskunnat ja kestävä
liikkuminen sekä terveellinen ja turvallinen elinympäristö, ja näistä erityisesti seuraavat tavoitteet:
•

•

•

•

•

Edistetään koko maan monikeskuksista, verkottuvaa ja hyviin yhteyksiin perustuvaa aluerakennetta, ja tuetaan eri alueiden elinvoimaa ja vahvuuksien hyödyntämistä. Luodaan edellytykset elinkeino- ja yritystoiminnan kehittämiselle sekä väestökehityksen edellyttämälle riittävälle ja monipuoliselle asuntotuotannolle.
Luodaan edellytykset vähähiiliselle ja resurssitehokkaalle yhdyskuntakehitykselle,
joka tukeutuu ensisijaisesti olemassa olevaan rakenteeseen. Suurilla kaupunkiseuduilla vahvistetaan yhdyskuntarakenteen eheyttä.
Edistetään palvelujen, työpaikkojen ja vapaa-ajan alueiden hyvää saavutettavuutta
eri väestöryhmien kannalta. Edistetään kävelyä, pyöräilyä ja joukkoliikennettä sekä
viestintä-, liikkumis- ja kuljetuspalveluiden kehittämistä.
Varaudutaan sään ääri-ilmiöihin ja tulviin sekä ilmastonmuutoksen vaikutuksiin.
Uusi rakentaminen sijoitetaan tulvavaara-alueiden ulkopuolelle tai tulvariskien hallinta varmistetaan muutoin.
Ehkäistään melusta, tärinästä ja huonosta ilmanlaadusta aiheutuvia ympäristö- ja
terveyshaittoja.
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2.3

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
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
KERAVAN KAUPUNKI
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Alue on merkitty oikeusvaikutteiseen valtuuston 7.11.2016 hyväksymään yleiskaavaan
2035 julkisten palveluiden ja hallinnon alueeksi (PY) sekä lentomelualueeksi (me- 1 ja
me-2).
Julkisten palveluiden ja hallinnon alueeksi osoitetaan julkisten palveluiden ja hallinnon
alueet. 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.

Ote Keravan yleiskaavasta 2035. Suunnittelualueen likimääräinen sijainti punaisella.
Asemakaava
Voimassa olevaan asemakaavaan suunnittelualue on merkitty kirkkojen ja muiden
seurakunnallisten rakennusten korttelialueeksi (YK-1). Alueelle on annettu tehokkuus
e=0.60 (rakennusoikeus yht. 3255 kerrosneliömetriä) ja rakennukset saa rakentaa kahteen kerrokseen.
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Ote ajantasa-asemakaavasta. Suunnittelualueen rajaus punaisella.
Rakennusjärjestys
Keravan kaupungin rakennusjärjestys on tullut voimaan 1.6.2017.
2.4

Muut aluetta koskevat suunnitelmat ja päätökset
Tonttijako ja kiinteistörekisteri
Kaava-alue muodostuu kokonaisuudessaan kiinteistöstä 245-6-1570-6.
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 merkittävät suunnitelmat
Suunnittelualueen lähiympäristössä ei ole vireillä merkittäviä suunnitelmia.
Strategiat, ohjelmat ja muut suunnitelmat
• Keravan kaupunkistrategia 2025, kv 12.3.2018/17 §
• Asuntopoliittinen ohjelma 2016-2020, kv 12.12.2016/98 §
• Maankäyttösuunnitelma 2050, kh 15.6.2015/205 §
• Asuntostrategia 2025, kh 15.6.2015/205 §
• HLJ-2015 liikennejärjestelmäpäätös, kh 15.6.2015/205 §
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• Keravan liikennejärjestelmäsuunnitelma 2035
• Savion aluekehityssuunnitelma, luonnos
• Savion aluekehityssuunnitelman aluebrändiopas
Kaavoituksen käynnistämissopimus
Kaupunki on tehnyt asemakaavoituksen käynnistämissopimuksen alueen maanomistajan kanssa. Ennen kaavan hyväksymistä laaditaan maankäyttösopimus.
2.5

Asemakaavan tarve
Keravan seurakunta tarvitsee uuden seurakuntakeskuksen Saviolle. Vanha rakennus ei
vastaa seurakunnan nykyisiä tarpeita, on huonossa kunnossa sekä vaatisi useita isoja
saneerauksia. Osaa rakennuksen sisätiloista ei voida epäterveellisinä käyttää. Rakennus ei myöskään täytä minkäänlaisia nykyisiä esteettömyysvaatimuksia. Rakennuksen
rakenteellinen perusratkaisu ei mahdollista rakennuksen korjaamista riittävällä varmuudella turvalliseksi. Seurakuntatoiminta edellyttää useamman kuin yhden tilaisuuden pitämistä samanaikaisesti, esim. iltapäiväkerhotoimintaa ja seurakunnallisia tapahtumia, ja tätä yhtaikaista käyttöä nykyinen rakennus ei mahdollista. Seurakunnan
tontti on iso eikä sen kaavoitus kokonaan seurakuntatoimintaan ole tarkoituksenmukaista tai tarpeellista.
Asemakaavamuutoksella pyritään myös toteuttamaan Keravan kaupunkistrategian
2025, yleiskaavan 2035 ja asuntopoliittisen ohjelman 2016-2020 tavoitteita tiivistämällä kaupunkirakennetta ja siten tukemalla Savion keskustan palveluiden kannattavuutta ja toimintojen monipuolisuutta, sekä vastaamaan asuntojen kysyntään Keravan
kaupungin alueella ja erityisesti hyvien joukkoliikenneyhteyksien varrella.

2.6

Asemakaavan tavoitteet

2.6.1 Kaupungin asettamat ja suunnittelutilanteesta johdetut tavoitteet
Keravan kaupunkistrategian 2025 tavoitteena on mm. kestävän yhdyskuntarakenteen
kehittäminen tiivistämällä olemassa olevaa yhdyskuntarakennetta ja etsimällä täydennysrakentamispaikkoja olemassa olevasta kaupunkirakenteesta.
Keravan yleiskaavan 2035:n 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 elinvoiman säilyttämistä ja vetovoiman vahKERAVAN KAUPUNKI
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vistamista. Yleiskaavaselostuksen mukaan Savion täydennysrakentamisen tulisi olla
ensisijassa kerrostalovaltaista.
Keravan kaupungin asuntopoliittisen ohjelman 2016-2020 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.
2.6.2 Alueen oloista ja ominaisuuksista johdetut tavoitteet
Asemakaavamuutoksella pyritään kaupunkikuvallisesti korkeatasoiseen ja ympäristöönsä soveltuvaan kokonaisuuteen. Tavoitteena on myös luoda terveellistä, turvallista ja viihtyisää elinympäristöä.
Asemakaavamuutoksen mahdollistama uusi asuinrakentaminen toteutetaan siten, että suunnittelualueen leikki- ja oleskelualueet sekä asunnot suojataan läheisten liikenneväylien, junaradan tai lentoliikenteen aiheuttamalta melulta.
2.6.3 Maanomistajan tavoitteet
Maanomistajan tavoitteena on mahdollistaa uuden seurakuntakeskuksen rakentaminen ja lisätä alueen rakennusoikeutta asuinrakentamiselle.
2.6.4 Tavoitteiden tarkentuminen suunnittelun aikana
Kaavaprosessin aikana tavoitteita tarkennetaan tarvittaessa.

Katunäkymä suunnittelualueelle Koivikontieltä idästä. Vanhan seurakuntakeskuksen
nurkka nähtävissä osittain puiden takaa, Salavapuisto oikealla.
KERAVAN KAUPUNKI
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3

ASEMAKAAVAMUUTOKSEN SUUNNITTELU

Asemakaavan vaiheet
3.1

Aloitusvaihe
Kaupunginhallitus on päättänyt käynnistää asemakaavamuutoksen kokouksessaan
31.10.2017 § 334.
Asemakaavan vireilletulosta sekä osallistumis- ja arviointisuunnitelman nähtävilläolosta ilmoitettiin 8.11.2017 Viikkouutiset Keski-Uusimaa -lehdessä. Osallistumis- ja arviointisuunnitelma oli nähtävillä 13.11.-1.12.2017 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 2 mielipidettä.

3.2

Valmisteluvaihe
Kaupunkikehitysjaosto päätti asettaa asemakaavaluonnoksen nähtäville kokouksessaan 18.4.2018 § 24. Kaavaluonnoksen nähtävilläolosta ilmoitettiin Viikkouutiset Keski-Uusimaa –lehdessä 16.5.2018 ja se pidettiin nähtävillä 16.5. – 15.6.2018 Sampolan
yhteispalvelupisteen ilmoitustaululla sekä Keravan kaupungin internet-sivuilla. Suunnittelualueen naapureille lähetettiin kirjeitse tieto nähtävilläolosta. Viranomaisille ja
muille tarpeellisille yhteisöille lähettiin lausuntopyynnöt.
Kaavaluonnoksesta annettiin 11 lausuntoa ja 2 mielipidettä. Annettujen lausuntojen ja
mielipiteiden referaatit ja vastineet niihin ovat selostuksen liitteenä.

3.3

Ehdotusvaihe
Asemakaavaehdotus on valmisteltu kaupunkikehitysjaoston kokoukseen 17.1.2019.
Kaavaluonnoksen nähtävilläolon jälkeen kaavaehdotukseen on tehty seuraavat lisäykset tai muutokset:
 Kaavakartalle on lisätty merkinnät maanalaista johtoa varten varatuille alueille.
 Suunnittelualueen pohjoisosassa ollut varaus jalankululle ja polkupyöräilylle
varatulle kadulle/tielle on poistettu. Alueen eteläosassa sijaitsevat kaupunkitekniikan johdot sekä alueen läpi kulkeva kaukolämpöjohto ovat vaatineet ra-
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kennuspaikan rakennusten, pihan ja autopaikkojen uudelleen sijoittelua, ja tätä varten tarvitaan lisätilaa. Väylä on mahdollista sijoittaa tarvittaessa suunnittelualueen pohjoispuolelle.
Rakennuksia, pihaa toimintoineen ja autojen paikoitusta on siirretty jonkin
verran pohjoiseen, jotta tontin eteläosassa kulkeviin kaupunkitekniikan johtoihin saatiin riittävästi suojaetäisyyttä.
Asemakaavamääräyksiä on muokattu ja täydennetty mm. melun ja kaupunkikuvan osalta.
Selostusta on täydennetty asemakaavamuutoksen perustelujen, kuvauksen ja
vaikutusten arvioinnin osalta.

Asemakaava on kuvattu ja perusteltu tarkemmin kohdassa 4.
3.4

Hyväksymisvaihe
Täydennetään kaavaprosessin edetessä.

Vanha seurakuntakeskus Koivikontieltä kuvattuna.
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4
4.1

ASEMAKAAVAMUUTOKSEN KUVAUS JA PERUSTELUT
Kaavan rakenne
Asemakaavamuutoksella muodostuu uusi asuinkerrostalojen ja yleisten rakennusten
korttelialue (AKY). Alueelle on osoitettu neljä rakennusalaa, joista yksi on osoitettu
seurakuntarakennukselle. Asuinrakennusten kerrosluku vaihtelee neljän ja kahdeksan
välillä, ja seurakuntarakennus on mahdollista rakentaa kahteen kerrokseen. Korttelin
vaatimat autopaikat sijoitetaan sen pohjoispäähän osittain maan päälle ja osittain
maan alle. Ajoneuvoliikenne tulee järjestää Männiköntieltä korttelialueen pohjoisosasta.




4.2

Pinta-ala: 5424 m2
Kerrosneliömetrit yhteensä: 6000 k-m²
Tehokkuus AKY-korttelialueella: e=1.1

Yleispiirteisempien kaavojen ohjausvaikutus ja huomioiminen kaavaratkaisussa
Uudenmaan voimassa oleva maakuntakaavayhdistelmä sekä Keravan yleiskaava 2035
mahdollistavat kaavamuutoksen mukaisen täydennysrakentamisen ko. alueella.

4.2.1 Maakuntakaava
Uudenmaan voimassa olevien maakuntakaavojen yhdistelmässä suunnittelualue sijoittuu mm. taajamatoimintojen alueelle.
Taajamatoimintojen alue -merkinnällä osoitetaan yksityiskohtaista suunnittelua edellyttävät asumiseen, palvelu- ja työpaikka- sekä muihin taajamatoimintoihin varattavat
rakentamisalueet. Aluetta suunnitellaan asumisen, ympäristöönsä soveltuvien työpaikkatoimintojen sekä näihin liittyvien palveluiden ja toimintojen alueena.
Taajamatoimintojen alueen suunnittelumääräyksessä sanotaan, että ”Aluetta suunnitellaan asumisen, ympäristöönsä soveltuvien työpaikkatoimintojen sekä näihin liittyvien palveluiden ja toimintojen alueena. Alueen yksityiskohtaisemmassa suunnittelussa on kiinnitettävä erityistä huomiota yhdyskuntarakenteen eheyttämiseen”.
4.2.2 Yleiskaava
Suunnittelualue on merkitty yleiskaavaan 2035 julkisten palveluiden ja hallinnon alueeksi (PY).
Julkisten palveluiden ja hallinnon alueeksi osoitetaan julkisten palveluiden ja hallinnon
alueet. Alueella sallitaan täydennysrakentaminen. Yleiskaavaselostuksen mukaan Savion täydennysrakentamisen tulisi olla ensisijassa kerrostalovaltaista.
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Vallitsevan oikeuskäytännön mukaan kaupungilla on lähtökohtaisesti laaja harkintavalta kaavojen sisällön suhteen. Kaavahierarkiassa yleispiirteisissä kaavoissa maankäytöllisten ratkaisujen perusteet on otettava yksityiskohtaisemmassa kaavoituksessa kaavan laatimisen perustaksi. Oikeuskäytännön mukaan yleiskaavassa osoitettujen aluevarausten muuttaminen on asemakaavassa jossain määrin mahdollista, mikäli yleiskaavassa tehty maankäytöllinen ratkaisu ei päämerkitykseltään muutu.
Kyseessä olevalla asemakaavamuutoksella ei muuteta yleiskaavan julkisten palveluiden ja hallinnon alueen (PY) pääkäyttötarkoitusta. PY-alueeseen kuuluu seurakunnan
tontin lisäksi sen pohjoispuolella sijaitsevat kaksi palvelutalotonttia, Savion koulu sekä
tällä hetkellä puistoksi ja autojen paikoituskäyttöön asemakaavoitettu alue. Seurakunnan tontti on pinta-alaltaan vain noin 14 % koko PY-alueen pinta-alasta. Kaavamuutoksella ei myöskään muuteta koko seurakunnan tonttia asumiseen, vaan se pysyy jatkossakin osittain seurakunnan käytössä. Yleiskaavan määräysten mukaan PY-alueella
sallitaan täydennysrakentaminen. Koko seurakunnan 5000 neliömetrin tontin osoittaminen seurakuntakäyttöön ei ole tarkoituksenmukaista. Yleiskaavan PY-alueesta
pienen osan muuttamisella asemakaavassa asumiseen ei voida katsoa aiheuttavan
haitallisia vaikutuksia ympäristölle. Vaikutukset ovat myös paikallisia ja vähäisiä. PYaluetta säilyy runsaasti kaava-alueen pohjoispuolella, eikä asumisen osoittaminen ko.
alueelle estä tai vaikeuta yleiskaavan PY-merkinnän toteuttamista.
4.2.3 Lentomelu ja täydennysrakentamisen vähäisyys
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.
Savion kaupunginosassa asuu hieman yli 6000 asukasta. Vuonna 2015 Saviolla sijaitsevan Visatien asemakaavan yhteydessä vähäiseksi täydennysrakentamiseksi arvioitiin
noin 200 uutta asukasta mahdollistava rakentaminen. Koivikontie 9 asemakaavamuutos mahdollistaa asunnot noin 115 asukkaalle, joten täydennysrakentamista voidaan
pitää vähäisenä. Kaikki uusiin kerrostaloihin muuttavat asukkaat eivät myöskään ole
välttämättä uusia, vaan osa väestöstä siirtyy kaupungin sisällä Savion keskustaan kerrostaloon. Voimassa olevaan asemakaavaan verrattuna kaavamuutoksella rakennusoikeus nousee 2745 kerrosneliömetriä, mitä voidaan myös pitää vähäisenä.
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). Koivikontie 9 asemakaavamuutoksella on tarkoitus
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mahdollistaa uuden seurakuntakeskuksen rakentaminen ja samalla muuttaa tontti
osittain asuinkäyttöön. 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.
4.3

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.

Asemakaavamuutoksella mahdollistettava täydennysrakentamishanke tiivistää Savion
asemanseudun yhdyskuntarakennetta kaupunginvaltuuston hyväksymien Keravan
kaupunkistrategian 2025, yleiskaavan 2035 sekä asuntopoliittisen ohjelman 2016-2020
tavoitteiden mukaisesti. Kyseessä on yhdyskuntarakenteellisesti sopiva täydennysrakentamiskohde. Kaupungin kokonaistaloudellisen edun mukaista on kaupunkirakenteen tiivistäminen ja lisärakennusoikeuden osoittaminen olemassa olevan kaupunkirakenteen sisälle, olemassa olevan katu- ja infraverkoston sekä hyvien joukkoliikenneyhteyksien varrelle. Savion rautatieasemalle on matkaa noin 300 metriä ja bussipysäkille
noin 150 metriä. 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.
Vanha seurakuntarakennus puretaan, koska se ei vastaa seurakunnan nykyisiä tarpeita, on huonossa kunnossa sekä vaatisi useita isoja saneerauksia. Osaa rakennuksen sisätiloista ei voida epäterveellisinä käyttää. Rakennus ei myöskään täytä minkäänlaisia
nykyisiä esteettömyysvaatimuksia. Rakennuksen rakenteellinen perusratkaisu ei mahdollista rakennuksen korjaamista riittävällä varmuudella turvalliseksi. Seurakuntatoiminta edellyttää useamman kuin yhden tilaisuuden pitämistä samanaikaisesti, esim. iltapäiväkerhotoimintaa ja seurakunnallisia tapahtumia, ja tätä yhtaikaista käyttöä nykyinen rakennus ei mahdollista. Vanhaa seurakuntakeskusta ei ole merkitty suojeltavaksi yleiskaavaan 2035 eikä sitä ole myöskään tunnistettu rakennuskulttuurin tai kulttuuriympäristöjen kannalta arvokkaaksi rakennukseksi Keravan rakennuskulttuurin inventoinnissa ja kulttuuriympäristön hoitosuunnitelmassa. Myöskään viranomaiset eivät ole lausunnoissaan vastustaneet rakennuksen purkamista ja korvaamista uudisrakennuksella. Rakennus dokumentoidaan Keski-Uudenmaan maakuntamuseon lausunnossa esitetyllä tavalla ennen sen korvaamista uudella.
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Uusi seurakuntakeskus ja uudet asuinkerrostalot on pyritty suunnittelemaan mahdollisimman hyvin alueen kaupunkikuvaan sopiviksi. Uudet rakennukset eivät tule liittymään Keravan rakennuskulttuurin inventointi ja kulttuuriympäristön hoitosuunnitelmassa ja yleiskaavassa arvokkaaksi mainittuun Savion vanhaan keskustaan, joka sijaitsee Salavapuiston toisella puolella, vaan ne muodostavat oman kokonaisuutensa yhdessä Männiköntien toispuoleisten asuinkerrostalojen kanssa. Osalla lähialueen kerrostaloaluetta rakentamisen tehokkuudet vastaavat nyt kaavamuutoksella osoitettavaa tehokkuutta (esim. Männiköntie 31, e=1.0). Uudet rakennukset soveltuvat kerrosluvultaan ja korkeusasemiltaan Männiköntien toisen puolen rakennuskantaan. Asemakaavassa on annettu rakennusten korkeutta ja julkisivumateriaaleja koskevia kaavamääräyksiä, joilla turvataan kaavan toteuttamisen kaupunkikuvalliset ja kaupunkirakenteelliset tavoitteet. Uusien rakennusten arkkitehtuuri pohjautuu Saviolle vielä laadinnassa olevaan aluebrändioppaaseen, joka näkyy käytännössä mm. Savion historiaan viittaavan paikalla muuratun tiilen käytössä julkisivumateriaalina. Hankkeeseen
liittyen on tehty viitesuunnitelma, jonka laatimisen yhteydessä on tutkittu ja havainnollistettu erilaisia vaihtoehtoja täydennysrakentamisen toteuttamiselle ko. tontilla.
Edellä mainitut perustelut ja tavoitteet huomioiden Savion keskusta-alueelle on
maankäytölliset perusteet osoittaa tiiviimpää rakentamista, kuin mitä alueelle on suurimmassa osassa 1960-1980 –lukujen asemakaavoja osoitettu.
Asemakaavassa on annettu määräykset, joilla varmistetaan leikki- ja oleskelualueiden
sekä asuntojen suojaaminen tie-, raide- ja lentoliikenteen melulta. Ulkona sijaitsevat
leikki- ja oleskelualueet suojataan rakennusten massoittelua sekä katoksia käyttäen,
parvekkeet suojataan lasituksin. Rakennusten sisätilat suojataan huomioimalla melu
rakennusten ulkorakenteita suunniteltaessa.
4.4

Aluevaraukset

4.4.1 Korttelialueet
Asuinkerrostalojen ja yleisten rakennusten korttelialue (AKY)
Asemakaavamuutoksella kirkkojen ja muiden seurakunnallisten rakennusten korttelialueen (YK-1) käyttötarkoitus muutetaan yhden kiinteistön osalta asuinkerrostalojen ja
yleisten rakennusten korttelialueeksi (AKY).
AKY-korttelialueella rakennusten tulee olla massoittelultaan, muodoltaan ja julkisivujen sommittelultaan sellaisia, että ne muodostavat kaupunkikuvallisesti korkeatasoisen ja ilmeikkään kokonaisuuden. Rakennusten pääasiallisena julkisivumateriaalina tulee käyttää paikalla muurattua tiiltä.
Salavapuistoon päin suuntautuvien rakennusten maantasonkerrosten julkisivut sekä
autojen pysäköintikellarin puiston suuntaan muodostama muuri tulee rakentaa siten,
että ne muodostavat viihtyisää katumiljöötä. Maantasokerrosten julkisivuista ja muurista tulee rakentaa ilmeikkäät ja korkeatasoiset ja niiden rakentamisessa tulee käyttää muiden rakennusten julkisivumateriaaleihin ja ympäristöön sopivia materiaaleja.
Umpinaista vaikutelmaa tulee välttää.
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Pysäköintikellarin ajoluiskalle tulee toteuttaa viherkatto.
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.
Salavapuistoon päin suuntautvan asuinkerrostalon sekä yleisen rakennuksen kellarikerrokseen saa sijoittaa pääkäyttötarkoituksen mukaisia tiloja.
Parvekkeet ja katokset saavat ulottua rakennusalojen ulkopuolelle. Parvekkeet saavat
vähäisessä määrin ulottua Saviontaipaleen puolelle edellyttäen, että ne eivät estä jalankulkua, pyöräilyä tai huoltoajoneuvojen kulkua väylällä.
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). Yleiset rakennukset on suunniteltava siten, että päiväaikainen keskiäänitaso (LAeq, 7-22) sisätiloissa on enintään 35 dB(A). Rakennusten kaikkien ulkorakenteiden suunnittelussa tulee huomioida lentomelun torjunta,
ja asuinrakennusten A-äänitasoerotus liikenteen melua vastaan tulee olla 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).
Rakennusten leikki- ja oleskelualueet tulee sijoittaa liikenteen melulta suojaisiin sijainteihin. Leikki- ja oleskelualueet tulee osittain kattaa säältä ja lentomelulta suojaavilla
katoksilla.
Autopaikkoja tulee varata vähintään 1 autopaikka 100 asuinrakennusten kerrosneliömetriä kohden ja 1 autopaikka 200 yleisten rakennusten kerrosneliömetriä kohden.
4.5

Kaavan vaikutukset

4.5.1 Vaikutukset rakennettuun ympäristöön
Asemakaavamuutos tiivistää Savion asemanseudun yhdyskuntarakennetta. Kyseessä
on yhdyskuntarakenteellisesti sopiva täydennysrakentamiskohde. Asemakaavahankkeen mukainen täydennysrakentaminen lisää Savion keskustan elinvoimaisuutta ja
edistää kestävää kaupunkikehitystä. Asemakaavamuutoksella on mahdollista toteuttaa asunnot noin 115 asukkaalle. Kaavamuutoksella rakennusoikeus nousee voimassa
olevaan asemakaavaan verrattuna 2745 kerrosneliömetriä.
Asemakaavamuutos muuttaa alueen kaupunkikuvaa paikallisesti. Rakennettujen alueiden tiivistyessä kaupunkikuvan muuttumiselta ei voida välttyä, ja tiivistyvässä kauKERAVAN KAUPUNKI
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punkirakenteessa olosuhteiden muutos on jopa väistämätöntä. Uuden seurakuntakeskuksen ja uusien asuinkerrostalojen soveltuminen alueen kaupunkikuvaan on varmistettu asemakaavamääräyksin sekä kaavamateriaalin liitteeksi laaditulla viitesuunnitelmalla ja havainnekuvilla. Uusien rakennusten arkkitehtuuri pohjautuu Saviolle laadittuun aluebrändioppaaseen, joka näkyy käytännössä mm. Savion historiaan viittaavan paikalla muuratun tiilen käytössä julkisivumateriaalina.
Vanha seurakuntarakennus puretaan, koska se ei vastaa seurakunnan nykyisiä tarpeita, on huonossa kunnossa sekä vaatisi useita isoja saneerauksia. Osaa rakennuksen sisätiloista ei voida epäterveellisinä käyttää. Rakennus ei myöskään täytä minkäänlaisia
nykyisiä esteettömyysvaatimuksia. Sitä ei ole merkitty suojeltavaksi yleiskaavaan 2035
eikä sitä ole myöskään tunnistettu rakennuskulttuurin tai kulttuuriympäristöjen kannalta arvokkaaksi rakennukseksi Keravan rakennuskulttuurin inventoinnissa ja kulttuuriympäristön hoitosuunnitelmassa. Myöskään viranomaiset eivät ole lausunnoissaan
vastustaneet rakennuksen purkamista ja korvaamista uudisrakennuksella.
Seurakunnan tontin osittaisen muuttamisen asumiseen ei voida katsoa aiheuttavan
haitallisia vaikutuksia lähialueen rakennetulle ympäristölle. Vaikutukset ovat myös
paikallisia ja vähäisiä.
4.5.2 Vaikutukset luontoon ja luonnonympäristöön
Asemakaavamuutoksella ei ole haitallisia vaikutuksia luontoon tai luonnonympäristöön, sillä alueella ei ole erityisiä luonto- tai virkistysarvoja.
Viitesuunnitelmassa on osoitettu hulevesien viivytyksen mahdollisuudet vähintään nykyisellään.
4.5.3 Ympäristön häiriötekijät
Suunnittelualue sijaitsee Helsinki-Vantaan lentoaseman lentomelualueella (Lden 55-60
dBA), jonka lisäksi alueelle kantautuu tieliikenteen ja raideliikenteen melua.
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. Kaavamateriaalin liitteeksi on laadittu liikennemeluselvitys. Kaavassa on määrätty ratkaisuista meluntorjunnan toimenpiteiksi terveellisen ja
turvallisen elinympäristön takaamiseksi. Kaavaratkaisu ei ole ristiriidassa ylempien
kaavatasojen kaavamääräysten ja -merkintöjen kanssa ja noudattaa kaavalta vaadittua
MRL ja MRA mukaista sisältöä sekä valtakunnallisia alueidenkäyttötavoitteita. Kaavaratkaisu ei aiheuta haittaa tai rajoitetta melunlähteille, kuten Helsinki-Vantaan lentoaseman tai sen lentoliikenteen toiminnalle, rautatieliikenteelle tai muulle ympäristön
toiminnalle.
Lisää lentomelusta ja sen huomioinnista kohdassa 4.2.3.
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4.6

Nimistö
Alueen nimistöön ei tule muutoksia.

Havainnekuva idästä (MER Arkkitehdit & Arkkitehtuuritoimisto B&M).

Havainnekuva etelästä (MER Arkkitehdit & Arkkitehtuuritoimisto B&M).
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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.

5.2

Toteuttaminen ja ajoitus
Suunnittelualueen toteuttaminen on mahdollista, kun asemakaavan muutos on saanut
lainvoiman.

5.3

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

Ilmakuvaupotus (MER Arkkitehdit & Arkkitehtuuritoimisto B&M).
KERAVAN KAUPUNKI
Kaupunkikehityspalvelut
PL 123, Kultasepänkatu 7
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Periaateleikkaus Koivikontien suuntaisesti tontin keskeltä (MER Arkkitehdit & Arkkitehtuuritoimisto
B&M).

Periaateleikkaus Saviontaipaleen suuntaisesti tontin keskeltä (MER Arkkitehdit &
Arkkitehtuuritoimisto B&M).

Periaateleikkaus Saviontaipaleelta (MER Arkkitehdit & Arkkitehtuuritoimisto B&M).
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04250 KERAVA

ddddK

23.10.2017

KOIVIKONTIE 9
OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA
Asemakaavan muutos (2335)
Asemakaavan muutos koskee 6. Savion kaupunginosan korttelin 1570 osaa.

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma (OAS)
Osallistumis- ja arviointisuunnitelmassa kerrotaan:
 mitä kaavoitus koskee ja mihin sillä pyritään
 mitä vaikutuksia kaavalla on ja miten vaikutukset arvioidaan
 ketkä ovat osallisia
 miten ja milloin voi osallistua ja miten siitä tiedotetaan sekä suunnitellusta aikataulusta
 kuka valmistelee kaavaa ja mistä saa lisää tietoa
Mielipiteiden esittäminen mahdollisimman aikaisessa vaiheessa mahdollistaa paremmin niiden huomioimisen
suunnittelutyössä.

Keravan kaupunki

Postiosoite: PL 123, 04201 Kerava

kaupunkisuunnittelu@kerava.fi

Kaupunkikehityspalvelut

Käyntiosoite: Kultasepänkatu 7

Vaihde: (09) 294 91

www.kerava.fi

SUUNNITTELUTEHTÄVÄ
Asemakaavamuutoksen
laatimiseen
on
ryhdytty
yksityisen
maanomistajan
Asemakaavamuutoksen tarkoituksena on mahdollistaa uusien asuinkerrostalojen
seurakuntakeskuksen rakentaminen vanhan seurakuntakeskuksen tilalle.

aloitteesta.
ja uuden

SUUNNITTELUTILANNE
Nykytilanne
Suunnittelualue sijaitsee noin 2,5 kilometrin etäisyydellä Keravan keskustasta etelään. Etäisyys Savion
rautatieseisakkeelle on alle 300 metriä. Savion kaupalliset palvelut sijaitsevat heti toisella puolella
Koivikontietä. Muutosalueen alustava pinta-ala on noin 5425 m2.
Suunnittelualue käsittää osoitteessa Koivikontie 9 sijaitsevan seurakuntakeskuksen tontin. Savion asema
sijaitsee noin 300 metrin etäisyydellä suunnittelualueesta. Suunnittelualueen läheisyydessä on
päivittäistavarakauppa ja lähivirkistysalueita.

Suunnittelualueen alustava rajaus ilmakuvassa.

Maanomistus
Suunnittelualue on kokonaisuudessaan yksityisen maanomistajan omistuksessa.

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma, Koivikontie 9, 2335

Maakuntakaava
Uudenmaan vahvistettujen maakuntakaavojen yhdistelmässä suunnittelualue sijoittuu taajamatoimintojen
alueelle ja lentomelualueelle 1 (lme-1). Kaavamääräyksen mukaan ko. lentomelualueella jo olevan
asutuksen täydentäminen on mahdollista.

Yleiskaava
Alue on merkitty oikeusvaikutteiseen valtuuston 7.11.2016 hyväksymään yleiskaavaan 2035 julkisten
palveluiden ja hallinnon alueeksi (PY) sekä lentomelualueeksi (me- 1 ja me-2). Yleiskaavan määräysten
mukaan ko. PY- ja lentomelualueella vähäinen täydennysrakentaminen on sallittua.

Asemakaava
Voimassa olevaan asemakaavaan suunnittelualue on merkitty kirkkojen ja muiden seurakunnallisten
rakennusten korttelialueeksi (YK-1).

Ote ajantasakaavasta. Suunnittelualueen alustava rajaus punaisella.

Päätökset
Suunnittelualuetta koskevia päätöksiä ja suunnitelmia.
 Keravan yleiskaava 2035
 Keravan kaupungin rakennusjärjestys
 Keravan kaupunkistrategia 2020
 Maankäyttösuunnitelma 2050
 Asuntopoliittinen ohjelma 2016-2020
 Asuntostrategia 2025
 Keravan Keskustan kehittämisen työryhmän raportti
 HLJ-2015 liikennejärjestelmäpäätös
 Keravan liikennejärjestelmäsuunnitelma 2035

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma, Koivikontie 9, 2335

VAIKUTUKSET
Asemakaavamuutoksen valmistelun yhteydessä arvioidaan sen vaikutuksia mm. ympäröiviin alueisiin,
kaupunkikuvaan, liikenne- ja pysäköintijärjestelyihin sekä kaupungin strategioihin. Vaikutukset
raportoidaan kaavaselostuksessa.

OSALLISET
Osallisia ovat kaikki ne, joiden asumiseen, työntekoon tai muihin oloihin kaava saattaa huomattavasti
vaikuttaa sekä viranomaiset ja yhteisöt, joiden toimialaa suunnittelussa käsitellään.
 Kaava-alueen ja siihen rajoittuvien alueiden omistajat sekä haltijat
 Yhdistykset ja seurat: Kerava-seura ry, Keravan Omakotiyhdistys ry, Keravan
ympäristösuojeluyhdistys ry, Keski-Uudenmaan kauppakamariyksikkö, Keravan Yrittäjät ry, Keravan
vammaisneuvosto ja Keravan Vanhusneuvosto, Savion koti ja koulu ry sekä Savion kyläyhdistys ry.
 Kaupungin asiantuntijat ja luottamuselimet
 Viranomaiset: Uudenmaan ELY-keskus, Museovirasto, Liikennevirasto, Keski-Uudenmaan
ympäristökeskus, Keski-Uudenmaan pelastuslaitos ja Keski-Uudenmaan maakuntamuseo
 Muut yhteistyö- ja asiantuntijatahot: Sonera Carrier Networks Oy, Elisa Oyj ja Keravan Energia Oy
sekä Fingrid Oyj
Luettelo ei ole kattava ja sitä voidaan tarkistaa suunnittelun aikana.

OSALLISTUMINEN JA VUOROVAIKUTUKSEN JÄRJESTÄMINEN
Asemakaavamuutoksen nähtävilläoloista kuulutetaan Viikkouutiset Keski-Uusimaa -lehdessä, kaupungin
ilmoitustaululla, Keravan kaupungin karttapalvelussa sekä Keravan kaupungin kotisivuilla (www.kerava.fi)
sekä lähetetään kirje suunnittelualueen maanomistajille tai haltijoille sekä suunnittelualueeseen
rajoittuvien alueiden maanomistajille ja -haltijoille.
Kaikissa asemakaavatyön vaiheissa on mahdollisuus lausua kirjallisesti tai suullisesti mielipide. Mielipiteet ja
ehdotusvaiheen muistutukset toimitetaan Keravan kaupungin kaupunkikehityspalveluihin. Yhteystiedot
ovat osallistumis- ja arviointisuunnitelman lopussa.

SUUNNITTELUN ARVIOITU AIKATAULU
Aloitusvaihe: syksy 2017
Asemakaavamuutoksen vireilletulosta ja osallistumis- ja arviointisuunnitelman (OAS) nähtävilläolosta
tiedotetaan, ja OAS asetetaan nähtäville mielipiteiden esittämistä varten kolmen viikon ajaksi. Mahdolliset
mielipiteet osallistumis- ja arviointisuunnitelmasta tulee jättää nähtävilläolon aikana.
Valmisteluvaihe: alkuvuosi 2018
Asemakaavamuutoksen luonnosta laadittaessa huomioidaan mahdollisuuksien mukaan osallistumis- ja
arviointisuunnitelmasta saadut mielipiteet. Asemakaavamuutoksen luonnoksen nähtävilläolosta
tiedotetaan, ja luonnos asetetaan nähtäville mielipiteiden esittämistä varten 30 päivän ajaksi. Mahdolliset
mielipiteet luonnoksesta tulee jättää nähtävilläolon aikana.

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma, Koivikontie 9, 2335

Ehdotusvaihe: kevät 2018
Osallistumis- ja arviointisuunnitelmasta ja luonnoksesta saadut mielipiteet mahdollisuuksien mukaan
huomioiden laaditaan asemakaavamuutoksen ehdotus, jonka kaupunkikehitysjaosto hyväksyy ja asettaa
julkisesti nähtäville 30 päivän ajaksi.
Asemakaavamuutoksen ehdotuksen nähtävilläolosta tiedotetaan. Mahdolliset muistutukset ehdotuksesta
tulee jättää kirjallisesti nähtävilläolon aikana. Samaan aikaan ehdotuksesta pyydetään viralliset lausunnot.
Annetut lausunnot ja mahdolliset muistutukset käsitellään kaupunkikehitysjaostossa ja mikäli mahdollista,
ne pyritään ottamaan huomioon laadittaessa lopullista ehdotusta. Kaikille muistutuksen tehneille, jotka
ovat antaneet yhteystietonsa, lähetetään kaupungin perusteltu kannanotto kaupunkikehitysjaoston
käsittelyn jälkeen.
Hyväksymisvaihe: syksy 2018
Asemakaavamuutoksen hyväksyy kaupunginhallitus.
Kaavan hyväksymispäätöksestä tiedotetaan kuuluttamalla kaupungin ilmoitustaululla, lehtikuulutuksella
Viikkouutiset Keski-Uusimaa -lehdessä sekä kaupungin kotisivuilla internetissä www.kerava.fi. Hyväksytty
asemakaavaehdotus on nähtävillä Keravan kaupungin kaupunkikehityspalveluiden kotisivuilla.
Hyväksymisestä tiedotetaan kirjeellä vain niille, jotka ovat sitä erikseen ehdotuksen nähtävilläolon aikana
pyytäneet ja antaneet yhteystietonsa. Kaavan hyväksymistä koskevasta päätöksestä on mahdollisuus
valittaa Helsingin hallinto-oikeuteen.
Päätöksen voimaantulo: syksy 2018
Asemakaavamuutoksen hyväksymispäätös saa lainvoiman noin kuuden viikon kuluttua hyväksymisestä,
mikäli hyväksymispäätöksestä ei valiteta.
Asemakaavamuutos tulee voimaan, kun siitä on kuulutettu Viikkouutiset Keski-Uusimaa -lehdessä,
kaupungin ilmoitustaululla ja internetissä (www.kerava.fi).

VIRANOMAISYHTEISTYÖ
Viranomaisneuvottelua ei järjestetä, koska asemakaavamuutos ei koske valtakunnallisia tai tärkeitä
seudullisia alueidenkäyttötavoitteita eikä muutoin ole maankäytön, luonnonarvojen, kulttuuriympäristön
tai valtion viranomaisen toteuttamisvelvollisuuden kannalta merkittävä. Viranomaisyhteistyö järjestetään
käyttämällä lausuntomenettelyä.

LAUSUNNOT
Tarvittavat lausunnot pyydetään viranomaisilta ja yhteisöiltä, joiden toimialaa asemakaavamuutos koskee.

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma, Koivikontie 9, 2335

ASEMAKAAVAN JA ASEMAKAAVAMUUTOKSEN LAATIJA JA YHTEYSTIEDOT
Laatija

Yhteystiedot

Tuomas Turpeinen
Kaavasuunnittelija, YKS 573
Puhelin: 040 318 2480
Sähköposti: tuomas.turpeinen@kerava.fi

Keravan kaupunki
Kaupunkikehityspalvelut
Kultasepänkatu 7, PL 123, 04250 Keravan kaupunki

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma, Koivikontie 9, 2335

Sähköposti: kaupunkisuunnittelu@kerava.fi

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma, Koivikontie 9, 2335
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Asuinrakennukset on suunniteltava siten, että päiväaikainen keskiäänitaso (LAeq,
7-22) sisätiloissa on enintään 35 dB(A) ja että yöaikainen keskiäänitaso (LAeq
22-7) sisätiloissa on enintään 30 dB(A) ja että yöaikainen hetkellinen
enimmäisäänitaso (LAmax 22-7) sisätiloissa on enintään 45 dB(A). Yleiset
rakennukset on suunniteltava siten, että päiväaikainen keskiäänitaso (LAeq, 7-22)
sisätiloissa on enintään 35 dB(A). Rakennusten kaikkien ulkorakenteiden suunnittelussa
tulee erityisesti huomioida lentomelun torjunta, ja asuinrakennusten A-äänitasoerotus
liikenteen melua vastaan tulee olla 35 dB.
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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).
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Rakennusten leikki- ja oleskelualueet tulee sijoittaa liikenteen melulta suojaisiin
sijainteihin. Leikki- ja oleskelualueet tulee osittain kattaa säältä ja lentomelulta
suojaavilla katoksilla.
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Autopaikkoja tulee varata vähintään 1 autopaikka 100 asuinrakennusten
kerrosneliömetriä kohden ja 1 autopaikka 200 yleisten rakennusten kerrosneliömetriä
kohden.
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Tiina Hartman, va. kaupunkikehitysjohtaja

Tuomas Turpeinen, kaavasuunnittelija, YKS 573

Leikki- ja oleskelualueeksi varattu alueen osa.
Kartta täyttää asemakaavan pohjakartalle säädetyt vaatimukset.

p

Pysäköimispaikka.
Tiina Hartman, kaupungingeodeetti
Maanalaista johtoa varten varattu alueen osa.

Katualueen rajan osa, jonka kohdalta ei saa järjestää ajoneuvoliittymää.

yr

Yleisten rakennusten rakennusala.

Asemakaava siihen liittyvine selostuksineen on kaupunginhallituksen päätöksen
( x.x.20xx / xxx § ) mukainen.

Sanna Saariniemi, kaupunginsihteeri
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Kaupunginhallitus

x.x.201x

Kaupunkikehitysjaosto

x.x.201x

Nähtävilläolo MRL 65§, MRA 27§ (ehdotus)

x.x.-x.x.201x

Kaupunkikehitysjaosto

17.1.2019

Osallisten kuuleminen MRL 62§, MRA 30§ (luonnos)

16.5.-15.6.2018

Kaupunkikehitysjaosto

18.4.2018

Osallisten kuuleminen MRL 62§, MRA 30§ (OAS)

9.11.-1.12.2017

Kaupunginhallitus

31.10.2017

Kaupunkikehitysjaosto

23.10.2017
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ASEMAKAAVAN MUUTOKSELLA MUODOSTUU 6. SAVION KAUPUNGINOSAN
KORTTELIN 1570 OSA.
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Roomalainen numero osoittaa rakennusten, rakennuksen tai sen osan suurimman
sallitun kerrosluvun.

ASEMAKAAVAN MUUTOS 6. SAVION KAUPUNGINOSAN KORTTELIN 1570 OSALLE.
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Rakennusoikeus kerrosalaneliömetreinä.

Rakennusala.

Parvekkeet ja katokset saavat ulottua rakennusalojen ulkopuolelle. Parvekkeet saavat
vähäisessä määrin ulottua Saviontaipaleen puolelle edellyttäen, että ne eivät estä
jalankulkua, pyöräilyä tai huoltoajoneuvojen kulkua väylällä.
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Salavapuistoon päin suuntautuvan asuinkerrostalon sekä yleisen rakennuksen
kellarikerrokseen saa sijoittaa pääkäyttötarkoituksen mukaisia tiloja.
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Korttelin numero.

KERAVA, KAUPUNGINOSA 6. SAVIO
KOIVIKONTIE 9 ASEMAKAAVAN MUUTOS

Maanalainen tila, johon saa sijoittaa autopaikkoja.
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.
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Pysäköintikellarin ajoluiskalle tulee toteuttaa viherkatto.
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24

Rakennusten tulee olla massoittelultaan, muodoltaan ja julkisivujen sommittelultaan
sellaisia, että ne muodostavat kaupunkikuvallisesti korkeatasoisen ja ilmeikkään
kokonaisuuden. Rakennusten pääasiallisena julkisivumateriaalina tulee käyttää paikalla
muurattua tiiltä.

SAV

Kaupunginosan nimi.

39

1

Asuinkerrostalojen ja yleisten rakennusten korttelialue.

Salavapuistoon päin suuntautuvien rakennusten maantasokerrosten julkisivut sekä
autojen pysäköintikellarin puistoon suuntaan muodostama muuri tulee rakentaa siten,
että ne muodostavat viihtyisää katumiljöötä. Maantasokerrosten julkisivuista ja
muurista tulee rakentaa ilmeikkäät ja korkeatasoiset ja niiden rakentamisessa tulee
käyttää muiden rakennusten julkisivumateriaaleihin ja ympäristöön sopivia materiaaleja.
Umpinaista vaikutelmaa tulee välttää.
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KOIVIKONTIE 9, ASEMAKAAVAMUUTOS (2335)
Kaavaluonnoksesta saatujen lausuntojen ja mielipiteiden referaatit ja
vastineet, nähtävillä (MRA 30 §) 16.5.-15.6.2018.
LAUSUNNOT
1. Elisa
Yhtiöllä sijaitsee asemakaavan muutosalueella Savion keskuslaitetila. Laitetilassa sijaitsee
suuri määrä laitteita, joilla tuotetaan tietoliikennepalveluita Keravan yritys- ja kuluttajaasiakkaille. Asemakaavan muutosalueella sijaitsee myös suuri määrä laitetilasta lähteviä
kaapeleita.
Yhtiö toivoo, että laitetila ja kaapelit otetaan suunnittelussa huomioon siten, että ne
jatkossakin voisivat sijaita nykyisellä sijainnillaan. Laitetilan, laitteiden ja kaapeleiden siirto
uudelle sijainnille tulisivat aiheuttamaan kohtuuttomat kustannukset. Yhtiö toivoo myös
saavansa lisätietoja luonnossuunnitelman edistymisestä ja tarvittaessa mahdollisuutta
osallistua suunnitteluun.
Vastine:
Laitetila sijaitsee vanhan seurakuntakeskuksen tiloissa. Tilan säilyttäminen ei ole mahdollista,
koska vanha ja huonokuntoinen seurakuntakeskus on tarkoitus purkaa.
Kiinteistön Saviontien puoleisella rajalla kulkevat johdot on mahdollista säilyttää paikallaan
jatkossakin. Muut kiinteistön alueella nykyiseen keskuslaitetilaan menevät johdot joudutaan
siirtämään.
Elisalle lähetetään uusi lausuntopyyntö, kun kaavaehdotus asetetaan julkisesti nähtäville.
2. Finavia
Asemakaavamuutoksen kohteena olevalla kiinteistöllä sijaitsee nykyisin seurakuntatalo, eikä
se siten ole asuinkäytössä. Finavia katsoo, että kiinteistön muuttaminen osittain
asuinkäyttöön on uuden asutuksen sijoittamista alueelle, ja siten vastoin maakuntakaavan
suunnittelumääräystä. Lisäksi Finavia katsoo, että kyseisessä tapauksessa esitetyn vähintään
kahden kerrostalon rakentaminen ei vastaa Finavian käsitystä vähäisestä
täydennysrakentamisesta.
Asemakaavamuutoksen kohde sijaitsee kiitotien 1 jatkeen välittömässä läheisyydessä noin
8,5 kilometrin etäisyydellä kiitotien kynnyksestä. Laskeutumiskiitotie 22L (kiitotie 1) on yksi
tärkeimmistä laskeutumiskiitoteistä, jonka vuoksi etenkin laskeutuvia lentokoneita havaitaan
kohteessa toistuvasti päivittäin. Melulle altistuvien ihmisten määrän merkittävä lisääminen ei
ole vastuullista kaavoittamista. Finavian mielestä esitetyn kaavamuutostyön jatkaminen
nykyisen sisältöisenä ei ole perusteltua.
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Vastine:
Uudenmaan voimassa olevien maakuntakaavojen yhdistelmässä suunnittelualue sijoittuu
taajamatoimintojen alueelle sekä lentomelualue 1:lle (lme-1). Taajamatoimintojen alueen
suunnittelumääräyksesä sanotaan, että ”Aluetta suunnitellaan asumisen, ympäristöönsä
soveltuvien työpaikkatoimintojen sekä näihin liittyvien palveluiden ja toimintojen alueena.
Alueen yksityiskohtaisemmassa suunnittelussa on kiinnitettävä erityistä huomiota
yhdyskuntarakenteen eheyttämiseen”. 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 (me- 1 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.
Muun muassa 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).
Koivikontie 9 asemakaavamuutoksella on tarkoitus mahdollistaa uuden seurakuntakeskuksen
rakentaminen ja samalla muuttaa tontti osittain asuinkäyttöön. 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.
Savion kaupunginosassa asuu hieman yli 6000 asukasta. Vuonna 2015 Saviolla sijaitsevan
Visatien asemakaavan yhteydessä vähäiseksi täydennysrakentamiseksi arvioitiin noin 200
uutta asukasta mahdollistava rakentaminen. Koivikontie 9 asemakaavamuutos mahdollistaa
asunnot noin 115 asukkaalle, joten täydennysrakentamista voidaan pitää vähäisenä. Kaikki
uusiin kerrostaloihin muuttavat asukkaat eivät myöskään ole välttämättä uusia, vaan osa
väestöstä siirtyy kaupungin sisällä Savion keskustaan kerrostaloon. Voimassa olevaan
asemakaavaan verrattuna kaavamuutoksella rakennusoikeus nousee 2745 kerrosneliömetriä,
mitä voidaan myös pitää vähäisenä.
Liikenteen meluntorjuntaan liittyviä asemakaavamääräyksiä on tarkennettu. Kaavaan on
lisätty määräys leikki- ja oleskelualueiden suojaamisesta lentomelulta katoksin, sekä myös
tarkennus, jonka mukaan asuinrakennusten kaikkien ulkorakenteiden suunnittelussa tulee
huomioida lentomelun torjunta.
Kaavamääräykset ovat seuraavat:
Asuinrakennukset on suunniteltava siten, että päiväaikainen keskiäänitaso (LAeq, 7-22)
sisätiloissa on enintään 35 dB(A) ja että yöaikainen keskiäänitaso (LAeq, 22-7) sisätiloissa on

Keravan kaupunki | PL 123, 04201 Kerava | Vaihde 09 294 91 | kerava.fi

11.12.2018

enintään 30 dB(A) ja että yöaikainen hetkellinen enimmäisäänitaso (LAmax, 22-7) sisätiloissa
on enintään 45 dB(A). Yleiset rakennukset on suunniteltava siten, että päiväaikainen
keskiäänitaso (LAeq, 7-22) sisätiloissa on enintään 35 dB(A). Rakennusten kaikkien
ulkorakenteiden suunnittelussa tulee huomioida lentomelun torjunta, ja asuinrakennusten Aäänitasoerotus liikenteen melua vastaan tulee olla 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).
Rakennusten leikki- ja oleskelualueet tulee sijoittaa liikenteen melulta suojaisiin sijainteihin.
Leikki- ja oleskelualueet tulee osittain kattaa säältä ja lentomelulta suojaavilla katoksilla.
Viitesuunnitelmassa on esitetty, että melukatoksia rakennetaan leikki- ja oleskelualueiden
lisäksi myös rakennusten sisäänkäyntien yhteyteen.
3. Keravan Energia
Uusia sähköliittymiä varten suunnittelualueelle tarvittaisiin paikka puistomuuntamolle.
Liitteessä 1 on esitetty ehdotus muuntamon sijoituspaikaksi.
Vastine:
Puistomuuntamo voidaan sijoittaa suunnittelualueen pohjoispuolella sijaitsevalle
puistoalueelle.
4. Keravan vammaisneuvosto
Valittaen on todettava, että Keravan Vammaisneuvoston lausunto on myöhässä johtuen
inhimillisestä virheestä. Vammaisneuvoston käsityksen mukaan tilanne on kuitenkin
sellainen, että aikaisemmissa lausunnoissa esitetyt näkökohdat pitävät edelleen paikkansa,
joten viitataan edellisiin lausuntoihin
Vastine:
Vastineet aikaisemmin esitettyjen lausuntojen sisältöön löytyvät kaavaluonnoksen
(11.4.2018) vastineraportista.
5. Keravan vanhusneuvosto
Ei huomautettavaa.
Vastine:
Merkitään tiedoksi.
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6. Keravan ympäristönsuojeluyhdistys
Kaavaluonnos on yksikäsitteisesti yleiskaavan vastainen. Luonnoksessa alueen
pääkäyttötarkoitus muutetaan yleiskaavan vastaiseksi eikä lisärakentaminen ole vähäistä,
kun rakentamisen laajuus kasvaa moninkertaiseksi nykyisestä.
Nykyinen seurakuntatalo on varsin hyvä esimerkki aikakautensa rakentamisesta ja on mitä
suurimmassa määrin säilyttämisen arvoinen osoituksena siitä, että Kerava on ollut olemassa
joskus ennenkin. Kaupunkikuvallisesti ehdotettu uudisrakentaminen edustaa hyvin vierasta
ajattelua kyseiselle paikalle. Ehdotuksessa on rakennusoikeutta aivan liikaa. Keravan
kaavoituksessa sivuutetaan toistuvasti oleellisimmat tosiasiat.
Ympäristö ei kestä sitä, että rakennukset puretaan muutaman kymmenen vuoden välein ja
korvataan uusilla. Luonnos tulisikin kokonaisuudessaan hylätä, koska se edustaa ympäristön
kannalta kestämätöntä ajattelua ja on yleiskaavan vastainen.
Vastine:
Vallitsevan oikeuskäytännön mukaan kaupungilla on lähtökohtaisesti laaja harkintavalta
kaavojen sisällön suhteen. Kaavahierarkiassa yleispiirteisissä kaavoissa maankäytöllisten
ratkaisujen perusteet on otettava yksityiskohtaisemmassa kaavoituksessa kaavan laatimisen
perustaksi. Oikeuskäytännön mukaan yleiskaavassa osoitettujen aluevarausten muuttaminen
on asemakaavassa jossain määrin mahdollista, mikäli yleiskaavassa tehty maankäytöllinen
ratkaisu ei päämerkitykseltään muutu. Kyseessä olevalla asemakaavamuutoksella ei muuteta
yleiskaavan julkisten palveluiden ja hallinnon alueen (PY) pääkäyttötarkoitusta. PY-alueeseen
kuuluu seurakunnan tontin lisäksi sen pohjoispuolella sijaitsevat kaksi palvelutalotonttia,
Savion koulu sekä tällä hetkellä puistoksi ja autojen paikoituskäyttöön asemakaavoitettu
alue. Seurakunnan tontti on pinta-alaltaan vain noin 14 % koko PY-alueen pinta-alasta.
Kaavamuutoksella ei myöskään muuteta koko seurakunnan tonttia asumiseen, vaan se pysyy
jatkossakin osittain seurakunnan käytössä. Yleiskaavan määräysten mukaan PY-alueella
sallitaan täydennysrakentaminen. Koko seurakunnan 5000 neliömetrin tontin osoittaminen
seurakuntakäyttöön ei ole tarkoituksenmukaista. Yleiskaavan PY-alueesta pienen osan
muuttamisella asemakaavassa asumiseen ei voida katsoa aiheuttavan haitallisia vaikutuksia
ympäristölle. Vaikutukset ovat myös paikallisia ja vähäisiä. PY-aluetta säilyy runsaasti kaavaalueen pohjoispuolella, eikä asumisen osoittaminen ko. alueelle estä tai vaikeuta yleiskaavan
PY-merkinnän toteuttamista.
Savion kaupunginosassa asuu hieman yli 6000 asukasta. Vuonna 2015 Saviolla sijaitsevan
Visatien asemakaavan yhteydessä vähäiseksi täydennysrakentamiseksi arvioitiin noin 200
uutta asukasta mahdollistava rakentaminen. Koivikontie 9 asemakaavamuutos mahdollistaa
asunnot noin 115 asukkaalle, joten täydennysrakentamista voidaan pitää vähäisenä. Kaikki
uusiin kerrostaloihin muuttavat asukkaat eivät myöskään ole välttämättä uusia, vaan osa
väestöstä siirtyy kaupungin sisällä Savion keskustaan kerrostaloon. Voimassa olevaan
asemakaavaan verrattuna kaavamuutoksella rakennusoikeus nousee 2745 kerrosneliömetriä,
mitä voidaan myös pitää vähäisenä.
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Vanha seurakuntarakennus puretaan, koska se ei vastaa seurakunnan nykyisiä tarpeita, on
huonossa kunnossa sekä vaatisi useita isoja saneerauksia. Osaa rakennuksen sisätiloista ei
voida epäterveellisinä käyttää. Rakennus ei myöskään täytä minkäänlaisia nykyisiä
esteettömyysvaatimuksia. Rakennuksen rakenteellinen perusratkaisu ei mahdollista
rakennuksen korjaamista riittävällä varmuudella turvalliseksi. Seurakuntatoiminta edellyttää
useamman kuin yhden tilaisuuden pitämistä samanaikaisesti, esim. iltapäiväkerhotoimintaa
ja seurakunnallisia tapahtumia, ja tätä yhtaikaista käyttöä nykyinen rakennus ei mahdollista.
Vanhaa seurakuntakeskusta ei ole merkitty suojeltavaksi yleiskaavaan 2035 eikä sitä ole
myöskään tunnistettu rakennuskulttuurin tai kulttuuriympäristöjen kannalta arvokkaaksi
rakennukseksi Keravan rakennuskulttuurin inventoinnissa ja kulttuuriympäristön
hoitosuunnitelmassa. Myöskään viranomaiset eivät ole lausunnoissaan vastustaneet
rakennuksen purkamista ja korvaamista uudisrakennuksella. Rakennus on tarkoitus
dokumentoida maakuntamuseon lausunnossa esitetyllä tavalla ennen sen korvaamista
uudella.
Uusi seurakuntakeskus ja uudet asuinkerrostalot on pyritty suunnittelemaan mahdollisimman hyvin alueen kaupunkikuvaan sopiviksi. Uudet rakennukset eivät tule liittymään
Keravan rakennuskulttuurin inventointi ja kulttuuriympäristön hoitosuunnitelmassa ja
yleiskaavassa arvokkaaksi mainittuun Savion vanhaan keskustaan, joka sijaitsee
Salavapuiston toisella puolella, vaan ne muodostavat oman kokonaisuutensa yhdessä
Männiköntien toispuoleisten asuinkerrostalojen kanssa. Osalla lähialueen kerrostaloaluetta
rakentamisen tehokkuudet vastaavat nyt kaavamuutoksella osoitettavaa tehokkuutta (esim.
Männiköntie 31, e=1.0). Uudet rakennukset soveltuvat kerrosluvultaan ja korkeusasemiltaan
Männiköntien toisen puolen rakennuskantaan. Asemakaavassa on annettu rakennusten
korkeutta ja julkisivumateriaaleja koskevia kaavamääräyksiä, joilla turvataan kaavan
toteuttamisen kaupunkikuvalliset ja kaupunkirakenteelliset tavoitteet. Uusien rakennusten
arkkitehtuuri pohjautuu Saviolle vielä laadinnassa olevaan aluebrändioppaaseen, joka näkyy
käytännössä mm. Savion historiaan viittaavan paikalla muuratun tiilen käytössä
julkisivumateriaalina. Hankkeeseen liittyen on tehty viitesuunnitelma, jonka laatimisen
yhteydessä on tutkittu ja havainnollistettu erilaisia vaihtoehtoja täydennysrakentamisen
toteuttamiselle ko. tontilla.
Kaupungilla on kaavoitusmonopolinsa mukaisesti ja osana maapolitiikkaansa oikeus laatia
haluamansa sisältöisiä kaavoja edellyttäen, että kaavalle laissa säädetyt sisältövaatimukset
täyttyvät. Koivikontie 9 asemakaavamuutoksessa on kyseessä jo rakennetun alueen
yhdyskuntarakenteellisesti sopiva täydennysrakentamiskohde. Kaupungin
kokonaistaloudellisen edun mukaista on kaupunkirakenteen tiivistäminen ja
lisärakennusoikeuden osoittaminen olemassa olevan kaupunkirakenteen sisälle, olemassa
olevan katu- ja infraverkoston sekä hyvien joukkoliikenneyhteyksien varrelle. Kyseessä
olevan kaavahankkeen lähiympäristö on hyvien joukkoliikenneyhteyksien varrella sijaitsevaa
kaupunkimaisesti rakennettua ympäristöä. Asemakaavahankkeen mukainen
täydennysrakentaminen lisää Savion keskustan elinvoimaisuutta ja edistää kestävää
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kaupunkikehitystä. Mahdollisimman tehokas, mutta kuitenkin ympäristöön sopiva ratkaisu
on kestävän kehityksen periaatteen mukainen.
Yhdyskuntarakenteen tiivistäminen on Keravan kaupunginvaltuuston hyväksymien Keravan
kaupunkistrategian (kv 12.3.2018/17 §), yleiskaavan 2035 (kv 7.11.2016/85 §) ja
asuntopoliittisen ohjelman 2016-2020 (kv 12.12.2016/98 §) tavoitteiden mukaista. Savion ns.
keskusta-alueen tiivistäminen on kaupungin asuntopoliittisten linjausten mukaista.
Asuntopoliittisessa ohjelmassa 2016-2020 on erikseen mainittu, että eteläisellä alueella
tiivistetään Savion asemanseudun asuntotuotantoa.
7. Keski-Uudenmaan maakuntamuseo
Talossa on vuosien varrella tehty erilaisia rakenteellisia korjauksia, mutta korjauksista
huolimatta toivottua lopputulosta ei ole saatu. Erityisen haasteellista rakennuksessa ovat
olleet kosteusvauriot ja tekniset ratkaisut, erityisesti ilmanvaihtokysymys. Osaa tiloista ei
voida epäterveellisinä käyttää. Käyttäjien näkökulmasta myös kaksikerroksisen rakennuksen
eri kerrosten tilojen yhtäaikainen käyttö on ollut ongelmallista. Edellä mainituista syistä
seurakunta on päätynyt ratkaisuun, jossa olemassa oleva seurakuntatalo purettaisiin ja tilalle
rakennettaisiin uudet tilat seurakunnalle, minkä lisäksi tontille sijoitettaisiin myös asumista.
Savion seurakuntakeskus ei ole mukana Keravan rakennuskulttuurin inventointi ja
kulttuuriympäristön hoitosuunnitelmassa (Keravan kaupunki & Arkkitehtitoimisto Lehto
Peltonen Valkama, 2003). Seurakuntakeskus ei myöskään suoranaisesti liity
hoitosuunnitelmassa ja yleiskaavassa arvotettuun Savion vanhaan keskustaan, joka sijoittuu
Salavapuiston itä- ja pohjoispuolelle. Tästä huolimatta maakuntamuseo toteaa, että Savion
alueen seurakuntakeskuksella on kulttuurihistoriallisia arvoja alueensa seurakunnallisen
elämän mutta myös monenlaisen muun yhteisöllisen toiminnan keskuksena ja erityisesti
lasten ja nuorten kerho- ja harrastustoiminnan paikkana. Rakennus on myös poikkeuksellisen
hyvin säilynyt esimerkki 1970-Iuvun julkisesta rakentamisesta, jossa on moduulirakentamisen
konstruktivistisia piirteitä. Rakennuksessa esiintyvien rakenteellisten ongelmien vuoksi
maakuntamuseo ei kuitenkaan ryhdy vastustamaan rakennuksen purkamista ja korvaamista
uudisrakennuksella. Maakuntamuseo kuitenkin esittää, että purkamista ennen, rakennuksen
ollessa vielä käytössä, siitä tehdään dokumentointi, jossa nykytila valokuvataan ja
rakennuksen suunnittelu- ja rakentamisvaiheet käydään läpi ja kirjataan arkistomateriaalin
pohjalta. Aineistosta kootaan dokumentti, joka jää kertomaan Savion 1970-Iuvun
seurakuntakeskuksesta.
Edellä mainituin huomautuksin maakuntamuseo ei näin ollen näe estettä Koivikontie 9:ää
koskevan asemakaavahankkeen eteenpäin viemiselle.
Vastine:
Rakennuksesta tehdään lausunnon mukainen dokumentointi.
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8. Keski-Uudenmaan ympäristökeskus
Kyseiseen kortteliin on seurantakuntakeskuksen lisäksi tarkoitus sijoittaa uusia asuntoja,
jotka sijaitsevat lentomelualueella LDEN >55dB. Suunnittelussa tulee kiinnittää erityistä
huomiota riittävään rakenteiden ääneneristykseen.
Kaavamääräyksissä on: ”Leikki- ja oleskelualueet ja parvekkeet on suojattava siten että
päiväaikainen keskiäänitaso on alle 55 dB”. Lentomelualueella kyseinen keskimelutaso tulee
todennäköisesti ylittymään, eikä leikki- ja oleskelualueiden suojaaminen lentomelulta ole
yleensä mahdollista, muun sivuavan liikenteen osalta tämä voi sen sijaan olla tarpeen,
samoin ylipäätään parvekkeiden suojaamiseksi.
Asuntojen sisätilojen suojaamiseksi lentomelulta, jotta saavutetaan riittävät sisämelutasot
(35 dB päivällä ja 30 dB yöllä) tulee määräyksessä ilmoittaa ääneneristykselle riittävä
äänitasoero (∆L), joka lentomelualueella LDEN 55-60 dB on lentokenttäalueen
kaavaratkaisuissa ollut 34 dB.
Vastine:
Liikenteen meluntorjuntaan liittyviä asemakaavamääräyksiä on tarkennettu. Kaavaan on
lisätty määräys leikki- ja oleskelualueiden suojaamisesta lentomelulta katoksin, sekä myös
tarkennus, jonka mukaan asuinrakennusten kaikkien ulkorakenteiden suunnittelussa tulee
huomioida lentomelun torjunta.
Kaavamääräykset ovat seuraavat:
Asuinrakennukset on suunniteltava siten, että päiväaikainen keskiäänitaso (LAeq, 7-22)
sisätiloissa on enintään 35 dB(A) ja että yöaikainen keskiäänitaso (LAeq, 22-7) sisätiloissa on
enintään 30 dB(A) ja että yöaikainen hetkellinen enimmäisäänitaso (LAmax, 22-7) sisätiloissa
on enintään 45 dB(A). Yleiset rakennukset on suunniteltava siten, että päiväaikainen
keskiäänitaso (LAeq, 7-22) sisätiloissa on enintään 35 dB(A). Rakennusten kaikkien
ulkorakenteiden suunnittelussa tulee huomioida lentomelun torjunta, ja asuinrakennusten Aäänitasoerotus liikenteen melua vastaan tulee olla 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).
Rakennusten leikki- ja oleskelualueet tulee sijoittaa liikenteen melulta suojaisiin sijainteihin.
Leikki- ja oleskelualueet tulee osittain kattaa säältä ja lentomelulta suojaavilla katoksilla.
Viitesuunnitelmassa on esitetty, että melukatoksia rakennetaan leikki- ja oleskelualueiden
lisäksi myös rakennusten sisäänkäyntien yhteyteen.
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9. Tekninen lautakunta
Asemakaavaa on laadittu Kaupunkitekniikan kanssa yhteistyössä. Asemakaavan
ehdotusvaiheessa määritellään tarkemmin näkemäalueet ja lisätään rasite vesihuollon
nykyisille runkojohdoille kiinteistön eteläreunaan, Koivikontien varteen. Tässä vaiheessa
asemakaavaluonnoksesta ei ole huomautettavaa.
Vastine:
Merkitään tiedoksi.
10. Telia Oyj
Telialla on vanhassa seurakuntakeskuksessa runkopiste, sekä oheisen kuvan mukaisesti
kaapelointeja. Jos näitä tarvitsee siirtää, pyydämme olemaan yhteydessä hyvissä ajoin ennen
tarvittavaa siirtoa.
Vastine:
Merkitään tiedoksi.
11. Uudenmaan ELY-keskus
Asemakaavamuutosta ohjaa valtuuston 7.11.2016 hyväksymä oikeusvaikutteinen Keravan
yleiskaava 2035, jossa alue on osoitettu julkisten palveluiden ja hallinnon alueeksi. Alueen
läheisyydessä on tosin AK-1 —merkinnällä osoitettuja kohteita. Alueella sallittu
täydennysrakentaminen on tulkittava koskemaan yleiskaavassa esitettyä
pääkäyttötarkoitusta.
Suunnittelualue sijaitsee Helsinki-Vantaan lentoaseman lentomelualueella (Lden 55-60 dBA),
joka on huomioitu yleiskaavaratkaisussa. Tämän lisäksi alue sijaitsee tie- ja
raideliikennemelun vaikutusalueella. Uudenmaan ELY-keskus katsoo, että alueella eivät
toteudu valtioneuvoston päätöksen 993/1992 mukaiset terveysperusteisesti määritetyt
melun ohjearvot.
Asemakaavaselostuksessa on esitetty Savion aseman ja palveluiden läheisyys sekä hyvät
joukkoliikenneyhteydet asuinkerrostalojen sijoittamisen perusteiksi alueelle. Kaavaaineistossa ei ole esitetty uusien asukkaiden määrää, joka vaikeuttaa vaikutusten arviointia ja
vähäisen täydennysrakentamisen todentamista suhteessa olemassa olevaan
yhdyskuntarakenteeseen. Uudenmaan ELY-keskus katsoo, että yleiskaavan ohjausvaikutus ja
yleispiirteisyyskin huomioiden kaava- aineistossa ei ole perusteltu riittävästi
täydennysrakentamisen vähäisyyttä tai arvioitu lentomelun vaikutuksia.
Vastine:
Vallitsevan oikeuskäytännön mukaan kaupungilla on lähtökohtaisesti laaja harkintavalta
kaavojen sisällön suhteen. Kaavahierarkiassa yleispiirteisissä kaavoissa maankäytöllisten
ratkaisujen perusteet on otettava yksityiskohtaisemmassa kaavoituksessa kaavan laatimisen
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perustaksi. Oikeuskäytännön mukaan yleiskaavassa osoitettujen aluevarausten muuttaminen
on asemakaavassa jossain määrin mahdollista, mikäli yleiskaavassa tehty maankäytöllinen
ratkaisu ei päämerkitykseltään muutu. Kyseessä olevalla asemakaavamuutoksella ei muuteta
yleiskaavan julkisten palveluiden ja hallinnon alueen (PY) pääkäyttötarkoitusta. PY-alueeseen
kuuluu seurakunnan tontin lisäksi sen pohjoispuolella sijaitsevat kaksi palvelutalotonttia,
Savion koulu sekä tällä hetkellä puistoksi ja autojen paikoituskäyttöön asemakaavoitettu
alue. Seurakunnan tontti on pinta-alaltaan vain noin 14 % koko PY-alueen pinta-alasta.
Kaavamuutoksella ei myöskään muuteta koko seurakunnan tonttia asumiseen, vaan se pysyy
jatkossakin osittain seurakunnan käytössä. Yleiskaavan määräysten mukaan PY-alueella
sallitaan täydennysrakentaminen. Koko seurakunnan 5000 neliömetrin tontin osoittaminen
seurakuntakäyttöön ei ole tarkoituksenmukaista. Yleiskaavan PY-alueesta pienen osan
muuttamisella asemakaavassa asumiseen ei voida katsoa aiheuttavan haitallisia vaikutuksia
ympäristölle. Vaikutukset ovat myös paikallisia ja vähäisiä. PY-aluetta säilyy runsaasti kaavaalueen pohjoispuolella, eikä asumisen osoittaminen ko. alueelle estä tai vaikeuta yleiskaavan
PY-merkinnän toteuttamista.
Liikenteen meluntorjuntaan liittyviä asemakaavamääräyksiä on tarkennettu. Kaavaan on
lisätty määräys leikki- ja oleskelualueiden suojaamisesta lentomelulta katoksin, sekä myös
tarkennus, jonka mukaan asuinrakennusten kaikkien ulkorakenteiden suunnittelussa tulee
huomioida lentomelun torjunta.
Kaavamääräykset ovat seuraavat:
Asuinrakennukset on suunniteltava siten, että päiväaikainen keskiäänitaso (LAeq, 7-22)
sisätiloissa on enintään 35 dB(A) ja että yöaikainen keskiäänitaso (LAeq, 22-7) sisätiloissa on
enintään 30 dB(A) ja että yöaikainen hetkellinen enimmäisäänitaso (LAmax, 22-7) sisätiloissa
on enintään 45 dB(A). Yleiset rakennukset on suunniteltava siten, että päiväaikainen
keskiäänitaso (LAeq, 7-22) sisätiloissa on enintään 35 dB(A). Rakennusten kaikkien
ulkorakenteiden suunnittelussa tulee huomioida lentomelun torjunta, ja asuinrakennusten Aäänitasoerotus liikenteen melua vastaan tulee olla 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).
Rakennusten leikki- ja oleskelualueet tulee sijoittaa liikenteen melulta suojaisiin sijainteihin.
Leikki- ja oleskelualueet tulee osittain kattaa säältä ja lentomelulta suojaavilla katoksilla.
Viitesuunnitelmassa on esitetty, että melukatoksia rakennetaan leikki- ja oleskelualueiden
lisäksi myös rakennusten sisäänkäyntien yhteyteen.
Savion kaupunginosassa asuu hieman yli 6000 asukasta. Vuonna 2015 Saviolla sijaitsevan
Visatien asemakaavan yhteydessä vähäiseksi täydennysrakentamiseksi arvioitiin noin 200
uutta asukasta mahdollistava rakentaminen. Koivikontie 9 asemakaavamuutos mahdollistaa
asunnot noin 115 asukkaalle, joten täydennysrakentamista voidaan pitää vähäisenä. Kaikki
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uusiin kerrostaloihin muuttavat asukkaat eivät myöskään ole välttämättä uusia, vaan osa
väestöstä siirtyy kaupungin sisällä Savion keskustaan kerrostaloon. Voimassa olevaan
asemakaavaan verrattuna kaavamuutoksella rakennusoikeus nousee 2745 kerrosneliömetriä,
mitä voidaan myös pitää vähäisenä. Osalla lähialueen kerrostaloaluetta rakentamisen
tehokkuudet vastaavat nyt kaavamuutoksella osoitettavaa tehokkuutta (esim. Männiköntie
31, e=1.0).
Kaavaselostuksessa on perusteltu kaavaratkaisua sekä arvioitu sen vaikutuksia ja tavoitteiden
toteutumista aikaisempaa laajemmin.
MIELIPITEET
1. Eila Kenni
Mielipiteessä vaaditaan kaavamuutoksen hylkäämistä seuraavin perusteluin:











Asemakaava on yleiskaavan vastainen. Tontti on merkitty yleiskaavaan julkisten
palvelujen ja hallinnon korttelialueeksi (PY). Suunnitelmassa julkisen palvelun ja
hallinnon osuus on vain noin 20 % suunnitellusta rakennusoikeudesta, joten
pääkäyttötarkoitus on asuminen.
Yleiskaavassa lentomelualueelle ei saa suunnitella merkittävää määrää uutta
asutusta. Vähäinen täydennysrakentaminen on sallittua. Savion mittakaavassa hanke
on merkittävän suuri. Tontin rakennusoikeutta korotetaan lähes kaksinkertaiseksi,
mitä ei voida pitää vähäisenä.
Suomen perustuslain 6 §:ssä ilmenevää yhdenvertaisuusperiaatetta on sovellettava
myös kaavoituksessa. Jos yksi maanomistaja saa näin merkittävän rakennusoikeuden
lisäyksen, niin yhdenvertaisuusperiaatteen mukaan muutkin maanomistajat voisivat
edellyttää saavansa lisää rakennusoikeutta lentomelualueelle. Näin merkittävää
muutosta ei voi tehdä vain yhtä kiinteistöä koskevalla asemakaavamuutoksella, vaan
pitää tehdä yleiskaavatason tarkastelu, jossa voidaan tarkastella koko Savion
keskustan tilannetta laajasti.
Tehdyt vaikutusten arvioinnit ovat virheellisiä, hyvin ylimalkaisia eivätkä edes
todenmukaisia.
Kaavamuutoksessa kortteli rakennettaisiin liian tehokkaasti, jolloin sekä ympäristön
että kaavamuutoskorttelin viihtyisyys kärsii. Asuinrakennukset ovat liian massiivisia
paikalle. Myös uusi seurakuntakeskus on huomattavan massiivinen. Jos nykyistä
seurakuntakeskusta ei säilytetä, on korvaavan rakennuksen tai rakennuksien oltava
matalampia ja paremmin olemassa olevan ympäristön huomioivia.
Kaavamuutoksessa ei ole huomioitu mm. yleiskaavaa laadittaessa käytettäviä MRL:n
mukaisia sisältövaatimuksia kuten olemassa olevan yhdyskuntarakenteen
hyväksikäyttö, siis nykyisen rakennuksen säilyttäminen.
Asemakaava ei täytä MRL 54 §:n sisältövaatimuksia, koska se ei luo edellytyksiä
viihtyisälle elinympäristölle eikä vaali rakennettua ympäristöä, vaan hävittää
nykyiseen seurakuntakeskukseen liittyviä erityisiä arvoja.

Keravan kaupunki | PL 123, 04201 Kerava | Vaihde 09 294 91 | kerava.fi

11.12.2018



Koska asemakaavamuutosehdotuksessa ei ole noudatettu yleiskaavaa, eikä tehty
riittäviä vaikutusten arviointeja, näyttäisi siltä, että muutoksen perusteena ei ole
ollut halu tehdä MRL:n mukaista hyvää elinympäristöä, vaan yksityisen
maanomistajan halu saada kiinteistölle mahdollisimman paljon rakennusoikeutta ja
sen kautta taloudellista hyötyä.

Vastine:
Vallitsevan oikeuskäytännön mukaan kaupungilla on lähtökohtaisesti laaja harkintavalta
kaavojen sisällön suhteen. Kaavahierarkiassa yleispiirteisissä kaavoissa maankäytöllisten
ratkaisujen perusteet on otettava yksityiskohtaisemmassa kaavoituksessa kaavan laatimisen
perustaksi. Oikeuskäytännön mukaan yleiskaavassa osoitettujen aluevarausten muuttaminen
on asemakaavassa jossain määrin mahdollista, mikäli yleiskaavassa tehty maankäytöllinen
ratkaisu ei päämerkitykseltään muutu. Kyseessä olevalla asemakaavamuutoksella ei muuteta
yleiskaavan julkisten palveluiden ja hallinnon alueen (PY) pääkäyttötarkoitusta. PY-alueeseen
kuuluu seurakunnan tontin lisäksi sen pohjoispuolella sijaitsevat kaksi palvelutalotonttia,
Savion koulu sekä tällä hetkellä puistoksi ja autojen paikoituskäyttöön asemakaavoitettu
alue. Seurakunnan tontti on pinta-alaltaan vain noin 14 % koko PY-alueen pinta-alasta.
Kaavamuutoksella ei myöskään muuteta koko seurakunnan tonttia asumiseen, vaan se pysyy
jatkossakin osittain seurakunnan käytössä. Yleiskaavan määräysten mukaan PY-alueella
sallitaan täydennysrakentaminen. Koko seurakunnan 5000 neliömetrin tontin osoittaminen
seurakuntakäyttöön ei ole tarkoituksenmukaista. Yleiskaavan PY-alueesta pienen osan
muuttamisella asemakaavassa asumiseen ei voida katsoa aiheuttavan haitallisia vaikutuksia
ympäristölle. Vaikutukset ovat myös paikallisia ja vähäisiä. PY-aluetta säilyy runsaasti kaavaalueen pohjoispuolella, eikä asumisen osoittaminen ko. alueelle estä tai vaikeuta yleiskaavan
PY-merkinnän toteuttamista.
Savion kaupunginosassa asuu hieman yli 6000 asukasta. Vuonna 2015 Saviolla sijaitsevan
Visatien asemakaavan yhteydessä vähäiseksi täydennysrakentamiseksi arvioitiin noin 200
uutta asukasta mahdollistava rakentaminen. Koivikontie 9 asemakaavamuutos mahdollistaa
asunnot noin 115 asukkaalle, joten täydennysrakentamista voidaan pitää vähäisenä. Kaikki
uusiin kerrostaloihin muuttavat asukkaat eivät myöskään ole välttämättä uusia, vaan osa
väestöstä siirtyy kaupungin sisällä Savion keskustaan kerrostaloon. Voimassa olevaan
asemakaavaan verrattuna kaavamuutoksella rakennusoikeus nousee 2745 kerrosneliömetriä,
mitä voidaan myös pitää vähäisenä.
Korkeimman hallinto-oikeuden linjauksen mukaan yhtä rakennuspaikkaa koskevan
asemakaavan muutoksen yhteydessä on mahdollista osoittaa ympäröivään rakentamiseen
nähden tehokkaampaa rakentamista, mikäli tämän tehokkaamman rakentamisen vaikutuksia
on selvitetty riittävästi ja sille on maankäytölliset perusteet. Saman päätöksen mukaan
Suomen perustuslain 6 §:stä ilmenevä yhdenvertaisuusperiaate ei myöskään edellytä sitä,
että alueen kaikille maanomistajille tulisi automaattisesti ja olosuhteista riippumatta osoittaa
asemakaavassa saman suuruinen rakennusoikeus.
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Yhdyskuntarakenteen tiivistäminen on Keravan kaupunginvaltuuston hyväksymien Keravan
kaupunkistrategian (kv 12.3.2018/17 §), yleiskaavan 2035 (kv 7.11.2016/85 §) ja
asuntopoliittisen ohjelman 2016-2020 (kv 12.12.2016/98 §) tavoitteiden mukaista. Savion ns.
keskusta-alueen tiivistäminen on kaupungin asuntopoliittisten linjausten mukaista.
Asuntopoliittisessa ohjelmassa 2016-2020 on erikseen mainittu, että eteläisellä alueella
tiivistetään Savion asemanseudun asuntotuotantoa.
Kaupungilla on kaavoitusmonopolinsa mukaisesti ja osana maapolitiikkaansa oikeus laatia
haluamansa sisältöisiä kaavoja edellyttäen, että kaavalle laissa säädetyt sisältövaatimukset
täyttyvät. Kunnalla on tällöin harkintavaltansa puitteissa mahdollisuus muun ohella päättää
siitä, mille alueille ja missä aikataulussa asemakaavoja laaditaan. Asemakaavahankkeet
käynnistyvät usein tonttikohtaisina asemakaavoina. Suunnitelmassa huomioidaan kuitenkin
tontti osana laajempaa kokonaisuutta. Tonttikohtaisten kaavoitusaloitteiden perusteella
arvioidaan, onko lisärakentaminen mahdollista. Koivikontie 9 asemakaavamuutoksessa on
kyseessä jo rakennetun alueen yhdyskuntarakenteellisesti sopiva
täydennysrakentamiskohde. Kaupungin kokonaistaloudellisen edun mukaista on
kaupunkirakenteen tiivistäminen ja lisärakennusoikeuden osoittaminen olemassa olevan
kaupunkirakenteen sisälle, olemassa olevan katu- ja infraverkoston sekä hyvien
joukkoliikenneyhteyksien varrelle. Kyseessä olevan kaavahankkeen lähiympäristö on hyvien
joukkoliikenneyhteyksien varrella sijaitsevaa kaupunkimaisesti rakennettua ympäristöä.
Asemakaavahankkeen mukainen täydennysrakentaminen lisää Savion keskustan
elinvoimaisuutta ja edistää kestävää kaupunkikehitystä. Mahdollisimman tehokas, mutta
kuitenkin ympäristöön sopiva ratkaisu on kestävän kehityksen periaatteen mukainen.
Uusi seurakuntakeskus ja uudet asuinkerrostalot on pyritty suunnittelemaan mahdollisimman hyvin alueen kaupunkikuvaan sopiviksi. Uudet rakennukset eivät tule liittymään
Keravan rakennuskulttuurin inventointi ja kulttuuriympäristön hoitosuunnitelmassa ja
yleiskaavassa arvokkaaksi mainittuun Savion vanhaan keskustaan, joka sijaitsee
Salavapuiston toisella puolella, vaan ne muodostavat oman kokonaisuutensa yhdessä
Männiköntien toispuoleisten asuinkerrostalojen kanssa. Osalla lähialueen kerrostaloaluetta
rakentamisen tehokkuudet vastaavat nyt kaavamuutoksella osoitettavaa tehokkuutta (esim.
Männiköntie 31, e=1.0). Uudet rakennukset soveltuvat kerrosluvultaan ja korkeusasemiltaan
Männiköntien toisen puolen rakennuskantaan. Asemakaavassa on annettu rakennusten
korkeutta ja julkisivumateriaaleja koskevia kaavamääräyksiä, joilla turvataan kaavan
toteuttamisen kaupunkikuvalliset ja kaupunkirakenteelliset tavoitteet. Uusien rakennusten
arkkitehtuuri pohjautuu Saviolle vielä laadinnassa olevaan aluebrändioppaaseen, joka näkyy
käytännössä mm. Savion historiaan viittaavan paikalla muuratun tiilen käytössä
julkisivumateriaalina. Hankkeeseen liittyen on tehty viitesuunnitelma, jonka laatimisen
yhteydessä on tutkittu ja havainnollistettu erilaisia vaihtoehtoja täydennysrakentamisen
toteuttamiselle ko. tontilla.
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Edellä mainitut perustelut ja tavoitteet huomioiden Savion ns. keskusta-alueelle on
maankäytölliset perusteet osoittaa tiiviimpää rakentamista kun mitä alueelle on 1960-1980 –
lukujen asemakaavoissa osoitettu.
Vanha seurakuntarakennus puretaan, koska se ei vastaa seurakunnan nykyisiä tarpeita, on
huonossa kunnossa sekä vaatisi useita isoja saneerauksia. Osaa rakennuksen sisätiloista ei
voida epäterveellisinä käyttää. Rakennus ei myöskään täytä minkäänlaisia nykyisiä
esteettömyysvaatimuksia. Rakennuksen rakenteellinen perusratkaisu ei mahdollista
rakennuksen korjaamista riittävällä varmuudella turvalliseksi. Seurakuntatoiminta edellyttää
useamman kuin yhden tilaisuuden pitämistä samanaikaisesti, esim. iltapäiväkerhotoimintaa
ja seurakunnallisia tapahtumia, ja tätä yhtaikaista käyttöä nykyinen rakennus ei mahdollista.
Vanhaa seurakuntakeskusta ei ole merkitty suojeltavaksi yleiskaavaan 2035 eikä sitä ole
myöskään tunnistettu rakennuskulttuurin tai kulttuuriympäristöjen kannalta arvokkaaksi
rakennukseksi Keravan rakennuskulttuurin inventoinnissa ja kulttuuriympäristön
hoitosuunnitelmassa. Myöskään viranomaiset eivät ole lausunnoissaan vastustaneet
rakennuksen purkamista ja korvaamista uudisrakennuksella. Rakennus on tarkoitus
dokumentoida maakuntamuseon lausunnossa esitetyllä tavalla ennen sen korvaamista
uudella.
2. Heikki Komokallio
 Nykyinen moderni seurakuntakeskus vireytti muuten tavanomaista Savion kyläkuvaa.
Rakennuksen säilyttämisestä ja laajennusmahdollisuuksista pitää tehdä riittävät
selvitykset.
 Uusi rakennus on kömpelö eikä arkkitehtonisesti paranna kaupunkikuvaa. Lisäksi se
on tonttitulojen maksimoimiseksi ahdettu jopa ympäristöä korkeampien
kerrostalojen puristukseen. Julkisella rakennuksella pitää olla ilmaa ympärillä.
Rakennusoikeutta on haalittu myös pysäköinnin kustannuksella. Pysäköinti on
alimitoitettu ja sijaitsee kauimpana seurakuntatalosta. Invapysäköinnin vaatimuksia
ja sijoittamista ei ole kaavassa esitetty.
 Autottomuuden edistäminen pysäköintimahdollisuuksia rajoittamalla on ideologinen
tavoite, mutta seurakuntatalo ei ole siinä oikea kohde, niinkuin yleensä muuallakaan.
Seurakuntatalon käyttäjät ovat paljolti sitä ikäluokkaa, joka tarvitsee joko erillistä
invakuljetusta tai avustavaa kuljetusta. Muutkin autoa käyttävät saattavat kokea
autopaikkojen puutteen osallistumista estävänä.
 Nykyisen seurakuntatalon arkkitehtuurin säilyttäminen ja laajentamistarve on
selvitettävä perusteellisesti samoin kuin kaupunkikuvaan ja pysäköintiin liittyvät
epäkohdat.
Vastine:
Vanhan seurakuntarakennuksen säilyttämismahdollisuuksia on tutkittu seurakunnan
toimesta. Vanha seurakuntarakennus puretaan, koska se ei vastaa seurakunnan nykyisiä
tarpeita, on huonossa kunnossa sekä vaatisi useita isoja saneerauksia. Osaa rakennuksen
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sisätiloista ei voida epäterveellisinä käyttää. Rakennus ei myöskään täytä minkäänlaisia
nykyisiä esteettömyysvaatimuksia. Rakennuksen rakenteellinen perusratkaisu ei mahdollista
rakennuksen korjaamista riittävällä varmuudella turvalliseksi. Seurakuntatoiminta edellyttää
useamman kuin yhden tilaisuuden pitämistä samanaikaisesti, esim. iltapäiväkerhotoimintaa
ja seurakunnallisia tapahtumia, ja tätä yhtaikaista käyttöä nykyinen rakennus ei mahdollista.
Vanhaa seurakuntakeskusta ei ole merkitty suojeltavaksi yleiskaavaan 2035 eikä sitä ole
myöskään tunnistettu rakennuskulttuurin tai kulttuuriympäristöjen kannalta arvokkaaksi
rakennukseksi Keravan rakennuskulttuurin inventoinnissa ja kulttuuriympäristön
hoitosuunnitelmassa. Myöskään viranomaiset eivät ole lausunnoissaan vastustaneet
rakennuksen purkamista ja korvaamista uudisrakennuksella. Rakennus on tarkoitus
dokumentoida maakuntamuseon lausunnossa esitetyllä tavalla ennen sen korvaamista
uudella.
Yhdyskuntarakenteen tiivistäminen on Keravan kaupunginvaltuuston hyväksymien Keravan
kaupunkistrategian (kv 12.3.2018/17 §), yleiskaavan 2035 (kv 7.11.2016/85 §) ja
asuntopoliittisen ohjelman 2016-2020 (kv 12.12.2016/98 §) tavoitteiden mukaista. Savion ns.
keskusta-alueen tiivistäminen on kaupungin asuntopoliittisten linjausten mukaista.
Asuntopoliittisessa ohjelmassa 2016-2020 on erikseen mainittu, että eteläisellä alueella
tiivistetään Savion asemanseudun asuntotuotantoa.
Kaupungilla on kaavoitusmonopolinsa mukaisesti ja osana maapolitiikkaansa oikeus laatia
haluamansa sisältöisiä kaavoja edellyttäen, että kaavalle laissa säädetyt sisältövaatimukset
täyttyvät. Kunnalla on tällöin harkintavaltansa puitteissa mahdollisuus muun ohella päättää
siitä, mille alueille ja missä aikataulussa asemakaavoja laaditaan. Asemakaavahankkeet
käynnistyvät usein tonttikohtaisina asemakaavoina. Suunnitelmassa huomioidaan kuitenkin
tontti osana laajempaa kokonaisuutta. Tonttikohtaisten kaavoitusaloitteiden perusteella
arvioidaan, onko lisärakentaminen mahdollista. Koivikontie 9 asemakaavamuutoksessa on
kyseessä jo rakennetun alueen yhdyskuntarakenteellisesti sopiva
täydennysrakentamiskohde. Kaupungin kokonaistaloudellisen edun mukaista on
kaupunkirakenteen tiivistäminen ja lisärakennusoikeuden osoittaminen olemassa olevan
kaupunkirakenteen sisälle, olemassa olevan katu- ja infraverkoston sekä hyvien
joukkoliikenneyhteyksien varrelle. Kyseessä olevan kaavahankkeen lähiympäristö on hyvien
joukkoliikenneyhteyksien varrella sijaitsevaa kaupunkimaisesti rakennettua ympäristöä.
Asemakaavahankkeen mukainen täydennysrakentaminen lisää Savion keskustan
elinvoimaisuutta ja edistää kestävää kaupunkikehitystä. Mahdollisimman tehokas, mutta
kuitenkin ympäristöön sopiva ratkaisu on kestävän kehityksen periaatteen mukainen.
Uusi seurakuntakeskus ja uudet asuinkerrostalot on pyritty suunnittelemaan mahdollisimman hyvin alueen kaupunkikuvaan sopiviksi. Uudet rakennukset eivät tule liittymään
Keravan rakennuskulttuurin inventointi ja kulttuuriympäristön hoitosuunnitelmassa ja
yleiskaavassa arvokkaaksi mainittuun Savion vanhaan keskustaan, joka sijaitsee
Salavapuiston toisella puolella, vaan ne muodostavat oman kokonaisuutensa yhdessä
Männiköntien toispuoleisten asuinkerrostalojen kanssa. Osalla lähialueen kerrostaloaluetta
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rakentamisen tehokkuudet vastaavat nyt kaavamuutoksella osoitettavaa tehokkuutta (esim.
Männiköntie 31, e=1.0). Uudet rakennukset soveltuvat kerrosluvultaan ja korkeusasemiltaan
Männiköntien toisen puolen rakennuskantaan. Asemakaavassa on annettu rakennusten
korkeutta ja julkisivumateriaaleja koskevia kaavamääräyksiä, joilla turvataan kaavan
toteuttamisen kaupunkikuvalliset ja kaupunkirakenteelliset tavoitteet. Uusien rakennusten
arkkitehtuuri pohjautuu Saviolle vielä laadinnassa olevaan aluebrändioppaaseen, joka näkyy
käytännössä mm. Savion historiaan viittaavan paikalla muuratun tiilen käytössä
julkisivumateriaalina. Hankkeeseen liittyen on tehty viitesuunnitelma, jonka laatimisen
yhteydessä on tutkittu ja havainnollistettu erilaisia vaihtoehtoja täydennysrakentamisen
toteuttamiselle ko. tontilla.
Edellä mainitut perustelut ja tavoitteet huomioiden Savion ns. keskusta-alueelle on
maankäytölliset perusteet osoittaa tiiviimpää rakentamista, kuin mitä alueelle on 1960-1980
–lukujen asemakaavoissa osoitettu.
Asemakaavassa on määrätty rakennettavaksi tontille 1 autopaikka 100 asuinrakennusten
kerrosneliömetriä kohden ja 1 autopaikka 200 yleisten rakennusten kerrosneliömetriä
kohden. Kaavahankkeen nykyinen sijainti ja luonne huomioiden määräyksen mukaisen
minimiautopaikkamäärän on katsottu olevan sopiva. Alustavan viitesuunnitelman mukaan
alueelle on kuitenkin tarkoitus rakentaa kaavan vaatimaa määrää huomattavasti suurempi
määrä autopaikkoja (asemakaavan vaatimus 56 autopaikkaa, viitesuunnitelmassa osoitettu
74 autopaikkaa). Tontille rakennettavien autopaikkojen lisäksi Männiköntielle,
kaavamuutosalueen kohdalle on tarkoitus toteuttaa saattoliikenteen autopaikkoja.
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Asemakaavoituksen asiantuntija
Tuomas Seppänen, arkkitehti SAFA
Arkkitehtuuritoimisto B&M Oy
tuomas.seppanen@bm-ark.fi
0400 575517
www.bm-ark.fi

Pää- ja arkkitehtisuunnittelu:
Mer Arkkitehdit Oy
www.merarkkitehdit.fi
Yhteishenkilö:
Jenni Hölttä, arkkitehti SAFA
jenni@merarkkitehdit.fi
050 5122331
Työryhmä:
Jenni Hölttä, arkkitehti SAFA
Julia Hertell, arkkitehti SAFA
Anna Kontuniemi, arkkitehti
Johanna Brummer, arkkitehti
Kristian Äijö, arkkitehti
Sini Kukkonen, arkkitehti
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SUUNNITTELUALUE
Suunnittelualueena on Keravan seurakunnan omistama tontti, joka rajautuu Koivikontiehen ja Männiköntiehen sekä
Saviontaival-nimiseen keyenliikenteenraittiin Salavapuiston reunalla. Pohjoispuolella sijaitsee toteuttamaton asukaspaikoitusalue ja Salavapuiston luonnontilainen alue.
Tontilla sijaitsee tällä hetkellä Savion seurakuntatalo, joka on rakennettu vuonna 1972 (suunnittelijana arkkitehti Arno
Savela). Rakennus on huonossa kunnossa eikä sitä ole kaupungin puolelta esitetty suojeltavaksi.
SUUNNITTELUTEHTÄVÄ
Työssä laaditaan viitesuunnitelma asemakaavan muutoksen tekemistä varten.
Tontin koko on 5425 m2. Kerrosalatavoite on 5500-6000 kem2. Alustava autopaikkatarve on 1ap/100kem2.
Nykyinen seurakuntatalo on tarkoitus purkaa ja tontille rakentaa seurakunnalle uudet kauniit, toimivat, nykyaikaiset,
terveelliset ja energiatehokkaat tilat (500-1000 kem2) sekä asuntoja 5000-5500 kem2.
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Tontti sijaitsee yleiskaavan mukaan julkisten palvelujen ja hallinnon alueella (PY).
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ajotie
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Savion seurakuntatalon kiinteistö
Asiakas: Mer Arkkitehdit Oy
Tilaus: 30.8.2017
Yhteyshenkilö: Paula Leiwo

LIIKENNEMELUSELVITYS
1

TAUSTA
Savion seurakuntatalon kiinteistöön kaavoitetaan Keravan seurakunnan uusia tiloja sekä uutta asuinrakentamista. Suunnittelualue rajautuu Koivikontiehen ja Männiköntiehen sekä Saviontaival-nimiseen
kevyenliikenteenraittiin Salavapuiston reunalla. Kohteen sijainti esitetty kuvassa 1. Kohteeseen kohdistuu melua sekä tie- että raideliikenteestä. Junarata kulkee rakennusten itäpuolella, noin 260 metrin
etäisyydellä tontin rajalta. Kohde sijaitsee lentomeluvyöhykkeellä, jossa LDEN on 55…60 dB, joten lentomeluntorjuntatarve on otettava huomioon kohteessa.
Tässä raportissa on esitetty kohteen meluselvityksen mallilaskennan tulokset rakennusten julkisivuilla
ja niiden oleskelualueilla. Lisäksi annetaan asemakaavavaatimusta vastaava A-äänitasoerotus eri julkisivuilla niiden osien äänieristyksen mitoitusta varten. Äänitasoerotukset on laskettu käyttäen ohjearvoa 35 dB päiväaikaan ja 30 dB yöaikaan asuintiloissa (Valtioneuvoston päätös 993/1992 [1]). Oleskelualueiden ulkomelutasojen tulee täyttää VNp:n ohjearvot: 55 dB päiväaikaan ja 50 dB yöaikaan.

2

MELULASKENTA

2.1

Laskenta- ja maastomalli
Ympäristömelun laskennat tehtiin Datakustik Cadna/A 2017 –tietokoneohjelmalla käyttäen kahta yhteispohjoismaista ympäristömelun laskentamallia:
·

katuliikenne:

tieliikennemelun laskentamalli [2]

·

raideliikenne:

raideliikennemelun laskentamalli [3]

Kolmiulotteinen tietokonemalli sisältää alueen maaston korkeuskäyrät, rakennusten sijainnit ja korkeudet sekä liikenneväylien sijainnit ja korkeustiedot.
Suunnitellun rakennuksen korkeustiedot ja sijainnit syötettiin malliin käyttäen lähtötietoina arkkitehdilta
saatuja asemakaavapiirustuksia ja pohjakarttaa (Mer Arkkitehdit Oy, Paula Leiwo, 31.8.2017) sekä
Maanmittauslaitoksen laserkeilausaineistoa.

2.2

Laskentasuureet ja -pisteet
Laskentasuureena on tavallinen A-keskiäänitaso LAeq päiväsaikaan klo 7-22 ja yöaikaan klo 22-7. Selvityksen tulokset, eli lasketut melutasot, esitetään sekä julkisivuihin kohdistuvina, että pihoilla esiintyvinä päivä- ja yöajan keskiäänitasoina.
Pihojen äänitasot ovat kokonaismelutasoja siinä mielessä, että ne sisältävät kaikki heijastukset kovista
pystypinnoista, kuten talojen ulkoseinistä. Tällainen laskentatulos edustaa ulkotilojen, kuten oleskelualueiden, melua.

Akukon Oy

Hiomotie 19 FI-00380 HELSINKI

www.akukon.fi

puh. 010 3200 700

Y-tunnus: 0983772-0
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Seinän heijastusta ei oteta huomioon rakennuksen julkisivuun kohdistuvaa melutasoa arvioitaessa. Julkisivuihin kohdistuvan melun ohjearvot koskevat melua, josta heijastuksen osuus on poistettu. Siten
aivan seinän lähellä ohjearvoihin verrattava äänitaso on n. 3 dB pienempi kuin mitä melukartta näyttää.
Sen sijaan julkisivujen laskentapisteiden tuloksissa äänitaso on suoraan julkisivulle kohdistuva melutaso.
Melukartan laskenta tehtiin käyttäen 2 x 2 m suuruisia laskentaruutuja. Laskentapisteet sijaitsivat 2 m
korkeudella maanpinnasta. Lähimpien rakennusten julkisivujen melutasojakautumat laskettiin siten,
että laskentapisteitä sijoitettiin kunkin kerroksen korkeudelle ja vaakasuunnassa enintään 10 m välein.

kuva 1, kohteen sijainti tiestöön nähden

2.3

Liikenne

2.3.1 Tieliikenne
Laskennassa otettiin huomioon kohteen lähellä kulkevat tiet. Muita teitä ei otettu mukaan laskentaan.
Niiden melulla ei ole merkittävää vaikutusta kokonaismeluun hankkeen rakennusten ja pihojen kohdalla.
Laskennassa käytetyt keskimääräisen arkivuorokausiliikenteen ennusteliikennemäärät KAVL2035 on
esitetty taulukossa 1. Liikennemäärät saatiin Keravan kaupungin liikennesuunnitteluosastolta (Miika
Tiihonen 1.9.2017).
Todettakoon, että melutasot eivät ole herkkiä liikenteen vaihteluille. Esimerkiksi 50 % kasvu liikennemäärissä aiheuttaa melutasoon 1,8 dB lisäyksen.
Taulukko 1. Laskennassa käytetyt liikennetiedot.
Tien nimi
Saviontie
Koivikontie

KAVL2035

raskas-%

11 200
7 800

3
3

päivän
%-osuus
90 %
”

nopeus
km/h
50
40
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2.3.2 Raideliikenne
Melumallissa on huomioitu pääradan ennustettu junaliikenne vuodelle 2035. Laskennassa käytetyt ennusteliikennemäärät on esitetty taulukossa 2. Tiedot saatiin VR Track Oy:ltä (Maija Vehkalahti
8.3.2016). Laskelmissa on oletettu junien ohittavan tarkasteltavan alueen täydellä nopeudella.
Taulukko 2. Laskennassa käytetyt junaliikenteen ennustemäärät ja junien pituus.
junatyyppi
Sm3

Pendolino

IC2

Sr2-veturin vetämät kaksikerroksista

päivä
(kpl)
37

yö
(kpl)
7

pituus
(m)
200

nopeus
km/h
160

87

12

220

160

IC-junavaunuista koostuvat junat

3

Sm4

Sm4 sähkömoottorijunat

112

20

163

160

Sm5

Sm5 sähkömoottorijunat

448

63

150

120

LASKENTATULOKSET
Liitteissä on esitetty päiväaikaiset (klo 7–22, liite A1) ja yöaikaiset (klo 22–7, liite A2) A-keskiäänitasot
LAeq. Liitteissä esitetyt äänitasot ovat kokonaismelun äänitasoja sisältäen tie- ja raideliikenteen.
Pihoille on laskettu keskiäänitaso 2 m korkeudella maanpinnasta ja julkisivuille on laskettu kerroskohtaisesti suurimmat keskiäänitasot. Rakennusten seinillä olevat kahdeksankulmaiset tunnukset ilmoittavat suurimman kyseisillä julkisivuilla esiintyvän keskiäänitason LAeq. Merkintä on samalla kerroskorkeudella, jolla kyseinen taso esiintyy.

4

TULOSTEN TARKASTELU

4.1

Julkisivuihin kohdistuvat melutasot ja äänieristysvaatimukset
Sisämelun yleiset ohjearvot asuintiloille ovat 35 dB päivällä ja 30 dB yöllä [1]. Asemakaavavaatimusta
vastaava A-äänitasoerotus LA määritetään julkisivuun kohdistuvan melun A-äänitason ja sisämelun Aäänitason tavoitearvon erotuksena.
Raideliikenteen tapauksessa voidaan kuitenkin keskiäänitason lisäksi nähdä tarpeelliseksi tarkastella
myös enimmäisäänitasoja LAmax, joita koskien Suomessa ei kuitenkaan ole annettu ohjearvoja. Ympäristöministeriön julkisivujen äänieristyksen mitoitusoppaassa [4] enimmäismelulle asuintiloissa on esitetty suositusarvo 45 dB yöllä. Tästä voidaan laskea vaatimus A-äänitasoerotukselle vastaavasti kuten
keskiäänitason tapauksessakin tiloille, jotka on tarkoitettu nukkumiseen. Tässä tapauksessa junaliikenteen ohiajon aiheuttaman melun enimmäisäänitasot eivät aiheuta suurempia vaatimuksia julkisivuille.
HUOM! Kaavavaatimus sekoitetaan usein epähuomiossa julkisivun eri osien äänieristysvaatimusten
kanssa. LA (tai kaavavaatimus) ei ole sama suure kuin ulkoseinien tai ikkunoiden äänieristys liikennemelua vastaan, vaan se on arvo, mitä on käytettävä julkisivun eri osien äänieristyksen mitoituksessa.
Julkisivun osien (esim. ulkoseinän tai ikkunan) äänieristysluku liikennemelua vastaan RA,tr (=Rw+Ctr) on
tarkistettava huonetilakohtaisesti ja se on suurempi kuin LA. Esim. ikkunoiden äänieristysvaatimus
riippuu mm. ikkunoiden suhteellisesta pinta-alasta ja huonetilavuudesta.
Julkisivuille, joilla A-äänitasoerotus LA alittaa 25 dB ei tarvitse asettaa kaavavaatimusta eikä tarvitse
tehdä varsinaista julkisivujen osien äänieristyksen mitoitusta, sillä tavanomaisten ulkoseinä- ja ikkunarakenteiden äänieristys liikennemelua vastaan on riittävä.
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Kohteen sijaitessa lentomeluntorjuntatarvealueella laskentasuureina käytetty A-keskiäänitaso LAeq ja
päivä-ilta-yö-äänitaso LDEN eivät sovellu käytettäväksi äänitasoerotuksen määrittelyyn.
Lentoliikenteen tapauksessa Ympäristöministeriön julkisivujen äänieristyksen mitoitusoppaan [4] mukaan; ”Ylilentojen aiheuttama melu koetaan usein häiritsevimpänä”. Finavian Lentokonemeluselvityksessä [5], on selvitetty yleisimmin käytetyn suihkumatkustajakoneen A320 enimmäisäänitasot LASmax.
Selvityksen liitekartan 10 esitettyjen tulosten perusteella voidaan arvioida, että kohde sijaitsee alueella,
jossa enimmäisäänitaso LASmax on n. 70 dB. Koska on olemassa meluisampia lentokoneita kuin Airbus
A320, suositellaan lisättäväksi em. 70 dB enimmäisäänitasoon 5 dB varmuusvara. Näin ollen ylilennon
aiheuttaman melun enimmäisäänitasoa 75 dB, tulisi käyttää äänitasoerotuksen määrittelyssä tässä
kohteessa.
Kohteeseen kohdistuvan lentoliikenteen enimmäisäänitaso LASmax on 75 dB [5] ja sallittava sisämeluntaso asumiseen tarkoitetuissa tiloissa on 45 dB yöllä [4]. Tämän perusteella laskettu kaavavaatimusta
vastaava A-äänitasoerotus DLA on oltava vähintään 30 dB (75 – 45 dB) kaikilla julkisivuilla, joilla sijaitsee
nukkumiseen tarkoitettuja asuintiloja. Tämä vaatimus koskee myös rakennusten kattorakenteita.
Kaavavaatimusta vastaava A-äänitasoerotus vaihtelee riippuen julkisivun ja melulähteen etäisyydestä
ja suunnasta melulähteisiin nähden. Lisäksi A-äänitasoerotus vaihtelee riippuen, onko se laskettu keskiäänitason tai enimmäisäänitason perusteella. Suositukset kaavavaatimusta vastaavaksi A-äänitasoerotukseksi on esitetty eri rakennusten julkisivuilla liitteessä B. Sinisellä esitetyt luvut edustavat keskiääni-tason perusteella laskettuja vähimmäisvaatimuksia. Punaisella esitetyt luvut edustavat lentoliikenteen enimmäisäänitason perusteella laskettuja vähimmäisvaatimuksia, jotka tulisi ottaa huomioon,
mikäli ko. julkisivulla on nukkumiseen tarkoitettuja asuintiloja.

4.2

Piha-alueet ja terassit
Melutason yleiset ohjearvot ulkona ovat 55 dB päivällä ja 50 dB yöllä [1].
Sekä päivä- että yöajan ohjearvot alittuvat suurimmalla osalla tonttia.
Tontin eteläosalla, Koivikontien läheisyydessä sekä päivä- (ks. liite A1, keltaiset ja oranssit alueet) että
yöajan (ks. liite A2, tumman vihreät alueet) ohjearvot ylittyvät.
Laskennassa ei ole huomioitu mahdollisia meluesteitä. Sijoittamalla n. 2 metrin korkuinen melueste
tontin etelälaidalle, Koivikontien varteen, sekä päivä- että yöajan ohjearvot alittuisivat koko tontin alueella.

4.3

Parvekkeet
Parvekkeilla sovelletaan tavanomaisesti oleskelualueiden ohjearvoja (55 dB päivällä ja 50 dB yöllä).
Avoimilla parvekkeilla esiintyvä melutaso on yleensä enintään 3 dB suurempi kuin julkisivuun kohdistuva melutaso julkisivusta tulevan heijastuksen vuoksi.
Parvekelasitusrakenteen äänieristyksen mitoituksen lähtökohtana on julkisivuihin kohdistuvan keskiäänitason ja parvekkeilla sallitun keskiäänitason välinen äänitasoerotus DLA.
Julkisivuilla, joille kohdistuvat päiväaikaiset keskiäänitasot (ks. liite A1) ovat 60…62 dB, parvekelasituksen äänieristysvaatimus DLA on 8…10 dB. Tämän äänitasoerotuksen saavuttamiseksi suosittelemme lasittamaan ko. parvekkeet 6 mm karkaistulla parvekelasilla (yläosa, voi olla avattava, lasien
välissä välilistat) ja alaosa 4+4 mm.
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Julkisivuilla, joille kohdistuvat päiväaikaiset keskiäänitasot (ks. liite A1) ovat 53…59 dB tulisi suunnitella
parvekelasitus, jonka äänieristysvaatimus DLA on 1…7 dB. Näillä julkisivuilla tavallinen parvekelasitus
(yläosa 6 mm karkaistu avattava lasi ja alaosa 4+4 mm laminoitu lasi) on riittävä.
Julkisivuilla, joille kohdistuvat päiväaikaiset keskiäänitasot (ks. liite A1) ovat enintään 52 dB, ei vaadita
lasitusta ainakaan melun kannalta.

Mira Pykälistö
Medianomi AMK

Benoît Gouatarbès
Vanhempi konsultti, DI, FISE AA
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Liite A1

Savion seurakuntatalo

Tie- ja raideliikenne
Ennuste 2035

Julkisivuilla ja piha-alueilla
esiintyvät suurimmat melutasot

Männik
öntie

51

46

46

VIII

52
54

49

54

47

51

IV

56
asuinrakennus

57

53

VI

51
asuinrakennus

52

54

40 ... 45 dB
45 ... 50 dB
50 ... 55 dB
55 ... 60 dB
60 ... 65 dB
65 ... 70 dB
70 ... 75 dB
75 ...
dB

47

51
51

50

54

61

47

asuinrakennus

54

Päivä (klo 7-22)
A-keskiäänitaso LAeq

54

54

55

56

56
51

58
61

58
61

Koiviko
ntie

51
56

51
II

seurakuntatalo

61

61

57 Saviontie,
tontin itäpuolella, etäisyys n. 230 m
Päärata,
tontin itäpuolella, etäisyys n. 260 m
Akukon Oy
SUUN

PÄIVÄYS

MPY

12.10.17

MITTAKAAVA

PAPERIKOKO

1:750

A4
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Liite A2

Savion seurakuntatalo

Tie- ja raideliikenne
Ennuste 2035

Julkisivuilla ja piha-alueilla
esiintyvät suurimmat melutasot

Männik
öntie

45

40

40

VIII

45
48

42

47

41

44

IV

49
asuinrakennus

51

47

VI

45
asuinrakennus

46

47

40 ... 45 dB
45 ... 50 dB
50 ... 55 dB
55 ... 60 dB
60 ... 65 dB
65 ... 70 dB
70 ... 75 dB
75 ...
dB

41

44
45

44

48

55

41

asuinrakennus

47

Yö (klo 22-07)
A-keskiäänitaso LAeq

47

48

49

49

49
45

51
55

51
55

Koiviko
ntie

45
50

45
II

seurakuntatalo

55

55

51 Saviontie,
tontin itäpuolella, etäisyys n. 230 m
Päärata,
tontin itäpuolella, etäisyys n. 260 m
Akukon Oy
SUUN

PÄIVÄYS

MPY

12.10.17

MITTAKAAVA

PAPERIKOKO

1:750

A4
Cadna/A 2017 (Nordic)
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Liite B

Savion seurakuntatalo
Suositus A-äänitasoerotukseksi
liikennemelua vastaan
Sinisellä esitetyt luvut edustavat
keskiäänitason perusteella
laskettuja vähimmäisvaatimuksia
Punaisella esitetyt luvut edustavat
lentoliikenteen enimmäisäänitason
perusteella laskettuja
vähimmäisvaatimuksia

Männik
öntie

30
30

VIII

asuinrakennus

30
30
VI

30
30

asuinrakennus

30

30

IV

30

30

asuinrakennus

30

30
26

II
seurakuntatalo

26
Koiviko
ntie

Saviontie,
tontin itäpuolella, etäisyys n. 230 m
Päärata,
tontin itäpuolella, etäisyys n. 260 m
Akukon Oy
SUUN

PÄIVÄYS

MPY

12.10.17

MITTAKAAVA

PAPERIKOKO

1:750

A4
Cadna/A 2017 (Nordic)

Asemakaavan seurantalomake
Asemakaavan perustiedot ja yhteenveto
Kunta
245 Kerava Täyttämispvm
15.11.2018
Kaavan nimi
Koivikontie 9
Hyväksymispvm
Ehdotuspvm
Hyväksyjä
Vireilletulosta ilm. pvm
08.11.2017
Hyväksymispykälä
Kunnan kaavatunnus
2335
Generoitu kaavatunnus
Kaava-alueen pinta-ala [ha]
0,5425
Uusi asemakaavan pinta-ala [ha]
0,0000
Maanalaisten tilojen pinta-ala [ha] 0,0000
Asemakaavan muutoksen pinta-ala [ha] 0,5425

Ranta-asemakaava Rantaviivan pituus [km]
Rakennuspaikat [lkm]
Omarantaiset
Lomarakennuspaikat [lkm] Omarantaiset
Aluevaraukset
Yhteensä
A yhteensä
P yhteensä
Y yhteensä
C yhteensä
K yhteensä
T yhteensä
V yhteensä
R yhteensä
L yhteensä
E yhteensä
S yhteensä
M yhteensä
W yhteensä

Pinta-ala
[ha]
0,5425
0,5425

Maanalaiset
tilat
Yhteensä
Rakennussuojelu
Yhteensä

Pinta-ala
[ha]

Ei-omarantaiset
Ei-omarantaiset

Pinta-ala Kerrosala [k- Tehokkuus
[%]
m²]
[e]
100,0
6000
1,11
100,0
6000
1,11

Pinta-ala
[%]

Pinta-alan muut.
[ha +/-]
0,0000
0,5425

Kerrosalan muut. [km² +/-]
2745
6000

-0,5425

-3255

Kerrosala [kPinta-alan muut. [ha +/-] Kerrosalan muut. [k-m² +/-]
m²]

Suojellut rakennukset Suojeltujen rakennusten muutos
[lkm]
[k-m²]
[lkm +/-]
[k-m² +/-]

Alamerkinnät
Aluevaraukset
Yhteensä
A yhteensä
AKY
P yhteensä
Y yhteensä
YK-1
C yhteensä
K yhteensä
T yhteensä
V yhteensä
R yhteensä
L yhteensä
E yhteensä
S yhteensä
M yhteensä
W yhteensä

Pinta-ala
[ha]
0,5425
0,5425
0,5425

Pinta-ala Kerrosala [k- Tehokkuus
[%]
m²]
[e]
100,0
6000
1,11
100,0
6000
1,11
100,0
6000
1,11

Pinta-alan muut.
[ha +/-]
0,0000
0,5425
0,5425

Kerrosalan muut. [km² +/-]
2745
6000
6000

-0,5425
-0,5425

-3255
-3255

