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KUVA 1. Ote opaskartasta, punaisella suunnittelualueen sijainti
Kaavan tarkoituksena on laajentaa Koivunoksan työpaikka-aluetta pohjoiseen. Asemakaavassa otetaan huomioon alueen läheisyydessä olevat
luontokohteet.
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1.1

TIIVISTELMÄ
Kaavaprosessin vaiheet
Aloite

Keravan kaupunki

Vireilletulo

Kaupunkikehitysjaosto 17.5.2018/33 §
Kaupunginhallitus 12.6.2018/172 §

OAS (osallistumis- ja
arviointisuunnitelma) Lausuntopyynnöt viranomaisille ja kirjeet osallisille
Vireilletulo ja OAS:n nähtävilläolo ilmoitus Viikkouutiset
Keski-Uusimaa-lehdessä 30.5.2018, internetissä ja ilmoitustaululla (MRL 62 §).
Nähtävillä (MRA 30 §) 30.5. – 22.6.2018
Luonnos

Luonnosvaiheessa vireilletulosta kuulutettiin uudelleen ja
OAS asetetiin uudelleen nähtäville, koska aikaisempi vireilletulokuulutus ja OAS oli nähtävillä virheellisesti ennen kaupunginhallituksen käsittelyä.
Kaupunkikehitysjaosto 24.10.2018/64 §
Lausuntopyynnöt viranomaisille ja kirjeet osallisille
Ilmoitus Viikkouutiset Keski-Uusimaa-lehdessä lehdessä
31.10.2018, internetissä ja ilmoitustaululla (MRL 62 §).
Nähtävillä (MRA 30 §) 1. - 30.11.2018

Ehdotus

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

TAULUKKO 1. Kaavaprosessin vaiheet
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1.2

Asemakaava
Asemakaava ja asemakaavan muutos on aloitettu kaupungin aloitteesta. Kaavan tavoitteena on laajentaa Koivunoksan työpaikka-aluetta pohjoiseen. Asemakaavassa
huomioidaan alueen läheisyydessä olevat luontokohteet.
Asemakaavalla muodostuu toimitilarakennusten korttelialuetta (KTY), suojaviheraluetta (EV), katualuetta sekä yleistä tiealuetta.

1.3

Asemakaavan toteuttaminen
Alueen toteuttaminen on mahdollista kaavan saatua lainvoiman, kun uudet tontit on
muodostettu ja merkitty kiinteistörekisteriin. Kaupunki rakentaa alueelle kadut ja
kunnallistekniikan sekä mahdollisesti esirakentaa teollisuustontteja.

1.4

Asemakaavan merkittävimmät vaikutukset
Asemakaavan myötä kaupunkirakenne laajenee, rakentamaton metsäalue muuttuu
toimitilarakennusten korttelialueeksi. Uusia tontteja ja katuja joudutaan louhimaan ja
täyttämään. Koivunoksan lisärakentaminen vähentää liikennemelua Kytömaan pientaloalueella. Alueelle muuttaa uusia yrityksiä ja uusia työpaikkoja. Kytömaan suon ja –
lähteen ympäristöt säilytetään.
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2
2.1

SUUNNITTELUN LÄHTÖKOHDAT
Selvitys suunnittelualueen oloista
2.1.1 Alueen yleiskuvaus
Suunnittelualueen itäosaan on louhittu Lahden moottoritie ja pohjoisosassa on teleoperaattorin omistama masto, muutoin alue rakentamatonta kallio- ja moreeniharjannetta, missä kasvaa sekametsää. Suunnittelualue rajautuu etelästä Koivunoksan ja
idästä Huhtimon toimitilarakennusten korttelialueisiin. Suunnittelualueen länsipuolella on Kytömaan uusi pientaloalue, joka on vaiheistettu niin, että viimeisimmät tontit
tulevat luovutettaviksi vuonna 2020. Suunnittelualueen läheisyydessä, pohjoisessa on
paikallisesti arvokkaita luontokohteita.
2.1.2 Luonnonympäristö
Suunnittelualueen länsiosa muodostuu Lahden moottoritien suuntaisesta kallio- ja
moreeniharjanteesta. Moottoritie sijoittuu kallioselänteen ja Keravanjokilaakson vaihettumisvyöhykkeelle. Moottoritien ja kallioharjanteen korkoero on noin 10 metriä.
Kallioharjanne toimii alueellisena vedenjakajana, jonka länsipuoliset vedet valuvat
Myllypuron kautta Keravanjokeen ja itäpuoliset vedet valuvat moottoritien tienvarsiojaan. Kovanpohjan syvyys alueella on lähellä maanpintaa, paikoin kallioperä on
myös näkyvissä. Alueen valtapuuna kasvaa mäntyjä, kuusia ja koivuja.
Suunnittelualueelle laaditun luontoselvityksen (liite 7.) mukaan alueella tai sen välittömässä läheisyydessä ei sijaitse Natura 2000 -alueita, valtakunnallisten luonnonsuojeluohjelmien kohteita, luonnonsuojelualueita, suojeltuja luontotyyppejä tai luonnonmuistomerkkejä. Alueella ei ole todettu kohteita, jotka täyttäisivät luonnonsuojelulain 29 §:n mukaisten suojeltujen luontotyyppien kriteerit. Suunnittelualueella ei ole
todettu Uudellamaalla arvokkaiksi luokiteltavia LAKU-kohteita (Salminen & Aalto
2012).
Selvitysalueen keskiosassa sijaitsee Kytömaan lähde, joka on vesilain 2 luvun 11 §:n
mukainen kohde ja sen lähiympäristö metsälain 10 §:n mukainen kohde. Luoteisosan
suo on uhanalaista luontotyyppiä (Raunio ym. 2008a, b) ja täyttää myös METSOohjelman kriteerit (Syrjänen ym. 2016). Kohteet on mainittu myös Keravan luontoselvityksessä (Lammi & Vauhkonen 2014) ja ne ovat merkitty Yleiskaavaan 2020 luonnon
monimuotoisuuden kannalta tärkeiksi kohteiksi.
Suunnittelualueen pohjoisosassa sijaitseva moottoritien alittava riistatunneli ja olemassa olevat suojaviheralueet sekä asemakaavoittamattomat Kytömaan ja Tuusulan
Ristikydön metsä- ja peltoalueet muodostavat ekologisia käytäviä eri ilmansuuntiin.
2.1.3 Rakennettu ympäristö
Suunnittelualueen itäosa on valtion hallinnoimaa tiealuetta ja länsiosa on rakentamatonta aluetta, lukuun ottamatta teleoperaattorin omistamaa mastoa. Koivunoksan
eteläosa on rakennettu ja siellä on kuusi 1-2 –kerroksista peltihallia/rakennusta. Rakennukset näkyvät Lahden moottoritielle kapean metsäkaistaleen lomitse. Koivunoksassa on kuusi yritystä, joissa työskentelee yhteensä noin 60 henkilöä.
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Koivunoksan alueella ei ole asuntoja. Läheisyydessä sijaitsee Kytömaan uusi pientalovaltainen asuinalue, jonka rakentaminen on vielä käynnissä. Koivunoksan työpaikkaalue toimii osaltaan melunsuojana uutta asutusta vasten. Koivunoksan ja asuinalueen
väliin jää kapea suojaviheralue.
Koivunoksa on helposti saavutettavissa vanhalta Lahdentieltä Koivulantien kautta tai
keskustan suunnalta Kytömaantien ja Koivulantien kautta. Keskustasta Koivunoksaan
on rakennettu hyvät kevyen liikenteen väylät. Alueella liikennöin HSL:n järjestämä
bussiyhteys kerran tunnissa. Koivunoksan katualueella on varattu paikkoja kadunvarsipysäköintiin. Koivunoksassa toimii Savuhovin tehtaanmyymälä, muita palveluja alueella ei ole.
Suunnittelualue sijoittuu lähelle rakennettua kunnallistekniikkaa ja se on helposti liitettävissä siihen.

KUVA 2. Kunnallistekniikkaa
Alueen virkistyskäyttö on vähäistä, alueelle ei juurikaan ole muodostunut polkuverkostoa. Koivunoksan päästä lähtee polku pohjoiseen, joka päättyy Kytömaanmäen avokalliolle.
Alueella ei ole todettu muinaismuistoja eikä kulttuurihistoriallisesti arvokkaita kohteita tai alueita. Museoviraston mukaan muinaisjäännösten sijainti kaava-alueella ei ole
todennäkököistä, jonka vuoksi arkeologisten selvitysten tekeminen paikalle ei ole tarpeellista.
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Suunnittelualueella melutaso Lden on päivällä 55-65 dB. Valtioneuvoston päätöksen
993/1992 mukainen liike- ja toimistohuoneiden melutason päiväohjearvo 45 dB on
saavutettavissa normaalilla seinärakentaneella.

Kuva 2. Otteet Keravan liikennejärjestelmäsuunnitelman 2035 melukartoista (nykytilanne ja ennustetilanne 2035), suunnittelualueen sijainti mustalla.
2.1.4 Maanomistus
Suunnittelualue on osittain kaupungin ja osittain valtion omistuksessa. Lahden moottoritie on valtion omistuksessa, muutoin alue on kaupungin omistuksessa. Kaupunki
on vuokrannut pienen osan maistaan teleoperaattorille. Vuokrasopimus päättyy
31.8.2018, mitä voidaan jatkaa vuosi kerrallaan.
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KUVA 3. Kaupunginomistus vihreällä ja violetilla.
2.2

Kaavatilanne
Valtakunnalliset alueidenkäyttötavoitteet
Valtakunnalliset alueidenkäyttötavoitteet käsittelevät seuraavia kokonaisuuksia:
1. toimiva aluerakenne
2. eheytyvä yhdyskuntarakenne ja elinympäristön laatu
3. kulttuuri- ja luonnonperintö, virkistyskäyttö ja luonnonvarat
4. toimivat yhteysverkostot ja energiahuolto
5. Helsingin seudun erityiskysymykset
6. luonto- ja kulttuuriympäristöinä erityiset aluekokonaisuudet.
Maakuntakaava
Uudenmaan vahvistettujen maakuntakaavojen yhdistelmässä suunnittelualueella on
moottoriväylä, muutoin suunnittelualue on taajamatoimintojen aluetta. Muutosalueen läheisyydessä, pohjoispuolella maakuntakaavassa on osoitettu viheryhteystarve.

KUVA 4. Ote maakuntakaava yhdistelmästä, suunnittelualueen sijainti punaisella.
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Yleiskaava
Alue on merkitty oikeusvaikutteiseen valtuuston 7.11.2016 hyväksymään Keravan
yleiskaavaan 2035 kehitettäväksi työpaikka-alueeksi (TP-3), jolle voi sijoittaa toimistoja palvelutilaa, logistiikkatoimintoja, ympäristöhäiriötä aiheuttamatonta teollisuutta
sekä siihen liittyvää myymälätilaa ja varastointia. Yleiskaavassa TP-3-alueen rakentamisen aluetehokkuus (ea) on 0,1-0,4 välillä. Suunnittelualueen länsireunaan on merkitty viheryhteystarve. Alueen läheisyydessä on myös kaksi luonnon monimuotoisuuden
kannalta tärkeää kohdetta.

KUVA 5. Ote Keravan yleiskaavasta 2035, punaisella alueen likimääräinen sijainti.
Voimassa oleva asemakaava
Suunnittelualue on suurimmalta osaltaan asemakaavoittamatonta aluetta. Asemakaava on voimassa vain alueen eteläosassa, missä se on osoitettu toimitilarakennusten
korttelialueeksi (KTY-12) ja Koivunoksan katualueeksi. KTY-alueella tehokkuusluku (e)
on 0,50 ja suurin sallittu kerrosluku on II.
Toimitilarakennusten korttelialueelle saa rakentaa toimistorakennuksia sekä ympäristöhäiriöitä aiheuttamattomia teollisuus- ja varastorakennuksia sekä niihin liittyviä
näyttely- ja myyntitiloja. Korttelialueelle ei saa sijoittaa asuntoja eikä päivittäistavaramyymälää. Rakennukset on suunniteltava arkkitehtuuriltaan korkeatasoisiksi ja laadukkaiksi, erityisesti on kiinnitettävä huomiota Lahden moottoritien puoleiseen julkisivuun. Työtilat on suunniteltava siten, että sisämelutason ja tieliikenteen aiheuttaman ulkomelutason erotuksen tulee olla vähintään 45dBA. Lahden moottoritien länsipuolella sijaitsevan alueen rakennukset tulee rakentaa lähelle moottoritien puoleista
tontin rajaa ja niiden tulee muodostaa mahdollisimman yhtenäinen muurimainen julkisivu (melumuuri). Lisäksi rakennusten väleihin tulee rakentaa melulta suojaavat aidat. Jätehuoltotilat on sijoitettava rakennuksiin tai yleisön kulkuteistä erotettuna katoksiin. Ulkona varastoitava tavara on peitettävä näkyvistä katoksin ja aitauksin. Alueen yritysten toiminta ei saa vahingoittaa pohjavesiä. Pysäköintialue on jaettava istu-

8
tuksin. Tontille on varattava autopaikkoja seuraavasti: liike- ja toimistotilat 1 ap/50 km2, teollisuustilat 1 ap/100 k-m2 ja varastotilat 1 ap/250 k-m2.
Suunnittelualue rajautuu idästä Huhtimon työpaikka-alueeseen, joka vastaa kaavamääräyksiltään Koivunoksan työpaikka-aluetta niin tehokkuudeltaan kuin kerroskorkeudeltaankin. Huhtimon korttelin 873 pohjoispuolella, länsireunassa Huhtimontieltä
lähtee ohjeellinen yleiselle jalankululle varattu alueen osa. Jalankulku on osoitettu
menemään Lahden moottoritien riistatunneliin. Lännestä suunnittelualue rajautuu Kytömaan uuteen pientalovaltaiseen asuntoalueeseen.

KUVA 6. Ote ajantasa-asemakaavasta, punaisella likimääräinen aluerajaus
2.3

Aluetta koskevat selvitykset, suunnitelmat ja päätökset
Rakennusjärjestys
Kaupunginvaltuusto on 10.4.2017 hyväksynyt rakennusjärjestyksen ja se on tullut
voimaan 1.6.2017.
Pohjakartta
Pohjakarttaa ylläpitää ja täydentää Keravan kaupunki ja pohjakartta täyttää kaavoitusmittausasetuksen 1284/1999 vaatimukset. Asemakaava on tulostettu mittakaavassa 1:1000.
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Rakennuskiellot
Alueella ei ole maankäyttö- ja rakennuslain 53 §:n mukaista rakennuskieltoa.
Lähiympäristön kaavatilanne ja suunnitelmat
Suunnittelualueen lähiympäristössä ei ole vireillä muita suunnitelmia.
Strategiat ja ohjelmat










Keravan kaupunkistrategia 2020, kv 10.3.2014/22 §
Keravan kaupungin elinkeino-ohjelma 2014, kh 24.2.2014/56 §
Keravan Keskustan kehittämisen työryhmän raportti, kh 7.9.2015/245 §
HLJ-2015 liikennejärjestelmäpäätös, kh 15.6.2015/205 §
Maankäyttösuunnitelma 2050, kh 15.6.2015/205 §
Asuntostrategia 2025, kh 15.6.2015/205 §
Helsingin seudun kuntien ja valtion maankäytön, asumisen ja liikenteen sopimus 2016 – 2019, KV 13.6.2016/52§
Keravan asuntopoliittinen ohjelma 2016 – 2020, KV 12.12.2016/98§
Palveluverkkosuunnitelma 2035 Osa 1: Keravan varhaiskasvatuksen ja opetuksen palveluverkosto 2016-2035, KV 7.77.2016/88§

Keravan Koivunoksan jatkeen luontoselvitys
Koivunoksan alueelle on tehty kesällä 2018 luontoselvitys (liite 7.). Selvitys sisältää
kasvillisuuden ja luontotyyppien lisäksi pesimälinnuston ja lapakoiden inventoimisen.
Selvityksen ovat tehneet biologit FM Esa Lammi ja FM Marko Vauhkonen. Selvityksessä on annettu suosituksia luontokohteiden säilyttämiseksi.
Selvityksen mukaan lähde ja sen lähiympäristö tulee säilyttää luonnontilaisena. Puustoa ei tulisi käsitellä, eikä lähteen läheisyyteen tulisi rakentaa. Lähteen ympärille tulisi
selvityksen mukaan jättää 50-60 metrin levyinen suojavyöhyke.
Myös Kytömaan suo on selvityksen mukaan pyrittävä säilyttämään. Suon ympärille tulisi jättää 40-50 metrin levyinen luonnontilaisena metsänä säilytettävä suojavyöhyke.
Suolle ei tulisi tehdä ojituksia eikä puuston hakkuita.
Keravan maisemaselvitys
Maisemaselvitys on laadittu Keravan yleiskaava 2035 suunnittelun pohjaksi. Maisemaselvitys perustuu maastokäynteihin kesän 2013 aikana, peruskarttatarkasteluun, aikaisemmin tehtyihin inventoihin sekä Keravan ja Suomen ympäristökeskuksen tietokantoihin. Selvityksessä on pyritty antamaan ohjeita ja ideoita ekologisesti ja visuaalisesti
kestävään yhdyskuntasuunnitteluun Keravalla.
Keravan liikennejärjestelmäsuunnitelma 2035
Keravan liikennejärjestelmäsuunnitelma on laadittu Keravan yleiskaavaa ja liikenteen
kehittämistä varten. Liikennejärjestelmäsuunnitelmassa esitetään liikennejärjestelmän
nykytilanne ja tavoitetila vuonna 2035. Suunnittelua on tehty vuorovaikutteisesti Keravan maankäytön ja teknisen toimen välillä.
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Liikennejärjestelmäsuunnitelman yhteydessä on selvitetty mm. seuraavia liikenteeseen liittyviä asioita:
- iltahuipputunnin 2035 liikenne-ennusteita
- keravalaisten liikkuminen ja kulkutavat
- merkittävimpien liikenneväylien aiheuttama melu
- tunnistettiin tärinäherkät nykyiset ja uudet asuntorakentamisen alueet
2.4

Asemakaavan tarve
Koivunoksan työpaikka-aluetta laajennetaan pohjoiseen, jotta alueelle saataisiin lisää
yrityksiä ja työpaikkoja. Asemakaava on käynnistetty kaupungin aloitteesta. Kytömaan
asuinalueen ja työpaikka-alueen väliin jätetään suojaviheraluetta, jotta ympäristö säilyisi viihtyisänä.

2.5

Asemakaavan tavoitteet
2.5.1 Kaupungin asettamat ja suunnittelutilanteesta johdetut tavoitteet
Kaavan tavoitteena on laajentaa kaupunkirakennetta sekä mahdollistaa uusien yrityksien ja työpakkojen muodostumisen alueelle. Työpaikkoja pyritään saamaan Keravalle
enemmän, jotta työpaikkaomavaisuus paranee. Kaavassa huomioidaan riittävät suojaviheralueet ja alueella olevat paikallisesti arvokkaat luontokohteet säilytetään. Lisäksi
kaavassa huomioidaan riittävän leveät katualueet, jotta työpaikka-alueelle pääsee hyvin myös pyörällä ja kävellen.
Asemakaava noudattaa kunnanvaltuuston hyväksymän yleiskaavan 2035 merkintöjä,
määräyksiä ja linjauksia.
Elinkeino-ohjelma
Elinkeino-ohjelma on osa kaupungin strategiaa. Keravan kaupungin elinkeinopolitiikan
tavoite on luoda yrityksille mahdollisimman hyvä toimintaympäristö. Tavoitteen saavuttamiseksi elinkeino-ohjelmassa on neljä kehittämisen painopistettä:
1.
2.
3.
4.

Keskustan kehittäminen – Keravasta seudullinen kaupan keskus
Uusien yritysten sijoittuminen ja elintarvikeklusterin vahvistaminen
Toimivien yritysten kasvuedellytysten tukeminen ja kehittäminen
Tehokas elinkeinomarkkinointi

Keravan kaupungin yritystoimintaa tukeviksi vahvuuksiksi tunnistettiin seuraavat tekijät:
1. Logistisesti edullinen sijainti
2. Työvoiman saatavuus
3. Ketteryys
4. Kaupungin johdon positiivinen asenne
5. Edullinen ja ympäristöystävällinen energia
2.5.2 Alueen oloista ja ominaisuuksista johdetut tavoitteet
Asemakaavan tavoitteena on mahdollistaa toimitilarakennuksien rakentaminen Kytömaan asuinalueen läheisyyteen. Toiminnat pyritään eristämään toisistaan kasvillisuusvyöhykkeiden avulla.
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Vaikka aikaisemmin tehtyjen selvityksien mukaan melutaso Kytömaan asuinalueella ei
ylitä valtioneuvoston asettamia ohjearvoja, pyritään toimitilarakennuksilla muodostamaan lisäsuojaa moottoritieltä kantautuvaa melua vastaan. Vähentämällä asuinalueelle kantautuvaa melua, asuinviihtyvyys paranee.
Asemakaavan tavoitteena on turvata ekologisen viherkäytävän säilyminen riistatunnelin kautta moottoritien ali Huhtimoon. Kytömaansuo ja –lähde pyritään säilyttämään.
2.5.3 Osallisten tavoitteet
Suunnittelualueen pohjoisosassa sijaitsee teleoperaattorin masto, jolle on tulevaisuudessakin tarvetta. Harusmasto voidaan tarvittaessa vaihtaa vapaasti seisovaan ristikkomastoon, jolloin maston tilantarve olisi pienempi. Kaavassa tulisi huomioida ajoyhteys mastolle, minkä yhteyteen voidaan myös sijoittaa maakaapeli/-johto. Tukiaseman
käyttökatkoksen minimoimiseksi ensin rakennetaan / pystytetään uusi masto ja se
otetaan käyttöön, minkä jälkeen tehdään vanhan maston purkutyöt. Vapaasti seisovan
maston ympärille olisi hyvä jättää vähintään 30 metrin varoalue.
2.5.4 Tavoitteiden tarkentuminen suunnittelun aikana
Kappale päivittyy kaavahankkeen edetessä.

12

3
3.1

ASEMAKAAVAN SUUNNITTELU
Aloitusvaihe
3.1.1 Asemakaavan käynnistäminen
Kaupunginhallitus päätti 12.6.2018/172 § kaupunkikehitysjaoston 15.5.2018/33 § esityksestä käynnistää Koivunoksan jatkeen (2325) asemakaavan ja asemakaavan muutoksen.
3.1.2 Vireilletulo sekä osallistumis- ja arviointisuunnitelma
Asemakaavan vireilletulosta sekä osallistumis- ja arviointisuunnitelman nähtävilläolosta ilmoitettiin 30.5.2018 Viikkouutiset Keski-Uusimaa -lehdessä. Osallistumis- ja arviointisuunnitelma oli nähtävillä 30.5. – 22.6.2018 Sampolan yhteispalvelupisteen ilmoitustaululla sekä Keravan kaupungin internet-sivuilla. Suunnittelualueen maanomistajille ja haltioille sekä naapureille lähetettiin kirjeitse tieto nähtävilläolosta. Viranomaisille
ja muille tarpeellisille yhteisöille lähettiin lausuntopyynnöt.
Aloitusvaiheen viranomaisneuvottelua ei ole järjestetty, koska asemakaava ei koske
valtakunnallisia tai tärkeitä seudullisia alueidenkäyttötavoitteita eikä muutoin ole
maankäytön, luonnonarvojen, kulttuuriympäristön tai valtion viranomaisen toteuttamisvelvollisuuden kannalta merkittävä. Jos suunnittelun edetessä tulee esille sellaisia
näkökohtia, jotka vaativat viranomaisneuvottelua, arvioidaan tarve uudestaan. Viranomaisyhteistyö järjestetään käyttämällä lausuntomenettelyä.
Osallistumis- ja arviointisuunnitelmasta annettiin kuusi lausuntoa ja mielipiteitä ei saatu yhtään. Listaus lausuntopyynnöistä, yhteenveto lausunnoista ja kaavoituksen vastine ovat liitteenä 3a.

3.2

Asemakaavan luonnosvaihe
Asemakaavan ja asemakaavan muutoksen vireilletulosta kuulutettiin virheellisesti ennen kuin kaupunginhallitus oli päättänyt käynnistää kaavan. Siksi kaavan käynnistämisestä kuulutetaan uudelleen luonnosvaiheessa. Myös OAS asetetaan uudelleen nähtäville.
Koivunoksan jatkeen (2325) asemakaavasta ja asemakaavamuutoksesta ei ole tarkasteltu eri vaihtoehtoja, koska asetetut tavoitteet ovat selkeät ja vaihtoehtojen tarkastelu ei ollut tarpeen.
Kaupunkikehitysjaosto käsitteli 24.10.2018 kokouksessaan Koivunoksan jatkeen asemakaavaluonnosta ja päätti asettaa luonnoksen nähtäville.
Kaavaluonnoksen nähtävilläolosta ilmoitetaan Viikkouutiset Keski-Uusimaa –lehdessä.
Asemakaavaluonnos asetetaan nähtäville vähintään kahden viikon ajaksi Sampolan yhteispalvelupisteen ilmoitustaululla sekä Keravan kaupungin internet-sivuilla. Suunnittelualueen maanomistajille ja haltioille sekä naapureille lähetetään kirjeitse tieto nähtävilläolosta. Viranomaisille ja muille tarpeellisille yhteisöille lähetään lausuntopyynnöt.
Tämä kappale täydentyy kaavahankkeen edetessä.
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3.3

Asemakaavan ehdotusvaihe
3.3.1 Asemakaavan ehdotuksen valinta ja julkinen nähtävillä olo
Kappale täydentyy kaavahankkeen edetessä.
3.3.2 Asemakaavaan tehdyt muutokset julkisen nähtävillä olon jälkeen
Kappale täydentyy kaavahankkeen edetessä.

3.4

Asemakaavan hyväksyminen ja voimaantulo
Asemakaavan muutoksen hyväksyy kaupunginvaltuusto kaupunginhallituksen ja kaupunkikehitysjaoston esityksestä.
Hyväksymisestä tiedotetaan kuuluttamalla Viikkouutiset Keski-Uusimaa -lehdessä, ilmoitustaululla ja internetissä.
Hyväksymispäätöksestä voi valittaa Helsingin hallinto-oikeuteen 30 päivän kuluessa
(valitusaika lasketaan pöytäkirjan nähtäville asettamisesta). Hallinto-oikeuden päätöksestä on mahdollista valittaa korkeimpaan hallinto-oikeuteen.
Kaavan hyväksymispäätös saa lainvoiman noin kuuden viikon kuluttua hyväksymisestä,
mikäli päätöksestä ei valiteta. Päätös tulee voimaan, kun se on kuulutettu lehdessä,
ilmoitustaululla ja kaupungin internetsivuilla.

4
4.1

ASEMAKAAVAN KUVAUS
Yleisperustelu ja kuvaus
Suunnittelualue on pinta-alaltaan noin 9,8 ha. Asemakaavalla ja asemakaavan muutoksella muodostuu toimitilarakennusten korttelialuetta 20 955 m2, suojaviheraluetta
44 725 m2, katualuetta 5 771 m2 ja tiealuetta 26 992 m2.
Koivunoksan korttelia 870 jatketaan pohjoiseen, jonne muodostuu ohjeellisen tonttijaon mukaan kuusi toimitilarakennusten tonttia. Tontit ovat pinta-alaltaan keskimäärin noin 3493 m2:n suuruisia. Tonttien yhteenlaskettu rakennusoikeus on noin 10 478
k-m2 ja suurin sallittu kerrosluku on kolme.
Uusi toimitilarakennusten korttelialueen osa on rakennustehokkuudeltaan ja tonttisijoitteluiltaan linjassa olemassa olevan Koivunoksan toimitilarakennusten kanssa. Kaavassa edellytetään, että toimitilarakennukset muodostaisivat melunsuojaa Kytömaan
asuinalueelle, mikä parantaa asuinalueen viihtyvyyttä.
Uusien työpaikkatonttien kaavoittaminen on tärkeää, jotta työpaikkaomavaisuus paranee/säilyy. Yleiskaavan 2035 toteuttaminen edellyttää mm. Jaakkolassa ja Ahjossa
työpaikka-alueiden muuttamista asuinalueiksi. Työpaikka-alueille pyritään luomaan
uusia sijoittamispaikkoja ja Koivunoksan jatke on yksi näistä paikoista.
Kytömaan asuinalueen ja Koivunoksan jatkeena olevan toimitilarakennusten väliin on
kaavassa osoitettu suojaviheralue, joka erottaa työpaikka-alueen asuinalueesta. Näkösuojan lisäksi suojaviheralue toimii melun ja pölyn ehkäisijänä.
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Lahden moottoritie on kaavassa osoitettu yleiseksi tiealueeksi. Moottoritien ja toimitilarakennusten väliin jäävä alue on kaavassa merkitty suojaviheralueeksi, jonka merkitys on torjua osaltaan tiemelua ja –pölyä.
Lahden moottoritien itäpuolella ajantasa-asemakaavan mukaista ohjeellista yleistä jalankulkureittiä ei ole osoitettu jatkettavaksi, koska riistatunneli ei sovellu kevyelle liikenteelle, varsinkaan pyöräilylle, eikä sinne voi ohjata kevyttä liikennettä tai rakentaa
reittejä sen varaan. Kävelyä putkessa ei voida toki estääkään.
Kytömaan suolle ja –lähteelle on varattu kaavassa luontoselvityksen suosituksien mukaiset suoja-alueet, jotka on merkitty kaavaan luonnon monimuotoisuuden kannalta
tärkeiksi alueiksi (luo).
Teleoperaattorin mastolle kaavassa on merkitty uusi sijoituspaikka (emt). Mastolle on
osoitettu ohjeellinen ajoyhteys ja maanalaista johtoa varten varattu alueen osa.
4.2

Aluevaraukset
4.2.1 Korttelialueet
KTY-12 Toimitilarakennusten korttelialue.
Koivunoksan jatke käsittää ohjeellisen tonttijaon, jonka mukaan alueelle muodostuisi
viisi toimitilarakennusten tonttia. Kaavamääräys (KTY-12), tonttitehokkuus (e=0,5) ja
suurinta sallittua kerrosluku (III) on tonteilla sama kuin jo rakennetulla Koivunoksan
alueella. Kaavamääräyksen päivittämiselle ei ole ollut tarvetta, koska olosuhteet Koivunoksan jatkeella ovat samat, kuin rakennetulla Koivunoksan alueella.
Alueelle saa rakentaa toimistorakennuksia sekä ympäristöhäiriöitä aiheuttamattomia
teollisuus- ja varastorakennuksia sekä niihin liittyviä näyttely- ja myyntitiloja. Korttelialueelle ei saa sijoittaa asuntoja eikä päivittäistavaramyymälää.
Kaava-alueen rakennuksille on kaavamääräyksissä asetettu ulkonäöllisiä laatuvaatimuksia, erityisesti on korostettu Lahden moottoritien puoleisten julkisivujen korkeatasoisen suunnittelun merkitystä.
Sisämelutason määräykset perustuvat valtioneuvoston päätökseen (993/1992).
Asemakaavassa on osoitettu ohjeellinen tonttijako. Luonnoksen mukaisella tonttijaolla
muodostuu kuusi tonttia, joiden pinta-alat vaihtelevat 2816-4453 m2:n välillä. Koivunoksan katualueen reunaan on kaavassa määrätty istutettava alueen osa. Pohjoisosassa, lähellä Koivunoksan kääntöpaikkaa kaavassa on osoitettu maanalaista johtoa
varten varattu alueen osa sekä ohjeellinen ajoyhteys ja maanalainen johdon paikka teleoperaattorin mastoa varten.
Tonteille on varattava autopaikkoja seuraavasti: liike- ja toimistotilat 1 ap / 50 k-m2,
teollisuustilat 1 ap/100 k-m2 ja varastotilat 1 ap/250 k-m2. Autopaikkavaade on tavanomainen, mikä on todettu riittäväksi vastaavanlaisilla alueilla.
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4.2.2 Muut alueet
LT Yleisen tien alue
Valtion omistama Lahden moottoritie (Vt 4) on asemakaavassa osoitettu yleiseksi tiealueeksi. Pohjoispäässä oleva riistatunneli on kaavaan merkitty eritasoristeyksenä.
Riistatunnelin pohjalle on tarkoitus asentaa vesijohto Kytömaalta Huhtimoon. Kaupunkitekniikka on alustavasti neuvotellut ELY-keskuksen kanssa putken sijoittamisesta.
EV-5 Suojaviheralue
EV-5 alue käsittää Lahden moottoritien ja toimitilarakennusten välisen alueen sekä
pohjoisosassa olevan moottoritielle viettävän rinteen. Alueelle saa sijoittaa melunsuojausrakenteita. Alueen kasvillisuus tulee säästää mahdollisuuksien mukaan ja uutta
kasvillisuutta valittaessa tulee huomioida tiemelun ja –pölyn leviämisen torjunta. Kytömaan lähteen ympäristöön on merkitty 60 metriä leveä luonnon monimuotoisuuden
kannalta tärkeänä säilytettävänä alueen osasana (luo). Alueelle on merkitty myös uusi
maston sijoituspaikka (emt).
EV-19 Suojaviheralue
Alue sijoittuu Kytömaan uuden asuinalueen ja Koivunoksan toimitilarakennuksien väliin. Viheralueelle on kaavassa määrätty hoitoluokka C3. Metsän hoidossa tulee painottaa puuston ja muun kasvillisuuden elinvoimaisuutta, monikerroksisuutta ja peittävyyttä. Alueella olevaa metsää tulee hoitaa ja tarvittaessa lisäistuttaa siten, että suojaviheralueet toimivat melu-, pöly- ja näkösuojana. Kaava-alue ulottuu Kytömaansuon
reunaan, minkä ympärille on merkitty 50 metriä leveä luonnon monimuotisuuden
kannalta tärkeänä säilytettävä alueen osa (luo).
Katualueet
Koivunoksan katualuetta on jatkettu pohjoiseen noin 200 metriä. Katualueelle on varattu tilaa myös kevyen liikenteen väylää ja kadunvarsirekkapysäköintiä varten. Kevyen liikenteen väylä houkuttaa alueella työssäkäyviä liikkumaan auton sijaan myös kävellen ja pyörällä.
4.3

Kaavan vaikutukset
4.3.1 Vaikutukset rakennettuun ympäristöön
Asemakaavan toteuduttua yhdyskuntarakenne laajenee ja alueelle muodostuu uusia
yrityksiä ja työpaikkoja. Työpaikkaomavaraisuus paranee. Alueelle ei sallita asuntojen
rakentamista. Toimitilarakennusten yhteyteen saa rakentaa näyttely- ja myyntiloja, joten palvelut alueella saattavat lisääntyä. Alueen rakentuminen muuttaa maisemakuvaa luonnontilasta rakennetuksi ympäristöksi, jonka rajautumista Lahden moottoritiehen ja Kytömaan asuinalueeseen on pehmennetty suojaviheralueilla. Alueen näkyvyys Lahden moottoritielle on otettu huomioon kaavamääräyksellä, jossa määrätään,
että rakennukset on suunniteltava arkkitehtuuriltaan korkeatasoisiksi ja laadukkaiksi.
Rakentaminen on linjassa olemassa olevan rakentamisen kanssa.
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Vaikutukset liikenteeseen ja teknisenhuollon verkkoihin
Koivunoksan katualuetta jatketaan pohjoiseen noin 200 metriä. Katualueella on varattu tilaa niin ajoneuvoliikennettä kuin kevyttä liikennettä varten. Koivunoksan kääntöpaikkavarauksessa on huomioitu raskas liikenne, kuten myös raskaan liikenteen pysäköimistarpeet. Uudet työpaikat saattavat lisätä liikennettä vähän Koivunoksassa, Koivulantiellä ja Kutimäentiellä. Suunnittelualueen työpaikkaliikenne tukeutuu olemassa
olevaan joukkoliikenteeseen. Toimitilarakennusten autopaikkavaade on tavanomainen, mikä on todettu riittäväksi vastaavanlaisilla alueilla.
Suunnittelualue on helposti liitettävissä lähellä olevaan kaupunkitekniikan verkostoon.
Kaavassa on huomioitu vesijohtoputkea varten maanalaisen johdolle paikka. Vesijohto
on mahdollista vetää sitä kautta Lahden moottoritien reunaan ja edelleen riistatunnelin kautta Huhtamoon.
Teleoperaattorin mastolle kaavassa on huomioitu rakennuspaikka.
4.3.2 Vaikutukset luontoon ja luonnonympäristöön
Maisema
Maisemakuvan kannalta tärkeä Lahden moottoritien reunassa oleva kasvillisuusvyöhyke säilytetään. Koivunoksan toimitilarakennusten kadunpuoleiselle sivulle on
määrätty istutettava alueen osa parantamaan Koivunoksan katukuvaa.
Luonnon monimuotisuus
Luonnon monimuotisuuden kannalta tärkeät kohteet on merkitty kaavassa luoalueena ja Lahden moottoritien riistatunneliin on kaavassa osoitettu suojaviheralue,
joka toimii ekologisena käytävänä.
Luonnonsuojelu
Suunnittelualueella tai sen välittömässä läheisyydessä ei sijaitse Natura 2000 -alueita,
valtakunnallisten luonnonsuojeluohjelmien kohteita, luonnonsuojelualueita, suojeltuja
luontotyyppejä tai luonnonmuistomerkkejä. Luontoselvityksessä ei todettu kohteita,
jotka täyttäisivät luonnonsuojelulain 29 §:n mukaisten suojeltujen luontotyyppien kriteerit. Selvitysalueella ei todettu Uudellamaalla arvokkaiksi luokiteltavia LAKUkohteita.
Vesistöt ja vesitalous
Kaava-alueen läheisyydessä oleva lähde ja suo ovat huomioitu asemakaavassa luomerkinnällä.
4.4

Nimistö
Alueen nimistöön ei tule muutoksia.
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5

ASEMAKAAVAN TOTEUTUS
Asemakaavan toteuttamista ohjaavat asemakaavakartta, selostus ja rakennusjärjestys.
Suunnittelualueen toteuttaminen on mahdollista, kun asemakaavan muutos on saanut
lainvoiman ja uudet tontit on muodostettu ja merkitty kiinteistörekisteriin. Keravan
kaupunki valvoo normaalina viranomaisvalvontana alueen jatkosuunnittelua, rakentamista ja kehittämistä.

LIITE 2.

3.5.2018

KOIVUNOKSAN JATKE
OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA
Asemakaava ja asemakaavan muutos (2324)
Asemakaava Ylikeravan kylän tilan 2-613 osaan ja osalle tiealuetta 895-2-1 sekä asemakaavan
muutos 7. Ylikeravan kaupunginosan korttelin 870 osaan ja katualueelle.

Suunnittelualueen sijainti opaskartalla.
Osallistumis- ja arviointisuunnitelma (OAS)
Osallistumis- ja arviointisuunnitelmassa kertoo:
 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

Internet: www.kerava.fi

LIITE 2.

SUUNNITTELUTEHTÄVÄ
Asemakaavamuutoksen laatimiseen on ryhdytty kaupungin aloitteesta. Asemakaavan ja asemakaavamuutoksen tarkoituksena on laajentaa Koivunoksan työpaikka-aluetta pohjoiseen. Asemakaavassa otetaan huomioon alueen läheisyydessä olevat luontokohteet.
SUUNNITTELUTILANNE
Nykytilanne
Suunnittelualue sijaitsee Ylikeravan kaupunginosassa noin 3,5 km etäisyydellä Keravan keskustasta
koilliseen. Muutosalueen pinta-ala on noin 7,7 ha. Alue rajoittuu idästä Huhtimon työpaikkaalueeseen, etelästä Koivunoksan työpaikka-alueeseen, lännestä pientalovaltaiseen alueeseen (Talonväentiehen) ja pohjoisesta asemakaavoittamattomaan alueeseen, jossa on paikallisesti arvokkaita luontokohteita; Kytömaan suo ja Kytömaan lähde. Aluerajaus tarkentuu suunnittelun edetessä.

Suunnittelualueen alustava rajaus ilmakuvassa 2016.
Maanomistus
Suunnittelualue on kokonaan Keravan kaupungin omistuksessa.

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma Koivunoksan jatke (2324)

LIITE 2.

Maakuntakaava
Uudenmaan vahvistettujen maakuntakaavojen
yhdistelmässä suunnittelualue sijoittuu taajamatoimintojen alueelle. Muutosalueen läheisyydessä, pohjoispuolella maakuntakaavassa on osoitettu viheryhteystarve.

Ote maakuntakaava yhdistelmästä
(suunnittelualueen sijainti merkitty punaisella >

Yleiskaava
Alue on merkitty oikeusvaikutteiseen valtuuston
7.11.2016 hyväksymään Keravan yleiskaavaan
2035 kehitettäväksi työpaikka-alueeksi (TP-3),
jolle voi sijoittaa toimisto- ja palvelutilaa, logistiikkatoimintoja, ympäristöhäiriötä aiheuttamatonta teollisuutta sekä siihen liittyvää myymälätilaa ja varastointia. Yleiskaavassa TP-3-alueen rakentamisen aluetehokkuus (eª) on 0,1 – 0,4 välillä. Suunnittelualueen länsireunaan on merkitty
viheryhteystarve. Alueen läheisyydessä on myös
kaksi luonnon monimuotoisuuden kannalta tärkeää kohdetta.
Ote Keravan ylesikaavasta 2035
(suunnittelualueen sijainti merkitty punaisella) >
Asemakaava
Suunnittelualue on suurimmalta osaltaan asemakaavoittamatonta aluetta. Suunnittelualueen eteläosassa on voimassa asemakaavatoimitilarakennusten korttelialuetta. Teollisuuskorttelin tehokkuusluku (e) 0,50 ja suurin sallittu kerrosluku on II.

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma Koivunoksan jatke (2324)

LIITE 2.

Ote ajantasa-asemakaavasta, punaisella muutosalueen alustava rajaus.

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma Koivunoksan jatke (2324)

LIITE 2.

Päätökset
Suunnittelualuetta koskevat päätökset.










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

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: Keravan Omakotiyhdistys ry, Keravan ympäristösuojeluyhdistys ry ja
Keravan Yrittäjät ry
Kaupungin asiantuntija ja luottamuselimet
Viranomaiset: Uudenmaan ELY-keskus, Keski-Uudenmaan ympäristökeskus, KeskiUudenmaan 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
Asemakaavan nähtävilläoloista kuulutetaan Viikkouutiset Keski-Uusimaa -lehdessä, kaupungin ilmoitustaululla 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 (OAS) lopussa.
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SUUNNITTELUN ARVIOITU AIKATAULU
Aloitusvaihe kevät 2018
Asemakaavamuutoksen vireilletulosta ja osallistumis- ja arviointisuunnitelman (OAS) nähtävilläolosta tiedotetaan, ja OAS asetetaan nähtäville mielipiteiden esittämistä varten kahden viikon
ajaksi. Mahdolliset mielipiteet osallistumis- ja arviointisuunnitelmasta tulee jättää nähtävilläolon
aikana.
Valmisteluvaihe syksy 2018
Asemakaavamuutoksen luonnosta laadittaessa huomioidaan mahdollisuuksien mukaan osallistumis- ja arviointisuunnitelmasta saadut mielipiteet. Asemakaavamuutoksen luonnoksen nähtävilläolosta tiedotetaan, ja luonnos asetetaan nähtäville mielipiteiden esittämistä varten kuukauden
ajaksi. Mahdolliset mielipiteet luonnoksesta tulee jättää nähtävilläolon aikana.
Ehdotusvaihe talvi 2018
Luonnoksesta saadut mielipiteet huomioidaan mahdollisuuksien mukaan asemakaavamuutoksen
ehdotuksessa, 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.
Muistutuksen tehneille, jotka ovat ilmoittaneet osoitteensa, ilmoitetaan kaupungin perusteltu
kannanotto esitettyyn mielipiteeseen.
Hyväksymisvaihe kevät 2019
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 kevät 2019
Kaavan/Kaavamuutoksen hyväksymispäätös saa lainvoiman noin kuuden viikon kuluttua hyväksymisestä, mikäli hyväksymispäätöksestä ei valiteta.
Kaavamuutos tulee voimaan, kun siitä on kuulutettu Viikkouutiset Keski-Uusimaa -lehdessä, kaupungin ilmoitustaululla, kirjastossa ja internetissä (www.kerava.fi).
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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.
ASEMAKAAVAMUUTOKSEN VALMISTELIJA JA YHTEYSTIEDOT
Valmistelija

Yhteystiedot

Tommi Jääskeläinen
Kaava-arkkitehti
Puhelin: 040 318 2388
Sähköposti: tommi.jaaskelainen@kerava.fi

Keravan kaupunki
Kaupunkikehityspalvelut
Kultasepänkatu 7
PL 123, 04250 KERAVA
Sähköposti: kaupunkisuunnittelu@kerava.fi
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KOIVUNOKSAN JATKE, ASEMAKAAVA JA ASEMAKAAVAMUUTOS (2324)
Yhteenveto osallistumis- ja arviontisuunnitelmasta saatujen lausunnoista ja
mielipiteistä sekä niihin laaditut vastineet
Lausunnot pyydettiin alla olevaan taulukkoon merkityiltä tahoilta. Mikäli lausunto on
jätetty, niin sen saapumispäivämäärä on merkitty taulukkoon.
TIEDOKSI/LAUSUNTOPYYNNÖT:

Pyydetty
Keravan Omakotiyhdistys
Keravan ympäristönsuojeluyhdistys ry
Kerava-seura
Keravan Vammaisneuvosto
Keravan Yrittäjät ry
Uudenmaan Ely-keskus, tiedoksi
Uudenmaan liitto, tiedoksi
Liikennevirasto
Liikenteen turvallisuusvirasto Trafi
Museovirasto
Elisa Oyj
Telia
Keski-Uudenmaan vesiensuojelun kuntayhtymä
Vantaanjoen ja Hgin seudun vesiensuojeluyhdistys ry
Keravan Energia Oy
Keski-Uudenmaan ympäristökeskus
Keski-Uudenmaan pelastuslaitos
Keravan kaupunkitekniikka
Kaupunkitekniikka

Saatu

20.6.2018
21.6.2018

20.6.2018
30.5.2018

12.6.2018

4.6.2018

LAUSUNTOJEN YHTEENVETO JA VASTINEET NIIHIN
1. Kerava-seura
Kerava-seuralla ei ollut huomautettavaa Koivunoksan jatkeen osallistumis- ja
arviointisuunnitelmasta. Seura pitää hyvänä, että Koivunoksan alue täydentyy.
2. Keravan Vammaisneuvosto
Keravan Vammaisneuvosto toteaa, että alueen palvelut ovat vaatimattomat ja sijainti
syrjäinen, joten palveluihin tulisi panostaa, mm. yhteydet keskustaan.
Koivunoksan työpaikka-alue sijoittuu noin 3,5 km:n etäisyydelle Keravan asemalta ja
keskustan palveluista. Suunnittelualueen läheisyydessä, Koivulantiellä liikennöi HSL
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järjestämä bussiyhteys kerran tunnissa ja alueelta on hyvät kevyen liikenteen reitit
keskustaan. Yritystoiminnan myötä alueelle saattaa muodostua joitakin lisäpalveluja.
Kytömaalla tai sen läheisyydessä ei ole vielä riittävästi asukkaita, jotta palveluille
alueella olisi riittävästi kysyntää. Lausunto ei aiheuta toimenpiteitä asemakaavaa
laadintaan.
3. Museovirasto
Museovirasto toteaa, että kaava-alueella ei tunneta muinaismuistolain (295/1963)
tarkoittamia ja rauhoittamia kiinteitä muinaisjäännöksiä. Museoviraston mukaan
muinaisjäännösten sijainti kaava-alueella ei ole todennäkököistä, jonka vuoksi
arkeologisten selvitysten tekeminen paikalle ei ole tarpeellista.
4. Telia
Telialla ei ole lausunnon mukaan putkitustarpeita tai muuta vanhaa verkostoa alueella.
Alueella kuitenkin on Telian omistama masto, jonka maavuokrasopimus on
umpeutumassa. Telian kanssa järjestetään neuvottelut ja maastokäynti syksyllä 2018.
Mastolle pyritään etsimään uusi sijoituspaikka.
5. Keravan Energia Oy
Suunnittelualueella sijaitsee 0,4kV ilmajohto ja maakaapeli. Mahdollisista
siirtokustannuksista vastaa työn tilaaja. Alueelle tarvitaan sijoituspaikka
puistomuuntamolle/-muuntamoille. Määrä tarkentuu suunnittelun edetessä.
Keravan Energiaa kuullaan kaavaan luonnos- ja ehdotusvaiheessa ja tarvittaessa
puistomuuntamoille varataan asemakaavassa sijoituspaikat.
6. Kaupunkitekniikka
Kaupunkitekniikalla ei ole huomautettavaa OAS:aan.
MIELIPITEET
Muistutuksia ei saatu yhtään.
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LIITE 5.

TONTTIJAKO
Kaava-alueen korttelialueille on laadittava sitova tonttijako.

ASEMAKAAVAMERKINNÄT JA -MÄÄRÄYKSET

KTY-12

LT
EV-5
EV-19

Toimitilarakennusten korttelialue.
Alueelle saa rakentaa toimistorakennuksia sekä ympäristöhäiriöitä aiheuttamattomia
teollisuus- ja varastorakennuksia sekä niihin liittyviä näyttely- ja myyntitiloja.
Korttelialueelle ei saa sijoittaa asuntoja eikä päivittäistavaramyymälää.
Rakennukset on suunniteltava arkkitehtuuriltaan korkeatasoisiksi ja laadukkaiksi,
erityisesti on kiinnitettävä huomiota Lahden moottoritien puoleiseen julkisivuun.
Työtilat on suunniteltava siten, että sisämelutason ja tieliikenteen aiheuttaman
ulkomelutason erotuksen tulee olla vähintään 45dBA.
Lahden moottoritien länsipuolella sijaitsevan alueen rakennukset tulee rakentaa lähelle
moottoritien puoleista tontin rajaa ja niiden tulee muodostaa mahdollisimman
yhtenäinen muurimainen julkisivu (melumuuri).
Lisäksi rakennusten väleihin tulee rakentaa melulta suojaavat aidat.
Jätehuoltotilat on sijoitettava rakennuksiin tai yleisön kulkuteistä erotettuna katoksiin.
Ulkona varastoitava tavara on peitettävä näkyvistä katoksin ja aitauksin.
Alueen yritysten toiminta ei saa vahingoittaa pohjavesiä.
Pysäköintialue on jaettava istutuksin.
Tontille on varattava autopaikkoja seuraavasti:
Liike- ja toimistotilat 1 ap / 50 k-m2
Teollisuustilat 1 ap/100 k-m2
Varastotilat 1 ap/250 k-m2
Yleisen tien alue.

Suojaviheralue.
Alueelle voidaan sijoittaa vain melunsuojausrakenteita. Alueen kasvillisuutta tulee
säästää mahdollisimman paljon ja uuden kasvillisuuden valinnassa tulee ottaa
tiemelun ja -pölyn leviämisen torjunta huomioon.
Suojaviheralue.
Suojaviheralue on suojametsä ja sen hoitoluokka on C3. Suojametsän hoidossa tulee
painottaa puuston ja muun kasvillisuuden elinvoimaisuutta, monikerroksellisuutta ja
peittävyyttä. Alueella olevia suojametsiä tulee hoitaa ja tarvittaessa lisäistuttaa siten,
että suojaviheralueet toimivat melu-, pöly- ja näkösuojametsinä.
3 m kaava-alueen rajan ulkopuolella oleva viiva.
Korttelin, korttelinosan ja alueen raja.
Osa-alueen raja.
Ohjeellinen osa-alueen raja.
Ohjeellinen tontin raja.

7
YL
870
RAIVAAJANK

Kaupunginosan numero.

Kaupunginosan nimi.

Korttelin numero.
Kadun, tien, katuaukion, torin, puiston tai muun yleisen alueen nimi.

III
e =0.50

LIITE 5.
Roomalainen numero osoittaa rakennusten, rakennuksen tai sen osan suurimman
sallitun kerrosluvun.
Tehokkuusluku eli kerrosalan suhde tontin pinta-alaan.
Rakennusala.

emt

Rakennusala, jolle saa sijoittaa maston.
Istutettava alueen osa.

Katu.

Jalankululle varattu katu/tie.

ajo

Ohjeellinen ajoyhteys. Sijainti ohjeellinen, yhteys sitova.

Maanalaista johtoa varten varattu alueen osa.

j
e
luo

Ohjeellinen maanalaista johtoa varten varattu alueen osa.

Eritasoristeys.
Luonnon monimuotoisuuden kannalta erityisen tärkeä alue.

LIITE 5.
KERAVA, 7. YLIKERAVAN KAUPUNGINOSA
KOIVUNOKSAN JATKE
Asemakaava koskee Ylikeravan kylän tilan 2-613 osaa sekä tiealueen 895-2-1 osaa
ja asemakaavan muutos koskee 7. Ylikeravan kaupunginosan korttelin 870 osaa sekä
suojaviheralueen ja katualueen osia.
Asemakaavalla ja asemakaavan muutoksella muodostuu Keravan kaupungin 7.
Ylikeravan kaupunginosan korttelin 870 osa sekä suojaviheraluetta, katualutta ja
tiealuetta.

Keravalla x. päivänä xxxkuuta 201x.

Tiina Hartman, va. kaupunkikehitysjohtaja

Tommi Jääskeläinen, kaava-arkkitehti

Kartta täyttää asememakaavan pohjakartalle säädetyt vaatimukset.

Tiina Hartman, kaupungingeodeetti

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

Sanna Saariniemi, kaupunginsihteeri
Kaupunginvaltuusto

x.x.201x

Kaupunginhallitus

x.x.201x

Kaupunkikehitysjaosto

XX.X.201x

Nähtävilläolo MRL 65§, MRA 27§ (ehdotus)

XX.XX.-XX.XX.201x

Kaupunkikehitysjaosto

xx.x.201x

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

1.-30.11.2018

Kaupunkikehitysjaosto

24.10.2018

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

30.5.-22.6.2018, 1.-30.11.2018

Vireilletulo

30.5.2018, 31.10.2018

Kaupunginhallitus

12.6.2018

Kaupunkikehitysjaosto

17.5.2018

KAAVAN NIMI

KAAVATUNNUS
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MITTAKAAVA
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KERAVAN KOIVUNOKSAN JATKEEN
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1 JOHDANTO
Keravan kaupunki laatii Kytömaalla sijaitsevalle Koivunoksan jatkeen alueelle asemakaavaa ja asemakaavan muutosta (Keravan kaupunki 2018). Kytömaan alueelta
on laadittu liito-oravaselvitys vuonna 2010 (Keiron 2010) ja yleispiirteinen luontoarvojen tarkastelu vuonna 2012 (Lammi 2012). Toimeksiantoihin ei kuulunut liitooravan lisäksi muita lajistoselvityksiä.
Keravan kaupunkikehityspalvelut tilasi toukokuussa 2018 Ympäristösuunnittelu
Enviro Oy:ltä täydentävän luontoselvityksen, jossa päivitetään vuoden 2012 tarkastelu vastaamaan nykyisin edellytettäviä luontoselvityksen sisältövaatimuksia.
Päivitys sisältää kasvillisuuden ja luontotyyppien lisäksi pesimälinnuston ja lepakoiden inventoimisen. Tässä raportissa esitellään työn toteuttaminen ja tulokset.
Selvityksen ovat tehneet biologit FM Esa Lammi ja FM Marko Vauhkonen.

2 SELVITYSALUE JA LÄHTÖTIEDOT
Selvitysalue käsittää 16,1 hehtaarin laajuisen alueen, joka ulottuu Koivunoksan teollisuusalueelta kaupungin rajalle (kuva 1). Koko alue on talouskäytössä olevaa
metsämaata. Metsäalue rajautuu itäpuolella Lahdenväylään ja jatkuu pohjoiseen
Tuusulan puolelle. Selvitysalueen länsipuolella on metsää ja lounaispuolella rakenteilla oleva pientaloalue.

Kuva 1. Koivunoksan jatkeen selvitysalue (sininen rajaus) karttayhdistelmässä ja ilmakuvassa.
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1980-luvulla valmistuneessa luontoselvityksessä (Laamanen & Noukka 1987) mainitaan alueelta yksi seudullisesti arvokas luontokohde, Kytömaan moreeniselänne
ja suomaasto. Alueella on lisäksi vesilain suojaama allikkolähde (Lammi 2012).
Liito-oravaa ei tavattu keväällä 2010, eikä alueella arvoitu olevan liito-oravalle hyvin sopivaa elinympäristöä (Keiron 2010).
Työtä varten olivat käytettävissä myös Keravan luontoselvitys (Lammi & Vauhkonen 2014) ja lepakkoselvitys (Hagner-Wahlsten 2014).

3 MENETELMÄT
Selvitys tehtiin asemakaavoituksen edellyttämällä tarkkuudella (Söderman 2003).
Koko alue kierrettiin maastossa kattavasti läpi kaikkien osaselvitysten yhteydessä.
Työ aloitettiin toukokuussa (1. lintulaskenta) ja päätettiin elokuussa 2018 (3. lepakoiden kartoituskierros). Käyntikertoja kertyi kaikkiaan kuusi.
Toimeksianto käsitti pesimälinnuston ja lepakoiden esiintymisen selvittämisen
koko alueelta. Lisäksi selvitettiin kasvillisuuden yleispiirteet sekä huomionarvoisten kasvilajien ja arvokkaiden luontokohteiden esiintyminen. Luontoselvityksessä
huomioon otettuja arvokkaita luontokohteita ovat
• luonnonsuojelulain 29 §:n mukaiset suojellut luontotyypit,
• vesilain 2 luvun 11 §:n mukaiset pienvesikohteet,
• metsälain 10 §:n mukaiset elinympäristöt,
• luontodirektiivin liitteen IV(a) lajien elinalueet,
• uhanalaisten ja muiden merkittävien lajien elinalueet,
• Suomessa uhanalaiset luontotyypit (Raunio ym. 2008a, b),
• METSO-kriteerit täyttävät kohteet (Syrjänen ym. 2006),
• Uudellamaalla arvokkaat luontokohteet (LAKU; Salminen & Aalto 2012),
sekä
• mahdolliset muut luonnonoloiltaan merkittävät kohteet.
Luontodirektiivin liitteen IV(a) lajeihin kuuluville sudenkorennoille tai viitasammakolle sopivia elinympäristöjä ei todettu kevään maastokäynneillä. Sudenkorentojen tai viitasammakon osalta ei näin ollen ollut tarpeen tehdä varsinaisia lajistoselvityksiä.
Maastotöissä käytettiin GPS-paikanninta (Garmin 62s), jolla luontokohteet ja lajien havaintopaikat voitiin paikantaa asemakaavoituksen kannalta riittävällä tarkkuudella.

3.1 Pesimälinnusto
Työn tavoitteena oli selvittää pesimälinnuston huomionarvoiset lajit ja linnuston
kannalta arvokkaimmat kohteet sekä antaa tarvittaessa suosituksia niiden säilyttämiseksi. Laskentakierrokset tehtiin 19.5. ja 22.6.2018. Laskennat aloitettiin auringonnousun aikaan ja niissä noudatettiin Helsingin yliopiston eläinmuseon kartoituslaskentaohjeita (Koskimies & Väisänen 1988). Laskenta-aamut olivat sateettomia ja heikkotuulisia.
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Koko alue kierrettiin molemmilla laskentakerroilla niin, että mikään kohta ei jäänyt
50 metriä kauemmaksi kulkureitistä. Havaitut linnut merkittiin kartalle alueen yli
lentäneitä lintuja lukuun ottamatta. Maastokartoilla käytettiin em. eläinmuseon
ohjeen mukaisia merkintätapoja. Tulokset tulkittiin ns. maksimiperiaatteen mukaisesti, jolloin reviiriksi tulkittiin yksikin pesintää ilmaiseva havainto (parit, laulavat koiraat, todennäköisesti pesänsä luona varoittelevat yksilöt) lajille sopivassa
ympäristössä.
Lintulaskennat poikkesivat asemakaava-alueille vakiintuneesta kolmen kierroksen
menetelmästä, sillä huhtikuulle ajoittuvaa tikkojen, kanalintujen, petolintujen ja
muiden vanhoja metsiä suosivien paikkalintujen löytämistä helpottavaa laskentaa
ei voitu tehdä toimeksiannon ajankohdan vuoksi. Selvitysalue on lähes kokonaan
nuorta metsää, joten varhaisen laskennan puuttuminen ei todennäköisesti vaikuta tulosten luotettavuuteen.

3.2 Lepakot
Maastotöiden tavoitteena oli selvittää alueen lepakkolajisto sekä mahdolliset lepakoille tärkeät saalistusalueet ja niille johtavat kulkureitit. Kartoituksessa noudatettiin Suomen Lepakkotieteellisen yhdistyksen (2012) suosituksia.
Lepakot ovat Suomen oloissa aktiivisia tavallisesti toukokuusta syys–lokakuuhun.
Ne käyttävät mm. ruokailuun eri alueita kesän eri vaiheissa, minkä vuoksi lepakkokartoitus tulee toistaa alku-, keski- ja loppukesällä. Lepakkoselvitys tehtiin Koivunoksan jatkeen alueella kesä–elokuussa 2018 kolmena yönä (3.6., 15.7. ja
13.8.). Kaikilla käyntikerroilla yö oli tyyni tai enintään heikkotuulinen, poutainen ja
melko lämmin (lämpötila yli +10° C).
Selvitys tehtiin kulkemalla yöaikaan koko alueen kattavaa kartoitusreittiä pitkin.
Reitillä liikuttiin rauhallisesti ja kuunneltiin samalla lepakoiden ääniä kannettavan
ultraääni-ilmaisimen eli lepakkodetektorin (Pettersson D240x) avulla. Laitteella
voidaan havaita lepakoiden päästämät korkeataajuiset kaikuluotausäänet, joita lepakot pitävät lentäessään. Lepakkohavainnot kirjattiin ylös ja paikannettiin. Selvityksessä käytetiin tallenninta, jolla lepakoiden ääniä voidaan tallentaa muistikortille myöhempää analyysiä tai määrityksen varmistamista varten.
Todetut lepakoiden käyttämät alueet luokiteltiin ja arvotettiin Suomen Lepakkotieteellisen yhdistyksen ohjeen mukaisesti (luokat I–III).

3.3 Kasvillisuus ja luontotyypit sekä arvokkaat luontokohteet
Kasvillisuus- ja luontotyyppiselvitys tehtiin 19.7.2018. Koko alue jaettiin luonnonolojen perusteella osa-alueisiin. Osa-alueilta inventoitiin ja merkittiin muistiin
luonnon yleispiirteet, kasvillisuuden yleis- ja erityispiirteet, alueelle tyypilliset kasvilajit, mahdolliset harvinaiset lajit sekä ihmisen vaikutus kohteeseen. Luonnonoloiltaan ympäristöään arvokkaammilta vaikuttaneet kohteet inventoitiin tarkemmin.
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4 TULOKSET
4.1 Kasvillisuus ja luontotyypit
Koivunoksan jatkeen alue on tehokkaassa talouskäytössä olevaa metsämaastoa,
joka on jaettavissa luonnonolojen perusteella 10 kuvioon (kuva 3). Kuvioiden kasvillisuutta ja muita luonnonpiirteitä tarkastellaan tässä alaluvussa.
Kuvio 1. Selvitysalueen eteläosan kalliomäki, jonka rinteillä on nuorta kuusisekametsää ja laella pieni, varttunutta puustoa kasvava kalliomännikkö (kuva raportin
kannessa). Mäen laki kohoaa noin 20 metriä ympäristöään korkeammalle. Kallioinen länsirinne on jyrkähkö, muihin suuntiin kallioalue viettää loivasti. Lakialueen
kasvillisuus on karuille kallioalueille tyypillistä. Runsaimpia lajeja ovat kanerva,
mustikka, puolukka, metsälauha, seinäsammal ja poronjäkälät. Vaateliaita kasvilajeja ei tavata. Kasvillisuus oli lämpimän ja vähäsateisen kesän kuivattamaa: huomattava osa kallioalueen nuorista puista ja osa aluskasvillisuudestakin oli kesän
aikana kuivunut (kuva 2).

Kuva 2. Kulottunutta kalliomaastoa kuvion 1 länsiosassa.

Kuvio 2. Kalliomäen itä- ja kaakkoispuolinen alue on nuorta, harvennettua tuoreen
kankaan sekametsää. Puustona on 10‒15 metrin korkuista koivua ja kuusta (kuva
4) sekä pienpuustona pihlajaa ja nuoria mäntyjä. Kenttäkerroksessa vallitsevat
mustikka, puolukka, metsälauha ja kielo. Metsäalvejuurta ja jänönsalaattia kasvaa
harvakseltaan. Tien kääntöpaikan ympäristössä on joutomaille tyypillistä piennarkasvillisuutta.
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Kuva 3. Koivunoksan jatkeen kuviot. Korkeuskäyrät ovat metrin välein. Asemakaava-alue
käsittää kuviot 1‒3 ja 10 sekä niiden itäpuolella olevan liikennealueen, jonka luonnonoloja
ei inventoitu.

Kuvio 3. Selvitysalueen keskiosa on harvennettua varttuvaa sekametsää, johon on
jätetty ylispuiksi yksittäisiä järeitä koivuja ja mäntyjä. Muu puusto on väljää, noin
15 metrin korkuista. Kenttäkerros muodostuu tyypillisistä tuoreen kankaan lajeista, lähinnä mustikasta, puolukasta, sananjalasta, metsäkastikasta, metsälauhasta ja paikoin kielosta. Aukkopaikkoihin on kasvavamassa tiheää koivu- ja pihlajavesaikkoa. Kuvion itäosassa on linkkimasto, jonne vie lounaasta tuleva hiekkatie.
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Kuvio 4. Selvitysalueen pohjoispäätä hallitseva loivapiirteinen pohjois‒eteläsuuntainen moreeniharjanne, jonka laki nousee noin 15 metriä ympäristöään korkeammalle. Harjanteen puusto on hakattu 1900-luvun lopulla. Puusto on nykyisin
10‒15 metrin korkuista ja varsin tiheää. Pääpuulaji on vaihtelevasti kuusta, koivua
ja mäntyä. Aiemmassa hakkuussa säästetyt kookkaat männyt on kaadettu viime
talvena, eikä kuviolla ole enää lainkaan vanhaa puustoa. Pensaskerros koostuu lähinnä pihlajista. Aluskasvillisuudessa on tyypillisiä tuoreen kankaan lajeja, mm.
mustikkaa, puolukkaa, sananjalkaa ja metsälauhaa. Alarinteellä kasvaa paikoin valkovuokkoa, kieloa ja oravanmarjaa. Vaateliaammista lehtolajeista tavataan niukasti kevätlinnunhernettä. Harjanteen kivisellä laella on kulunut polku ja rinteellä
vanhoja metsäkoneen ajouria.

Kuva 4. Selvitysalueen kaakkoisosan harvennettua metsää.

Kuvio 5. Tiheää, kymmenmetristä koivikkoa kasvava kuvio, jossa on myös nuorta
haapaa kasvavia aloja ja kuusta sekapuuna. Aluskasvillisuudessa on harvakseltaan
korpilajistoa, mm. leskenlehteä, metsäalvejuurta ja hiirenporrasta. Kuivempien
reunojen kasvillisuus on kielovaltaista, myös ahomansikkaa ja mustikkaa on runsaasti. Kuvion pohjoisosassa on pieni korpilaikku, jonka puusto on harvennettu
viime talvena (kuva 5). Harvennusalalla on nuorta ja varttuvaa kuusikkoa sekä runsaiden hakkuutähteiden seassa siellä täällä ruoho- ja heinäkorpien lajistoa. Lajistossa on ainakin yksi Tuusulassa harvinainen kasvilaji: kaislasara, jota kasvaa
niukka esiintymä kunnanrajan tuntumassa. Laamanen & Noukka (1987) mainitsevat alueelta myös hentosaran ja korpisaran, mutta niitä ei kesällä 2018 löydetty
hakkuutähteiden seasta. Sarat ovat voineet kärsiä alueella jo aiemmin tehdyistä
hakkuusta ja hakkuuta seuranneesta suon kuivahtamisesta.
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Kuva 5. Selvitysalueen pohjoispään korvessa on tehty talvella hakkuu. Hakkuutähteet täyttävät
maanpinnan miltei kokonaan. Huomionarvoisista kasveista paikalla kasvaa vielä ainakin kaislasaraa.

Kuvio 6. Lahdenväylään rajautuva kosteapohjainen tasamaakuvio, joka on entistä
niittyä tai peltoa. Kuvio on metsittynyt, ja sen historiasta kertovat lähinnä vanhat
sarkaojat. Puustoa on harvennettu talvella voimakkaasti; jäljelle on jätetty vähän
kymmenmetrisiä koivuja ja mäntyjä. Aluskasvillisuudessa vallitsee lehtokorpien lajisto, mutta vaateliaimmat kasvit puuttuvat. Runsaita ovat mm. viitakastikka, hiirenporras, rohtovirmajuuri, leskenlehti, rönsyleinikki, mesiangervo, metsäalvejuuri, vuohenputki, jänönsalaatti ja huopaohdake. Kuvion kaakkoiskulmassa harvennusalueen reunassa on luonnontilainen avolähde, joka on vesilain suojaama
kohde (ks. alaluku 5.1).
Kuvio 7. Moreeniharjanteen länsipuolinen pieni korpialue, jonka puusto on voimakkaasti harvennettua varttuvaa kuusta ja nuorta koivua. Korpi on kuivahtanut
hakkuun jälkeen. Kasvillisuudessa on metsäalvejuurta, lillukkaa, rahkasammalia ja
hieman mustikkaa.
Kuvio 8. Varttuvaa tuoreen kankaan kuusisekametsää, jossa kasvaa kuusen lisäksi
koivua. Puusto on tiheää ja yli 20 metrin korkuista. Aluskasvillisuudessa on mustikkaa, metsäkastikkaa, sananjalkaa, kultapiiskua, kieloa ja muita tuoreen kankaan
lajeja. Kuvion eteläosassa on myös pieniä korpilaikkuja, joiden kasvilajistoon kuuluvat mm. hiirenporras ja metsäalvejuuri.
Kuvio 9. Ojittamaton korpiräme, jonka molemmilla puolilla on voimakkaasti harvennettua sekametsää. Harvennukset ulottuvat suon reunaan asti, mutta itse
räme on säilynyt hyvin lukuun ottamatta sen eteläpäätä (kuvio 10). Korpiräme on
uhanalainen luontotyyppi ja paikallisesti arvokas luontokohde (ks. alaluku 5.2).
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Kuvio 10. Hakkuun turmelema suon eteläpää. Korpirämeen eteläpään länsipuolisko on hakkuuaukealla, jossa on ajettu metsäkoneella. Suon pinta on rikkoutunut
ja kasvillisuus on täysin muuttunutta. Lajistossa on mm. keräpäävihvilää, tähtisaraa, harmaasaraa, tupasvillaa ja runsaasti koivuntaimia. Suon eteläpään itäpuolisko on voimakkaasti harvennettua, kuivahtanutta korpea, jossa alkuperäinen
suokasvillisuus on säilynyt hieman paremmin. Edustavaa suota kuviolla ei enää
ole.

4.2 Pesimälinnusto
Selvitysalueen pesimälinnustoon kuului kahden lintulaskennan perusteella ainoastaan 12 lintulajia, joita havaittiin yhteensä 23 paria (taulukko 1). Kaikki tavatut
lintulajit olivat metsälintuja. Lintujen vähyys selittyy hiljattain tehdyillä hakkuilla ja
metsien nuorella iällä. Tavatuista lajeista kuusitiainen suosii vanhoja kuusimetsiä
ja sirittäjä lehtipuuvaltaisia reheviä metsiä. Muut lajit tulevat toimeen monenlaisissa metsissä.
Kaikki pesiviksi tulkitut lintulajit olivat varpuslintuja paitsi kyyhkyihin lukeutuva sepelkyyhky. Laskennoissa ei tavattu petolintuja, kanalintuja eikä tikkoja. Kasvillisuusselvityksen aikana alueella havaittiin varpushaukka, mutta se todennäköisesti
pesi alueen ulkopuolella. Toukokuisessa lintulaskennassa kuultiin lisäksi käki ja palokärki, jotka molemmat ääntelivät selvitysalueen länsipuolella.
Taulukko 1. Koivunoksan jatkeen lintulaskennoissa vuonna 2018 havaitut lintulajit. ”Pareja” tarkoittaa laskentakartoista tulkittua alueen parimäärää.
Laji

19.5.

Hippiäinen
Kuusitiainen
Mustarastas
Pajulintu
Peippo
Punakylkirastas
Punarinta

22.6. Pareja

●

1
1

●
●
●
●
●

1
3
4

●
●
●

Laji

Punatulkku
Räkättirastas
Sepelkyyhky
Sinitiainen
Sirittäjä
Talitiainen
Yhteensä

2
1

19.5.

22.6. Pareja

●
●
●

1
2
2
1
1
2

●

●
●
●
●
●

22

4.2.1 Huomionarvoiset lintulajit
Selvitysalueen linnusto on yksipuolinen ja käsitti vain tavallisia metsälintuja.
Ainoana poikkeuksena oli punatulkku, joka on arvioitu Suomessa vaarantuneeksi
lajiksi (Tiainen ym. 2016). Punatulkku on koko Suomessa pesivä lintu, joka vierailee
talvisin pihoilla ja lintulaudoilla. Pesimäajaksi laji vetäytyy vanhoihin kuusivaltaisiin
metsiin, joissa se elelee melko huomaamattomasti. Punatulkku on vähentynyt
viime vuosikymmeninä huomattavasti. Punatulkku havaittiin 19.5.2018 selvitysalueen eteläpäässä. Paikka ei ole tyypillistä punatulkun pesimäympäristöä, mutta
pesintä alueella on silti mahdollista.
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4.2.2 Linnustolle tärkeät alueet
Lintureviirit sijaitsivat hajallaan eri puolilla selvitysaluetta. Lintureviirejä oli eniten
pohjoispään harjanteen rinteillä. Suunnittelualueella ei todettu huomattavia lintukeskittymiä, eikä sieltä voida osoittaa erityisiä linnustolle tärkeitä alueita.

4.3 Lepakot
4.3.1 Lajisto ja havaintomäärät
Kesä- ja heinäkuun maastokäynneillä ei tehty yhtään havaintoa lepakoista. Elokuun käynnillä tehtiin yksi havainto pohjanlepakosta kuvion 8 (ks. kuva 3) länsireunalla.
Pohjanlepakko on Suomen yleisin lepakkolaji. Se on sopeutumiskykyinen lepakko, joka pystyy muita lajeja paremmin hyödyntämään myös uusia, ihmisen
muokkaamia ympäristöjä. Pohjanlepakot saalistavat usein avonaisemmassa ja
monimuotoisemmassa ympäristössä kuin siipat. Metsäaukiot, peltojen tai hakkuualueiden reunat, kallioalueet, pihapiirit, puistot ja kapeat tiet ovat tavallisia
pohjanlepakon saalistuspaikkoja.

4.3.2 Tulosten tarkastelu
Selvitysalueella on vain vähän lepakoille optimaalista saalistusympäristöä, mikä
näkyy kartoituksen tuloksissa. Pääosassa alueen metsistä puusto on lepakoiden
kannalta liian nuorta ja/tai tiheää. Yleiskaavatarkkuudella tehdyssä Keravan
lepakkoselvityksessä Hagner-Wahlsten (2014) ei tehty alueelta lainkaan lepakkohavaintoja.
Lepakoille tärkeät alueet
Selvitysalueelta ei voida osoittaa lepakoille tärkeitä ruokailualueita tai siirtymä-reittejä.

5 ARVOKKAAT LUONTOKOHTEET JA NIITÄ KOSKEVAT SUOSITUKSET
Selvitysalueella tai sen välittömässä läheisyydessä ei sijaitse Natura 2000 -alueita,
valtakunnallisten luonnonsuojeluohjelmien kohteita, luonnonsuojelualueita, suojeltuja luontotyyppejä tai luonnonmuistomerkkejä.
Luontoselvityksessä ei todettu kohteita, jotka täyttäisivät luonnonsuojelulain 29
§:n mukaisten suojeltujen luontotyyppien kriteerit. Selvitysalueella ei todettu Uudellamaalla arvokkaiksi luokiteltavia LAKU-kohteita (Salminen & Aalto 2012).
Selvitysalueen keskiosassa sijaitseva lähde on vesilain 2 luvun 11 §:n mukainen
kohde ja sen lähiympäristö metsälain 10 §:n mukainen kohde. Luoteisosan suo on
uhanalaista luontotyyppiä (Raunio ym. 2008a, b) ja täyttää myös METSOohjelman kriteerit (Syrjänen ym. 2016). Kohteet on mainittu myös Keravan luontoselvityksessä (Lammi & Vauhkonen 2014).
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Kuva 6. Koivunoksan jatkeen luontokohteet. Punaisella katkoviivalla on rajattu lähteen tarvitsema suojavyöhyke, jonka sisälle ei tulisi osoittaa rakentamista. Kytömaan suosta on rajattu pois
hakkuiden turmelema eteläpää.

5.1 Kytömaan lähde
Kytömaan lähde on lähellä Lahdentietä sijaitseva (kuva 6), halkaisijaltaan noin
kolmemetrinen avolähde, jonka laskupuro virtaa Lahdentien suuntaan. Lähde on
Laamasen & Noukan (1987) mukaan Keravan suurin. Lähde on mäen rinteen
alapuolella tiheän lehtipuuston katveessa, metsittyneen niityn reunassa.
Lähde on niukkakasvinen (kuva 7), mutta sen aikanaan suoristetun laskupuron
varrella kasvaa kosteita, lähteisiä paikkoja suosivia kasvilajeja, kuten purolitukkaa,
rantaminttua, leskenlehteä, kevätlinnunsilmää, suokelttoa ja hiirenporrasta.
Kaikkein vaateliaimmat lähdekasvit puuttuvat.
Lähteen ympäristössä kasvaa runsaan 15 metrin korkuista harmaaleppää ja koivua
sekä muutama raita ja kuusi. Kauempana lähteestä sekä rinteen että entisen niityn
puolella on voimakkaasti harvennettua puustoa; vain lähteen lähiympäristö on
säästetty hakkuussa. Rinteen puolella on kymmenen metrin levyinen kostea
reunus, jossa kasvaa mm. hiirenporrasta ja valkovuokkoa. Kauempana lähteestä
rinne muuttuu tyypilliseksi tuoreeksi kangasmetsäksi.
Luonnontilaisten lähteiden muuttaminen on vesilain mukaan kiellettyä. Kytömaan
lähteessä on merkkejä vanhasta hyötykäytöstä ja myös laskupuroa on aikanaan
kaivettu. Lähde on saattanut toimia esimerkiksi karjan juottopaikkana. Vanhan
käytön jäljet ovat vähäisiä. Lähde on luonnontilaistunut, joten sitä on pidettävä
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vesilain 2 luvun 11 11:n mukaisena kohteena. Lähteen välitön lähiympäristö on
metsälain 10 §:n mukainen elinympäristö. Lähde on merkitty Keravan
yleiskaavaehdotukseen 2035 luo-alueeksi.

Kuva 7. Kytömaan lähde syyskuussa 2012 ja heinäkuussa 2018. Puusto lähteen ympärillä on hieman
vankistunut, mutta lähde on säilynyt entisellään.

Suositukset
Lähde ja sen lähiympäristö säilytetään luonnontilaisena. Puustoa ei käsitellä, eikä
lähteen rannalle tehdä rakenteita.
Lähde saa vetensä etelä- ja länsipuolella olevilta moreeni- ja kallioharjanteilta.
Lännen suunnasta pohjavettä voi päätyä lähteeseen kauempaakin. Lähteen säilyminen edellyttää myös lähiympäristön pysymistä luonnontilaisena. Kuvaan 7 on
rajattu 50‒60 metrin levyinen suojavyöhyke, jonka säilyttäminen saattaisi riittää
lähteen turvaamiseen. Vyöhyke käsittää lähteeseen viettävän rinteen eteläpuolen
kallioista harjannetta lukuun ottamatta.

5.2 Kytömaan suo
Selvitysalueen länsiosassa sijaitseva Kytömaan suo on osa laajempaa, aiemmin
seudullisesti arvokkaaksi rajattua luontokohdetta (Kytömaan moreeniselänne ja
suomaasto; Laamanen & Noukka 1987). Alue koostui suosta ja sen itä- ja koillispuolella sijaitsevasta moreeniharjanteesta sekä metsittyneeseen niittyyn rajautuvasta lehdosta ja korpialueesta. Alueen suojeluarvo on heikentynyt suon itäpuolella tehtyjen hakkuiden seurauksena. Vielä 1980-luvulla paikalla kasvaneen kuusivaltaisen metsän tilalla on nuorta, tiheäpuustoista koivikkoa ja sekametsää. Lehtokasvillisuus on hakkuiden seurauksena taantunut ja myös korpialueen luonnontila on merkittävästi heikentynyt.
Itse Kytömaan suo (kuva 6) on säilynyt ojittamattomana ja sen puustokin on säästetty hakkuissa suon eteläisintä päätä lukuun ottamatta. Suo on korpiräme, ja se
on pienestä pinta-alastaan (noin 2 ha) huolimatta Keravan laajimpia ojittamattomia soita. Suon eteläpäässä ja itäosassa on jäljellä varttunutta ja vanhaakin puustoa. Luoteisen haaran puusto on nuorta, sillä se on hakattu samoihin aikoihin kuin
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ympäristön metsäalue. Pohjoispäässä on kaksi pientä nevalaikkua, joita ympäröi
aiemmin paikalla kasvaneen kuusimetsän sijaan nuori koivikko (kuva 4).
Suosta on hyvä ja edelleenkin ajan tasalla oleva kuvaus Laamasen ja Noukan
(1987) luontoalueyhteenvedossa. Suon luonnontilaa ovat 1980-luvun jälkeen heikentäneet pohjoispään hakkuut ja eteläpäässä hiljaittain tehdyt hakkuut.
Luonnontilaiset korpirämeet ovat vähentyneet Suomessa lähinnä ojitusten takia.
Korpiräme on uhanalainen (luokka VU) luontotyyppi (Raunio ym. 2008a, b) ja suo
täyttää METSO-ohjelman kriteerit (Syrjänen ym. 2016). Kytömaan suolla ei kasva
harvinaisia kasvilajeja, mutta suo on melko hyvin säilyneen luonnontilansa vuoksi
paikallisesti arvokas luontokohde.
Suositukset
Kytömaan suo on rajattu Keravan yleiskaavaehdotukseen 2035 luo-alueeksi.
Koska suoalue kuuluu uhanalaiseen luontotyyppiin, ehdotamme että luo-rajaukseen otettaisiin mukaan koko suon säilynyt osa. Rajaus vastaisi tällöin kuvan 6 rajausta. Suon itäpuolelle jätetään vähintään 40‒50 metrin levyinen luonnontilaisen
kaltainen metsäinen suojavyöhyke.
Kytömaan suolla ei tulisi tehdä ojituksia tai puuston hakkuita. Suota voidaan käyttää esimerkiksi opetuskohteena. Mahdollinen opetus- tai virkistyskäyttö olisi hyvä
järjestää pitkospuupolkua pitkin. Suon pohjoispuolinen maasto sekä itäpuolinen
moreeniharjanne sopivat ulkoilureitin sijoituspaikaksi. Niille luontevin kulkuyhteys
olisi suon itäpuolelle säästettävää metsäkaistaa pitkin.

Kuva 8. Kytömaan suon koillispään nevaa. Kuva on vuodelta 2012.
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5.3 Huomionarvoiset lajit
Koivunoksan jatkeen selvitysalueelta ei ole tiedossa havaintoja EU:n luontodirektiivin liitteen IV(a) lajeista, erityisesti suojeltavista tai uhanalaisista lajeista tai
muista huomionarvoisista lajeista lukuun ottamatta kahta saralajia, joista vuoden
2018 selvityksessä tavattiin enää toinen.
Vuoden 2018 inventoinneissa tavattiin ns. Punaisen kirjan lajeista (Liukko ym.
2016, Rassi ym. 2010, Tiainen ym. 2016) ainoastaan punatulkku ja kaislasara. Punatulkku on luokiteltu Suomessa vaarantuneeksi (VU) lajiksi ja kaislasara on silmälläpidettävä (NT) laji.
Selvitysalueen pohjoispään pienen kaislasaraesiintymän (muutamia kymmeniä
versoja) uhkana on lähinnä kasvupaikan kuivuminen hakkuiden ja mahdollisten ojitusten seurauksena. Kasvupaikka (kuva 6) on etäällä kaavaluonnoksen mukaisesta
rakentamisesta. Alueen maankäyttö ei arviomme mukaan uhkaa kasvupaikan säilymistä.
EU:n luontodirektiivin IV(a) lajeista tehtiin vuoden 2018 selvityksessä yksi havainto
pohjanlepakosta. Lepakoiden erityinen huomioiminen maankäytön suunnittelussa
ei ole tarpeen. Liito-oravaa ei ole tavattu alueelta aiemmassa selvityksessä (Keiron
2010) eikä alueella ole lajille hyvin sopivaa elinympäristöä. Koivunoksan jatkeen
alueella ei ole muille luontodirektiivin liitteen IV(a) lajeille sopivia elinympäristöjä.
Selvitysalueella ei arvioitu olevan muita huomionarvoisten lajien kannalta tärkeitä
elinympäristöjä kuin edellä todetut arvokkaat luontokohteet.
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