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ALUEEN SIJAINTI
Suunnittelualue sijaitsee Keravan 1. Kalevan kaupunginosassa, Virrenkulman asuinalueen eteläosassa. Kaava-alue muodostuu toteutumattomasta teollisuusrakennusten
(TY-10) korttelialueesta (kortteli 728), lähivirkistysalueesta (VL), yleisestä pysäköintialueesta (LP) sekä toteuttamattomasta katualueesta. Suunnittelualueelta on matkaa
Keravan keskustaan tietä pitkin noin 3 kilometriä.

Kuva 1. Ote opaskartasta, punaisella suunnittelualueen likimääräinen rajaus
KAAVAN PÄÄTARKOITUS
Asemakaavamuutoksen tarkoituksena on mahdollistaa uuden asuinkerrostalon rakentaminen toteutumattoman teollisuusrakennusten korttelialueen tilalle.
KERROSALA- JA LAAJUUSTIEDOT
Asemakaavaluonnoksesta on laadittu kaksi versiota. Koko kaavamuutosalueen pintaala on noin 1,46 hehtaaria, josta asuinkerrostalojen korttelialueen osa on 4647 m2 (V1)
- 5032 m2 (V2). Asemakaavaluonnoksessa on osoitettu rakennusoikeutta versiosta
riippuen 2600 k-m² (V1) - 2900 k-m² (V2).
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1

TIIVISTELMÄ

1.1 Kaavaprosessin vaiheet
Aloite

Keravan kaupunki

Vireilletulo ja OAS
(osallistumis- ja arviointisuunnitelma)

Kaupunkikehitysjaosto 25.4.2017/29 §
Kaupunginhallitus 8.5.2017/117 §
Lausuntopyynnöt viranomaisille ja kirjeet osallisille
Vireilletulo ja OAS:n nähtävilläoloilmoitus Viikkouutiset KeskiUusimaa-lehdessä 3.5.2017, internetissä ja ilmoitustaululla
(MRL 62 §).
Nähtävillä (MRA 30 §) 4.5. – 19.5.2017

Luonnos

Kaupunkikehitysjaosto 13.11.2017/xxx §
Lausuntopyynnöt viranomaisille ja kirjeet osallisille
Ilmoitus Viikkouutiset Keski-Uusimaa-lehdessä lehdessä
pp.kk.vvvv, internetissä ja ilmoitustaululla (MRL 62 §).
Nähtävillä (MRA 30 §) pp.kk. – pp.kk.vvvv

Ehdotus

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

Hyväksyminen (MRL
52 §)

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

Taulukko 1. Kaavaprosessin vaiheet (täydennetään kaavaprosessin edetessä)
1.1

Asemakaava
Asemakaavamuutos on aloitettu Keravan kaupungin aloitteesta huhtikuussa 2017.
Asemakaavamuutoksella mahdollistetaan 5-kerroksisen asuinkerrostalon rakentaminen Ylikeravantien ja Kytömaan yhdystien välillä sijaitsevan toteutumattoman teollisuusrakennusten korttelialueen (TY-10) tilalle.
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Asemakaavaluonnoksesta on laadittu kaksi eri versiota. Koko kaavamuutosalueen pinta-ala on noin 1,46 hehtaaria. Asemakaavalla muodostuu asuinkerrostalojen korttelialue (AK-88), jonka pinta-ala on 4647 m2 (V1) - 5032 m2 (V2). Asemakaavaluonnoksessa on osoitettu rakennusoikeutta versiosta riippuen 2600 k-m² (V1) - 2900 k-m² (V2).
Kaava-alueen itäosa on säilytetty lähivirkistysalueena, ja länsiosa yleisenä pysäköintipaikkana. Yleisen pysäköintipaikan istutettavaa alueen osaa on muutettu vastaamaan
toteutunutta tilannetta.
Korttelialueelle tulee melua pääradan ja Ylikeravantien suunnista, mutta rakennusten
sijoittelulla ja asemakaavamääräyksin on varmistettu, että valtioneuvoston asetuksen
mukaiset melun ohjearvot eivät ylity piha-alueella, parvekkeilla ja rakennusten sisätiloissa. Rakennuspaikalle on sallittu ajoneuvoliittymä Ahokujalta, ja kadun päähän on
osoitettu kevyen liikenteen yhteys Ylikeravantielle.
1.2

Asemakaavan toteuttaminen
Alueen toteuttaminen on mahdollista heti kaavan saatua lainvoiman ja kun uusi tontti
on muodostettu ja merkitty kiinteistörekisteriin.

1.3

Asemakaavan merkittävimmät vaikutukset
Asemakaavamuutoksella teollisuusrakennusten korttelialueen pääkäyttötarkoitus
muuttuu asuinkerrostalojen korttelialueeksi. Virrenkulman alueelle tulee 46 (V1) – 49
(V2) uutta asuntoa. Alueen ympäristö siistiytyy, kun nykyisin toteutumaton ja hoitamaton teollisuusrakennuksille kaavoitettu alue rakennetaan Virrenkulmaan soveltuvalla tavalla ja kaupunkikuvallisesti korkeatasoisesti asuinkerrostalokäyttöön.
Kaavamuutoksella ei ole haitallista vaikutusta melun leviämiseen Virrenkulman pientaloalueelle, koska asuinrakennukset toimivat korkeutensa vuoksi jopa parempana meluesteenä, kuin voimassa olevan asemakaavan mukaiset teollisuusrakennukset olisivat
toimineet. Kaavamuutos estää melun leviämistä Virrenkulman alueelle.
Kaavamuutoksella ei ole myöskään merkittäviä vaikutuksia luonnonympäristöön, sillä
tehtyjen luontoselvitysten mukaan alueella ei ole erityisiä luontoarvoja. Kaavamuutoksella ei muuteta suunnittelualueen itäosan merkintää, vaan se säilyy lähivirkistysalueena ja ekologisena yhteytenä.
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2
2.1

SUUNNITTELUN LÄHTÖKOHDAT
Selvitys suunnittelualueen oloista
2.1.1 Alueen yleiskuvaus
Voimassa olevan asemakaavan mukainen teollisuusrakennusten korttelialue on rakentamaton, ja se sijaitsee suhteellisen tasaisella maalla. Lähivirkistysalue muodostuu teollisuusrakennusten korttelialuetta noin 6,5 metriä korkeammalle nousevasta mäkialueesta. Teollisuusrakennusten korttelialueella ja lähivirkistysalueella kasvaa puustoa
ja aluskasvillisuutta. Yleinen pysäköintialue on valmiiksi rakennettu, ja se on tarkoitettu ja mitoitettu suunnittelualueen pohjoispuolella sijaitsevien yritystonttien ja erityisesti raskaan liikenteen käyttöön. Suunnittelualueeseen kuuluva katualue on toteuttamaton.
2.1.2 Luonnonympäristö
Maisemarakenne, maisemakuva, maaperä
Suunnittelualueen länsiosa muodostuu tasaisesta asfalttikentästä (noin +43,5) mmpy), keskiosa tasaisesta maasta (noin +42,5 m-mpy) ja itäosa pienestä mäestä (noin
+48,5 m-mpy). Suunnittelualue ei erotu ympäröivästä maisemasta korkeutensa tai
muun piirteensä vuoksi. Maaperä on länsiosasta savea, itäosan mäki on moreenia.
Luontoarvot, luonnon monimuotoisuus, vesistöt ja vesitalous
Suunnittelualueen luonnontilaisessa osassa kasvaa suurimmaksi osaksi eri-ikäistä
mäntyä, kuusta, koivua ja haapaa sekä aluskasvillisuutta.
Tehtyjen luontoselvitysten perusteella alueella ei ole erityisiä luontoarvoja. Kohde on
selvitysten mukaan liito-oravalle hyvin soveltuva metsikkö. Liito-oravaa ei kuitenkaan
metsiköstä ole havaittu vuosina 2017, 2014 ja 2010, joten sitä ei soveltuvuudestaan
huolimatta voida pitää luonnonsuojelulain 49 § mukaisena lisääntymis- ja levähdyspaikkana. Näin ollen metsikön rakentamiselle ei ole luonnonsuojelulain mukaisia lainsäädännöllisiä esteitä.
Suunnittelualue ei sijaitse pohjavesialueella, ja lähin tunnettu pohjavesialue sijaitsee
kaava-alueelta noin 1,8 kilometriä koilliseen. Kaava-alueen läpi kulkee oja.
2.1.3 Rakennettu ympäristö
Yhdyskuntarakenne, kaupunki-/ taajamakuva
Suunnittelualue liittyy välittömästi Virrenkulman asuinalueeseen, joka muodostuu kerros-, rivi- ja omakotitaloista. Alueen pohjoispuolella on voimassa olevan kaavan mukaisia työpaikkatontteja, jotka ovat vielä toteutumattomia.
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Asuminen, palvelut, työpaikat
Suunnittelualueen välittömässä läheisyydessä sijaitsee Virrenkulman päiväkoti, lähimmälle koululle ja päivittäistavarakaupalle on matkaa kummallekin noin kilometri.
Keravan keskustan monipuolisiin palveluihin ja työpaikoille on matkaa tietä pitkin noin
3 kilometriä.
Virkistys
Suunnittelualueen lähiympäristössä on monipuolisesti virkistysalueita, mm. heti Ylikeravantien toiselta puolelta pääsee Pihkaniittyyn luontoon ja kuntoradalle. Virrenkulman asuinalueen länsi- ja luoteispuolella on myös Vironmäen virkistysalue.
Liikenne
Suunnittelualueen sisällä ei ole toteutettuja katuja. Se kytkeytyy Ylikeravantiehen Kytömaan yhdystien ja Suorannankadun kautta. Kytömaan yhdystien tai Ylikeravantien
kautta ei sallita ajoneuvoliittymiä alueelle, vaan kulku tulee Ahokujan kautta. Alueelta
pääsee Keravan keskustaan autolla noin 5 minuutissa, bussilla noin 12 minuutissa,
pyörällä noin 8 minuutissa ja kävellen noin 30 minuutissa. Keravan keskustasta on junayhteys Helsingin ja Lahden suuntiin.
Rakennettu kulttuuriympäristö ja muinaismuistot
Suunnittelualueella tai sen välittömässä läheisyydessä ei sijaitse rakennettuja kulttuuriympäristöjä tai muinaismuistoja.
Tekninen huolto, erityistoiminnot
Suunnittelualue on liitettävissä kunnallistekniikkaan ja kaukolämpöön. Kaava-alueen
länsipuolella sijaitsee Keravan Energian lämpövoimalaitos.
Ympäristönsuojelu ja ympäristöhäiriöt
Kaava-alueen itäpuolella kulkee junarata, joka aiheuttaa Ylikeravantien lisäksi suunnittelualueelle melua. Ennen asemakaavaehdotuksen laatimista ja kaavaratkaisun tarkentuessa alueelle tullaan tekemään meluselvitys.
2.1.4 Maanomistus
Suunnittelualue on kokonaisuudessaan kaupungin omistuksessa.
2.2

Valtakunnalliset alueiden käyttötavoitteet ja kaavatilanne
Valtakunnalliset alueidenkäyttötavoitteet
Valtakunnalliset alueidenkäyttötavoitteet käsittelevät seuraavia kokonaisuuksia:
1. toimiva aluerakenne
2. eheytyvä yhdyskuntarakenne ja elinympäristön laatu
3. kulttuuri- ja luonnonperintö, virkistyskäyttö ja luonnonvarat
4. toimivat yhteysverkostot ja energiahuolto
5. Helsingin seudun erityiskysymykset
6. luonto- ja kulttuuriympäristöinä erityiset aluekokonaisuudet.
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Suunnittelualuetta koskevat em. tavoitteista toimiva aluerakenne, eheytyvä yhdyskuntarakenne ja elinympäristön laatu ja Helsingin seudun erityiskysymykset.
Alueidenkäyttöä kehitetään olemassa olevia rakenteita hyödyntäen. Aluerakennetta
kehitetään verkottuvana hyviin liikenneyhteyksiin perustuvana kokonaisuutena. Eteläisessä Suomessa aluerakenne perustuu erityisesti Helsingin ja muiden kaupunkikeskusten välisiin raideliikenneyhteyksiin.
Alueidenkäytössä hyödynnetään olemassa olevia yhdyskuntarakenteita sekä eheytetään kaupunkiseutuja ja taajamia. Kaupunkiseutuja kehitetään tukeutuen olemassa
oleviin keskuksiin, ja kehittämällä erityisesti keskusta-alueita monipuolisesti. Erityisesti
kaupunkiseuduilla on pyrittävä henkilöautoliikenteen tarvetta vähentävään ja joukkoliikennettä, kävelyä ja pyöräilyä edistävään liikennejärjestelmään.
Helsingin seudulla edistetään joukkoliikenteeseen, erityisesti raideliikenteeseen tukeutuvaa ja kehittyvää yhdyskuntarakennetta. Seudun keskuksia vahvistetaan asunto-,
työpaikka- ja palvelukeskuksina. Merkittävä rakentaminen tulee sijoittaa joukkoliikenteen, erityisesti raideliikenteen palvelualueelle. Alueidenkäytön mitoituksella tulee parantaa joukkoliikenteen toimintaedellytyksiä ja hyödyntämismahdollisuuksia. Alueidenkäytön suunnittelussa on huolehdittava mm. asuntorakentamisen tonttimaan riittävyydestä.
Maakuntakaava
Uudenmaan vahvistettujen maakuntakaavojen yhdistelmässä suunnittelualue on merkitty taajamatoimintojen alueeksi.

Kuva 2: Ote maakuntakaavayhdistelmästä, suunnittelualueen sijainti punaisella
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Yleiskaava
Alue on merkitty oikeusvaikutteiseen valtuuston 7.11.2016 hyväksymään
yleiskaavaan 2035 kehitettäväksi työpaikka-alueeksi (TP-2). Alueelle voi yleiskaavan
mukaan sijoittua toimisto- ja palvelutilaa, logistiikkatoimintoja, ympäristöhäiriötä aiheuttamatonta teollisuutta sekä siihen liittyvää myymälätilaa ja varastointia. Määräyksen mukaan alueen yksityiskohtainen maankäyttö ratkaistaan asemakaavoituksen
yhteydessä.
Osa suunnittelualueesta on merkitty yleiskaavaan luonnon monimuotoisuuden kannata erityisen tärkeäksi alueeksi (luo). Alue on vanhojen luontoselvitysten mukaan liitooravalle soveltuva metsäalue ja sen läpi kulkee ekologinen yhteys.

Kuva 3: Ote Keravan yleiskaavasta 2035. Suunnittelualueen likimääräinen sijainti punaisella.
Voimassa oleva asemakaava
Suunnittelualueella on voimassa kunnanvaltuuston 29.8.2005 hyväksymä Virrenkulman asemakaava (2197). Voimassa olevassa asemakaavassa suunnittelualue on merkitty:
 teollisuusrakennusten korttelialueeksi, jolle ympäristö asettaa toiminnan laadulle erityisiä vaatimuksia (TY-10)
o rakennusoikeus yhteensä noin 1810 k-m2 (e=0.4)
o kerrosluku II
o 1 autopaikka / 150 k-m2
 lähivirkistysalueeksi (VL)
 yleiseksi pysäköintialueeksi (LP)
 katualueeksi.
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Kuva 4: Ote muutettavasta asemakaavasta. Suunnittelualueen rajaus punaisella.
Rakennusjärjestys
Keravan kaupungin rakennusjärjestys on tullut voimaan 1.6.2017.
2.3

Muut aluetta koskevat suunnitelmat ja päätökset
Tonttijako ja kiinteistörekisteri
Kaava-alueen korttelialueille on laadittava erillinen sitova tonttijako. Suunnittelualue
on kokonaisuudessaan osa tilaa Palomäki 245-404-2-640.
Pohjakartta
Pohjakarttaa ylläpitää ja täydentää Keravan kaupungin Mittauspalvelut 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 kaavatilanne ja suunnitelmat
Suunnittelualueen lähiympäristössä on voimassa olevat asemakaavat. Suunnittelualuetta ympäröivät energiahuollon alue (EN-1) ja katualue. Välittömässä läheisyydessä on
myös asuinrakennusten korttelialuetta (A-24), suojaviheraluetta (EV-8) sekä teollisuusrakennusten korttelialuetta, jolla ympäristö asettaa toiminnan laadulle erityisiä vaatimuksia (TY-10).
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Strategiat ja ohjelmat
Keravan kaupunkistrategia 2020, kv 10.3.2014/22 §
Keravan kaupungin elinkeino-ohjelma 2014, kh 24.2.2014/56 §
Keravan Keskustan kehittämisen työryhmän raportti, kh 7.9.2015/245 §
HLJ-2015 liikennejärjestelmäpäätös, kh 15.6.2015/205 §
Maankäyttösuunnitelma 2050, kh 15.6.2015/205 §
Asuntostrategia 2025, kh 15.6.2015/205 §
Asuntopoliittinen ohjelma 2016-2020, kv 12.12.2016/98 §
Keravan varhaiskasvatuksen ja opetuksen palveluverkosto, palveluverkkosuunnitelma
2035, kv 7.11.2016/88§
Keravan liikennejärjestelmäsuunnitelma 2035
Keravan liikennejärjestelmäsuunnitelma on laadittu Keravan yleiskaavaa ja liikenteen
kehittämistä varten. Liikennejärjestelmäsuunnitelmassa esitetään liikennejärjestelmän
nykytilanne ja tavoitetila vuonna 2035. Suunnittelua on tehty vuorovaikutteisesti Keravan maankäytön ja teknisen toimen välillä.
Liikennejärjestelmäsuunnitelman yhteydessä on selvitetty mm. seuraavia liikenteeseen liittyviä asioita:
- iltahuipputunnin 2035 liikenne-ennusteita
- keravalaisten liikkuminen ja kulkutavat
- merkittävimpien liikenneväylien aiheuttama melu
- tunnistettiin tärinäherkät nykyiset ja uudet asuntorakentamisen alueet
Kaavoituksen käynnistämissopimus
Koska suunnittelualue on kokonaisuudessaan kaupungin omistuksessa, ei ole tarpeen
tehdä kaavoituksen käynnistämissopimuksia.
2.4

Asemakaavan tarve
Asemakaavalla pyritään tiivistämään kaupunkirakennetta sekä vastaamaan asuntojen
kysyntään Keravan kaupungin ja Virrenkulman alueella.

2.5

Asemakaavan tavoitteet
2.5.1 Kaupungin asettamat ja suunnittelutilanteesta johdetut tavoitteet
Asemakaavamuutoksen tavoitteena on tiivistää kaupunkirakennetta ja vastata asuntojen kysyntään Keravan kaupungin alueella.
2.5.2 Alueen oloista ja ominaisuuksista johdetut tavoitteet
Asemakaavamuutoksella pyritään parantamaan alueen kaupunkikuvaa ja luomaan
viihtyisää asuin- ja kaupunkiympäristöä.
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Asemakaavan tavoitteena on rakentaa uusi asuinrakennus siten, että suunnittelualueen itäpuolella sijaitsevan junaradan aiheuttama melu ei aiheuta haittaa uuden asuinrakennuksen asukkaille.
2.5.3 Tavoitteiden tarkentuminen suunnittelun aikana
Kaavaprosessin aikana tavoitteita tarkennetaan tarvittaessa. Luonnosvaiheeseen
mennessä tavoitteet ovat säilyneet samana koko kaavaprosessin ajan.
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3

ASEMAKAAVAN SUUNNITTELU

Kaavio 1. Asemakaavan vaiheet
3.1 Aloitusvaihe
3.1.1 Asemakaavan käynnistäminen
Kaupunginhallitus päätti 8.5.2017/117 § kaupunkikehitysjaoston 25.4.2017/29 § esityksestä käynnistää asemakaavamuutoksen.
3.1.2 Vireilletulo sekä osallistumis- ja arviointisuunnitelma
Asemakaavan vireilletulosta sekä osallistumis- ja arviointisuunnitelman nähtävilläolosta ilmoitettiin 3.5.2017 Viikkouutiset Keski-Uusimaa -lehdessä. Osallistumis- ja arviointisuunnitelma oli nähtävillä 4.5.-19.5.2017 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, mielipiteitä ei annettu
yhtään. Yhteenveto lausunnoista ja mielipiteistä sekä kaavoituksen vastine on tämän
selostuksen liitteenä.
3.2

Valmisteluvaihe (luonnosvaihe)
3.2.1 Asemakaavaratkaisun valinta ja perusteet
Asemakaavaluonnoksessa on esitetty uuden asuinkerrostalon sijoittuminen Virrenkulman asuinalueen eteläosaan, Kytömaan yhdystien varrelle. Asemakaavassa on
myös esitetty yleinen pysäköintialue, joka on tarkoitettu pääsääntöisesti suunnittelualueen pohjoispuolella sijaitsevien yritystonttien käyttöön. Asemakaavan itäpuoleinen
mäki on merkitty lähivirkistysalueeksi.
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Luonnoksesta on laadittu kaksi versiota, jotka eroavat toisistaan rakennuksen massoittelun osalta. Vaihtoehdot poikkeavat toisistaan hieman myös rakennusoikeuden ja
tontin koon puolesta. Kummankin version viitesuunnitelmat ovat tämän selostuksen
liitteenä.
Asemakaavaa ohjaava, mutta yleispiirteinen voimassa oleva maankäytön suunnitelma
yleiskaava 2035 sekä voimassa oleva asemakaava ohjaavat alueen pääkäyttötarkoitusta työpaikka-alueeksi. Peruste yleiskaavan ja asemakaavan ratkaisulle osoittaa alueelle
työpaikkoja on ollut rautatien läheisyys ja ratamelu. On ajateltu, että rakennuksilla
suojataan Virrenkulman asuinaluetta melulta. Asemakaavamuutoksessa esitetty asuinrakennus toimii kerrosluvultaan korkeampana rakennuksena teollisuusrakennuksia parempana meluesteenä. Uuden asuinrakennuksen piha-alueiden sekä sisätilojen melua
torjutaan rakennusten sijoittelulla sekä asemakaavamääräyksin. Ennen asemakaavaehdotuksen laatimista ja kaavaratkaisun tarkentuessa alueelle tullaan tekemään meluselvitys.
Uusi rakentaminen tulee sijoittumaan noin 100 metrin etäisyydelle junaradasta. Suunnittelualueen pohjoispuolella sijaitsee vuosina 2015 ja 2016 rakennettuja asuinkerrostaloja huomattavasti lähempänä, noin 60 - 80 metrin etäisyydellä radasta. Liikennetärinäselvityksen mukaan junaradalta ei tule alueelle tärinää, joka vaikuttaisi siellä rakentamiseen.
Suunnittelualue sijaitsee vielä toteutumattoman teollisuusalueen eteläreunalla, jolloin
uusi asuminen ei rajoitu joka suunnasta teollisuuteen. Lisäksi viereisten teollisuustonttien toiminnan pitää olla ympäristöhäiriötä aiheuttamatonta, joten niistä ei ole haittaa
uuden asuinkerrostalon asukkaille. Työpaikkatontteja koskevassa asemakaavassa on
myös annettu tarkkoja määräyksiä rakennusten julkisivumateriaaleista, joten ne soveltuvat myös tältä osin asuinrakentamisen viereen.
Osa suunnittelualueesta on merkitty yleiskaavaan luo-merkinnällä. Keväällä 2017 tehdyn liito-oravaselvityksen perusteella alueella ei esiinny kuitenkaan liito-oravia eikä siten luonnonsuojelulain nojalla suojeltuja liito-oravan lisääntymis- tai levähdyspaikkoja.
Aikaisemmin tehtyjen luontoselvitysten mukaan alueella ei ole muitakaan erityisiä
luontoarvoja.
3.3

Ehdotusvaihe
Täydennetään kaavaprosessin edetessä.

3.4

Hyväksymisvaihe
Täydennetään kaavaprosessin edetessä.
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4

ASEMAKAAVAN KUVAUS

4.1 Kaavan rakenne
Asemakaavamuutoksella muodostuu asuinkerrostalojen korttelialue (AK-88, kortteli
728), jolle on mahdollista rakentaa uusi asuinkerrostalo pihapiireineen. Kaikki uuden
asuinkerrostalon tarvitsemat autopaikat sijaitsevat tontilla.
Yleisen pysäköintialueen (LP) osalta kaavamuutoksella on päivitetty istutuksia koskevia
kaavamerkintöjä vastaamaan toteutunutta tilannetta.
Lähivirkistyalueen (VL) pinta-ala pienenee uuden asuinrakentamisen myötä hieman,
mutta sillä ei ole vaikutusta alueen käytettävyyteen lähivirkistysalueena tai ekologisena yhteytenä. Lähivirkistysalueen nimi (Palosenmäki) pysyy ennallaan.
Kaava-alueella on yksi katu, jolta tulee järjestää kulku uudelle asuinkerrostalojen korttelialueelle. Kadun nimi (Ahokuja) ei muutu, mutta sen päässä ollut toteuttamaton varaus kääntöpaikalle on poistettu tarpeettomana. Asemakaavaan on merkitty varaus
Ahokujan päästä kevyen liikenteen yhteys Ylikeravantielle.
4.1.1 Mitoitus
V1:







Pinta-ala yhteensä: 14 642 m2
Pinta-alat:
o AK-88: 4647 m2
o VL: 5938 m2
o LP: 3489 m2
o katualueet: 568 m2
Kerrosneliömetrit yhteensä: 2600 k-m²
Tonttitehokkuus: e=0.56
Asuntoja: 46 kpl

V2:







Pinta-ala yhteensä: 14 642 m2
Pinta-alat:
o AK-88: 5031 m2
o VL: 5552 m2
o LP: 3489 m2
o katualueet: 568 m2
Kerrosneliömetrit yhteensä: 2900 k-m²
Tonttitehokkuus: e=0.58
Asuntoja: 49 kpl
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4.2

Ympäristön laatua koskevien tavoitteiden toteutuminen
Asemakaavan muutoksella tiivistetään ja tehostetaan Keravan yhdyskuntarakennetta
sekä vastataan kasvavaan asuntojen kysyntään kaupungin alueella.

4.3

Aluevaraukset
4.3.1 Korttelialueet
Asuinkerrostalojen korttelialue (AK-88)
Asemakaavamuutoksella muodostuu asuinkerrostalojen korttelialue (AK-88, kortteli
728), jolle on mahdollista rakentaa uusi asuinkerrostalo pihapiireineen. Kaikki uuden
asuinkerrostalon tarvitsemat autopaikat sijaitsevat tontilla.
Asuinkerrostalojen korttelialueella rakennusten tulee olla massoitteluiltaan ja julkisivujen sommitteluiltaan sellaisia, että ne muodostavat kaupunkikuvallisesti korkeatasoisen ja ilmeikkään kokonaisuuden. Rakennuksen julkisivujen pääasiallisen pintamateriaalin tulee olla rappaus, joka on värisävyltään ympäristöön sopiva. 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.
Leikki- ja oleskelualueet sekä parvekkeet on suojattava liikennemelulta esimerkiksi autokatoksin tai aidoin 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) on
enintään 30 dB(A).
Autopaikkoja on varattava vähintään 1 autopaikka asuntojen kerrosalan 85 kerrosneliömetriä kohden. Yhteiskäyttöautolla voidaan korvata 6 autopaikkaa.
4.3.2 Muut alueet
Lähivirkistysalue (VL)
Palosenmäki on merkitty asemakaavaan lähivirkistysalueeksi. Kaavamuutoksella osa
vanhan kaavan lähivirkistysalueesta otettiin osaksi asuinkerrostalojen korttelialuetta,
mutta muutos on pieni. Alue toimii meluntorjunnan lisäksi edelleen lähivirkistysalueena ja ekologisena yhteytenä.
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Yleinen pysäköintialue (LP)
Kaavamuutoksella yleisen pysäköintialueen istutuksia ohjaavia merkintöjä muutettiin
vastaamaan toteutunutta ratkaisua. Muilta osin yleinen pysäköintialue vastaa aikaisempaa kaavaa.
Katualueet
Ahokujan päässä ollut varaus kääntöpaikalle on poistettu kaavamuutoksessa, mutta
muuten katualue on pysynyt ennallaan. Kadun päästä on osoitettu varaus kevyen liikenteen väylälle Ylikeravantien suuntaan.
4.4

Kaavan vaikutukset
4.4.1 Vaikutukset rakennettuun ympäristöön
Suunnittelualue liittyy välittömästi olemassa olevaan yhdyskuntarakenteeseen. Virrenkulman asuinalue muodostuu kerros-, rivi- ja omakotitaloista. Asemakaavamuutoksella alueelle tulee vaihtoehdosta riippuen 46 – 49 uutta asuntoa. Uusi asuinrakennus
toteutetaan kaupunkikuvallisesti laadukkaasti ja muutenkin Virrenkulman alueella jo
toteutuneeseen rakentamiseen soveltuvalla tavalla.
Suunnittelualueen pohjoispuolella on voimassa olevan kaavan mukaisia työpaikkatontteja, jotka ovat vielä toteutumattomia. Viereisten teollisuustonttien toiminnan pitää
olla ympäristöhäiriötä aiheuttamatonta, joten niistä ei ole haittaa uuden asuinkerrostalon asukkaille. Työpaikkatontteja koskevassa asemakaavassa on myös annettu tarkkoja määräyksiä rakennusten julkisivumateriaaleista, joten ne soveltuvat myös tältä
osin asuinrakentamisen viereen.
Kaavamuutoksella ei ole haitallista vaikutusta melun leviämiseen Virrenkulman pientaloalueelle, koska asuinrakennukset toimivat korkeutensa vuoksi jopa parempana meluesteenä, kuin voimassa olevan asemakaavan mukaiset teollisuusrakennukset olisivat
toimineet. Kaavamuutos vähentää melun leviämistä Virrenkulman alueelle. (ks. 4.5).
4.4.2 Vaikutukset luontoon ja luonnonympäristöön
Kaavamuutoksella ei ole haitallisia vaikutuksia luontoon tai luonnonympäristöön, sillä
tehtyjen luontoselvitysten mukaan alueella ei ole erityisiä luontoarvoja. Suunnittelualue ei myöskään sijaitse pohjavesialueella eikä sen sisällä ole vesistöjä.
Rakentamisella ei ole haitallisia vaikutuksia maisemaan tai maisemakuvaan. Uusi rakentaminen sovitetaan lähialueella jo toteutuneeseen rakentamiseen ja suunnittelualueen korkein kohta jää rakentamattomaksi lähivirkistysalueeksi.
Voimassa olevaan asemakaavaan verrattuna lähivirkistysalueen määrä ei vähene, joten haitallisia vaikutuksia virkistykseen ei ole.
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4.5

Ympäristön häiriötekijät
Keravan liikennejärjestelmäsuunnitelman 2035 kuuluvan iikennemeluselvityksen perusteella kaava-alueelle tulee liikennemelua pääradalta sekä Ylikeravantieltä. Ennen
asemakaavaehdotuksen laatimista ja kaavaratkaisun tarkentuessa alueelle tullaan tekemään yleiskaavan selvitystä tarkempi meluselvitys.
Uuden asuinkerrostalon oleskelupiha suojataan melulta asuinrakennuksen ja autokatoksen sijoittelulla sekä versiossa 1 pihan korkeusaseman määräämisellä tasoon +43.0.
Asemakaavamääräysten mukaan leikki- ja oleskelualueet sekä parvekkeet on suojattava liikennemelulta esimerkiksi autokatoksin tai aidoin siten, että päiväaikainen keskiäänitaso (LAeq, 7-22) on enintään 55 dB(A) ja että yöaikainen keskiäänitaso (LAeq,
22-07) on enintään 50 dB(A).
Alustavan melutarkastelun perusteella julkisivujen ääneneristävyys on päiväajan keskiäänitason mukaan määritettynä 32 dB(A) ja siis saavutettavissa tavanomaisin rakentein. Rautatien sijaitessa lähellä kohdetta ja ollessa melko liikennöity, on kuitenkin syytä huomioida raideliikenteen ohiajon aiheuttama hetkellinen maksimiäänitaso, joka on
kohteessa korkeimmillaan 83 dB(A), ja tästä johtuen julkisivujen ääneneristävyysvaatimus on osalla rakennuksen julkisivuja 40 dB(A). Melutasot tarkastetaan ennen kaavaehdotuksen laatimista tehtävällä meluselvityksellä.
Asemakaavamääräykset määräävät, että asuinrakennukset on suunniteltava siten, että päiväaikainen keskiäänitaso (LAeq, 7-22) sisätiloissa on enintään 35 dB(A) ja että
yöaikainen keskiäänitaso (LAeq, 22-7) on enintään 30 dB(A).
Tie- ja raideliikenteen tärinä- ja runkomeluselvityksen perusteella tärinä ei estä asemakaavan muuttamista suunnitellusti eikä aseta ehtoja rakennuksen suunnitteluun.
Kaava-alueen länsipuolella sijaitsevan lämpökeskuksen piipun kärki sijoittuu noin 13
metriä uuden asuinrakennuksen korkeinta kohtaa korkeammalle, joten sen savuvanasta ei ole haittaa kaavan muuttamiselle asuinkäyttöön.

4.6

Nimistö
Alueen nimistöön ei tule muutoksia.
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5
5.1

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

5.2

Toteuttaminen ja ajoitus
Alueen toteuttaminen on mahdollista heti kaavan saatua 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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