LIITE 5 / s1

Raportin numero:
PR4302‐Y01

Tilaaja:
Keravan kaupunki
Kristiina Pasula

Päiväys:
5.9.2017

PIHA‐ALUEEN MELUTASOMITTAUS
Marttilan päiväkoti / Tiilitehtaankatu 10, Kerava

Kirjoittanut:
Aleksi Öyry
Nuorempi suunnittelija, TkK
puh. 040 8257602
aleksi.oyry@promethor.fi

Tarkastanut:
Jani Kankare
Toimitusjohtaja, FM
puh. 040 574 0028
jani.kankare@promethor.fi

HELSINKI

TURKU

Viikinportti 4 B 18
00790 Helsinki
puh. 050 377 6565

Rautakatu 5 A
20520 Turku
puh. 050 570 3476

etu.suku@promethor.fi
www.promethor.fi

Y‐tunnus: 0996539‐4
Kotipaikka: Turku

LIITE 5 / s2
Piha‐alueen melutasomittaus
Marttilan päiväkoti / Tiilitehtaankatu 10, Kerava

PR4302‐Y01
5.9.2017

Sisällysluettelo
1
2
3
4
5
6
7
8
9

Johdanto ............................................................................................................................................... 3
Mittausmenetelmät.............................................................................................................................. 3
Mittauslaitteet ...................................................................................................................................... 4
Sääolosuhteet ....................................................................................................................................... 4
Ohjearvo ............................................................................................................................................... 4
Mittaustulokset .................................................................................................................................... 4
Tulosten tarkastelu ............................................................................................................................... 5
Kirjallisuus ............................................................................................................................................. 5
Lisätietoa .............................................................................................................................................. 5

2/5

LIITE 5 / s3
Piha‐alueen melutasomittaus
Marttilan päiväkoti / Tiilitehtaankatu 10, Kerava

1

PR4302‐Y01
5.9.2017

JOHDANTO

Osoitteessa Tiilitehtaankatu 10, Kerava, toimii Marttilan päiväkoti määräaikaisella luvalla. Päiväkodin
piha‐ ja leikkialueella mitattiin 18.7.2017 Keravan kaupungin toimeksiannosta juna‐ ja lentoliikenteen
aiheuttamaa melutasoa. Tässä raportissa esitetään mittaustulokset, ‐menetelmät ja ‐laitteet. Mittaustu‐
loksia verrataan valtioneuvoston päätöksessä (993/1992) annettuihin ohjearvoihin.
Mittaukset teki Aleksi Öyry. Raportin ovat laatineet Aleksi Öyry ja Kimmo Kokki.
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MITTAUSMENETELMÄT

Liikennemelumittaukset tehtiin ja tulokset laskettiin soveltaen mittausohjetta ”Ympäristömelun mittaa‐
minen (Ympäristöministeriö, 1995)”. Mittaukset tehtiin piha‐ ja leikkialueella. Mittauspisteet on esitetty
kartalla kuvassa 1.
Lentoliikenteen lähestymisreitit vaihtelevat tuulen suunnan mukaan, jolloin lentoliikenteen melun nor‐
malisointi on hankalaa tai mahdotonta. Tämän vuoksi mittaukset tehtiin lyhyen 15...30 minuutin mittaus‐
jakson sijasta pitkäaikaisena kolmen tunnin keskiäänitasomittauksena klo 10:36–13:36 välillä, jolloin tulos
itsessään kuvaa varsin luotettavasti päiväajan keskiäänitasoa.

Kuva 1. Mittauspisteiden sijainnit. Satelliittikuvasta poiketen MP1 & MP2 alueella sijaitsi mittaushetkel‐
lä aidattu leikkialue.
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MITTAUSLAITTEET

Mittauksissa käytettiin seuraavaa kalustoa:
– tarkkuusäänitasomittari Rion NL‐52
– tarkkuusäänitasomittarit Rion NL‐21
– kalibraattori B&K Type 4231.
Äänitasomittarien kalibrointi tarkistettiin ennen mittausta ja mittauksen jälkeen.
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SÄÄOLOSUHTEET

Mittaajaan tekemien havaintojen mukaan mittauksen aikana vallitsi:
– 0–2 m/s länsituuli,
– lämpötila 20 °C ja
– pilvisyys 7/8.
Mittauksen aikana sääolosuhteet olivat ympäristömelun mittausohjeen mukaan edustavat.
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OHJEARVO

Valtioneuvoston päätöksessä 993/1992 on annettu ulkoalueiden melutason ohjearvot (taulukko 1). Oh‐
jearvot on annettu ekvivalentti‐ eli keskiäänitasoina. Kohde on päiväkoti ja tarkastelujakso päiväaika klo
7–22.
Taulukko 1.

Ulkoalueiden keskiäänitason LAeq ohjearvo.
A‐painotettu keskiäänitaso LAeq

Alueen käyttötarkoitus

Klo 7–22

Asumiseen käytettävät alueet, virkistysalueet taajamissa ja taajamien välittö‐
mässä läheisyydessä, hoito‐ ja oppilaitoksia palvelevat alueet
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55 dB

MITTAUSTULOKSET

Taulukossa 2 on esitetty mitatut juna‐ ja lentoliikenteen aiheuttamat kolmen tunnin keskiäänitasot.
Taulukko 2.

Juna‐ ja lentoliikenteen aiheuttamat kolmen tunnin keskiäänitasot.

Mittauspiste
MP1, leikkialue

Keskiäänitaso LAeq,3h
57 dB

MP2, leikkialue

56 dB

MP3, piha‐alue

54 dB

Melu ei ollut luonteeltaan impulssimaista tai kapeakaistaista.
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TULOSTEN TARKASTELU

Mittauspisteet 1 ja 2 (olemassa oleva leikkipaikka)
Olemassa olevalla leikkialueella (MP1 ja MP2) mitatut keskiäänitasot LAeq,3h = 56…57 dB eivät täytä (ylittä‐
vät) valtioneuvoston päätöksessä 993/1992 esitettyä päiväajan keskiäänitason ohjearvoa 55 dB.
Mittauspisteissä 1 ja 2 juna‐ ja lentoliikenteen aiheuttama melu oli hallitsevaa, joista lentoliikenne oli
merkitsevämpi. Mittaustuloksien ja mittauksessa tehtyjen havaintojen mukaan junaliikenne kasvattaa
melun kokonaistasoa noin 1–2 dB. Pelkän lentoliikenteen aiheuttama melutaso on arviolta noin 55 dB.
Toisilla tuulen suunnilla, lentokoneiden lähestymisreittien ollessa eri, on mahdollista, että lentoliikenteen
aiheuttama melutaso voi vaihdella ja olla hieman nyt mitattua suurempi tai pienempi.
Junaradan läheisyydessä sijaitsee nykyisin meluaita. Leikkipaikan melutasoa voidaan pienentää meluai‐
dalla, joka rakennetaan suojattavan leikkialueen välittömään läheisyyteen. Meluaidalla junaliikenteen
aiheuttamaa melutasoa saadaan pienennettyä karkeasti arvioiden noin 4–8 desibeliä aidan korkeudesta
ja pituudesta riippuen. Meluaidan rakentamisen jälkeen lentoliikenteen aiheuttama melu on selvästi
merkitsevin ja mittaustulosten perusteella suojatullakin piha‐alueella päiväajan keskiäänitaso on noin 55
dB eli ohjearvon suuruinen. Lentoliikenteen melua voidaan torjua osalla piha‐aluetta katoksen avulla.
Mittauspiste 3 (mahdollinen uusi leikkipaikan sijainti)
Uudella leikkipiha‐alueella mitattu (MP3) keskiäänitaso LAeq,3h = 54 dB täyttää (ei ylitä) valtioneuvoston
päätöksessä 993/1992 esitetyn päiväajan keskiäänitason ohjearvon 55 dB.
Mittauspisteessä 3 juna‐ ja lentoliikenteen aiheuttama melu oli hallitsevaa. Lentokoneiden lähestymis‐
reitti mittauksen aikana kulki päiväkotirakennuksen pohjoispuolella, jolloin rakennus vaimensi osittain
lentoliikenteen aiheuttamaa melua.
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KIRJALLISUUS

[1] Ympäristömelun mittaaminen, ohje 1 1995, Ympäristöministeriö. Helsinki 1995.
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Kimmo Kokki
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Asiakas:
Kohde:
Projektinumero:
pvm: , näytteenottaja
Laboratorioanalyysit: metallit ja puolimetallit 2

Kenttämittaukset

FCG1

Hm

5

100

60

200

-

2

5

0,5

1
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100

100

60

50

200

100

200

750

400

-
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100
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2 500
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-

2 500
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1 000
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1 000

1 000

2 500

2 500

1 000

2 500

10 000

161

1722

pinnalla tiiltä, betonia, lasia, rautaa

5

33

100

3282

413

Hk, Sr, Ki
Hk, Sr, Ki
Kallio
FCG2

Hm, Hk

FCG3

Hm

pinnalla 2cm humusta, ei näytettä

Hk, Sr, Ki

tiiltä ja betonia

413

pinnalla tiiltä, betonia

Hk, Sr, Si, Ki moreenimaa, tiivis
Kivi tai kallio tiivis
222

201

Hk, Sr, Ki, Si tiivis
FCG4

Hm

FCG5

Hm, Hk

ei näytettä

Hk, Sr, Ki
Kallio
Si, Hk
Kallio
FCG6

14

Hm, Hk

78

Hk, Si
Kallio
FCG7
FCG8

Sa

hieman tiilenpaloja

Sa

tiivis

Sa, Hm

tiiltä ja betonia, n. 1m betoniputki

Sa

tiivis

FCG9

18

224

FCG10

FCG11

Sa, Hm

FCG12

FCG13

Sa

tiivis

Hm, Hk

tiiltä, betonia, pinnalla muovia, styrox, puuta

Sa

tiivis

Hm, Hk, Sa pinnalla muovi- ja puujätettä
Sa

X

XXX
XXXX

tiivis

249

22

106

461

112
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VUORELA, KLONDYKE JA KUMITEHTAAN YMPÄRISTÖ, ASEMAKAAVAMUUTOS (2247)
ASEMAKAAVAN VIREILLETULOVAIHEESSA SAATUJEN LAUSUNTOJEN JA MIELIPITEIDEN
KOOSTE SEKÄ VASTINEET NIIHIN
LAUSUNNOT
1. Sinebrychoff
Suunniteltavan asemakaavan Sinebrychoffia lähin reuna sijaitsee
välittömäsi tuotantolaitoksemme vastapäätä Alikeravantien toisella
puolella arviomme mukaan noin 150 metrin etäisyydellä Sinebrychoffin
tuotantolaitoksen ammoniakkisäiliöistä. Tuotannossamme joudutaan
käyttämään ammoniakkia muun muassa prosessijäähdytykseen.
Ammoniakki on vapaaksi päästessään hengenvaarallinen kemikaali.
Sinebrychoffin sisäisissä ja pelastusviranomaisten hyväksymissä
pelastusohjeissa todetaan, että suuren ammoniakkivuodon tapahtuessa,
tulee väestö eristää onnettomuusalueesta 550 metrin säteellä kaikkiin
suuntiin ja kilometrin säteellä kehottaa väestöä suojautumaan
sisätiloihin, sulkemaan ikkunat ja ovet sekä pysäyttämään
ilmanvaihtolaitteet.
Ajankohtainen Vuorelan, Klondyken ja Kumitehtaankadun ympäristön
asemakaavan muutosehdotuksen (2274) kohteena oleva alue sijaitsee
pääosin pelastussuunnitelmassa esitetyn turvaetäisyyden sisällä.
Yleiskaavaehdotuksen 2035 mukaan aluetta ei ole merkitty
asuntoalueeksi (A). Siitä huolimatta alueella on jotakin asuinrakennuksia
Vuorelanmäellä ja sen eteläpuolella.
Pidämme tärkeänä, että teollisuus ja kotitaloudet sijaitsevat riittävän
etäällä toisistaan, jotta molempien relevantit intressit tulevat oikein
huomioiduiksi. Edellämainitun onnettomuusriskin lisäksi viihtyvyyttä
voivat heikentää melu ja liikenne sekä vierteen valmistuksesta ja
käymisestä aiheutuvat ajoittaiset hajut.
Haluamme toiminnallamme edistää niin Keravan menestystä kuin sen
asukkaiden hyvinvointia. Sinebrychoff kannattaa asemakaavan
muutosta:
1. Asemakaavamuutoksella (2247) vahvistetaan alueen
teollisuusluonnetta.
2. Aluetta ei ole merkitty asuinalueeksi (A). Alueelle ei näin ollen
sijoiteta uusia asuinrakennuksia, ei myöskään päiväkoteja, kouluja tai
muita vastaavia herkkiä kohtia. Alueella jo olevia asuinrakennuksia ei
laajenneta eikä korvata uusilla niiden poistuessa käytöstä.
3. Asemakaavamuutoksella ei aiheuteta Sinebrychoffille lisää rajoituksia
tai ehtoja ympäristölupaharkinnan yhteydessä.
Vastine:
Asemakaavamuutoksessa ei kaavoiteta lisää asumista alueelle.
Talonmiesasuntojen rakentamismahdollisuus poistetaan
asemakaavasta.
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Asemakaavalla mahdollistetaan Marttilan päiväkodin pysyvä
sijoittaminen Tiilitehtaan kadun päässä sijaitsevaan kaupungin
omistamaan toimistorakennukseen. Päiväkoti on toiminut tähän saakka
tilapäisenä, mutta lasten vanhemmilta saadun palautteen perusteella
päiväkoti aiotaan vakinaistaa. Päiväkoti sijaitsee yli 550 metrin
etäisyydellä Sinebrychoffin tontista.
2. Elisa Oyj
Elisa Oyj:lla sijaitsee kaapelireittejä ja jakamoja suunnittelualueella, jotka
yhtiö toivoo otettavan huomioon asemakaavan suunnittelussa. Muutoin
yhtiöllä ei ole lausuttavaa suunnitelmaan.
Vastine:
Asemakaavanluonnoksen ratkaisuista ei aiheudu erityistä haittaa Elisa
Oyj:n kaapeleihin. Kaapelit on huomioitu suunnittelussa.

3. TeliaSonera
TeliaSoneralla on alueella kaapeleita oheisen kaavion mukaisesti.
Vastine:
Asemakaavanluonnoksen ratkaisuista ei aiheudu erityistä haittaa Elisa
Oyj:n kaapeleihin. Kaapelit on huomioitu suunnittelussa.

4. Keravan Energia
Verkkoliiketoiminta:
Alueella sijaitsee jakelumuuntamoita (Liite 1, siniset neliö symbolit,
joiden sisällä ruudukko tai rasti), 20kV kaapeleita (Liite 1 oranssit viivat),
0,4kV jakokaappeja(Liite 1 turkoosit suorakulmiot) ja 0,4kV kaapeleita
(Liite 1 vihreät viivat). Sijainnit ovat suuntaa-antavia, ei tarkemitattuja.
Tuotantoliiketoiminta:
Suunnittelualueella sijaitsee Keravan Energian kaukolämpö- ja
maakaasujohtoja. Nämä tulee ottaa huomioon asemakaavan
uudistamistyössä.
Vastine:
Keravan Energian kaapelit ja muuntamot on huomioitu suunnittelussa.
Luonnoksessa tonteille ulottuvat jakelumuuntamot ovat merkitty et-1
alueiksi ja tonttien läpi kulkevat maakaapelit ovat merkitty tonteille
rasitteina. Telatehtaanpolkua on luonnoksessa levennetty
pohjoissuuntaan, jotta kaapelit mahtuvat katualueelle.

5. Keski-Uudenmaan ympäristökeskus
Kaavan valmistelussa ja vaikutusten arvioinnissa tulee ottaa huomioon
myös Nokian kumitehtaan vanha kaatopaikka, joka sijaitsee alueen
eteläosassa Nissinojan varressa. Ympäristökeskuksella on tarvittaessa
asiaa koskevat aiemmat selvitykset.
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Kaavassa on tarkoitus tarkastella myös hulevesien
kuivattamista/pidättämistä, mikä on erittäin hyvä ja tarpeellinen asia jo
pelkästään Nissinojan tulvimisherkkyyden vuoksi. Olisi hyvä jos
hulevesinäkökulma voisi olla osana suunnittelua jo alusta asti.
Alueen tärkeimmät luontoarvot liittyvät Klondyken lammen itäreunalla
sijaitsevaan puistoalueeseen, mikä on syytä ottaa huomion alueen
suunnittelussa.
Vastine:
Luonnokseen laadittu määräys KYTY-4 pitää sisällään pilaantuneiden
maa-alueiden kunnostamisvelvoitteen ennen rakentamista.
Suunnittelualueen eteläosan puistoalueelle on myös merkitty
puhdistettava / kunnostettava maa-alue merkintä. Merkinnän mukaan
maaperä on tutkittava ja tarvittaessa puhdistettava ennen rakentamista.
Hulevesien kuivattaminen ja pidättäminen on huomioitu
asemakaavaluonnoksessa. Kaavan alueelle on merkitty kaksi Nissinojaan
liittyvää hulevesien tasausallasta. Toinen näistä on nykyinen Klondyketalon takana oleva hulevesiallas.
Klondyken altaan itäpuolella oleva metsikkö on osoitettu
kaavaluonnoksessa puistoalueeksi.
6. Keravan ympäristönsuojeluyhdistys
Alueen läpi kulkevaa kevyen liikenteen reittiä (Kumitehtaanpolku Nahkimonkuja) sekä Nissinojan vartta tulisi kehittää luontokohteena tai
puistona, Reittiä voisi myöhemmin jatkaa etelään päin kohti
Karhuntassuntien alikulkua. Nissinojaan liittyvästä lammesta vanhan
tehdaskiinteistön takana saisi vähällä siistimisellä hyvän luontokohteen.
Kevyen liikenteen yhteyttä Savion asemalta suoraan itään tulisi
helpottaa.
Vastine:
Kumitehtaanpolku sekä Nissinojan varsi on luonnoksessa kaavoitettu
puistoksi. Kumitehtaanpolun päästä pääsee jatkossa suoraan
Karhuntassuntielle. Kaavaluonnoksessa osoitetaan katuja ja kevyen
liikenteen reitti Kumitehtaanpolun päästä Karhuntassuntielle.
Klondyken lampi ja maata noin 30 metriä idänsuuntaan on osoitettu
kaavaluonnoksessa puistoksi VL.
Savion rautatieseisakkeen jalankululle ja polkupyöräilylle tarkoitetun
kadun aluetta on laajennettu. Suoraan itään päin jalankulkua ja
pyöräilyä ei voi helpottaa, koska nykyinen yhteys kulkee rasitteena
yksityisen omistuksessa olevan kiinteistön läpi.
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7. Museovirasto
Kaava-alueelta ei tunneta Museovirastolla käytettävissä olevien tietojen
perusteella muinaismuistolain (295/1963) tarkoittamia ja rauhoittamia
kiinteitä muinaisjäännöksiä. Tiedot perustuvat alueelta vuosina 1997–
2003 tehtyyn Keravan inventointiin (Keravan museo/ Matti Nieminen
2003) ja vuosina 2013–2014 yleiskaavaa varten tehtyyn Keravan
kaupungin tunnettujen muinaisjäännösten tarkistusinventointiin
(Keravan kaupunki/ Olli Kunnas 2014).
Jo tehdyt inventoinnit eivät kuitenkaan anna kattavaa kuvaa Keravan
muinaisjäännöksistä. Arkeologisen kulttuuriperinnön suojelun kannalta
olisi hyvä, jos vuosina 2013–2014 tehtyä tunnettujen muinaisjäännösten
tarkkuusinventointia vielä täydennettäisiin aiemmin tuntemattomien
kohteiden yleisinventoinnilla. Täydennysinventoinnin tekeminen olisi
tarpeellista, koska vuonna 2003 valmistunut Keravan museon teettämä
perusinventointi ei täytä nykyisiä arkeologisille inventoinneille
asetettuja kriteereitä.
Koska asemakaavan 2247 alue on kuitenkin jo nykyisin verrattain
tiheään rakennettu, ei uusien, aiemmin tuntemattomien
muinaisjäännösten löytyminen sieltä ole todennäköistä. Museovirastolla
ei näin ollen ole kaavahankkeeseen kommentoitavaa. Kaavahanketta ei
myöskään ole tarpeen lähettää Museovirastoon lausuttavaksi sen
jatkokäsittelyvaiheissa.
Rakennetun kulttuuriympäristön ja maiseman osalta kaavahankkeesta
lausuu Museoviraston ja maakuntamuseon välisen yhteistyösopimuksen
perusteella Keski-Uudenmaan maakuntamuseo.
Vastine:
Merkitään tiedoksi.

8. Keski-Uudenmaan maakuntamuseo
Nyt esillä oleva asemakaavamuutos kohdistuu Keravan 9. Alikeravan
kaupunginosassa sijaitsevaan alueeseen, johon kuuluu Klondyken alue
ja Tiilitehtaankadun ja Alikeravantien kulmauksen luoteispuolelle jäävä
vyöhyke Vuorelanmäen varren kortteleihin asti. Uudenmaan 8.11.2006
vahvistetussa maakuntakaavassa ja Uudenmaan maakuntavaltuuston
30.10.2014 hyväksymässä Uudenmaan 2. vaihemaakuntakaavassa
suunnittelualue on taajamatoimintojen aluetta ja Tehtaanmäen ja
Klondyken alue on määritelty kulttuuriympäristön vaalimisen kannalta
tärkeäksi alueeksi. Voimassa olevassa yleiskaavassa (YK4 KerCa)
suunnittelualue on merkitty virkistysalueeksi, mutta vireillä olevassa
koko Keravaa koskevassa Keravan yleiskaava 2035:n luonnoksessa
suunnittelualue on osoitettu työpaikka- sekä teollisuus- ja
varastoalueeksi.
Vuorelan, Klondyken ja Kumitehtaankadun ympäristön
asemakaavanmuutoksen tavoitteeksi on asetettu suunnittelualueen
asemakaavojen linjaaminen valmisteilla olevan Keravan kaupungin
yleiskaava 2035 tavoitteiden ja sen nähtävillä olleen luonnoksen
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mukaiseksi. Suunnittelualueelle kohdistuva lentomelu ja ympäröivä
teollisuus vaikuttavat alueen suunnitteluun ja asettavat ehtoja
suunnittelualueen eri osille sopiville käyttötarkoituksille. Toisaalta myös
alueella oleva asutus voi rajoittaa suunnittelualueen teollisen toiminnan
luonnetta. Maakuntamuseo näkee tärkeänä tavoitteena myös erityisesti
entisen kumitehtaan alueen kulttuurihistoriallisten ja
rakennustaiteellisten arvojen huomioon ottamisen. Tämä tarkoittaa
alueella sijaitsevien rakennusten ja ympäristöjen asianmukaista
merkintää ja määräyksiä myös suojelunäkökulmasta.
Suunnittelualueen olemassa olevasta rakennuskannasta näkyvin on
alueen länsiosaa hallitseva nykyisin Klondyken nimellä tunnettu Kumitehtaantie 5:ssä sijaitseva vanha kumitehtaan kokonaisuus. Alueen
historia liittyy ennen kaikkea alueella vuosina 1876–1894 toimineeseen
Suomen ensimmäiseen sementtitehtaaseen ja sen paikalla jatkaneiden
yritysten vaiheisiin. Sementtitehtaan paikalle muutti ensin Savion
Nahkatehdas / Oy Nahkimo Ab, joka myös ennen vuotta 1919
päättynyttä toimintaansa rakennutti tehtaalle lisätilaa. Nahkimon
toiminnan päätyttyä rakennuksiin sijoittui vuonna 1927 Savion
Kumitehdas Oy, jonka toimesta tehdasta laajennettiin 1920-luvun
kuluessa. Savion Kumitehtaan osti vuonna 1932 nokialainen Suomen
Gummitehdas Oy. Se siirsi osan tuotannostaan Savion tehtaaseen
vuonna 1935, jolloin myös tehdasrakennusta ryhdyttiin laajentamaan.
Laajennus- ja muutostöitä tehtiin eri vuosikymmenten kuluessa aina
1960-luvulle asti. Kumiteollisuus loppui Saviolla 1980-luvun puolivälissä,
minkä jälkeen tehtaan laajoja tiloja muokattu useiden toimijoiden,
lähinnä pienyritysten ja pienteollisuuden erilaisiin tarkoituksiin.
Vuorelanmäen alueella sijaitsee 2000-luvulla rakennettuja asuintaloja
ja Keravan Suojakotiyhdistyksen asumisyksikköön kuuluvia asuintaloja
sekä Telatehtaanpolku 1:ssä sijaitsevat 1910- ja 1920-luvun
asuinrakennukset piharakennuksineen. Nahkimokujan,
Telatehtaanpolun ja Posliinitehtaankadun väliin jäävällä alueella sijaitsee
muutamia 2000- luvulla rakennettuja paritaloja ja luhtitaloja ja näiden
pohjoispuolella Nahkimokuja 5:ssä sijaitseva 1920-luvun
mansardikattoinen huvila piharakennuksineen. Nahkimokujan ja
Telatehtaan kulmauksessa seisoo myös kellokupolikattoinen,
julkisivuiltaan rapattu ja valkoiseksi maalattu muuntamo. Tätä
muuntamomallia näkee vain Keski-Uudellamaalla. Mallin suunnitteli
Tuusulan sähkölaitoksen silloinen johtaja Lauri Lindberg vuonna 1930.
Muun suunnittelualueen rakennuskannan muodostavat lähinnä
Alikeravantien länsipuolella sijaitsevat teollisuuskiinteistöt
ja –hallit.
Nyt esillä olevan suunnittelualueen rakennuskanta on rakentunut yli
sadan vuoden kuluessa hyvin erilaisiin käyttötarkoituksiin ja on siten
ajallisesti kerroksista ja ilmeeltään huomattavan moninaista. Vanhan
kumitehtaan lisäksi Keravan rakennuskulttuurin inventointi ja
kulttuuriympäristön hoitosuunnitelmassa (Keravan kaupunki &
Arkkitehtitoimisto Lehto Peltonen Valkama, 203) alueelta on inventoitu
ja arvotettu juuri Telatehtaanpolku 1:ssä sijaitsevat 1910- ja 1920-luvun
asuinrakennukset piharakennuksineen ja Nahkimokuja 5:ssä sijaitseva
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1920-luvun mansardikattoinen huvila piharakennuksineen sekä
Nahkimokujan varrella sijaitseva tornimuuntaja. Rakennukset on
arvotettu historiallisin perustein ja erityisesti juuri Tiilitehtaanmäen
vanhaan työväenasuntojen ryhmään kuuluneina kohteina ja osana
maakunnallisesti merkittävää kulttuuriympäristöä. Hoitosuosituksen
mukaan asuinrakennuksia tulisi hoitaa rakennusten ja pihan
kulttuurihistorialliset arvot säilyttäen. Maakuntamuseolla ei kuitenkaan
ole tietoa rakennusten nykyisestä kunnosta, vaan tiedot
suunnittelualueen vanhimmasta rakennuskannasta ovat hajanaiset ja
puutteelliset. Maakuntamuseon näkemyksen mukaan alueen
olemassa olevasta rakennuskannasta tarvitaan riittävät lähtötiedot, jotta
suunnittelualueen vanhinta rakennuskantaa edustavien kohteiden
osalta on mahdollista arvioida niihin sisältyvät kulttuurihistorialliset
arvot ja asettaa mahdolliset suojelutavoitteet. Vanha nahkatehdas on
kuitenkin maakunnallisesti arvokas ja Keravan paikallishistoriassa
kulttuurihistoriallisesti poikkeuksellisen merkittävä kohde.
Maakuntamuseo esittääkin, että asemakaavan laadinnan ja sen
ohjaamien tulevien korjausten ja mahdollisten muutosten lähtötiedoksi
tehdaskokonaisuudesta teetettäisiin asianmukainen
rakennushistoriallinen selvitys.
Keski-Uudenmaan maakuntamuseo pitää Vuorelan, Klondyken ja
Kumitehtaankadun ympäristöä koskevan asemakaavan muutokselle
asetettuja tavoitteita periaatteiltaan mahdollisena. Alueelle
kaavoitettavissa erityyppisissä toiminnoissa ja rakentamisessa tulee
yhtenä keskeisenä lähtökohtana ottaa huomioon alueen kuuluminen ja
rajautuminen maakunnallisesti merkittävään kulttuuriympäristöön.
Keski-Uudenmaan maakuntamuseo haluaa olla asemakaavamuutoksen
jatkotyössä mukana arvioimassa kulttuurihistoriallisesti arvokkaiden
rakennusten ja niiden ympäristön suojelutavoitteita ja niiden mukaisia
kaavamääräyksiä. Asianmukaiset määräykset ovat keskeinen väline, jolla
ohjataan myös kaava-alueen kulttuurihistoriallisesti arvokkaan
rakennuskannan tulevaa käyttöä ja rakennuksissa tehtäviä korjauksia ja
muutoksia niin, että kullekin osa-alueelle ominainen luonne ja sillä
sijaitsevien rakennusten ominaispiirteet saadaan säilymään. Tavoitteena
tulee aina olla rakennusten omistajien tietoisuuden lisääminen ja
kannustaminen rakennusten ominaispiirteitä ja alkuperäisyyttä
vaalivaan kunnostustyöhön. Keski-Uudenmaan maakuntamuseolla ei ole
muuta huomautettavaa Keravan Vuorelan, Klondyken ja
Kumitehtaankadun ympäristöä koskevan asemakaavan muutoksen
osallistumis- ja arviointisuunnitelmaan.
Museovirasto lausuu arkeologisen kulttuuriperinnön vaalimisen näkökulmasta.
Vastine:
Kaavamuutosaluetta on muutettu luonnosvaiheessa. Nahkimokujan,
Telatehtaanpolun ja Posliinitehtaankadun väliin jäävällä alueella
sijaitsevat rakennetut asuinrakennusten korttelialueet sekä Keravan
Suojakotiyhdistyksen rakennettu alue ja Nahkimokuja 5 alueet rajattiin
kaavamuutosalueen ulkopuolelle. Kaavamuutoksessa ei oteta kantaa
alueisiin.

LIITE 7 / s7

Telatehtaanpolku 1:ssä ei ole olemassa rakennuksia, vaan tontti on
nykyään rakentamaton. Telatehtaanpolku 1 on kaavaluonnoksessa
merkitty lähivirkistysalueeksi. Nahkimokujan päädyssä sijaitsevan
vanhan muuntamo on luonnoksessa merkitty suojeltavaksi kohteeksi.
Klondyke-talo on suojeltu voimassa olevassa asemakaavassa.
Kaavamääräyksen mukaan Kumitehtaan kulttuurihistorialliset arvot
tulee säilyttää muutos- ja lisärakentamisen yhteydessä.
Uudisrakentamisen tulee olla sopusoinnussa kulttuurihistoriallisesti
arvokkaan ympäristön kanssa. Klondyketalon asemakaavan
muuttamiselle ja suojelumääräysten tarkentamiselle ei ole pakottavaa
tarvetta.
Kumitehdasta ympäröivien korttelialueiden kaavamääräyksissä on
otettu huomioon arvokas Kumitehtaan ympäristö. Uudet rakennukset
tulee sovittaa arvokkaaseen ympäristöönsä.

9. Keravan Vammaisneuvosto
Tällä hetkellä voimassaolevat asemakaavat eivät ole
yleiskaavaehdotuksen 2035 (YK6) mukaisia. Kaavoitusta joudutaan
suunnittelemaan olosuhteissa, joissa on melkoisesti
rajoituksia: alue on lentomelualuetta. Yleiskaavassa 2035 se on merkitty
teollisuus-ja varastoalueeksi ja Klondyken kohdalla työpaikka-alueeksi.
Asemakaavamuutoksen yhteydessä tutkitaan myös sadevesien
kuivatusta ja liikennejärjestelyjä. Sinebrychoffin tehtaalla on prosesseissa
käytetyn ammoniakin vuoksi varoalue, minkä sisällä ei voi olla
asutusta. Asutus asettaa teollisille toimijoille ehtoja
ympäristölupaharkinnan yhteydessä. Klondyken rakennuskokonaisuus on
rakennus-ja kulttuurihistoriallisesti arvokas. Alueen
omistus jakautuu kaupungin ja yksityisten kesken. Suunnittelualueella on
voimassa neljä eri asemakaavaa. On selvää, että kysymyksessä on
melkoisen kompleksinen kokonaisuus, jonka saattaminen yhtenäisen
kaavan muotoon on haasteellinen tehtävä.
Suunnittelu on vielä alkutekijöissään. Vammaisneuvosto esittääkin siksi
vain yleisiä näkökohtia: esteettömyyteen tulisi kiinnittää huomiota.
Alueella on parkkipaikkoja, mutta parkkialueelta nousu Klondyken
kiinteistöön on melko jyrkkä ja muodostuu ongelmaksi
liikkumiskyvyiltään heikkovoimaisille kansalaisille. Voiko näille
nousukulmille tehdä jotakin, mikä helpottaisi liikkumista ja alueen
saavutettavuutta?
Yhteydet Savion asemalta alueelle tulisi tarkastella kriittisesti. Siellä on
kohtia joissa liikkuminen saattaa olla hankalaa.
Alikulkutunneli on pimeä ja siinäkin on nousua, joka saattaa olla liian
jyrkkä. Asia olisi tutkittava.
Liikenneyhteydet tulisi kartoittaa kriittisesti, erityisesti siltä osin mikä
koskee sisäänajoa alueelle ja sieltä ulos. Ovatko risteykset riittävän
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selkeitä? Onko alueelle mahdollisesti myöhemmin tulossa myös raskasta
liikennettä?
Kulttuuri-ja rakennushistorialliset arvot tulisi ottaa huomioon, samoin
kuin alueen luontoarvot. Kerava tarvitsee työpaikkoja, joten myös
taloudellis-tuotannolliset arvot tulisi pitää mielessä.
Vastine:
Pysäköintipaikan nousukulmien korjaamiselle ei löydy realistisia keinoja.
Myöskään Savion rautatieseisakkeen alikulun luiskien kaltevuutta ei
voida muuttaa investoinnin hinnan ja tilanpuutteen vuoksi.
Savion aseman alikulkutunneli sijaitsee suunniteltavan alueen
ulkopuolella, eikä sitä nykyisen kaavamuutosalueen laajuuden ja
vaativuuden takia ole tarkoituksen mukaista ottaa mukaan tähän
kaavahankkeeseen.
Savion rautatieseisakkeen jalankulun ja polkupyöräilyn aluetta on
laajennettu, jotta yhteydet voidaan turvata jatkossakin. Ne ovat
voimassa olevassa kaavassa liian kapeita ja osa niiden alueista on
korttelia sekä yksityisessä omistuksessa. Myöskään yhteyttä
Tehtaanmäelle ei ollut osoitettu.
Kaavoituksen yhteydessä tehdyssä liikennesuunnittelussa kiinnitetään
huomioita risteyksien näkemäalueisiin ja liikenneyhteyksiin sekä
katualueiden laajuuksiin.
Suunnittelualueelle on kaavoitettu runsaasti puistoa, joka parantaa
alueen luonnonarvojen säilymistä. Nahkimokujan päädyssä oleva vanha
muuntamo on luonnoksessa merkitty suojeltavaksi rakennukseksi.

10. Turvallisuus- ja kemikaalivirasto Tukes
Tukes toteaa, että alueen vieressä Alikeravantien itäpuolella sijaitsee
Sinebrychoff Supply Company Oy, jonka mahdolliset ammoniakkipäästöt
voivat vaikuttaa alueen asukkaisiin ja toimintoihin. Tukes suosittelee,
ettei alueelle sijoiteta niin sanottuja herkkiä kohteita, kuten päiväkoteja
tai muita isoja kokoontumistiloja.
Tukesilla ei ole muuta huomautettavaa lausuntopyynnön johdosta.
Vastine:
Asemakaavamuutoksessa ei osoiteta asuntoja alueelle. Nykyisten
työpaikkatonttien kaavoista poistetaan mahdollisuus ns.
talonmiesasuntoon.
Asemakaavalla mahdollistetaan Marttilan päiväkodin pysyvä
sijoittaminen Tiilitehtaan kadun päässä sijaitsevaan kaupungin
omistamaan toimistorakennukseen. Päiväkoti on toiminut tähän saakka
tilapäisenä, mutta lasten vanhemmilta saadun palautteen perusteella
päiväkoti aiotaan vakinaistaa. Päiväkoti sijaitsee yli 550 metrin
etäisyydellä Sinebrychoffin tontista.
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Mikäli Sinebrychoffin tehtaalla sattuisi vakava ammoniakkivuoto, pitäisi
päiväkodin lasten ja henkilöstön Sinebrychoffin pelastusohjeiden
mukaan suojautua sisätiloihin.

11. Kaupunkitekniikka –liikelaitoksen johtokunta
Johtokunta ilmoittaa lausuntonaan, että sillä ei ole huomautettavaa
osallistumis- ja arviointisuunnitelmaan.

MIELIPITEET
1. Aune, Anita ja Asko Helminen
Tilamme RN:o 2:22 Tähtelä sijaitsee voimassa olevalla asemakaavaalueella korttelissa 351, joka on osoitettu asuinrakennusten
korttelialueeksi. Keravan kaupunginvaltuuston 16.4.2004 hyväksymässä
yleiskaavassa alue on merkitty asuinalueeksi, jossa vähäinen
täydennysrakentaminen on sallittua. Haluamme, että tulevassa kaavassa
tilamme osoitetaan edelleen asumiskäyttöön ja siinä säilyy sama
rakennusoikeus ja –tehokkuus kuin tällä hetkellä voimassa olevassa
kaavassa tehden mahdolliseksi tilamme täydennysrakentamisen.
Osallistumis- ja arviointisuunnitelmassa mainitaan suunnittelun
tavoitteeksi alueen asemakaavojen uudistaminen, koska niiden ei
katsota olevan yleiskaavaehdotuksen 2035 linjauksen mukaisia.
Suunnitteluun vaikuttavia tekijöitä ovat mm. lentomelu ja ympäröivä
teollisuus.
Lentomelun vuoksi laajamittainen asutuksen lisääminen
suunnittelualueella ei ole järkevää. Se ei kuitenkaan estä maltillista
täydennysrakentamista, jonka yleiskaavakin mahdollistaa. Vastaavaa
täydennysrakentamista on alueella harjoitettu runsaasti, esim.
korttelissa 351 sijaitsevilla naapuritonteilla 2 ja 3 sekä korttelissa 336
sijaitsevilla tonteilla 24 ja 25. Suuri osa Saviota sijaitsee
lentomelualueella ja tällä alueella on jatkuvasti täydennysrakennettu tai
rakennettu vanhan tilalla uutta, esimerkkeinä Tehtaanmäki ja Tesan
tontti Savion aseman vieressä. Hallinnon oikeusperiaatteissa mainittu
yhdenvertaisuusperiaate edellyttää kuntalaisten tasapuolista,
johdonmukaista ja syrjimätöntä kohtelua. Tulevassa kaavamuutoksessa
edellytämme, että meitä kohdellaan samoin objektiviteettiperiaattein
kuin tonttinaapureitamme ja muita lentomelualueen
täydennysrakentajia.
Ympäröivä teollisuus asettaa omia haasteitaan alueen suunnitteluun.
Tilasimme päärakennus Flyktin huvila rakennettiin 1910-luvulla ja tuli
sukumme omistukseen v. 1955. Kumiteollisuus, (Oy Nokia Ab ja V:sta
1990 lähtien Teknikum-Sekoitukset Oy) sekä virvoitusjuomateollisuus
(Sinebrychoff Oy) tulivat alueelle huomattavasti myöhemmin. Vedoten
toimintansa luonteeseen ja tuotannossa käytettäviin raaka-aineisiin ja
menetelmiin yhtiöt ovat mm. kaavoituksen yhteydessä asettaneet
vaatimuksia ja ehtoja liittyen ympäröivään asutukseen pyrkien näin
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kaventamaan tontinomistajien oikeuksia ja aiheuttaen epätietoisuutta ja
uhkakuviin liittyvää pelkoa alueella pitkään asuneille ihmisille.
Kaavamuutoksen yhteydessä ei tule taipua teollisuuden kohtuuttomiin
ja perusteettomiin vaatimuksiin vaan turvattava myös yksityisten
tontinomistajien oikeudet.
Sinebrychoff Oy:llä on tehtaalla käytetyn ammoniakin vuoksi olemassa
varoalue, jonka sisälle ei osallistumis- ja arviointisuunnitelman mukaan
voi asemakaavalla osoittaa asumista. Etelä-Suomen Aluehallintovirasto
käsittelee parhaillaan yhtiön ympäristölupahakemusta, josta käy ilmi,
että yhtiö on teettänyt Ilmatieteenlaitoksella selvityksen ammoniakin
leviämisestä ympäristöön onnettomuustilanteessa. Selvityksen mukaan
terveydelle vaarallisia ammoniakkipitoisuuksia esiintyisi enimmillään
160 metrin etäisyydellä päästölähteestä ja että todennäköisin vaara-alue
on tehdasalueen sisällä. Kyseinen varoalue ei ulotu tontillemme, joten
se ei rajoita tonttimme asumiskäyttöä ja tiivistysrakentamista. Osin
varoalueen sisällä tonttimme ja Sinebrychoffin Oy:n tehdaskiinteistön
välissä on mm. rivitaloja ja päiväkoti.
Hieman kaava-alueen ulkopuolella tonttimme luoteispuolella sijaitseva
Teknikum-Sekoitukset Oy vaati jo v. 2001 kaavarunkosuunnittelun
yhteydessä suojavyöhykettä tehdaskiinteistönsä ympärille
varastoimiensa raaka-aineiden mahdollisessa tulipalossa aiheuttaman
vaaran takia. Tämä vaatimus on perusteeton. Mahdollisen tulipalon
aiheuttama uhka johtuu yhtiön omasta toiminnasta. Puutteellisesti
suojattu ja liian lähellä asutusta sijaitseva raaka-ainevarasto on
rakennettu naapureita kuulematta ja heille siitä ilmoittamatta.
Ehdotettu suojavyöhyke ulottuisi puoleen väliin tonttiamme alentaen
oleellisesti sen arvoa ja vaikuttaen sen asiallista kaavoittamista.
Teknikum-Sekoitukset Oy pyrkii vaatimuksellaan suojavyöhykkeestä
sysäämään oman toimintansa aiheuttamat ongelmat syyttömän
naapurin syliin.
Teknikum-Sekoitukset Oy:n ympäristölupahakemus on tällä hetkellä
Etelä-Suomen Aluehallintoviraston käsiteltävänä. Hakemukseen
tekemässämme muistutuksessa vaadimme ympäristöluvan perumista
kunnes edellä mainittu ilman naapureiden hyväksyntää ja informointia
rakennettu varasto on siirretty kauemmas asutuksesta tai uudistettu
paloturvalliseksi ja yhtiön toiminta saatettu vastaamaan tämän hetken
ympäristönormeja ja vastuullisuutta.
Tilamme Tähtelä asuin- ja piharakennuksineen ja sen rajanaapureina
sijaitsevat tontit 2 ja 3 rivitaloineen muodostavat korttelissa 351
ilmeeltään yhtenäisen, tasaisen ja mäen päällä ympäristöä
korkeammalla sijaitsevan asuinalueen. Alue on kulttuurihistoriallisesti
merkittävä ja sillä on pitkät asumiskäytön perinteet, joita on syytä vaalia
nyt ja tulevaisuudessa. Asumiskäyttöä puoltaa myös hyvä sijainti.
Liikenneyhteydet ovat erinomaiset ja esim. VR:n Savion asema on vain
muutaman sadan metrin kävelymatkan päässä. Päivittäispalvelut
löytyvät aseman tuntumasta. Pääkaupunkiseutua ja Keravaa vaivaa
asumiskäyttöön soveltuvan kaavoitetun tonttimaan niukkuus. Siksi myös
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Tähtelän tilamme käyttötarkoitus on syytä pitää ennallaan ja sallia
tiivistysrakentaminen.
Teolliselle toiminnalle Vuorela ja sitä ympäröivä alue soveltuu huonosti.
Tulevaisuudessa kaikki teollinen ja tuotannollinen toiminta olisikin
järkevä keskittää Kercan alueelle, joka on tähän tarkoitukseen luotu.
Ympäristölupaharkinnan yhteydessä tulisi harkita esim. TeknikumSekoitukset Oy:n tuotannon siirtämistä sille paremmin soveltuvaan
toimintaympäristöön Kercan alueelle.
Vastine:
Kiinteistö RN:o 2:22 Tähtelä on jätetty luonnoksen ulkopuolelle. Emme
ota kaavaluonnoksessa kantaa kiinteistöihin, jotka jäävät kaavoitettavan
alueen ulkopuolelle.
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Yhteenveto osallistumis- ja arviointivaihteen lausuntopyynnöistä ja mielipiteistä
Lausunnot pyydettiin alla olevaan taulukkoon merkityiltä tahoilta. Mikäli
lausunto on jätetty, niin sen saapumispäivämäärä on merkitty
taulukkoon.
Asemakaavamuutoksen osallistumis- ja arviointivaiheesta tuli yksitoista
lausuntoa.
TIEDOKSI/LAUSUNTOPYYNNÖT:
Pyydetty
Keravan Omakotiyhdistys ry
Keravan ympäristönsuojeluyhdistys ry
Kerava-seura ry
Keravan Yrittäjät ry
Keski-Uudenmaan Kauppakamariyksikkö
Keravan Vammaisneuvosto
Keski-Uudenmaan maakuntamuseo
Uudenmaan Ely-keskus, tiedoksi
Museovirasto
Liikennevirasto
Finavia
Gasum Oy
Elisa Oyj
Sonera Carrier Networks Oy
Keski-Uudenmaan Vesiensuojelun
kuntayhtymä
Keravan Energia Oy
Fortum Oyj
Keski-Uudenmaan ympäristökeskus
Keski-Uudenmaan pelastuslaitos
Turvallisuus- ja kemikaalivirasto TUKES
Sinebrychoff
Kaupunkitekniikka –liikelaitoksen johtokunta
Rakennusvalvontatoimisto

Saatu
23.6.2016

21.6.2016
29.6.2016
17.6.2016

21.6.2016
23.6.2016

23.6.2016
29.6.2016
14.6.2016
21.6.2016
20.6.2016

Asemakaavamuutoksen osallistumis- ja arviointivaiheesta tuli yksi
mielipide.
MIELIPITEET:
Aune, Anita ja Asko Helminen

23.6.2016
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Vuorela, Klondyke ja Kumitehtaan ympäristö, asemakaavamuutos (2247)
Asemakaavan luonnoksesta saatujen lausuntojen ja mielipiteiden kooste sekä
vastineet niihin
Kaavasta jätettiin 13 lausuntoa ja kaksi mielipidettä.
LAUSUNNOT
1. Uudenmaan ELY-keskus
Asemakaavan muutosluonnos huomioi kulttuuriympäristön asianmukaisesti.
Asemakaavoitusta ohjaavassa Keravan yleiskaavassa liiketilat on sidottu
teollisuustoiminnan pääkäyttötarkoitukseen. Asemakaavan KYTY-4, KTY-18 ja TKT-6
kaavamääräyksiin on yleiskaavan ohjausvaikutus huomioiden tarkennettava: ”Alueelle
saa toteuttaa rakennettavasta kerrosalasta enintään x% teollisuuden
pääkäyttötarkoitukseen liittyviä liike- ja myymälätiloja. Korttelialueelle ei saa sijoittaa
päivittäistavaramyymälää.” Näin menetellen varmistetaan Keravan keskustan
ensisijaisuus vähittäiskaupan alueena kaupungin tavoitteiden mukaisesti.
Asemakaavan mahdollistaman maankäytön aiheuttama liikenteen määrän lisäys ja sen
mahdolliset vaikutukset liikenneverkon parantamistarpeisiin tulisi arvioida.
Vastine:
Kaavamääräyksiin lisättiin liiketilojen rakentamista rajoittava määräys. Sen mukaan
25% rakennusoikeudesta saadaan käyttää liiketilojen rakentamiseen. Liiketilojen
rakentamisen sallimisen tavoitteena on mahdollistaa pienten esim. autoiluun liittyvien
rengasliikkeiden sijoittuminen korttelialueelle. Kyseisiä toimintoja sijaitsee tällä
hetkellä esimerkiksi Keravan Länsi-Jaakkolan alueella, joka on tarkoitus muuttaa
vähitellen keskusta-alueeksi. Kaikki vähittäiskaupan laadut eivät sovellu keskustaalueelle.
Lisäksi MRL:n sääntely ohjaa vähittäistavarakauppaa keskusta-alueille.
Vähittäiskaupan suuryksikköä tai vastaavaa vähittäiskaupan keskittymää ei saa
sijoittaa maakunta- tai yleiskaavan keskustatoiminnoille tarkoitetun alueen
ulkopuolelle, ellei alue ole asemakaavassa erityisesti osoitettu tätä tarkoitusta varten.
Asemakaavassa ei osoiteta vähittäistavarakaupan suuryksikköä, joka voisi
merkittävästi heikentää keskustan elinvoimaa.
Kaavaselostukseen lisättiin arvio asemakaavan mahdollistamasta liikennemäärän
kasvusta. Kasvu jäänee noin 5% nykyisestä liikennemäärästä. Asemakaavamuutos ei
aiheuta liikenneverkon parantamisen tarvetta.
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Uudenmaan ELY-keskus pitää hyvänä, että koko KYTY-4 korttelin alue on
kaavamääräyksissä huomioitu mahdollisena pilaantuneena alueena ja että
kaavamääräyksissä on ”Pilaantuneet maa-alueet on kunnostettava ennen
rakentamista". KYTY-4 -korttelin alueella on vielä tarvetta lisätutkimuksille esimerkiksi
kaatopaikka-alueen pohjoispuolella entisen varastorakennuksen ympäristössä sekä
kumitehtaan läheisyydessä, missä on aikaisemmissa maaperätutkimuksissa todettu
korkeita öljyhiilivetypitoisuuksia. Uudenmaan ELY-keskus esittää, että
kaavaselostuksen sivulla 5 pilaantuneita maa-alueita koskevasta kappaleesta
poistetaan maininta "Selvitykseen on merkitty alueet, joiden maa on kunnostettava
ennen rakentamista". Kappaleessa voisi mainita alueen lisätutkimustarpeesta ennen
alueelle rakentamista.
Vastine:
Maininta "Selvitykseen on merkitty alueet, joiden maa on kunnostettava ennen
rakentamista" poistettiin selostuksesta. Korttelialueen pilaantuneet maa-alueet
merkittiin saa-merkinnällä Keski-Uudenmaan ympäristökeskuksen lausunnon johdosta.
Asemakaavan muutosluonnoksen länsireunassa oleva kortteli 338 on muutettu
yleisten- ja toimistorakennusten korttelialueeksi (YKT-1). Kaavaselostuksen mukaan
tavoitteena on mahdollistaa rakennuksessa tähän asti tilapäisesti toiminut Marttilan
päiväkoti. Kaava-aineistossa on liitteenä osallistumis- ja arviointisuunnitelmasta (OAS)
annetut lausunnot vastineineen. Sekä turvallisuus- ja kemikaalivirasto (Tukes) että
Sinebrychoff ovat ottaneet kantaa, ettei kaavamuutoksen yhteydessä alueelle
osoitettaisi herkkiä kohteita, kuten päiväkoteja.
Vastineissa on viitattu päiväkodin sijaitsevan 550 metrin etäisyydellä Sinebrychoffin
tontista.
Uudenmaan ELY-keskus katsoo, että kaava-aineistossa tulee esittää herkkien
toimintojen sijainti suhteessa Seveso-konsultointivyöhykkeeseen ja kaavaratkaisun
vaikutukset Sinebrychoffin toimintamahdollisuuksiin on arvioitava. Vaikka päiväkoti on
saanut vanhemmilta positiivista palautetta, tulee toiminnan pysyvä osoittaminen
asemakaavassa tutkia ja perustella erityisen tarkasti, varsinkin kun haettu toiminta on
ristiriidassa kaavatyötä ohjaavan yleiskaavan kanssa.
Vastine:
Selostukseen lisättiin sijainti suhteessa Seveso-konsultointivyöhykkeeseen ja
vaikutusten arviointi Sinebrychoffin toimintamahdollisuuksiin. Kaavamuutoksen
vaikutukset Sinebrychoffin toimintamahdollisuuksiin eivät ole merkittäviä.
Lisäksi on varauduttava pääradan lisäraiteen toteuttamiseen tulevaisuudessa ja siitä
aiheutuviin muutoksiin nykyisen rautatiealueen ulkopuolella (rakennusalojen etäisyys
rautatiestä).
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Vastine:
Lentoradan rakentamisen vaihtoehtona on päärautatien laajentaminen kahdella
raiteella. Raiteet rakennettaisiin asemakaavamuutosalueen kohdalla nykyisten
raiteiden molemmin puolin. Asemakaava-alueen kohdalla rautatien länsipuolella on
riittävästi laajentamisvaraa. Itäpuolella Kumitehtaan ja Tehtaanmäen kohdalla
rautatiealueessa on kapeikko. Jos lentorataa ei rakenneta, niin asemakaavaehdotuksen
Telatehtaanpolun alue joudutaan liittämään rautatiealueeseen. Korttelialueiden
rakennusalojen sijoittelussa huomioitiin mahdollinen laajennustarve.

2. Keski-Uudenmaan ympäristökeskus
Lausuntonaan Keski-Uudenmaan ympäristökeskus esittää seuraavaa:
·

Kyseinen alue soveltuu sille kaavailulle teollisuus-, liike-, toimisto- ja
varastorakennusten alueeksi hyvin mm. melutilanteen vuoksi. Klondyken lampi
ja sen viereinen puisto on tarkoitus säilyttää, mikä on kulttuurihistoriallisesti ja
luonnon kannalta hyvä ratkaisu.

·

Keravan yleiskaavassa 2035 on kaava-alueelle merkitty viheryhteys. Tiedot
viheryhteydestä ja sen toteutumisesta tulee esittää kaavaselostuksessa.

·

Korttelissa 350 on Nokian Kumitehtaan vanha kaatopaikka, jolle on annettu
kaavamääräys pilaantuneen maa puhdistamisesta. Lisäksi olisi hyvä osoittaa
kyseisessä korttelissa tunnettu pilaantunut maa-alue saa –merkinnällä.

Vastine:
Nokian kumitehtaan kaatopaikka osoitettiin saa-1 - merkinnällä. Tieto viheryhteydestä
ja sen toteutumisesta lisättiin kaavaselostukseen.

Lisäksi ympäristökeskus haluaa kiinnittää huomiota alueen hulevesien johtamiseen ja
käsittelyyn:
·

Hulevesien hallintaa alueella tulee selvittää kokonaisuutena ottaen huomioon
vastaanottava vesistö. Selvityksessä tulee ottaa huomioon Keravan yleiskaavan
2035 määräys: Hulevesien hallintaa tulee tarkastella valuma-alueittain ja
ratkaisut eivät saa heikentää alapuolisten purojen ja norojen luonnontilaa.
Luonnontilaa voivat heikentää voimakkaat virtaamat, mutta myös veden laatu.
Selvityksen perusteella on mahdollista johtaa alueelle hulevesien hallintaa
koskevat määräykset.

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

LIITE 8 / s4

·

Alue sijaitsee Nissinojan/Savionojan valuma-alueella. Nissinoja on jo
nykytilanteessa erittäin tulvaherkkä. Sen pääuoman kapasiteetti ylittyy jo
kerran kahdessa vuodessa tapahtuvalla sadetapahtumalla (Keravan
hulevesiselvitys FCG 12.11.2014). Nissinojan vesimääriä tulee vähentää kaavaalueella tehtävillä hulevesien hallinnan moniportaisilla ratkaisuilla. Myös
yleiskaavan määräykset edellyttävät, että uusia alueita suunniteltaessa
otetaan huomioon moniportaisen hulevesien hallinnan periaatteet.

·

Alueen jatkosuunnittelussa tulee huomioida määrän lisäksi hulevesien laatu ja
esittää laatua parantavia ratkaisuja sekä kortteleihin, katu- ja muille yleisille
alueille. Rekolanojassa esiintyy Nissinojan alapuolella suojeltua meritaimenta.
Sen kutualueilla on joinain viime vuosina todettu poikastuotannon voimakasta
heikentymistä ilmeisesti vedenlaadusta johtuen. Myös Keravan alueella on yksi
potentiaalinen kutusoraikko Savion aallopin jälkeen, täällä ei kuitenkaan
toistaiseksi ole havaittu meritaimenta. Meritaimenen menestykseen vaikuttaa
myös hulevesien laatu, ja erityisesti teollisuusalueilta tulevien hulevesien on
todettu olevan paikoin liian likaisia. Tämän vuoksi puhdistavia menetelmiä,
kuten kasvillisuutta ja biosuodatusta, tulee suosia hulevesien käsittelyssä.

·

Kiintoaineksen kulkeutuminen vesistöön on suurinta alueen rakentamisen
aikana. Siksi alueen hulevesille tarkoitetut rakenteet tulee toteuttaa ennen
alueen rakentamisen aloittamista ja kaavamääräyksiin tulee sisällyttää
rakentamisen aikaista hulevesien hallintaa koskevat määräykset.

Vastine:
Kaupunki on jo aiempien kaavamuutoksien yhteydessä suunnitellut alueen
hulevesijärjestelmän. Elloksen peltojen hulevedet kerätään Alikeravan- ja
Karhuntassuntien risteyksen vieressä sijaitsevaan hulevesialtaaseen ja siitä Nissinojaa
kohti lähtevään hulevesiputkeen. Nissinojan vieressä on säätökaivo, josta hulevedet
johdetaan Nissinojaan virtaamalla, joka oli aikoinaan alueen luonnon mukainen
virtaama. Järjestelmä on mitoitettu kerran sadassa vuodessa tapahtuvan
mitoitussateen mukaisesti.
Nissinojan uomaa on kunnostettu Elloksen peltojen kohdalla. Uoman penkkoja on
loivennettu niin, että Elloksen peltojen kohdalla ojan uoma toimii tulvimistilanteessa
hulevettä viivyttävänä.
Kortteleiden 336, 338, 350, 351, 352, 371 ja 377 hulevedet laskevat Nissinojaan
huvesiputkistoa pitkin. Putkistosta hulevedet laskevat Kumitehtaankadun päädyn
tuntumassa Nissinojaan. Laskukohdan läheisyyteen lisättiin varaus hulevesialtaalle,
johon vedet voidaan laskea, kun alueen putkisto seuraavan kerran uusitaan.
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Lisäksi asemakaavaan on merkitty kaksi muuta hulevesien viivyttämiseen osoitettua
aluetta. Toinen näistä on Klondyken lampi. Tiilitehtaankadun pohjoispuolella on varaus
uudelle hulevesien viivytysalueelle. Kaupunki suunnittelee ja rakentaa uuden
viivytysalueen sitten kun Nissinojan huvelesien välityskapasiteetti ei enää riitä.
Hulevesien laadunparantamista kaupunki toteuttaa yleensä hulevesialtailla ja katujen
viherkaistoilla. Kaikille kaavassa osoitettaville hulevesien viivyttämiseen varatuille
alueen osille lisättiin asemakaavamääräys, jonka mukaan alueen pitää viivyttämisen
lisäksi parantaa veden laatua.
Koko Keravan kaupungin alueelta on tehty kattava hulevesiselvitys vuonna 2014.
Selvitystä ei ole tarpeen tarkentaa tai päivittää kaavamuutoksen yhteydessä.
Hulevesiverkon ongelmakohdat ovat kaupungin tiedossa.

3. Fingrid Oyj
Keravan alueella ei ole Fingrid Oyj:n voimajohtoja eikä muita toimintoja. Fingridillä ei
ole siten tarvetta ottaa kantaa kaavan sisältöön.

4. Finavia Oyj
Vuorelan, Klondyken ja Kumitehtaan ympäristön asemakaavamuutosalue sijaitsee
Helsinki-Vantaan lentoaseman nykyisellä ja ennustetulla Lden 55 dB ylittävällä
lentokonemelualueella. Finavia katsoo, että alueelle soveltuu mainiosti liike-, toimistoja teollisuusrakennusten sijoittaminen. Finavia toteaa, että päiväkodin sijoittaminen
tärkeimpiin Iaskeutumiskiitoteihin lukeutuvan kiitotien jatkeen Iäheisyyteen
lentokonemelualueelle ja pääradan varteen ei ole toivottavaa, vaikka melumittaukset
osoittavatkin ohjearvojen alittuvan. Finavia katsoo, että osoitettaessa tilat jatkuvaan
päiväkotikäyttöön, on rakennuksen äänieristävyys tarkistettava ja tarvittaessa
parannettava riittävän suojaustason saavuttamiseksi.
Vastine:
Asemakaavamuutoksen johdosta laadittiin meluselvitys täydentämään
melumittauksia. Meluselvityksessä esitetään liikennemelun ennustetilanteen 2035
edellyttämät melusuojaustoimenpiteet piha-alueille ja rakennuksen ulkoseinille. Melu
on huomioitu asemakaavamääräyksissä.
5. Keravan vammaisneuvosto
Käsiteltävänä oleva kaavaluonnos on eräs Keravan merkittävimmistä. Vammaisneuvosto on antanut aikaisemmin lausuntonsa suunnitelman OAS:sta. OAS oli kuitenkin
varsin yleisluontoinen asiakirja verrattuna käsillä olevaan suunnitelmaan, joka on
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poikkeuksellisen detaljirikas ja yksityiskohtainen. Suunnitelman selostukseen sisältyy
runsas liiteaineisto, joka valaisee suunnitelman tavoitteita ja raameja.
Lausunnossaan Vammaisneuvosto kiinnitti huomiota mm. seuraaviin kohtiin:
·

Monitahoinen kokonaisuus, samalla alueella voimassa useita asemakaavoja; ei
ole helppoa laatia yhtenäistä asemakaavaa;

·

Korkeuserojen takia vammaisille vaikea saavutettavuus;

·

Siirtyminen Savion asemalta alueelle vammaisille haastavaa;

·

Liikenneyhteydet ja risteysalueet;

·

Suuri kulttuuri-ja rakennushistoriallinen arvo:

·

Myös luontoarvot merkittäviä;

·

Meluongelmat.

Kaavaluonnoksen ja kaavoittajan antaman palautteen perusteella vaikuttaa siltä, että
liikkumista tuskin voidaan viranomaisten käsityksen mukaan helpottaa. Tämä on
valitettavaa, koska tältä osin vammaisten tasa-arvo jää toteutumatta Keravalla.
Keravan Vammaisneuvosto olettaa kuitenkin, että vuosien myötä ratkaisukeinoja
tähänkin ongelmaan löytyy.
Keravan Vammaisneuvoston mielestä ehdotus siitä että ns. Elloksen talo otettaisiin
käyttöön monitoimitilana jossa voisi sijaita sekä sinne soveltuvia työpaikkoja että
päivähoitopalveluja, on erittäin hyvä edellyttäen, että mahdolliset maaperäongelmat
eivät aiheuta komplikaatioita ympäristöviranomaisten taholta.
Alueeseen liittyy merkittäviä ei-aineellisia arvoja: Alueella on erittäin suuri rakennus-ja
kulttuurihistoriallinen sekä teollisuus- ja sosiaalihistoriallinen arvo. Myös
arkkitehtooniset arvot on syytä huomioida. Alueella on potentiaalia kehittyä
huomionarvoiseksi kulttuurikohteeksi valtakunnallisessa mielessä. Vammaisten
kannalta tämänkaltaiset lähikohteet ovat tärkeitä koska tämän kansalaisryhmän
liikkumismahdollisuudet ovat rajoitettuja. Tässä olisi ikään kuin tarjottimella arvokas ja
kiinnostava virikekohde, kappale suomalaista historiaa joka tuodaan suoraan
keravalaisten ulottuville.
Luontoarvoista on vielä todettava, että niitäkin alueella on vaikka mistään
suojelualueesta ei olekaan kysymys.

Vastine:
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Kuten jo aiemmassa kaavoitusvaiheessa todettiin, Savion rautatieseisakkeen alikulun
luiskien kaltevuuksille ei voida välittömästi asemakaavoituksen keinoin vaikuttaa.
Luiskien kaltevuus on aikanaan tehty nykyiseen muotoon käytettävissä olleen tilan
puitteissa.
Savion puoleinen luiska on loiva ja helppokulkuinen. Kumitehtaan puolella sijaitseva
luiska taas on jyrkempi.
Kumitehtaanpuoleisen luiskan loiventamiseen varattiin asemakaavamuutoksessa tilaa.
Näin mahdollistetaan luiskan loiventaminen noin kolmeen prosenttiin seuraavassa
alikulun perusparannuksessa.
Junaliikenteen helppokäyttöisyyttä varten Savion rautatiesake on varustettu hissillä.

6. Keravan Energia Oy
Suunnittelualueelle tarvitaan neljä uutta varausta puistomuuntamoille.
Suunnittelualueen rakennukset ovat liitettävissä kaukolämpöön.
Vastine:
Asemakaavaan lisättiin varauksia puistomuuntamoille mahdollisimman lähelle Keravan
Energia Oy:n ehdottamia sijainteja. Varaukset lisättiin kaupungin omistuksessa oleville
virkistys- ja suojaviheralueille. Korttelin 350 kaavamääräyksiin lisättiin määräys, jonka
mukaan korttelin rakennusalojen alueelle saa sijoittaa puistomuuntamon.

7. Elisa Oyj
Elisa Oyj:lla ei ole uutta lausuttavaa luonnokseen. Luonnoksen perusteella Elisan
kaapelireitteihin tai jakamoihin suunnittelualueella ei kohdistu kaapelinsiirtotarpeita.
8. Telia Finland Oy
Telialla ei ollut huomautettavaa asemakaavan muutosluonnoksesta.
9. Liikennevirasto
Liikennevirasto on tutustunut asemakaavan muutosluonnokseen ja antaa lausuntonsa
rautateiden näkökulmasta.
Suunnittelualue sijoittuu Keravan Savion rautatieaseman ympäristöön rajautuen Pasila
–Riihimäki -radan itäpuoliselle alueelle. Asemakaavamuutoksen tavoitteena on
suunnittelualueen asemakaavojen uudistaminen. Voimassa olevassa yleiskaavassa
suurin osa suunnittelualueesta on merkitty monipuolisten työpaikkatoimintojen
alueeksi. Alueen eteläosaan kaavoitetaan tonttikatuja, jotta Elloksen peltojen alue
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voidaan jakaa useiksi työpaikkatonteiksi. Radan varressa olevan toimistorakennuksen
kaavaa muutetaan niin, että siihen voidaan sijoittaa päiväkoti pysyvästi.

Pääradan lisäraidevaraukset
Ratahallintokeskuksen (nyk. Liikennevirasto) johtoryhmän vuonna 2009 tekemän
linjauksen mukaisesti Pasila – Kerava -rataosalla tulee pitkällä tähtäimellä varautua
kahteen lisäraiteeseen (yhteensä kuusi raidetta + Vuosaaren satamarata).
Lisäraidevaraukset ovat pitkän aikavälin varauksia, joiden toteuttamisaikataulu ei ole
tiedossa ja joista ei ole yksityiskohtaisia suunnitelmia. Vaihtoehtona lisäraiteiden
mahdollistamalle pääradan kapasiteetin lisäykselle on Lentorata, jonka toteutuksesta
ei myöskään ole suunnitelmia tai päätöksiä. Rautatien läheisyyteen sijoittuvissa
asemakaavoissa on turvattava lisäraiteiden toteuttamisedellytykset tulevaisuudessa.
Liikennevirasto on laatinut vuonna 2016 aluevarausselvityksen Pasila – Kerava rataosalle lisäraiteiden tilantarpeen selvittämiseksi. Savion aseman kohdalla
selvityksen mukaiset lisäraidevaraukset sijoittuvan nykyisten raiteiden molemmille
puolille. Lisäraiteiden aluevarausselvityksen mukaan voimassa olevan asemakaavan
mukainen rautatiealue radan itäpuolella on varsin niukka eikä rautatiealueen laajuus
tule mahdollistamaan yhden lisäraiteen toteuttamista nykyisten raiteiden itäpuolelle.
Aluevarausselvityksen mukaan lisäraiteen toteuttamiseksi Tehtaanpolun kevyen
liikenteen väylä olisi tarpeen siirtää mikä edellyttäisi aikanaan asemakaavan
muuttamista. Lisäksi mahdollisia muutoksia aiheutuisi myös nykyisille korttelialueille.
Vuorelan, Klondyken ja Kumitehtaankadun ympäristön asemakaavamuutosta
laadittaessa tulee pyrkiä varautumaan lisäraiteen toteuttamiseen tulevaisuudessa ja
siitä aiheutuviin muutoksiin nykyisen rautatiealueen ulkopuolella.
Asemakaavamuutoksessa korttelialueiden rakentamisalat (lähinnä kortteli 350) tulisi
osoittaa riittävän etäälle rautatiestä, jotta suuremmilta muutoksilta voitaisiin välttyä
lisäraiteiden toteutuessa.
Liikennevirastossa on parhaillaan käynnissä aluevarausselvityksen tarkennus, joka
valmistuu kevään 2018 aikana. Selvityksen valmistuttua Liikenneviraston ja Keravan
kaupungin välillä voidaan pitää kokous, jossa lisäraiteiden aluevarausselvitystä käydään
läpi Keravan osalta. Lisätietoja lisäraiteiden aluevarausselvityksestä antaa
projektipäällikkö Anna Miettinen (Anna.Miettinen@liikennevirasto.fi, p. 029 534
3837).
Vastine:
Korttelin 350 rautatien puoleista rakennusalaa siirretään asemakaavamuutoksessa
niin, että lisäraiteelle jää tilaa.
Raideliikenteen melu, runkomelu ja tärinä
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Liikennevirasto edellyttää, että kaavoitettaessa alueita radan läheisyydessä on
tapauskohtaisesti otettava huomioon mahdolliset junaliikenteen aiheuttamat melu-,
runkomelu- ja tärinähaitat. Melun- ja tärinäntorjunnassa tulee kiinnittää erityistä
huomiota haittojen ennaltaehkäisyyn toimintojen sijoitusratkaisuista päätettäessä.
Kaavatyön yhteydessä tulee laatia riittävät selvitykset melun ja tärinän leviämisestä ja
osoittaa niiden pohjalta tarvittavat kaavamääräykset haittojen torjumiseksi.
Melun osalta kaavoituksessa on noudatettava Valtioneuvoston päätöksen (993/1992)
mukaisia melun ohjearvoja. Lisäksi on huomioitava esimerkiksi raskaasta
tavarajunaliikenteestä, ratapihan toiminnasta tai vaihteiden ylityksestä aiheutuva
hetkellinen maksimimelutaso Uudenmaan ELY-keskuksen oppaan Melun- ja
tärinäntorjunta maankäytön suunnittelussa (2/2013) mukaisesti (sisätiloissa
hetkellinen maksimimelu yöaikaan alle 45 dB AFmax). Melualueelle ei tule kaavoittaa
melulle herkkää maankäyttöä ilman asianmukaisia selvityksiä ja tarvittavaa
melunsuojausta. Runkomelun osalta tulee huomioida VTT:n laatiman esiselvityksen
Maaliikenteen aiheuttaman runkomelun arviointi (VTT tiedotteita 2468) suositus
runkomelutason raja-arvosta (Lprm) 30/35 dB. Yleensä runkomeluhaitat ulottuvat 60
m (pehmeikkö) - yli 200 m (kallio) etäisyydelle rautatiestä (VTT:n tiedotteita 2468).
Kaavoituksessa on huomioitava raideliikenteen tärinän aiheuttama rakennuksen
vaurioitumisriski ja vaikutus asuinmukavuuteen. Tärinälle herkkää maankäyttöä ei tule
osoittaa tärinäherkille alueille ilman tärinänvaimennustoimenpiteitä edellyttävää
kaavamerkintää tai -määräystä. Tärinälle herkällä maaperällä kuten savikolla tärinä voi
ulottua jopa yli 200 metrin päähän radasta. Tärinälle herkimpiä rakennuksia ovat
yleensä puolitoista tai kaksikerroksiset puurakenteiset talot. Tärinähaittojen
poistaminen jo rakennetuilta alueilta jälkikäteen on vaikeata, ellei mahdotonta ja
korjaustoimenpiteet kalliita.
Tärinän osalta kaavoituksessa tulee huomioida VTT:n selvitys Suositus liikennetärinän
mittaamisesta ja luokituksesta (VTT tiedotteita 2278). Suosituksen mukaan
asuinrakennuksen tärinä ei saa ylittää uusilla asuinalueilla värähtelyluokan C arvoa
Vw,95 ≤0,30 mm/s ja vanhoilla asuinalueilla värähtelyluokan D arvoa Vw,95 ≤ 0,60
mm/s. Mikäli kyse ei ole asuinrakennuksesta ja tilojen käyttötarkoitus on sellainen,
että liikenteen ei katsota haittaavan lepoa (esim. kaupat, kahvilat, ostoskeskukset,
tavaratalot, liikuntatilat), tavoiteraja voi olla kaksinkertainen em. arvoihin nähden (VTT
tiedotteita 2569). Liikenteen tärinästä ja runkomelusta on lisäksi olemassa mm.
seuraavat VTT:n julkaisut: Suositus liikennetärinän arvioimiseksi maankäytön
suunnittelussa (VTT working papers 50, Espoo 2006), Ohjeita liikennetärinän arviointiin
(VTT tiedotteita 2569, Espoo 2011) ja Rakennukseen siirtyvän liikennetärinän arviointi
(VTT tiedotteita 2425, Espoo 2008). Julkaisuissa on annettu tärinään liittyviä
suosituksia. Julkaisuja on saatavissa sähköisenä osoitteesta:
http://www.vtt.fi/publications/index.jsp.
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Liikennevirasto muistuttaa, että melun- ja tärinäntorjuntavastuun periaatteena on
vastuun kuuluminen sille taholle, jonka suunnittelemista toimenpiteistä melun- ja
tärinäntorjuntatarve syntyy. Näin ollen Liikennevirasto ei osallistu uuden maankäytön
johdosta aiheutuviin mahdollisiin melun- ja tärinäntorjunnan kustannuksiin.
Liikennevirastolla ei ole muuta huomautettavaa kaavahankkeesta. Maanteiden osalta
lausunnon antaa toimivaltainen ELY-keskus.
Vastine:
Asemakaavamuutoksen johdosta laadittiin meluselvitys. Meluselvityksessä keskityttiin
pitkälti päiväkodin piha-alueiden melunsuojaukseen ja rakennuksen
ääneneristävyysvaatimuksiin sekä Klondyketalon koillispuolelle osoitettavan puiston
melunsuojaukseen. Valtioneuvoston melutasoa koskevan päätöksen 993/1992
mukaiset ohjearvot ovat saavutettavissa.
Asemakaavamääräyksissä on otettu huomioon melutaso ja tärinä. Määräykset ovat
linjassa Liikenneviraston lausunnon kanssa. Rakennuslupaharkinnassa edellytetään,
että rakennushankkeeseen ryhtyvät selvittävät melu- ja tärinätilanteen
hankekohtaisesti. Hankkeeseen ryhtyvän on osoitettava, että kaavamääräykset
täyttyvät.

10. Tukes
Tukes on antanut asiasta Iausunnon 9.6.2016 päivätyllä kirjeellä. Tukesilla ei ole muuta
huomautettavaa kaavamuutoksen johdosta.
Vastine:
Merkitään tiedoksi.
11. Tekninen lautakunta
Lautakunnalla ei ole huomautettavaa asemakaavan muutosluonnoksesta.
12. Sinebrychoff
Keravan kaupunki suunnittelee kyseisen alueen asemakaavan muuttamista niin, että
asemakaava olisi Keravan kaupungin yleiskaavan 2035 (YK6) Iinjauksien mukainen.
Suunniteltavan asemakaavan Sinebrychoffia lähin reuna sijaitsee välittömästi
tuotantolaitoksemme vastapäätä Alikeravantien toisella puolella arviomme mukaan
180 metrin etäisyydellä tuotantolaitoksen katolla sijaitsevista ammoniakkiIauhduttimista. Tuotannossamme käytetään ammoniakkia prosessijäähdytykseen.
Ammoniakkikaasu on myrkyllistä ja jopa hengenvaarallista hengitettynä.

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

LIITE 8 / s11

Sinebrychoffin sisäisissä ja pelastusviranomaisen hyväksymissä pelastusohjeissa
todetaan, että suuren ammoniakkivuodon sattuessa tulee väestö eristää
onnettomuusalueesta 550 metrin säteellä kaikkiin suuntiin ja kilometrin säteellä
kehottaa väestöä suojautumaan sisätiloihin, sulkemaan ikkunat ja ovet sekä
pysäyttämään ilmanvaihtolaitteet.
Vuorelan, Klondyken ja Kumitehtaankadun ympäristön asemakaavan
muutosehdotuksen (2247) kohteena oleva alue sijaitsee pääosin
pelastussuunnitelmassa esitetyn turvaetäisyyden sisällä. Asemakaavaluonnoksessa on
esitetty Tiilitehtaankadun päähän yleisten- ja toimistorakennusten korttelialuetta (YKT1), mikä mahdollistaisi oppilaitoksen tai koulun sijoittamisen alueelle. Lisäksi
asemakaavaluonnos mahdollistaisi Elloksen kiinteistöön pysyvän päiväkodin
sijoittamisen. Elloksen kiinteistö sijaitsee pelastussuunnitelmamme turvaetäisyyksien
sisällä vajaan 900 metrin etäisyydellä katollamme sijaitsevista
ammoniakkilauhduttimista.
Pidämme tärkeänä, että teollisuus sijaitsee riittävän etäällä asuinrakennuksista ja
herkistä kohteista, esimerkiksi kouluista, oppilaitoksista ja päiväkodeista, jotta
molempien relevantit intressit tulevat oikein huomioiduiksi. Edellä mainitun
onnettomuusriskin lisäksi viihtyvyyttä voivat heikentää melu ja alueen liikenne sekä
vierteen valmistuksen ja käymisprosessin ajoittaiset hajut.
Asemakaavan muutosehdotukseen sisältyy alueen kehittymisen kannalta myönteisiä
asioita ja se mahdollistaa alueen teollisuusluonteen kasvun. Asemakaavaluonnos sallii
pysyvän päiväkodin sijoittamisen lähelle Sinebrychoffin kiinteistöä, ja tältä osin
Sinebrychoff ei kannata asemakaavan muutosehdotusta. Sinebrychoff ei kannata
oppilaitoksen, koulun tai päiväkodin sijoitusta asemakaavan muutosalueelle. Lasten
turvallisuus huomioiden mahdollisen ammoniakkivuodon vaikutukset ja
suojaetäisyydet on otettava huomioon pysyvän päiväkodin sekä muiden herkkien
kohteiden sijoitussuunnittelussa. Asemakaavamuutoksella saatetaan aiheuttaa
Sinebrychoffille lisää rajoituksia tai ehtoja ympäristölupaharkinnan yhteydessä
sijoittamalla vakituinen päiväkoti (herkkä kohde) Sinebrychoffin läheisyyteen.
Vastine:
Selostukseen lisättiin sijainti suhteessa Seveso-konsultointivyöhykkeeseen ja
vaikutusten arviointi Sinebrychoffin toimintamahdollisuuksiin. Kaavamuutoksen
vaikutukset Sinebrychoffin toimintamahdollisuuksiin eivät ole merkittäviä toiminnan
nykyisessä muodossa.
13. Keski-Uudenmaan maakuntamuseo
Kulttuuriympäristön vaalimisen näkökulmasta maakuntamuseo pitää hyvänä
ratkaisuna kumitehtaan alueen koillispuolelle osoitettua lähivirkistysaluetta (VL) Helge
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Polònin puisto, joka laajemmassa maisemakuvassa muodostaa tehdaskokonaisuudelle
vehreän taustan. Tehdasalueen eteläpuolelle on osoitettu liike- ja
toimistorakennusten, opetus- ja kulttuuritoimintaa, huvi- ja viihdetarkoituksia
palvelevien rakennusten sekä ympäristöhäiriötä aiheuttamattomien
teollisuusrakennusten korttelialue (KTY-4). Kaavamääräyksen mukaan rakentaminen
on sovitettava ulkoasultaan Kumitehtaan rakennus- ja kulttuurihistorialliseen
ympäristöön. Julkisivumateriaalina on käytettävä historialliseen ympäristöön
soveltuvaa kaupunkikuvallisesti korkeatasoista materiaalia. Tehtaanmäen asutuksen
vastaisella rajalla teollisuus- ja varastorakentaminen saa sijaita 8 metrin päässä tontin
rajasta. Tontin rajan ja rakennusten väliin jäävä osuus on istutettavaa alueen osaa.
Myös Kumitehtaankadun pohjoispuolella sijaitsevan liike- ja toimistorakennusten sekä
ympäristöhäiriötä aiheuttamattomien teollisuusrakennusten korttelialueen (KTY-18)
määräyksessä on rakennusten ulkoasuun kohdistuvia määräyksiä kuten: ”Tontin
rajoittuessa Alikeravantiehen tai Kumitehtaankatuun, kadulle näkyvät rakennukset on
suunniteltava julkisivuiltaan kaupunkikuvallisesti korkeatasoisiksi. Kumitehtaankadulle
näkyvät rakennukset on sovitettava ulkoasultaan Kumitehtaan kulttuurimaisemaan.
Julkisivumateriaalina on käytettävä historialliseen ympäristöönsä soveltuvaa
kaupunkikuvallisesti korkeatasoista materiaalia.” Jalankululle ja polkupyöräilylle
varatuksi kaduksi osoitetulla alueella sijaitsevalle tornimuuntajalle on osoitettu
suojelumerkintä sr-8: ”Kaupunkikuvallisesti ja historiallisesti arvokas rakennus, jota ei
saa purkaa. Korjaus- ja muutostöiden tulee olla tyyliin sopivia niin, että rakennuksen
kaupunkikuvallinen ja historiallinen luonne säilyy.” Maakuntamuseo pitää
suojelumääräystä ja edellä mainittuja uudisrakentamista ohjaavia määräyksiä
kulttuuriympäristön vaalimisen näkökulmasta erittäin tärkeinä ja hyvinä. Myös
istutettavaksi määrätyt alueen osat korttelialueiden reunoilla ovat tärkeät alueen
hallitun yleisilmeen luomisen kannalta.
Maakuntamuseo jälleen esittää, että Keravan historiassa erityisen merkittävän
kumitehtaan kokonaisuuden tulevien muutosten ja korjausten tausta-aineistoksi
ryhdyttäisiin mahdollisimman pian laatimaan asianmukaista rakennushistoriaselvitystä.
Rakennuskokonaisuuden arvot ja ominaispiirteet tunnistamalla ja esiin tuomalla
vältetään ymmärtämättömät ja turmelevat muutos- ja korjaustyöt ja sitä kautta
varmistetaan rakennusten kulttuurihistoriallisten arvojen säilyminen kunnes myös tälle
kokonaisuudelle saadaan laadittua sen ominaispiirteet säilyttävä ja arvot turvaava
asemakaava. Keski-Uudenmaan maakuntamuseolla ei ole muuta huomautettavaa
Keravan Vuorelan, Klondyken ja Kumitehtaankadun ympäristöä koskevan
asemakaavan muutosluonnokseen.
Vastine:
Kumitehtaan alue ei kuulu kaavamuutosalueeseen. Rakennushistoriaselvityksen
teettäminen kaavan yhteydessä ei johtaisi kumitehtaan suojelumääräysten
tarkentamiseen.
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Rakennushistoriaselvitys on järkevää laatia sitten kun kumitehtaan kiinteistönomistaja
haluaa kehittää kiinteistöään tavalla, joka vaatii kaavamuutoksen.
Maanomistajalähtöisen kaavamuutoksen yhteydessä on mahdollista neuvotella
nykyisen suojelumääräyksen tarkentamisesta. Kumitehdasta koskee voimassa olevan
asemakaavan määräys, jonka mukaan kumitehtaan kulttuurihistorialliset arvot tulee
säilyttää muutos- ja lisärakentamisen yhteydessä ja uudisrakentamisen tulee olla
sopusoinnussa kulttuurihistoriallisesti arvokkaan ympäristön kanssa.

MIELIPITEET
1. Vertti Halme
Mielipiteessään Vertti Halme kyseenalaistaa Elloksen päiväkotikäytön. Rakennus on
hänen mielestään päiväkotina aika luotaantyöntävä. Mielipiteessä tiedustellaan, että
onko suunnitelmissa jossain vaiheessa siirtää päiväkoti takaisin Marttilaan, vai onko
Ellos lopullisesti päiväkoti sellaisenaan kuin se nyt on.
Mielipiteessä tiedustellaan jatkosuunnitelmista nyt kaavoittamatta jätetyille alueille
uusien työpaikkatonttien vierustoilla. Halmeen mielestä olisi huono ajatus jättää
Elloksen kiinteistön ja uuden työpaikkatontin välinen alue hyödyntämättä. Sama
koskee Karhuntassuntien ja Alikeravantien kulmassa olevaa aluetta.
Vastine:
Elloksen entistä toimistotaloa on käytetty Marttilan päiväkodin väistötilana. Kaupunki
omistaa Elloksen toimistotalon kiinteistön. Ratkaisusta on saatu hyvää palautetta
lasten vanhemmilta. Lapset on helppo jättää työmatkan varrella sijaitsevaan
päiväkotiin. Päiväkodilta on lyhyt matka Savion rautatieseisakkeelle. Kaupunki saisi
myös kustannussäästöjä hyödyntämällä omistamaan aiemmin tyhjillään ollutta
kiinteistöä. Rakennusta on muokattu päiväkotitoimintaan soveltuvaksi. Edellä
mainituista syistä johtuen kaavamuutoksessa tutkitaan, voiko päiväkotitoiminnan
muuttaa pysyväksi.
Työpaikkatoimintojen ja päiväkodin väliin jää suojaviheralue. Näin päiväkoti ei ole
työpaikkatoimintojen välittömässä läheisyydessä. Suojavirhealuetta tarvitaan myös
hulevesien hallinnan vuoksi. Suojaviheralueella kulkee Nissinoja, joka on merkittävä
hulevesien laskuoja. Nissinojan varteen on laadittavassa asemakaavassa osoitettu
hulevesien viivytysaltaita tasaamaan huipputulvia. Ilmasto muuttuu ja rankkasateet
lisääntyvät. Sateisiin on varauduttava, jotta haitallisia tulvia ei syntyisi.
Karhuntassuntien varteen on vasta rakennettu uusi allas juuri samasta syystä.
Hulevesialtailla on arvoa myös ympäristölleen, jos ne toteutetaan maisemallisesti
hyvin.
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Hulevesialtaat myös puhdistavat hulevesiä. Veden virtaus niissä on hitaampaa ja
kaduilta hulevesien mukana valunut kiintoaines laskeutuu niissä altaan pohjalle. Näin
kiintoainesta päätyy vähemmän luonnonvesiin.
2. As Oy Keravan Nahkimokuja 3
As Oy Keravan Nahkimokuja 3 jättää asemakaavaehdotukseen seuraavat huomiot
otettavaksi huomioon kaavatyötä jatkettaessa ja edelleen kirjattavaksi
kaavaselosteeseen.
1. Korttelin 351 eteläinen osa
1.1.Sallittu kerroskorkeus
- huomautus : Tontin rakennuksen suurin sallittu kerroskorkeus tulisi olla kaksi
(ehdotuksessa III)
- peruste : Uusi rakentaminen ja muu maankäyttö on sopeutettava suunnittelulla
ympäristöönsä tavalla, joka vahvistaa taajaman omaleimaisuutta ja turvaa ympäristöja luontoarvot sekä ottaa huomioon alueen kulttuurihistorialliset ja maisemalliset
ominaispiirteet. Ympäröivä jo rakennettu rakennuskanta, esimerkiksi
Posliinitehtaankadulla (kaavamerkintä myöskin KTY-18), on maksimissaan
kaksikerroksista, jota valmisteilla oleva kaavan tulisi tukea myös korttelin 351 osalta.
- peruste : Kahta kerrosta korkeampi rakennusmassa estäisi asuintonttien näkymän
perustettavaan Kumitehtaanpuistoon ja näin ollen muuttaisivat maisemaa
merkittävästi
- peruste : kahta kerrosta korkeampi rakennusmassa tulisi liian hallitsevaksi
ympäristöön nähden
1.2.Tontilla sallittu kattomuoto
- huomautus : tontille sallitaan rakentaa ainoastaan tasakattoinen rakennus
- peruste : kattomuodolla varmistettaisiin kohdan 1.1 kerrosmäärävaatimuksen
rinnalla asuintonteilta riittävä näkyvyys ympäristöön
1.3.Ajoliikenteen ohjaaminen
- huomautus : ajoliikenne tontille tulisi ohjata ainoastaan Posliinitehtaankadun kautta
- peruste : raskasta liikennettä ei tarvitse tuoda kapealle Nahkimokujalle vaan se
hoidettaisiin Posliinitehtaankadun kautta, jossa on jo entuudestaan sen varrella
olevien kiinteistöjen vaatimaa päivittäistä raskasta liikennettä. Näin taattaisiin
Nahkimokujan asuntotonttien viihtyvyys minimoimalla liikennevirran kasvu.
Nahkimokuja on esitetty kaavaehdotuksessa päättyväksi kaduksi, mikä osaltaan myös
tukee edellistä viihtyvyys -näkökulmaa
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1.4.KTY-18 -käyttötarkoituksen mukaisen toiminnan erottaminen asuintonteista
riittävällä viherkaistalla
- huomautus : KTY-18 tontin ja siihen rajautuvien asuintonttien väliin on kaavassa
esitettävä nykyistä suunnitelmaa leveämpi viherkaista
- peruste : asuintonttien viihtyvyyttä lisää nyt suunniteltua leveämmän viherkaistan
vaatiminen. Viherkaistan ohella siihen tulee osoittaa riittävän tiheää ja korkeaa
kasvillisuutta erottamaan tontit toisistaan
1.5.KTY-18 tontin rakennuksen julkisivujen korkealaatuisuus kaikkien julkisivujen osalta
- huomautus : Perinteisen, pelkistetyn teollisuusrakennuksen julkisivunrakentaminen
heikentää asuinkorttelien kaupunkikuvallisia näkemiä
- peruste : Kaavaselostuksen lause: ”Kumitehtaankadulle näkyvät rakennukset on
sovitettava ulkoasultaan Kumitehtaan kulttuurimaisemaan.” Tämä määritys tulee
laajentaa kattamaan myös asuintonttien suuntaan, ei pelkästään Kumitehtaankadun
suuntaan. Tätä tavoitetta ei saavuteta esim. pelkistetyllä peltiverhoillulla
julkisivurakenteella
2. Korttelin 351 pohjoinen osa
2.1. Sallittu kerroskorkeus
- huomautus : Tontin rakennuksen suurin sallittu kerroskorkeus tulisi olla kaksi
(ehdotuksessa III)
- peruste : Uusi rakentaminen ja muu maankäyttö on sopeutettava suunnittelulla
ympäristöönsä tavalla, joka vahvistaa taajaman omaleimaisuutta ja turvaa ympäristöja luontoarvot sekä ottaa huomioon alueen kulttuurihistorialliset ja maisemalliset
ominaispiirteet. Ympäröivä jo rakennettu rakennuskanta, esimerkiksi
Posliinitehtaankadulla (kaavamerkintä myöskin KTY-18), on maksimissaan
kaksikerroksista, jota valmisteilla oleva kaavan tulisi tukea myös korttelin 351 osalta.
- peruste : kahta kerrosta korkeampi rakennusmassa tulisi liian hallitsevaksi
ympäristöön nähden, tontin maanpinta on jo nykyisellään suunnittelualueen korkein
2.2. KTY-18 -käyttötarkoituksen mukaisen toiminnan erottaminen asuintonteista
riittävällä viherkaistalla
- huomautus : KTY-18 tontin ja siihen rajautuvien asuintonttien väliin on kaavassa
esitettävä nykyistä suunnitelmaa leveämpi viherkaista
- peruste : asuintonttien viihtyvyyttä lisää nyt suunniteltua leveämmän viherkaistan
vaatiminen. Viherkaistan ohella siihen tulee osoittaa riittävän tiheää ja korkeaa
kasvillisuutta erottamaan tontit toisistaan
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2.3. KTY-18 tontin rakennuksen julkisivujen korkealaatuisuus
- huomautus : Perinteisen, pelkistetyn teollisuusrakennuksen julkisivunrakentaminen
heikentää asuinkorttelien kaupunkikuvallisia näkemiä
- peruste : Kaavaselostuksen lause: ”Kumitehtaankadulle näkyvät rakennukset on
sovitettava ulkoasultaan Kumitehtaan kulttuurimaisemaan.” Tämä määritys tulee
laajentaa kattamaan myös asuintonttien suuntaan sekä Posliinitehtaan varren, ei
pelkästään Kumitehtaankadun suuntaan. Tätä tavoitetta ei saavuteta esim.
pelkistetyllä peltiverhoillulla julkisivurakenteella
Vastine:
Asemakaavoitusta ohjaa Keravan yleiskaava 2035. Yleiskaavan ohjauksen mukaan
alueen luonnetta työpaikka-alueena vahvistetaan. Vuorelanmäen nykyiset asuintontit
on nykyisten asukkaiden näkökulmasta järkevää huomioida asemakaavamuutoksessa.
Mielipiteen johdosta sallittu kerrosluku laskettiin kolmesta kerroksesta kahteen.
Kattomuotoa ei ole tarpeellista asemakaavassa rajoittaa. Laajarunkoisten
toimitilarakennusten rakentamisessa pyritään minimoimaan rakennuskustannuksia,
koska ne nostavat yrityksen toimintakuluja. Kattorakenteet kannattaa siksi tehdä
mahdollisimman matalina. Tästä syystä mahdolliset harjakatot tehdään
todennäköisesti melko loivalappeisiksi, eikä niistä ole häiriötä ympäristölleen.
Tasakattoinen rakennus ei ole Suomen ilmastossa kaikkien mielestä järkevä ratkaisu.
Uudet rakennukset ja niiden katot eivät estä asukkaiden näkymiä Kumitehtaan puiston
suuntaan. Rakennukset eivät tule asuintonttien länsipuolelle.
Nykyiset asuintontit ja uudet työpaikkatontit on laadittavassa asemakaavassa erotettu
toisistaan istutettavalla alueen osalla. Istutettava alueen osa on merkitty tulevien
työpaikkatonttien puolelle vasten asuintonttien rajaa yhtenäisenä kaistana, jonka
leveys on 8 metriä. Asukkaiden viihtyisyyden kannalta tärkeitä ovat kaistalle
istutettavaksi määrätyt puurivit, jotka peittävät uusia työpaikkarakennuksia. Kaavaan
lisättiin merkintä, jonka mukaan asuintontin rajaa vasten on istutettava kaksi
rinnakkaista puuriviä.
Ajoneuvoliikenne Kumitehtaankadulla, Posliinitehtaankadulla ja Nahkimokujalla on
tällä hetkellä vähäistä. Ei ole nähtävissä, että kaavamuutoksen myötä alueen
liikennemäärät muuttuisivat merkittävästi. Työpaikkatoiminnot tulevat olemaan
saman kaltaisia lähialueella jo nyt olevien toimintojen kanssa. Kaavamuutoksesta
johtuvaksi liikennemäärän lisäykseksi on arvioitu keskimäärin 200 - 250 ajoneuvoa
vuorokaudessa. Merkittävin osa tästä liikennemäärästä kohdistuu Elloksen peltojen
alueelle kaavamuutosalueen eteläosaan. Kumitehtaankadun liikennemäärän
keskimääräinen lisäys jäänee muutamiin kymmeniin ajoneuvoihin vuorokaudessa.
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TAULUKKO ASEMAKAAVALUONNOKSESTA JÄTETYISTÄ LAUSUNNOISTA JA MIELIPITEISTÄ
Lausunnot pyydettiin alla olevaan taulukkoon kirjatuilta tahoilta. Mikäli lausunto on
jätetty, niin sen saapumispäivämäärä on merkitty taulukkoon.
TIEDOKSI/LAUSUNTOPYYNNÖT:

Pyydetty

Saatu

Keravan Omakotiyhdistys ry
Keravan ympäristönsuojeluyhdistys ry
Kerava-seura ry

Keravan Yrittäjät ry
Keski-Uudenmaan kauppakamariyksikkö
Keravan Vammaisneuvosto
Keski-Uudenmaan maakuntamuseo
Savion kyläyhdistys ry
Savion Koti ja Koulu ry
Uudenmaan Ely-keskus
Liikennevirasto
Finavia
Gasum Oy, maakaasu
Elisa Oyj
Telia
Keravan Energia Oy
Fingrid Oyj
Keski-Uudenmaan vesiensuojelun kuntayhtymä
Keski-uudenmaan ympäristökeskus
Keski-Uudenmaan pelastuslaitos
Turvallisuus- ja kemikaalivirasto
Sinebrychoff
Kasvatus- ja opetuslautakunta
Tekninen lautakunta

29.3.2018
29.3.2018

13.4.2018
27.3.2018
29.3.2018
27.3.2018
25.3.2018
29.3.2018
21.3.2018
13.4.2018
19.3.2018
29.3.2018
23.3.2018

MIELIPITEET:
Halme Vertti
As Oy Keravan Nahkimokuja 3

9.3.2018
29.3.2018
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