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ALUEEN SIJAINTI
Suunnittelualue sijaitsee Keravan 1. Kalevan kaupunginosassa, Väinämöisentien ja
Terhikintien risteyksessä, noin 800 metrin etäisyydellä Keravan keskustasta pohjoiseen.

Kuva 1. Ote opaskartasta, punaisella suunnittelualueen likimääräinen sijainti
KAAVAN PÄÄTARKOITUS
Asemakaavan tarkoituksena on mahdollistaa asuinkerrostalojen rakentaminen vanhan
liikerakennuksen ja omakotitalojen tilalle.
KERROSALA- JA LAAJUUSTIEDOT
Kaavamuutosalueen pinta-ala on noin 6000 m². Kaavassa on osoitettu rakennusoikeutta yhteensä 5200 k-m².
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1

TIIVISTELMÄ

1.1 Kaavaprosessin vaiheet
Aloite

Keravan kaupunki

Vireilletulo ja OAS
(osallistumis- ja arviointisuunnitelma)

Kaupunkikehitysjaosto 23.10.2017/68 §
Kaupunginhallitus 31.10.2017/334 §
Lausuntopyynnöt viranomaisille ja kirjeet osallisille
Vireilletulo ja OAS:n nähtävilläoloilmoitus Viikkouutiset KeskiUusimaa-lehdessä 8.11.2017, internetissä ja ilmoitustaululla
(MRL 62 §).
Nähtävillä (MRA 30 §) 13.11. – 1.12.2017

Luonnos

Kaupunkikehitysjaosto 24.1.2018/3 §
Lausuntopyynnöt viranomaisille ja kirjeet osallisille
Ilmoitus Viikkouutiset Keski-Uusimaa-lehdessä lehdessä
pp.kk.vvvv, internetissä ja ilmoitustaululla (MRL 62 §).
Nähtävillä (MRA 30 §) 7.2. – 28.2.2018

Ehdotus

Kaupunkikehitysjaosto 17.5.2018/31 §
Lausuntopyynnöt viranomaisille ja kirjeet osallisille
Ilmoitus Viikkouutiset Keski-Uusimaa-lehdessä lehdessä
pp.kk.vvvv, internetissä ja ilmoitustaululla (MRL 65 §).
Julkisesti nähtävillä (MRA 27 §) 7.6. – 9.7.2018

Hyväksyminen (MRL
52 §)

Kaupunkikehitysjaosto 19.9.2018/56 §
Kaupunginhallitus 6.11.2018/306 §

Taulukko 1. Kaavaprosessin vaiheet (täydennetään kaavaprosessin edetessä)
1.1

Asemakaavamuutos
Asemakaavamuutoksella mahdollistetaan 4- ja 6-kerroksisten asuinkerrostalojen rakentaminen vanhan liikerakennuksen ja omakotitalojen tilalle. Asemakaavalla muodostuu Keravan kaupungin 1. Kalevan kaupunginosan kortteli 21 (AK-89), lähivirkistysalue, (VL) autopaikkojen korttelialue (LPA-25) sekä katualueita. Kaavamuutosalueen
pinta-ala on noin 6000 m². Kaavassa on osoitettu rakennusoikeutta yhteensä 5200 km².
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1.2

Asemakaavamuutoksen toteuttaminen
Alueen toteuttaminen on mahdollista heti kaavan saatua lainvoiman ja kun uudet tontit on muodostettu ja merkitty kiinteistörekisteriin.

1.3

Asemakaavamuutoksen merkittävimmät vaikutukset
Asemakaavamuutoksella liikerakennusten korttelialueen ja erillispientalojen tai rivitalojen ja muiden kytkettyjen asuinrakennusten korttelialueen pääkäyttötarkoitus muuttuu asuinkerrostalojen korttelialueeksi, mikä vaikuttaa alueen kaupunkikuvaan. Uudet
asuinrakennukset suunnitellaan kaupunkikuvaan sopiviksi, ja vanhan liikekiinteistön
purkamisen myötä alueen yleisilme siistiytyy. Asuinkerrostalojen rakentaminen vähentää liikennemelua Sariolanmäellä.
Kaavamuutos tiivistää kaupunkirakennetta ja mahdollistaa asuinkerrosalan sekä asuntojen määrän lisäämisen keskustan palveluiden tuntumassa, mikä taas tukee keskustan palveluiden kannattavuutta ja toimintojen monipuolisuutta. Kaupunkirakenne tiivistäminen toteuttaa kaupungin strategian, Keravan yleiskaavan 2035 ja asuntopoliittisen ohjelman 2016 – 2020 linjauksia.
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2
2.1

SUUNNITTELUN LÄHTÖKOHDAT
Selvitys suunnittelualueen oloista
2.1.1 Alueen yleiskuvaus
Suunnittelualue muodostuu Käenkuja 2 tontista, jolla sijaitsee vanha liikerakennus,
Väinämöisentie 16 ja Terhikintie 3 tonteista joilla sijaitsevat omakotitalot, yleisestä pysäköintialueesta joka on toteuttamaton, puistoalueesta, jalankululle ja polkupyöräilylle varatusta kadusta, jolla on huoltoajo sallittu sekä katualueesta.
2.1.2 Luonnonympäristö
Asuintonteilla kasvaa sekalaisia havu- ja lehtipuita sekä piha-alueelle tyypillisiä pensaita. Yleinen pysäköintialue ja puistoalue ovat rakentamattomat ja luonnontilaiset, ja
niillä kasvaa sekalaista puustoa ja pensaita. Suunnittelualueella ei ole erityisiä luontoarvoja. Alueen maaperä on kalliota, jonka päällä on pintamaakerros.
Suunnittelualueen ulkopuolella, Terhikintien toisella puolella sijaitsee lähimetsänä
hoidettu Terhikinpuisto, jossa sijaitsee kanahaukan pesäpuu. Muilta osin lähialueen
luonnonympäristö muodostuu lähivirkistysalueista ja tonttien sisäisestä kasvillisuudesta.
2.1.3 Rakennettu ympäristö
Käenkatu 2 tontilla on vuonna 1970 valmistunut liikerakennus, jonka kerrosala on noin
480 k-m2. Tontin pinta-ala on 1175 m2. Väinämöisentie 16 tontilla oleva omakotitalo
on valmistunut vuonna 1965 ja sen kerrosala on 130 k-m2. Tontin pinta-ala on 1048
m2. Terhikintie 3 tontilla sijaitsee vuonna 1956 valmistunut omakotitalo joka on kerrosalaltaan 88 k-m2. Tontin pinta-ala on 1010 m2.
Suunnittelualueen länsi- ja lounaispuolella on pientaloasutusta, pohjoispuolella kerrostaloja sekä luoteispuolella rivitaloja. Suunnittelualueen eteläpuolella sijainneet rivitalot on purettu, ja alueelle ollaan kaavoittamassa uusia asuinkerrostaloja. Suunnittelualueen kaakkoispuolella sijaitsee mormonikirkko.
Keravan keskustan monipuolisiin palveluihin ja työpaikoille on matkaa tietä pitkin noin
800 metriä. Lähin koulu sijaitsee noin 300 metrin päässä ja päiväkoti noin 300 metrin
päässä. Kalevan urheilupuistolle on matkaa noin 700 metriä ja Pihkaniityn virkistysalueelle ja kuntoradalle noin 800 metriä.
Heti suunnittelualueen välittömässä läheisyydessä Kurkelankadun varrella on bussipysäkit, rautatieasemalle on matkaa noin 800 metriä. Alueella pysäköinti tapahtuu
pääsääntöisesti tonteilla.
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2.1.4 Ympäristöhäiriöt
Kaava-alueelle kantautuu liikenteen melua pääradalta sekä läheisiltä kaduilta. Alueella
esiintyy myös jonkin verran lentomelua.
2.1.5 Maanomistus
Suunnittelualue on osittain kaupungin ja osittain yksityisten omistuksessa. Kaupunki
omistaa suunnittelualueen yleisen pysäköintialueen, puistoalueen, jalankululle ja pyöräilylle varatun kadun, jolla huoltoajo on sallittu sekä katualueen.

Kuva 2. Kaupungin maanomistus vihreällä ja violetilla.
2.2

Valtakunnalliset alueiden käyttötavoitteet ja kaavatilanne
Valtakunnalliset alueidenkäyttötavoitteet
Valtakunnalliset alueidenkäyttötavoitteet käsittelevät seuraavia kokonaisuuksia:
1.
2.
3.
4.
5.

toimivat yhdyskunnat ja kestävä liikkuminen
tehokas liikennejärjestelmä
terveellinen ja turvallinen elinympäristö
elinvoimainen luonto- ja kulttuuriympäristö sekä luonnonvarat
uusiutumiskykyinen energiahuolto
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Suunnittelualuetta koskevat em. tavoitteista ainakin toimivat yhdyskunnat ja kestävä
liikkuminen sekä terveellinen ja turvallinen elinympäristö, ja näistä erityisesti seuraavat tavoitteet:
 Edistetään koko maan monikeskuksista, verkottuvaa ja hyviin yhteyksiin perustuvaa aluerakennetta, ja tuetaan eri alueiden elinvoimaa ja vahvuuksien hyödyntämistä. Luodaan edellytykset elinkeino- ja yritystoiminnan kehittämiselle
sekä väestökehityksen edellyttämälle riittävälle ja monipuoliselle asuntotuotannolle.
 Luodaan edellytykset vähähiiliselle ja resurssitehokkaalle yhdyskuntakehitykselle, joka tukeutuu ensisijaisesti olemassa olevaan rakenteeseen. Suurilla kaupunkiseuduilla vahvistetaan yhdyskuntarakenteen eheyttä.
 Varaudutaan sään ääri-ilmiöihin ja tulviin sekä ilmastonmuutoksen vaikutuksiin. Uusi rakentaminen sijoitetaan tulvavaara-alueiden ulkopuolelle tai tulvariskien hallinta varmistetaan muutoin.
 Ehkäistään melusta, tärinästä ja huonosta ilmanlaadusta aiheutuvia ympäristöja terveyshaittoja.
Maakuntakaava
Uudenmaan vahvistettujen maakuntakaavojen yhdistelmässä suunnittelualue sijoittuu
tiivistettävälle taajamatoimintojen alueelle.
Merkinnällä osoitetaan tiivistettävät taajama- ja keskustatoimintojen alueet, jotka tukeutuvat kestävään liikennejärjestelmään, ja joita on suunniteltava joukkoliikenteeseen, kävelyyn ja pyöräilyyn tukeutuvana kyseisen taajaman muuta aluetta tehokkaammin rakennettavana alueena.

Kuva 3: Ote maakuntakaavayhdistelmästä, suunnittelualueen sijainti punaisella.
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Yleiskaava
Keravan kaupunki tulkitsee yleiskaavaa siten, että koko Väinämöisentien varsi on osoitettu oikeusvaikutteiseen valtuuston 7.11.2016 hyväksymään yleiskaavaan 2035 kehitettäväksi keskustatoimintojen alueeksi (C-2). Nyt kyseessä oleva kaavamuutosalue on
yhtä kokonaisuutta, ja kaupungin tulkinnan mukaan kokonaisuudessaan C-2 –aluetta.
Riippuen yleiskaavan tulkintatavasta, voidaan myös katsoa, että suunnittelualue on
merkitty suurimmaksi osaksi kehitettäväksi keskustatoimintojen alueeksi (C-2), ja osa
alueesta on merkitty kehitettäväksi pientaloalueeksi, jolla täydennysrakentaminen on
sallittua (AP-2).
Kummassakin edellä mainitussa tapauksessa kaupunki katsoo, että asemakaavamuutoksella tavoitellaan yleiskaava 2035 linjauksen mukaisen rakentamisen mahdollistamista.
Kehitettävä keskustatoimintojen alue on palvelu-, liike-, ja asumispainotteinen keskusta, jota kehitetään toiminnallisesti sekoittuneena kaupan, julkisten palveluiden, toimitilojen, hallinnon, asumisen ja viheralueiden korkeatasoisena kokonaisuutena. Autopaikkoja on asemakaavanmuutoksia laadittaessa varattava 1 autopaikka/120 k–m²,
ellei ole perusteltua syytä käyttää muita mitoitusperusteita.
Kehitettävän pientaloalueen talotyyppijakauma koostuu pääsääntöisesti erillispientaloista sekä pien- ja rivitaloista. Alueella täydennysrakentaminen on sallittua.

Kuva 4: Ote Keravan yleiskaavasta 2035. Suunnittelualueen likimääräinen sijainti punaisella.
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Voimassa oleva asemakaava
Suunnittelualueella on voimassa kolme eri asemakaavaa:
 558, kunnanvaltuuston hyväksymä 30.4.1970
 2042, kunnanvaltuuston hyväksymä 13.3.1996
 2308, kunnanvaltuuston hyväksymä 14.12.2015
Voimassa oleviin asemakaavoihin suunnittelualue on merkitty:
 Liikerakennusten korttelialueeksi (AL-1),
o rakennusoikeus 500 k-m2, kerrosluku I, 1 ap / 50 k-m2
 Erillispientalojen tai rivitalojen ja muiden kytkettyjen asuinrakennusten korttelialueeksi (AOR-17)
o rakennusoikeus 720 k-m2 (e=0.35), kerrosluku II, 1,5 ap / as
 Yleiseksi pysäköintialueeksi (LP)
 Puistoalueeksi (PL-1)
 Katualueeksi
 Jalankululle ja polkupyöräilylle varatuksi kaduksi, jolla on huoltoajo sallittu
(pp/h).

Kuva 5: Ote ajantasa-asemakaavasta. Suunnittelualueen rajaus punaisella.
Rakennusjärjestys
Keravan kaupungin rakennusjärjestys on tullut voimaan 1.6.2017.
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2.3

Muut aluetta koskevat suunnitelmat ja päätökset
Tonttijako ja kiinteistörekisteri
Kaava-alueen korttelialueille on laadittava erillinen sitova tonttijako. Kaava-alue muodostuu tällä hetkellä 5 eri kiinteistöstä tai niiden osasta (1-21-2, 1-21-3, 1-9903-47, 19906-12 ja 1-9901-0).
Pohjakartta
Pohjakarttaa ylläpitää ja täydentää Keravan kaupungin paikkatietopalvelut ja pohjakartta täyttää kaavoitusmittausasetuksen 1284/1999 vaatimukset. Asemakaava on tulostettu mittakaavassa 1:1000.
Rakennuskiellot
Alueella ei ole maankäyttö- ja rakennuslain 53 §:n mukaista rakennuskieltoa.
Lähiympäristön suunnitelmat
Suunnittelualueen lähiympäristössä ei ole vireillä merkittäviä muita suunnitelmia.
Strategiat, ohjelmat ja muut suunnitelmat
Keravan kaupunkistrategia 2025, kv 12.3.2018/17 §
HLJ-2015 liikennejärjestelmäpäätös, kh 15.6.2015/205 §
Maankäyttösuunnitelma 2050, kh 15.6.2015/205 §
Asuntostrategia 2025, kh 15.6.2015/205 §
Asuntopoliittinen ohjelma 2016-2020, kv 12.12.2016/98 §
Keravan liikennejärjestelmäsuunnitelma 2035
Kaavoituksen käynnistämissopimus
Kaupunki on tehnyt asemakaavoituksen käynnistämissopimukset kiinteistöjen 1-21-1,
1-21-2 ja 1-21-3 omistajien kanssa.

2.4

Asemakaavan tarve
Asemakaavalla pyritään tiivistämään kaupunkirakennetta keskustan palveluiden tuntumassa sekä vastaamaan asuntojen kysyntään Keravan kaupungin alueella.

2.5

Asemakaavan tavoitteet
2.5.1 Kaupungin asettamat ja suunnittelutilanteesta johdetut tavoitteet
Keravan kaupunkistrategian 2025 tavoitteena on mm. kestävän yhdyskuntarakenteen
kehittäminen tiivistämällä olemassa olevaa yhdyskuntarakennetta ja etsimällä täydennysrakentamispaikkoja olemassa olevasta kaupunkirakenteesta.
Keravan yleiskaava 2035:n tavoitteiden mukaan sen mahdollistama rakentaminen tukeutuu olemassa olevaan yhdyskuntarakenteeseen. Yleiskaavassa ei ole osoitettu yhtään uutta yhdyskuntarakenteesta irrallaan olevaa asuinaluetta, vaan täydennysrakentaminen tukeutuu olemassa olevaan yhdyskuntarakenteeseen. Yleiskaavan tavoittee-
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na on mm. eheyttää asemaseutujen ja keskustan yhdyskuntarakennetta tiivistämällä
alueita täydennysrakentamisen keinoin. Tavoitteena on myös edistää kestävien liikkumistapojen käyttöä täydennysrakentamalla erityisesti asemanseutuja ja niiden lähiympäristöä. Keravan yleiskaavan suunnittelua on ohjannut periaate, jonka mukaan
asemanseutuja ja niiden lähiympäristöä on tarkoituksen mukaista tiivistää, jotta yhä
suurempi määrä keravalaisista asuisi tulevaisuudessa hyvien raideyhteyksien vaikutusalueella. Yleiskaavaselostuksen mukaan Keravan keskustaa (mm. C-2 –alue) kehitetään
monipuolisena palveluiden, asumisen ja viheralueiden korkeatasoisena kokonaisuutena. Keskustoimintojen alue on osoitettu kehitettäväksi alueeksi, jonka myötä aluetta
on mahdollista täydennysrakentaa keskustatoimintoja eheyttävästi. Keskustan kehittämisellä edistetään sekä elinkeinoelämän toimintaedellytyksiä, että Keravan kaupungin vetovoiman vahvistamista.
Kaupungin asuntopoliittisen ohjelman 2016-2020 mukaan keskusta-aluetta (mm. C-2 alue) kehitetään täydennys- ja uudisrakentamisen osalta tehokkaasti ja kaupunkirakennetta tiivistäen. Keskustan kaavahankkeita priorisoidaan ja keskustaa rakennetaan
laadukkaana voimakkaasti ylöspäin.
Kaavamuutoksen tavoitteena on tiivistää kaupunkirakennetta sekä mahdollistaa
asuinkerrosalan sekä asuntojen määrän lisääminen keskustan palveluiden tuntumassa
ja aseman läheisyydessä. Keskusta-asumisen lisäämisellä tuetaan keskustan palveluiden kannattavuutta ja toimintojen monipuolisuutta.
2.5.2 Alueen oloista ja ominaisuuksista johdetut tavoitteet
Alue sijaitsee lähellä Keravan kävely- ja liikekeskustaa ja soveltuu hyvin asuinrakentamiselle. Alueelta on hyvät kevyen liikenteen yhteydet kävelykeskustaan sekä hyvät julkisen liikenteen yhteydet.
Asemakaavamuutoksella pyritään parantamaan alueen kaupunkikuvaa ja luomaan
viihtyisää asuin- ja kaupunkiympäristöä.
Asemakaavamuutoksen mahdollistama uusi asuinrakentaminen tulee toteuttaa siten,
että suunnittelualueen itäpuolella sijaitsevan junaradan aiheuttama melu ei aiheuta
haittaa uuden asuinrakennuksen asukkaille.
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3

ASEMAKAAVAMUUTOKSEN SUUNNITTELU

Kaavio 1. Asemakaavan vaiheet
3.1

Aloitusvaihe
Kaupunginhallitus on päättänyt käynnistää asemakaavamuutoksen kokouksessaan
31.10.2017 § 334. Asemakaavamuutos on merkitty kaupunginhallituksen hyväksymiin
kaavoituskatsauksiin vuosille 2017 ja 2018.
Asemakaavan vireilletulosta sekä osallistumis- ja arviointisuunnitelman nähtävilläolosta ilmoitettiin 8.11.2017 Viikkouutiset Keski-Uusimaa -lehdessä. Osallistumis- ja arviointisuunnitelma oli nähtävillä 13.11.-1.12.2017 Sampolan yhteispalvelupisteen ilmoitustaululla sekä Keravan kaupungin internet-sivuilla. Suunnittelualueen naapureille lähetettiin kirjeitse tieto nähtävilläolosta. Viranomaisille ja muille tarpeellisille yhteisöille lähettiin lausuntopyynnöt.
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 7 lausuntoa ja 2 mielipidettä. Yhteenveto lausunnoista ja mielipiteistä sekä vastineet lausuntoihin ovat tämän selostuksen liitteenä.

3.2

Luonnosvaihe
Asemakaavaluonnoksessa on mahdollistettu kahden uuden asuinkerrostalon rakentaminen vanhan liikerakennuksen sekä kahden omakotitalon paikalle. Osa uusien
asuinrakennusten autopaikoista sijoitetaan tontille, osa Väinämöisentien toisella puolella olevan toteutumattoman yleisen pysäköintialueen paikalle, joka muutetaan asemakaavamuutoksella uusien asuinrakennusten paikoituskäyttöön. Samalle alueelle on
myös mahdollista sijoittaa kaupungin yleisiä pysäköintipaikkoja 6 kappaletta.
Luonnoksesta ei ole laadittu eri vaihtoehtoja, koska asemakaavamuutokselle asetetut
tavoitteet ovat selkeät ja vaihtoehtojen tarkastelu ei ollut tarpeen.
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Keravan oikeusvaikutteisen yleiskaavan 2035 (kv 7.11.2016) linjauksen mukaan Keravan keskusta-aluetta laajennetaan kohti pohjoista. Yleiskaavassa Väinämöisentien varsi Käenkadun alkuun asti on tehokkaasti rakennettavaa keskusta-aluetta (kaavamerkintä kehitettävä keskustatoimintojen alue, C-2). Pieni osa kaava-alueesta on merkitty
kehitettäväksi pientaloalueeksi (AP-2). Asemakaavamuutoksessa on esitetty yleiskaavan 2035 linjauksen mukaisen rakentamisen mahdollistamista.
Keravan kaupungin asuntopoliittisen ohjelman 2016-2020 mukaan keskustan kaavahankkeita priorisoidaan ja keskustaa rakennetaan laadukkaana voimakkaasti ylöspäin.
Asemakaavamuutos noudattaa siten asuntopoliittisen ohjelman linjauksia.
Asemakaavamuutosalueelta on lyhyt matka Keravan keskustan palveluihin ja rautatieasemalle, jonne on matkaa noin 800 metriä. Asema ja monipuoliset palvelut ovat kävelymatkan etäisyydellä. Suunnittelualueelta pääsee sujuvasti keskustaan jalan ja pyörällä Väinämöisentietä pitkin.
Meluselvityksen perusteella kohteen sisäpihalle merkityille leikki- ja oleskelualueille
kohdistuvat päivä- ja yöajan keskiäänitasot alittavat valtioneuvoston päätöksessä
993/1992 annetut ohjearvot. Raideliikenteen melun vuoksi asuintilojen ulkovaipan
ääneneristys on mitoitettava liikennemelua vastaan ja parvekkeet on lasitettava. Asemakaavassa on annettu kaavamääräys, jonka mukaan asuinrakennukset on suunniteltava siten, että päiväaikainen keskiäänitaso (LAeq, 7-22) sisätiloissa on enintään 35
dB(A) ja että yöaikainen keskiäänitaso (LAeq, 22-7) sisätiloissa on enintään 30 dB(A).
Kaavaluonnoksesta saatiin määräaikaan mennessä yhteensä 9 lausuntoa ja 3 mielipidettä.
3.3

Ehdotusvaihe
Kaavaehdotukseen on tehty joitain pieniä muutoksia ja lisäyksiä saadun palautteen
perusteella.
As Oy Kotiterhikkiä lähintä kerrostaloa (A-taloa) on siirretty luonnosvaiheen jälkeen
noin 4 metriä kauemmas ko. rivitalosta, ja luonnosvaiheessa A-talon vieressä sijainneet 5 autopaikkaa on poistettu, jotta uudisrakentaminen ei lisäisi ajoneuvoliikennettä
Terhikinpolulla.
Asuinrakennusten sisätilojen melutasoja koskevaa kaavamääräystä on tarkennettu
hetkellisen enimmäisäänitason osalta seuraavasti:
Asuinrakennukset on suunniteltava siten, että päiväaikainen keskiäänitaso (LAeq, 722) sisätiloissa on enintään 35 dB(A) ja että yöaikainen keskiäänitaso (LAeq, 22-7) sisätiloissa on enintään 30 dB(A) ja että yöaikainen hetkellinen enimmäisäänitaso (LAmax,
22-7) sisätiloissa on enintään 45 dB(A).
Kaavaan on lisätty seuraavat raideliikenteen mahdollisesti aiheuttamaan tärinään ja
runkomeluun liittyvät kaavamääräykset:
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Asuinrakennuksissa raideliikenteen aiheuttaman tärinän voimakkuus ei saa ylittää värähtelyluokan C raja-arvoa 0,30 mm/s tai rakennusluvan hakemisen aikana voimassa
olevaa määräysarvoa.
Asuinrakennuksissa raideliikenteen aiheuttaman tärinän aiheuttama runkomelu Lprm
ei saa ylittää asuintiloissa 35 dB(A) tai rakennusluvan hakemisen aikana voimassa olevaa määräysarvoa.
Kaavaehdotuksesta saatiin 6 lausuntoa ja 3 muistutusta. Referaatit lausunnoista ja
muistutuksista sekä vastineet niihin ovat tämän kaavaselostuksen liitteenä.
3.4

Hyväksymisvaihe
Hyväksyttävään asemakaavamuutokseen ei ole tehty muutoksia kaavaehdotuksen
nähtävillä olon jälkeen.
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4
4.1

ASEMAKAAVAMUUTOKSEN KUVAUS
Kaavan rakenne
Asemakaavamuutoksella muodostuu uusi asuinkerrostalojen korttelialue, jolle on
mahdollista rakentaa kaksi uutta asuinkerrostaloa. Asuinrakennusten leikki- ja oleskelualueet on sijoitettu rakennusmassojen taakse radan liikennemelulta suojaan.
Asuinkerrostalojen korttelialueelle on mahdollista tehdä ajoneuvoliittymät ennalta
määrätyistä kohdista Väinämöisentieltä, Terhikintieltä ja Terhikinpolulta. Osa uusien
asuinrakennusten autopaikoista sijoitetaan tontille, osa Väinämöisentien toisella puolella olevan toteutumattoman yleisen pysäköintialueen paikalle. Samalle alueelle on
myös mahdollista sijoittaa kaupungin yleisiä pysäköintipaikkoja 6 kappaletta.
4.1.1 Mitoitus






4.2

Pinta-ala yhteensä: 5931 m2
Pinta-alat:
o AK-88: 3233 m2
o LPA-25: 1216 m2
o VL: 495 m2
o katualueet: 987 m2
Kerrosneliömetrit yhteensä: 5200 k-m²
Tonttitehokkuus: et=1.6
Asuntoja: 77 kpl

Ympäristön laatua koskevien tavoitteiden toteutuminen
Kaavamuutoksella tiivistetään kaupunkirakennetta sekä mahdollistetaan asuinkerrosalan sekä asuntojen määrän lisääminen keskustan palveluiden tuntumassa. Keskustaasumisella tuetaan keskustan palveluiden kannattavuutta ja toimintojen monipuolisuutta. Asemakaavamuutoksella parannetaan myös alueen kaupunkikuvaa ja luodaan
viihtyisämpää asuin- ja kaupunkiympäristöä.

4.3

Aluevaraukset

4.3.1 Korttelialueet
Asuinkerrostalojen korttelialue (AK-89)
Asemakaavamuutoksella vanhan liikekiinteistön ja kahden omakotitalon rakennuspaikkojen kaavaa on muutettu siten, että niiden alueelle on mahdollista rakentaa kaksi
uutta asuinkerrostaloa. Liikennemelua on torjuttu leikki- ja oleskelualueen sijoituksella
sekä asemakaavamääräyksin. Autopaikat sijoitetaan osittain tontille, osittain Väinämöisentien toiselle puolelle rakennettavalle autojen paikoitusalueelle.
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Rakennusten tulee olla massoitteluiltaan ja julkisivujen sommitteluiltaan sellaisia, että
ne muodostavat kaupunkikuvallisesti korkeatasoisen ja ilmeikkään kokonaisuuden.
Rakennusten julkisivut on pääasiassa rakennettava kaupunkikuvallisesti korkeatasoisesta materiaalista. Mahdolliset elementtisaumat tulee häivyttää sauman sijoituksen
tai julkisivun pintarakenteen avulla.
Asemakaavassa osoitetun kerrosalan lisäksi saa rakentaa asumista palvelevia asunnon
ulkopuolisia varasto-, huolto-, kerho-, sauna- yms. tiloja yhteensä enintään 15 % asemakaavassa osoitetusta kerrosalasta. Porrashuoneiden kaikkien kerrosten sisäänkäyntitasojen 15 neliömetrin ylittävää osaa ei lasketa rakennusoikeuteen.
Parvekkeet saavat vähäisessä määrin ulottua tontilla rakennusalan ulkopuolelle.
Leikki- ja oleskelualueet sekä parvekkeet on suojattava liikennemelulta siten, että päiväaikainen keskiäänitaso (LAeq, 7-22) on enintään 55 dB(A) ja että yöaikainen keskiäänitaso (LAeq, 22-7) on enintään 50 dB(A).
Asuinrakennukset on suunniteltava siten, että päiväaikainen keskiäänitaso (LAeq, 722) sisätiloissa on enintään 35 dB(A) ja että yöaikainen keskiäänitaso (LAeq, 22-7) sisätiloissa on enintään 30 dB(A) ja että yöaikainen hetkellinen enimmäisäänitaso (LAmax, 22-7) sisätiloissa on enintään 45 dB(A).
Asuinrakennuksissa raideliikenteen aiheuttaman tärinän voimakkuus ei saa ylittää värähtelyluokan C raja-arvoa 0,30 mm/s tai rakennusluvan hakemisen aikana voimassa
olevaa määräysarvoa.
Asuinrakennuksissa raideliikenteen aiheuttaman tärinän aiheuttama runkomelu Lprm
ei saa ylittää asuintiloissa 35 dB(A) tai rakennusluvan hakemisen aikana voimassa olevaa määräysarvoa.
Autopaikkoja on varattava vähintään 1 autopaikka asuntojen kerrosalan 100 kerrosneliömetriä kohden. Yhteiskäyttöautolla voidaan korvata 6 autopaikkaa.
Autopaikkojen korttelialue (LPA-25)
Väinämöisentien ja Kurkelankadun välisellä alueella sijaitseva toteuttamaton yleinen
pysäköintialue on muutettu autopaikkojen korttelialueeksi, jolle on sallittua sijoittaa
osa uuden asuinkerrostalokorttelin autopaikoista.
Kaavamerkinnällä osoitettujen kortteleiden autopaikkojen lisäksi alueelle saa sijoittaa
myös kaupungin yleiseen käyttöön tarkoitettuja autopaikkoja.
4.3.2 Muut alueet
Lähivirkistysalue (VL)
Vanhan liikekiinteistön takana sijainneen puistoalueen kaavamerkintää on muutettu
kaavamuutoksella lähivirkistysalueeksi ja pieni osa siitä on myös muutettu katualueeksi.
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Katualueet
Väinämöisentien loppupää on mukana kaava-alueessa, mutta sitä ei ole muutettu
kaavamuutoksella. Terhikinpolku on muutettu kaduksi ja sitä on jatkettu hieman pohjoiseen, jotta kulku kortteliin 23 ei enää menisi puiston kautta.
4.4

Kaavan vaikutukset
4.4.1 Vaikutukset rakennettuun ympäristöön
Asemakaavamuutoksella liikerakennusten korttelialueen ja erillispientalojen tai rivitalojen ja muiden kytkettyjen asuinrakennusten korttelialueen pääkäyttötarkoitus muuttuu asuinkerrostalojen korttelialueeksi, mikä vaikuttaa alueen kaupunkikuvaan.
Kaupungin kaavoittajan ja arkkitehdin pyrkimyksenä on ollut muodostaa ko. täydennysrakentamishankkeesta mahdollisimman hyvin ympäristöönsä sopiva kokonaisuus.
Rakennusten suunnittelua ohjataan kaavamääräyksillä, jotka velvoittavat rakentamaan rakennukset siten, että ne massoitteluiltaan ja julkisivujen sommitteluiltaan
ovat sellaisia, että ne muodostavat kaupunkikuvallisesti korkeatasoisen ja ilmeikkään
kokonaisuuden. Rakennusten julkisivut on pääasiassa rakennettava kaupunkikuvallisesti korkeatasoisesta materiaalista, ja mahdolliset elementtisaumat tulee häivyttää
sauman sijoituksen tai julkisivun pintarakenteen avulla.
Asuinkerrostalojen suurin sallittu kerrosluku on Väinämöisentien varrella kuusi ja Terhikinpolun varrella neljä, joten rakennusten korkeus ja massa pienevät maaston noustessa Terhikintien rivitaloalueen suuntaan samaan tapaan, kun Terhikintien toiselle
puolelle suunnitellussa vielä toteutumattomassa rakennushankkeessa.
Uuden asuinkerrostalon kerroslukuun liittyvää varjostusvaikutusta voidaan arvioida 45
asteen valokulmalla, joka tarkoittaa riippumatta ilmansuunnasta, että rakennuksen
korkeuden ei mieluiten tulisi ylittää sen etäisyyttä naapuritontin rakennuksen asuinhuoneen ikkuna-aukoista. As Oy Kotiterhikin rivitaloa lähin A-talo tulee olemaan ko.
rivitalon puoleiselta räystäskorkeudeltaan noin 13,5 metriä korkea. Asuinkerrostalon
ja rivitalon ikkunoiden välinen etäisyys on lähimmillään noin 14,5 metriä ja kauimmillaan noin 16,5 metriä. Siten ehdotettu rakentaminen ei ole kerrosluvultaan As Oy Kotiterhikin rakennukseen nähden liian korkea eikä varjosta merkittävästi naapuritontin
rakennuksia. As Oy Kotiterhikin oleskelupihat ja parvekkeet ovat myös suunnattuna
länteen, poispäin uudesta asuinkerrostalosta.
Edellisen lisäksi etäisyydet uuden kerrostalon ja rivitalon välillä ovat kohtuullisen pitkiä
esimerkiksi rakennusmääräysten ja palomääräysten minimimittoihin verrattuina.
Suunnittelualueen lähiympäristössä rakennusten korkeudet vaihtelevat, ja voimassa
olevat asemakaavat mahdollistavat mm. 7-kerroksisten (Käenkatu 1-3), 5-kerroksisten
(Käenkatu 4) ja 5-3 –kerroksisten (Terhikintie 2) asuinkerrostalojen rakentamisen. Siten kaupunkikuvan muutokset kyseisellä tontilla eivät ole erityisen merkittäviä tai
poikkeuksellisia.

KERAVAN KAUPUNKI
Kaupunkikehityspalvelut
PL 123, Kultasepänkatu 7
04250 KERAVA

ddddK

19

Kaavamuutos tiivistää kaupunkirakennetta sekä mahdollistaa asuinkerrosalan sekä
asuntojen määrän lisäämisen keskustan palveluiden tuntumassa, mikä taas tukee keskustan palveluiden kannattavuutta ja toimintojen monipuolisuutta. On selvää, että
uudet asuinkerrostalot muuttavat lähialueen kaupunkikuvaa ja näkymiä naapuritonttien rivitalorakennuksista. Rakennettujen alueiden tiivistyessä näkymien ja kaupunkikuvan muuttumiselta ei kuitenkaan voida kokonaan välttyä. Tiivistyvässä kaupunkirakenteessa olosuhteiden muutos on jopa väistämätöntä. Täydennysrakentaminen lisää
alueiden elinvoimaisuutta ja edistää kestävää kaupunkikehitystä. Kaupungin kehittymiselle ja muutoksille on tarvetta. Yhdyskuntarakenteen tiivistäminen on kaupunginvaltuuston hyväksymien kaupungin strategian, yleiskaavan 2035 ja asuntopoliittisen
ohjelman tavoitteiden mukaista.
Asuinkerrostalojen rakentaminen vähentää myös liikenteen aiheuttamaa melua Sariolanmäellä.
4.4.2 Vaikutukset luontoon ja luonnonympäristöön
Kaavamuutoksella ei ole haitallisia vaikutuksia luontoon tai luonnonympäristöön, sillä
suunnittelualueella ei ole erityisiä luonto- tai virkistysarvoja.
4.4.3 Ympäristön häiriötekijät
Suunnittelualueelle kantautuu liikennemelua pääradalta ja sitä ympäröiviltä kaduilta.
Meluselvityksen perusteella kohde voidaan rakentaa siten, että sisäpihalle merkityille
leikki- ja oleskelualueille kohdistuvat päivä- ja yöajan keskiäänitasot alittavat valtioneuvoston päätöksessä 993/1992 annetut ohjearvot. Raideliikenteen melun vuoksi
asuintilojen ulkovaipan ääneneristys on mitoitettava liikennemelua vastaan ja parvekkeet on lasitettava osalla julkisivuja.
Asemakaavassa on annettu kaavamääräyksiä, joiden mukaan asuinrakennukset on
suunniteltava, ja leikki- ja oleskelualueet sekä parvekkeet on suojattava liikennemelulta siten, että melutasot niin päivä- kuin yöaikaan eivät ylitä sallittuja arvoja. Asemakaavassa on myös annettu raideliikenteen mahdollisesti aiheuttamaa tärinää ja runkomelua koskevia kaavamääräyksiä.
Alueella esiintyy jonkin verran lentomelua, mutta melutasot ovat ennustetilanteessa
2025 alle 55 dB(A).
4.5

Nimistö
Alueen nimistöön ei tule muutoksia.
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5
5.1

ASEMAKAAVAMUUTOKSEN TOTEUTUS
Toteutusta ohjaavat ja havainnollistavat suunnitelmat
Asemakaavan toteuttamista ohjaavat asemakaavakartta, selostus, rakennusjärjestys ja
havainnekuvat.

5.2

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

5.3

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