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KUVA 1. Ote opaskartasta, punaisella suunnittelualueen sijainti
Kaavoituksen tavoitteena on laajentaa Koivunoksan työpaikka-aluetta
pohjoiseen ja osoittaa Talonväentien varteen lisää rivitalojen ja muiden
kytkettyjen asuinrakennusten korttelialueita. Asemakaavassa otetaan
huomioon alueen läheisyydessä olevat luontokohteet.
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1.1

TIIVISTELMÄ
Kaavaprosessin vaiheet
Aloite

Keravan kaupunki

Vireilletulo

Kaupunkikehitysjaosto 17.5.2018/33 §
Kaupunginhallitus 12.6.2018/172 §

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

Kaupunkikehitysjaosto 24.10.2018/64 §
Lausuntopyynnöt viranomaisille ja kirjeet osallisille
Ilmoitus Viikkouutiset Keski-Uusimaa-lehdessä lehdessä
31.10.2018, internetissä ja ilmoitustaululla (MRL 62 §).
Nähtävillä (MRA 30 §) 1.-30.11.2018

Ehdotus

Kaupunkikehitysjaosto 22.8.2019/xxx §
Lausuntopyynnöt viranomaisille ja kirjeet osallisille
Ilmoitus Viikkouutiset Keski-Uusimaa-lehdessä lehdessä
pp.kk.vvvv, internetissä ja ilmoitustaululla (MRL 65 §).
Julkisesti nähtävillä (MRA 27 §) pp.kk. – pp.kk.vvvv

Hyväksyminen (MRL
52 §)

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

TAULUKKO 1. Kaavaprosessin vaiheet
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1.2

Asemakaava
Asemakaava ja asemakaavan muutos on aloitettu kaupungin aloitteesta. Kaavan tavoitteena on laajentaa Koivunoksan työpaikka-aluetta pohjoiseen sekä laajentaa ja
muuttaa rivitalojen korttelialuetta 4005 Kiinteistö Oy Nikkarinkruunun tarpeiden mukaisesti. Lisäksi kaavassa osoitetaan uusi rivitalojen ja muiden kytkettyjen rakennusten
sekä asuinkerrostalojen kortteli 4030 Talonväentien pohjoisosaan. Asemakaavassa
huomioidaan alueen läheisyydessä olevat luontokohteet.
Asemakaavalla muodostuu toimitilarakennusten (KTY), rivitalojen ja muiden kytkettyjen rakennusten sekä asuinkerrostalojen (AKR) korttelialueita, suojaviheraluetta (EV),
katualuetta sekä maantie tiealuetta.

1.3

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

1.4

Asemakaavan merkittävimmät vaikutukset
Asemakaavan myötä kaupunkirakenne laajenee, rakentamaton metsäalue muuttuu
työpaikka- ja asuinalueeksi. Uusia tontteja ja katuja joudutaan louhimaan ja täyttämään. Koivunoksan lisärakentaminen vähentää liikennemelua Kytömaan pientaloalueella. Alueelle syntyy uusia yrityksiä ja työpaikkoja sekä asuntoja. Kytömaan suon ja –
lähteen ympäristöt säilytetään.
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2
2.1

SUUNNITTELUN LÄHTÖKOHDAT
Selvitys suunnittelualueen oloista

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

KUVA 2. Kunnallistekniikkaa
Alueen virkistyskäyttö on vähäistä, alueelle ei juurikaan ole muodostunut polkuverkostoa. Koivunoksan päästä lähtee polku pohjoiseen, joka päättyy Kytömaanmäen avokalliolle.
Alueella ei ole todettu muinaismuistoja eikä kulttuurihistoriallisesti arvokkaita kohteita tai alueita. Museoviraston mukaan muinaisjäännösten sijainti kaava-alueella ei ole
todennäkököistä, jonka vuoksi arkeologisten selvitysten tekeminen paikalle ei ole tarpeellista.
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2.1.4 Melu
Kaava-alueen melutason kannalta merkittävin lähde on itäpuolella kulkeva Lahden
moottoritie. Lisäksi melua aiheutuu länsisuunnasta rautatieltä (päärata), joka kulkee
noin 650 m etäisyydellä. Suunnittelualueelle on laadittu meluselvitys (liite 8.).
2.1.5 Maanomistus
Suunnittelualue on osittain kaupungin ja osittain valtion omistuksessa. Lahden moottoritie on valtion omistuksessa, muutoin alue on kaupungin omistuksessa. Kaupunki
on vuokrannut pienen osan maistaan teleoperaattorille. Vuokrasopimusta voidaan
jatkaa vuosi kerrallaan.

KUVA 3. Kaupunginomistus vihreällä ja violetilla.
2.2

Kaavatilanne
Valtakunnalliset alueidenkäyttötavoitteet
Valtakunnalliset alueidenkäyttötavoitteet käsittelevät seuraavia kokonaisuuksia:
1. toimiva aluerakenne
2. eheytyvä yhdyskuntarakenne ja elinympäristön laatu
3. kulttuuri- ja luonnonperintö, virkistyskäyttö ja luonnonvarat
4. toimivat yhteysverkostot ja energiahuolto
5. Helsingin seudun erityiskysymykset
6. luonto- ja kulttuuriympäristöinä erityiset aluekokonaisuudet.
Maakuntakaava
Uudenmaan vahvistettujen maakuntakaavojen yhdistelmässä suunnittelualueella on
moottoriväylä, muutoin suunnittelualue on taajamatoimintojen aluetta. Muutosalueen läheisyydessä, pohjoispuolella maakuntakaavassa on osoitettu viheryhteystarve.
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KUVA 4. Ote maakuntakaava yhdistelmästä, suunnittelualueen sijainti punaisella.
Yleiskaava
Alue on merkitty oikeusvaikutteiseen valtuuston 7.11.2016 hyväksymään Keravan
yleiskaavaan 2035 kehitettäväksi työpaikka-alueeksi (TP-3), jolle voi sijoittaa toimistoja palvelutilaa, logistiikkatoimintoja, ympäristöhäiriötä aiheuttamatonta teollisuutta
sekä siihen liittyvää myymälätilaa ja varastointia. Yleiskaavassa TP-3-alueen rakentamisen aluetehokkuus (ea) on 0,1-0,4 välillä. Suunnittelualueen länsireunaan on merkitty viheryhteystarve. Alueen läheisyydessä on myös kaksi luonnon monimuotoisuuden
kannalta tärkeää kohdetta.

KUVA 5. Ote Keravan yleiskaavasta 2035, punaisella alueen likimääräinen sijainti.
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Voimassa oleva asemakaava
Suunnittelualue on suurimmalta osaltaan asemakaavoittamatonta aluetta. Asemakaava on voimassa vain alueen eteläosassa, missä se on osoitettu toimitilarakennusten
korttelialueeksi (KTY-12) sekä rivitalojen ja muiden kytkettyjen asuinrakennusten korttelialueeksi (AR). Koivunoksan katualueen ja AR-alueen välissä on suojaviheraluetta
(EV). AR-alueella tehokkuusluku (e) on 0,45 ja suurin sallittu kerrosluku on (1/2) III.
KTY-alueella tehokkuusluku (e) on 0,50 ja suurin sallittu kerrosluku on II.
Rivitalojen ja muiden kytkettyjen asuinrakennusten korttelialueella rakennuksen kattomuotona tulee olla murrettu harjakatto tai pulpettikatto. Kattovärin tulee olla grafiitin harmaa tai musta. Autokatoksen kattomuoto on pulpettikatto. Autokatoksen kattosuosituksena on viherkatto. Rakennuksen katujulkisivussa tulee käyttää lämpimän
sävyisiä värejä sekä valkoista. Julkisivussa tulee korostaa sisääntuloa. Julkisivumateriaaleina voidaan käyttää puuta, tiiltä, rappausta tai slammausta. Sallitusta kerrosalasta
on rakennettava asunnon ulkopuolisina varastotiloina vähintään8m²/ asunto. Hulevesien viivyttämiseksi tulee tonttien pihapäällysteiden olla vettä läpäiseviä ja tonteille
tulee istuttaa pensaita ja/tai puita. Tonttien sisäiset vesien johtamisenvirtaamien tasausjärjestelyt tulee mitoittaa riittävän suurella sateen intensiteetillä esim. 125 l/s/ha.
Tontilla tulee viivyttää vettä läpäisemättömiltä pinnoilta tulevia hulevesiä siten, että
viivytysrakenteiden tulee olla yksi kuutiometri jokaista sataa vettä läpäisemätöntä pintaneliömetriä kohti. Viivytyspainanteiden, -altaiden ja säiliöiden tulee tyhjentyä 12
tunnin kuluessa täyttymisestään ja niissä tulee olla suunniteltu ylivuoto. Rakennusluvan yhteydessä tulee esittää suunnitelma tontin hulevesien hallinnasta. Rakennusten
lämmitysmuoto tulee olla kaukolämpö tai uusiutuviin energiamuotoihinperustuva järjestelmä. Korttelialueelle on varattava leikkitilaa vähintään 10m²/asunto. Alue on ympäröitäväsuojaistutuksin. Jäteastiat ja tomutuspaikat on sijoitettava vähintään 10 metrinetäisyydelle leikki- ja oleskelualueista. Pihasuunnitelmassa tulee osoittaa tontilta
lumitila rakennusluvan yhteydessä. Autopaikkoja tulee varata tontilta vähintään 1,5
ap/asunto. Autopaikat tulee sijaita katoksissa. Autopaikka-alueen ympärille tulee istuttaa pensaita ja/tai puita
Toimitilarakennusten korttelialueelle saa rakentaa toimistorakennuksia sekä ympäristöhäiriöitä aiheuttamattomia teollisuus- ja varastorakennuksia sekä niihin liittyviä
näyttely- ja myyntitiloja. Korttelialueelle ei saa sijoittaa asuntoja eikä päivittäistavaramyymälää. Rakennukset on suunniteltava arkkitehtuuriltaan korkeatasoisiksi ja laadukkaiksi, erityisesti on kiinnitettävä huomiota Lahden moottoritien puoleiseen julkisivuun. Työtilat on suunniteltava siten, että sisämelutason ja tieliikenteen aiheuttaman ulkomelutason erotuksen tulee olla vähintään 45dBA. Lahden moottoritien länsipuolella sijaitsevan alueen rakennukset tulee rakentaa lähelle moottoritien puoleista
tontin rajaa ja niiden tulee muodostaa mahdollisimman yhtenäinen muurimainen julkisivu (melumuuri). Lisäksi rakennusten väleihin tulee rakentaa melulta suojaavat aidat. Jätehuoltotilat on sijoitettava rakennuksiin tai yleisön kulkuteistä erotettuna katoksiin. Ulkona varastoitava tavara on peitettävä näkyvistä katoksin ja aitauksin. Alueen yritysten toiminta ei saa vahingoittaa pohjavesiä. Pysäköintialue on jaettava istutuksin. Tontille on varattava autopaikkoja seuraavasti: liike- ja toimistotilat 1 ap/50 km2, teollisuustilat 1 ap/100 k-m2 ja varastotilat 1 ap/250 k-m2.
Suojaviheralue on suojametsä ja sen hoitoluokka on C3. Suojametsän hoidossa tulee
painottaa puuston ja muun kasvillisuuden elinvoimaisuutta, monikerroksellisuutta ja
peittävyyttä. Alueella olevia suojametsiä tulee hoitaa ja tarvittaessa lisäistuttaa siten,
että suojaviheralueet toimivat melu-, pöly- ja näkösuojametsinä.

8

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

Aluetta koskevat selvitykset, suunnitelmat ja päätökset
Rakennusjärjestys
Kaupunginvaltuusto on 10.4.2017 hyväksynyt rakennusjärjestyksen ja se on tullut
voimaan 1.6.2017.
Pohjakartta
Pohjakarttaa ylläpitää ja täydentää Keravan kaupunki ja pohjakartta täyttää kaavoitusmittausasetuksen 1284/1999 vaatimukset. Asemakaava on tulostettu mittakaavassa 1:1000.
Rakennuskiellot
Alueella ei ole maankäyttö- ja rakennuslain 53 §:n mukaista rakennuskieltoa.
Lähiympäristön kaavatilanne ja suunnitelmat
Suunnittelualueen lähiympäristössä ei ole vireillä muita suunnitelmia.
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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 §
Helsingin seudun kuntien ja valtion maankäytön, asumisen ja liikenteen sopimus 2016 – 2019, KV 13.6.2016/52§
Keravan asuntopoliittinen ohjelma 2016 – 2020, KV 12.12.2016/98§
Palveluverkkosuunnitelma 2035 Osa 1: Keravan varhaiskasvatuksen ja opetuksen palveluverkosto 2016-2035, KV 7.77.2016/88§

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

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

2.5

Asemakaavan tavoitteet

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

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

Keravan kaupungin yritystoimintaa tukeviksi vahvuuksiksi tunnistettiin seuraavat tekijät:
1. Logistisesti edullinen sijainti
2. Työvoiman saatavuus
3. Ketteryys
4. Kaupungin johdon positiivinen asenne
5. Edullinen ja ympäristöystävällinen energia
Keravan kaupungin strategia 2020
Kaupunginvaltuusto hyväksyi 10.3.2014/22§ Keravan kaupungin strategian 2020.
Keravan missiona on olla vetovoimainen, menestyvä, uutta luova kaupunki, jossa palvelut ja luonto ovat jokaista lähellä.
Missiota pyritään toteuttamaan Keravan nykyistä kaupunkirakennetta kehittämällä.
Keravalla on kompakti kaupunkimainen rakenne, jossa virkistysalueet, puistot ja palvelut ovat asukkaiden lähellä. Keskustan kehittämiseen panostetaan. Keskustan ulkopuolella panostetaan monipuolisiin asumisen muotoihin. Liikkuminen Keravalla on nope-
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aa. Keravan erinomaista logistista sijaintia pyritään hyödyntämään kaupungin kehittämisessä. Elinkeinoelämän toimintaedellytykset turvataan aktiivisella kaupungin ja
muiden sidosryhmien verkostomaisella toiminnalla. Tärkeää on huomioida elinkeinoelämän logistiset tarpeet.
Kaupunkistrategiassa on nimetty keskeiset strategiset tavoitteet. Ne liittyvät palveluihin, kaupungin talouteen, yhteisöllisyyteen ja kaupungin viestintään. Maankäytön
suunnitteluun eniten vaikuttavat tavoitteet liittyvät elinkeinoihin, maankäyttöön ja
asumiseen.
Keravan tavoitteena on kasvaa hallitusti niin, että kaupungin keskustasta kehitetään
houkutteleva, palvelut sijoittuvat asukkaiden lähellä ja ulkoiluun on hyvät mahdollisuudet. Työpaikkoja pyritään saamaan Keravalle enemmän, jotta työpaikkaomavaisuus paranee. Liikenne-suunnittelussa pyritään huomioimaan kaikki kulkumuodot.
Pyöräilyn ja jalankulun lisäämiseksi pyritään löytämään keinoja.
Keravan asuntopoliittinen ohjelma 2016 – 2020
Keravan asuntopoliittinen ohjelma hyväksyttiin kaupunginvaltuustossa 12.12.2016.
Asuntopoliittisessa ohjelmassa linjataan toimenpiteitä, joilla vahvistetaan kaupungin
vetovoimaisuutta maankäytön suunnittelun keinoin.
Asuntopoliittisen ohjelman tärkeimmät suoraan asemakaavoitukseen vaikuttavat toimenpiteet ovat seuraavat:
1. Kohdennetaan asuntotuotantoa kysyntää vastaavasti. Pieniä asuntoja tulee osoittaa kerrostalojen lisäksi myös pien- ja rivitaloihin.
2. Kaavoitetaan kysyntää seuraten monipuolisia pientalotontteja kaikenikäisten tarpeisiin.
3. Keskustan kaavahankkeita priorisoidaan ja keskustaa rakennetaan laadukkaana voimakkaasti ylöspäin. Keskustan sisäiset liikenneratkaisut perustuvat kävelyyn ja pyöräilyyn.
4. Idän alueella panostetaan erityisesti omistuspohjaiseen asuinrakentamiseen.
5. Pohjoisen alueella etsitään aktiivisesti uusia kohteita vuokraasuntotuotantoon.
6. Eteläisellä alueella tiivistetään Savion asemanseudun asuntotuotantoa.
Hallintamuotojakauma pyritään pitämään nykyisenlaisena.
2.5.2 Alueen oloista ja ominaisuuksista johdetut tavoitteet
Asemakaavan tavoitteena on mahdollistaa toimitilarakennuksien rakentaminen Kytömaan asuinalueen läheisyyteen. Samalla tutkitaan, että voidaanko Talonväntien varteen osoittaa lisää asuinrakentamista. Toiminnat pyritään eristämään toisistaan kasvillisuusvyöhykkeiden avulla.
Vaikka aikaisemmin tehtyjen selvityksien mukaan melutaso Kytömaan asuinalueella ei
ylitä valtioneuvoston asettamia ohjearvoja, pyritään toimitilarakennuksilla muodostamaan lisäsuojaa moottoritieltä kantautuvaa melua vastaan. Vähentämällä asuinalueelle kantautuvaa melua, asuinviihtyvyys paranee.
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Asemakaavan tavoitteena on turvata ekologisen viherkäytävän säilyminen riistatunnelin kautta moottoritien ali Huhtimoon. Kytömaansuo ja –lähde pyritään säilyttämään.
2.5.3 Osallisten tavoitteet
Kiinteistö Oy Nikkarinkruunun tavoitteena on rakentaa korttelille 4005 neljä asuinrakennusta, jotka ovat kaksi ja kolmekerroksisia. Teleoperaattorilla tavoitteena säilyttää
olemassa oleva masto alueella. Masto voidaan vaihtaa vapaasti seisovaksi tai olemassa
olevan maston haruksia voidaan siirtää.
2.5.4 Tavoitteiden tarkentuminen suunnittelun aikana
Kaavaluonnoksen nähtävillä olon jälkeen ilmeni tarvetta muuttaa lähistöllä olevaa rivitalojen korttelialuetta. Rivitalojen korttelialueen käyttötarkoitus on tavoitteena muuttaa siten, että osaan rakennuksista voidaan sijoittaa asuntoja erikerroksiin ja korttelialuetta on tavoitteena laajentaa. Lisäksi päätettiin tutkia, että voidaanko Talonväentien pohjoisosaan samalla sijoittaa uusi rivitalojen ja muiden kytkettyjen rakennusten
sekä asuinkerrostalojen korttelialue.
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3
3.1

ASEMAKAAVAN SUUNNITTELU
Aloitusvaihe

3.1.1 Asemakaavan käynnistäminen
Kaupunginhallitus päätti 12.6.2018/172 § kaupunkikehitysjaoston 15.5.2018/33 § esityksestä käynnistää Koivunoksan jatkeen (2325) asemakaavan ja asemakaavan muutoksen.
3.1.2 Vireilletulo sekä osallistumis- ja arviointisuunnitelma
Asemakaavan vireilletulosta sekä osallistumis- ja arviointisuunnitelman nähtävilläolosta ilmoitettiin 30.5.2018 Viikkouutiset Keski-Uusimaa -lehdessä. Osallistumis- ja arviointisuunnitelma oli nähtävillä 30.5. – 22.6.2018 Sampolan yhteispalvelupisteen ilmoitustaululla sekä Keravan kaupungin internet-sivuilla. Suunnittelualueen maanomistajille ja haltioille sekä naapureille lähetettiin kirjeitse tieto nähtävilläolosta. Viranomaisille
ja muille tarpeellisille yhteisöille lähettiin lausuntopyynnöt.
Aloitusvaiheen viranomaisneuvottelua ei ole järjestetty, koska asemakaava ei koske
valtakunnallisia tai tärkeitä seudullisia alueidenkäyttötavoitteita eikä muutoin ole
maankäytön, luonnonarvojen, kulttuuriympäristön tai valtion viranomaisen toteuttamisvelvollisuuden kannalta merkittävä. Jos suunnittelun edetessä tulee esille sellaisia
näkökohtia, jotka vaativat viranomaisneuvottelua, arvioidaan tarve uudestaan. Viranomaisyhteistyö järjestetään käyttämällä lausuntomenettelyä.
Osallistumis- ja arviointisuunnitelmasta annettiin kuusi lausuntoa ja mielipiteitä ei saatu yhtään. Listaus lausuntopyynnöistä, yhteenveto lausunnoista ja kaavoituksen vastine ovat liitteenä 3a.
3.2

Asemakaavan luonnosvaihe
Koivunoksan jatkeen (2325) asemakaavasta ja asemakaavamuutoksesta ei ole tarkasteltu eri vaihtoehtoja, koska asetetut tavoitteet ovat selkeät ja vaihtoehtojen tarkastelu ei ollut tarpeen.
Kaupunkikehitysjaosto käsitteli 24.10.2018/64 § kokouksessaan Koivunoksan jatkeen
asemakaavaluonnosta ja päätti asettaa kaavaluonnoksen nähtäville. Kaavaluonnos oli
nähtävillä 1.-30.11.2018 Sampolan yhteispalvelupisteen ilmoitustaululla sekä Keravan
kaupungin internet-sivuilla. Kaavaluonnoksen nähtävilläolosta ilmoitettiin Viikkouutiset Keski-Uusimaa –lehdessä 31.10.2018. Suunnittelualueen maanomistajille ja haltioille sekä naapureille lähetettiin kirjeitse tieto nähtävilläolosta. Viranomaisille ja muille
tarpeellisille yhteisöille lähetettiin lausuntopyynnöt.
Luonnoksesta annettiin kuusi lausuntoa ja mielipiteitä ei saatu yhtään. Listaus lausuntopyynnöistä, yhteenveto lausunnoista ja kaavoituksen vastineista ovat liitteenä 3b.
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3.3

Asemakaavan ehdotusvaihe

3.3.1 Asemakaavan ehdotuksen valinta ja julkinen nähtävillä olo
Koivunoksan jatkeen (2325) asemakaavan ja asemakaavamuutoksen suunnittelualuetta laajennettiin ehdotusvaiheessa ja kaavakarttaan tehtiin lausuntojen perusteella vähäisiä korjauksia. Asemakaava-alueeseen liitettiin olemassa oleva rakentamaton rivitalokortteli 4005 Nikkarinkruunun aloitteesta ja samalla tutkittiin, että voidaanko Talonväentien pohjoisosaan sijoittaa lisää asumista.
Asemakaavasta ja asemakaavamuutoksesta ei ole tarkasteltu eri vaihtoehtoja, koska
asetetut tavoitteet ovat selkeät ja vaihtoehtojen tarkastelu ei ollut tarpeen.
Kaupunkikehitysjaosto käsittelee 22.8.2019 kokouksessaan Koivunoksan jatkeen asemakaavaehdotusta ja asettaa sen julkisesti nähtäville 30 päivän ajaksi.
Asemakaavamuutoksen ehdotuksen nähtävilläolosta tiedotetaan. Mahdolliset muistutukset ehdotuksesta tulee jättää kirjallisesti nähtävilläolon aikana. Samaan aikaan ehdotuksesta pyydetään viralliset lausunnot. Annetut lausunnot ja mahdolliset muistutukset käsitellään kaupunkikehitysjaostossa ja mikäli mahdollista, ne pyritään ottamaan huomioon laadittaessa lopullista ehdotusta.
Muistutuksen tehneille, jotka ovat ilmoittaneet osoitteensa, ilmoitetaan kaupungin
perusteltu kannanotto esitettyyn mielipiteeseen.
Kappale täydentyy kaavahankkeen edetessä.
3.3.2 Asemakaavaan tehdyt muutokset julkisen nähtävillä olon jälkeen
Kappale täydentyy kaavahankkeen edetessä.
3.4

Asemakaavan hyväksyminen ja voimaantulo
Asemakaavan muutoksen hyväksyy kaupunginvaltuusto kaupunginhallituksen ja kaupunkikehitysjaoston esityksestä.
Hyväksymisestä tiedotetaan kuuluttamalla Viikkouutiset Keski-Uusimaa -lehdessä, ilmoitustaululla ja internetissä.
Hyväksymispäätöksestä voi valittaa Helsingin hallinto-oikeuteen 30 päivän kuluessa
(valitusaika lasketaan pöytäkirjan nähtäville asettamisesta). Hallinto-oikeuden päätöksestä on mahdollista valittaa korkeimpaan hallinto-oikeuteen.
Kaavan hyväksymispäätös saa lainvoiman noin kuuden viikon kuluttua hyväksymisestä,
mikäli päätöksestä ei valiteta. Päätös tulee voimaan, kun se on kuulutettu lehdessä,
ilmoitustaululla ja kaupungin internetsivuilla.
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4
4.1

ASEMAKAAVAN KUVAUS
Yleisperustelu ja kuvaus
Suunnittelualue on pinta-alaltaan noin 1,05 ha. Asemakaavalla ja asemakaavan muutoksella muodostuu toimitilarakennusten korttelialuetta 20 955 m2, rivitalojen ja muiden kytkettyjen rakennusten sekä asuinkerrostalojen korttelialuetta 14 477 m2, suojaviheraluetta 36 675 m2, katualuetta 5 999 m2 ja maantiealuetta 26 992 m2.
Koivunoksan katualuetta jatketaan pohjoiseen, minkä itäpuolelle muodostuu ohjeellisen tonttijaon mukaan kuusi uutta toimitilarakennusten tonttia. Tontit ovat pintaalaltaan keskimäärin noin 3 500 m2:n suuruisia. Tonttien yhteenlaskettu rakennusoikeus on 14 177 k-m2.
Uusien työpaikkatonttien kaavoittaminen on tärkeää, jotta työpaikkaomavaisuus paranee/säilyy. Yleiskaavan 2035 toteuttaminen edellyttää mm. Jaakkolassa ja Ahjossa
työpaikka-alueiden muuttamista asuinalueiksi. Työpaikka-alueille pyritään luomaan
uusia sijoittamispaikkoja ja Koivunoksan jatke on yksi näistä paikoista.
Uudet toimitilarakennukset ovat rakennustehokkuudeltaan ja tonttisijoitteluiltaan linjassa olemassa olevan Koivunoksan toimitilarakennusten kanssa. Kaavassa edellytetään, että toimitilarakennukset muodostaisivat melunsuojaa Kytömaan asuinalueelle,
jotta viihtyvyys alueella paranee.
Kytömaan uudella asuinalueella olevaa rakentamatonta rivitalojen korttelialuetta
4005 laajennetaan ja samalla sen käyttötarkoitus muutetaan rivitalojen ja muiden kytkettyjen rakennusten sekä asuinkerrostalojen korttelialueeksi, jotta kortteli vastaisi
paremmin rakennuttajan tarpeita.
Talonväentielle osoitetaan uusi rivitalojen ja muiden kytkettyjen rakennusten sekä
asuinkerrostalojen korttelialue. Vapaiden rivitalojen tonttitarjonta Keravalla on muihin
asumismuotoihin verrattaessa melko alhainen. Jotta tonttitarjontaa voidaan Keravalla
monipuolistaa, on tälle asemakaavalle tarvetta.
Tällä asemakaavalla ja asemakaavan muutoksella rivitalojen ja muiden kytkettyjen rakennusten sekä asuinkerrostalojen korttelialueille muodostuu rakennusoikeutta yhteensä 4790 k-m2. Tonttitehokkuus on 0,45, ja suurin sallittu kerrosluku (2/3) III. Määräykset ovat linjassa olemassa olevaan asemakaavaan.
Kytömaan asuinalueen ja Koivunoksan jatkeena olevan toimitilarakennusten väliin on
kaavassa osoitettu suojaviheralue, joka erottaa erilaiset toiminnot toisistaan ja tuo sitä
myötä viihtyvyyttä Kytömaan asuinalueelle. Näkösuojan lisäksi suojaviheralue toimii
melun ja pölyn ehkäisijänä. Korttelin 4005 kohdalla näkösuoja muodostuu autokatoksista ja istutettavasta alueesta.
Lahden moottoritie on kaavassa osoitettu maantien alueeksi. Moottoritien ja toimitilarakennusten väliin jäävä alue on kaavassa merkitty myös suojaviheralueeksi, jonka
merkitys on torjua osaltaan tiemelua ja –pölyä.
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4.2

Aluevaraukset

4.2.1 Korttelialueet
AKR-5 Rivitalojen ja muiden kytkettyjen rakennusten sekä asuinkerrostalojen korttelialue
Rakennuksen kattomuotona tulee olla harjakatto tai murrettu harjakatto. Kattovärin
tulee olla grafiitin harmaa tai musta. Autokatoksen kattosuosituksena on viherkatto.
Rakennuksen katujulkisivussa tulee käyttää lämpimän sävyisiä värejä sekä valkoista.
Julkisivussa tulee korostaa sisääntuloa. Julkisivumateriaaleina voidaan käyttää puuta,
tiiltä, rappausta tai slammausta.
Asuinrakennukset on suunniteltava siten, että päiväaikainen keskiäänitaso (LAeq,7-22)
sisätiloissa on enintään 35 dB(A) ja että yöaikainen keskiäänitaso (LAeq,22-7) sisätiloissa on enintään 30 dB(A) ja että yöaikainen hetkellinen enimmäisäänitaso (LAmax,
22-7) sisätiloissa on enintään 45 dB(A).
Asuinrakennusten parvekkeet on suojattava liikenteen melulta lasituksin siten, että
päiväaikainen keskiäänitaso (LAeq, 7-22) on enintään 55 dB(A) ja että yöaikainen keskiäänitaso (LAeq, 22-7) on enintään 50 dB(A).
Sallitusta kerrosalasta on rakennettava asunnon ulkopuolisina varastotiloina vähintään
8m²/ asunto. Hulevesien viivyttämiseksi tulee tonttien pihapäällysteiden olla vettäläpäiseviä ja tonteille tulee istuttaa pensaita ja/tai puita. Tonttien sisäiset vesien johtamisen virtaamien tasausjärjestelyt tulee mitoittaa riittävän suurella sateen intensiteetillä esim. 125 l/s/ha. Tontilla tulee viivyttää vettä läpäisemättömiltä pinnoilta tulevia
hulevesiä siten, että viivytysrakenteiden tulee olla yksi kuutiometri jokaista sataa vettä
läpäisemätöntä pintaneliömetriä kohti. Viivytyspainanteiden, -altaiden ja säiliöiden tulee tyhjentyä 12 tunnin kuluessa täyttymisestään ja niissä tulee olla suunniteltu ylivuoto. Rakennusluvan yhteydessä tulee esittää suunnitelma tontin hulevesien hallinnasta.
Rakennusten lämmitysmuoto tulee olla kaukolämpö tai uusiutuviin energiamuotoihin
perustuva järjestelmä.
Korttelialueelle on varattava leikki- ja oleskelutilaa vähintään 10m²/asunto. Alue on
ympäröitävä suojaistutuksin. Jäteastiat ja tomutuspaikat on sijoitettava vähintään 10
metrin etäisyydelle leikki- ja oleskelualueista.
Pihasuunnitelmassa tulee osoittaa tontilta lumitila rakennusluvan yhteydessä. Autopaikkoja tulee varata tontilta vähintään 1,5 ap/asunto. Autopaikat tulee sijaita katoksissa. Autopaikka-alueen ympärille tulee istuttaa pensaita ja/tai puita.
KTY-22 Toimitilarakennusten korttelialue
Alueelle saa rakentaa toimistorakennuksia sekä ympäristöhäiriöitä aiheuttamattomia
teollisuus- ja varastorakennuksia. Pääkäyttötarkoitusta palvelevia näyttely- ja myymälätiloja saa olla enintään 20 % toteutettavasta rakennusoikeudesta. Korttelialueelle ei
saa sijoittaa asuntoja eikä päivittäistavaramyymälää.
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Kaava-alueen rakennuksille on kaavamääräyksissä asetettu ulkonäöllisiä laatuvaatimuksia, erityisesti on korostettu Lahden moottoritien puoleisten julkisivujen korkeatasoisen suunnittelun merkitystä.
Sisämelutason määräykset perustuvat valtioneuvoston päätökseen (993/1992).
Pohjoisosassa, lähellä Koivunoksan kääntöpaikkaa kaavassa on osoitettu maanalaista
johtoa varten varattu alueen osa. Olemassa oleva kääntöpaikka on tarkoitus muuttaa
pysäköintialueeksi.
Tonteille on varattava autopaikkoja seuraavasti: liike- ja toimistotilat 1 ap / 50 k-m2,
teollisuustilat 1 ap/100 k-m2 ja varastotilat 1 ap/250 k-m2. Autopaikkavaade on tavanomainen, mikä on todettu riittäväksi vastaavanlaisilla alueilla.
4.2.2 Muut alueet
LT Yleisen tien alue
Valtion omistama Lahden moottoritie (Vt 4) on asemakaavassa osoitettu yleiseksi tiealueeksi. Pohjoispäässä oleva riistatunneli on kaavaan merkitty eritasoristeyksenä.
Riistatunnelin pohjalle on tarkoitus asentaa vesijohto (katso seuraava kohta EV-5 Suojaviheralue).
EV-5 Suojaviheralue
EV-5 alue käsittää Lahden moottoritien ja toimitilarakennusten välisen alueen sekä
pohjoisosassa olevan moottoritielle viettävän rinteen. EV-5 merkintää on käytetty aikaisemmin rakennetulla Koivunoksan ja Huhtimon alueella vastaavanlaisilla alueilla.
Alueelle saa sijoittaa melunsuojausrakenteita, mikäli se on tarpeen. Alueen kasvillisuus
tulee säästää mahdollisuuksien mukaan ja uutta kasvillisuutta valittaessa tulee huomioida tiemelun ja –pölyn leviämisen torjunta. Suunnittelualueen välittömässä läheisyydessä yksityisellä maanomistajan kiinteistöllä sijaitsee Kytömaan lähde, jonka ympärille on piirretty 60 metriä leveä osa alueen raja. Alue tulee osittain kaava-alueelle ja se
on osoitettu kaavassa luonnon monimuotoisuuden kannalta tärkeänä säilytettävänä
alueen osasana (luo). Kaavassa on myös ohjeellinen alueen osa maanalaista putkea
varten. Kytömaalta on tarve vetää uusi vesijohtoputki moottoritien riistatunnelin kautta Huhtimon teollisuusalueelle. Putken sijoittamisesta riistatunneliin on sovittu alustavasti ELY-keskuksen kanssa.
EV-19 Suojaviheralue
Alue sijoittuu Kytömaan uuden asuinalueen ja Koivunoksan toimitilarakennuksien väliin. Viheralueelle on kaavassa määrätty hoitoluokka C3. Metsän hoidossa tulee painottaa puuston ja muun kasvillisuuden elinvoimaisuutta, monikerroksisuutta ja peittävyyttä. Alueella olevaa metsää tulee hoitaa ja tarvittaessa lisäistuttaa siten, että suojaviheralueet toimivat melu-, pöly- ja näkösuojana. Kaavassa on ohjeellinen alueen osa
maanalaista putkea varten, mikä jatkuu EV-5 suojaviheralueelle (katso edellinen kohta
EV-5 Suojaviheralue). Kaava-alue ulottuu juuri ja juuri luoteisosaltaan Kytömaansuolle,
jonka ympärille on piirretty 10 metriä leveä osa alueen raja. Alue on osoitettu kaavassa luonnon monimuotoisuuden kannalta tärkeänä säilytettäväksi alueen osaksi (luo).
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Katualueet
Koivunoksan katualuetta on jatkettu pohjoiseen noin 290 metriä. Katualueelle on varattu tilaa myös kevyen liikenteen väylää ja kadunvarsirekkapysäköintiä varten. Kevyen liikenteen väylä houkuttaa alueella työssäkäyviä liikkumaan auton sijaan myös kävellen ja pyörällä.
4.3

Kaavan vaikutukset

4.3.1 Vaikutukset rakennettuun ympäristöön
Asemakaavan toteuduttua yhdyskuntarakenne laajenee ja alueelle muodostuu uusia
yrityksiä, työpaikkoja ja asuntoja. Työpaikkaomavaraisuus ja asumisen tonttitarjonta
paranevat. Työpaikka-alueelle ei sallita asuntojen rakentamista. Toimitilarakennusten
yhteyteen saa rakentaa näyttely- ja myyntiloja, joten palvelut alueella saattavat lisääntyä. Alueen rakentuminen muuttaa maisemakuvaa luonnontilasta rakennetuksi ympäristöksi, jonka rajautumista Lahden moottoritiehen ja Kytömaan asuinalueeseen on
pehmennetty suojaviheralueilla. Alueen näkyvyys Lahden moottoritielle on otettu
huomioon kaavamääräyksellä, jossa määrätään, että rakennukset on suunniteltava
arkkitehtuuriltaan korkeatasoisiksi ja laadukkaiksi. Rakentaminen on linjassa olemassa
olevan rakentamisen kanssa.
Vaikutukset liikenteeseen ja teknisenhuollon verkkoihin
Koivunoksan katualuetta jatketaan pohjoiseen noin 300 metriä. Katualueella on varattu tilaa niin ajoneuvoliikennettä kuin kevyttä liikennettä varten. Koivunoksan kääntöpaikkavarauksessa on huomioitu raskas liikenne, kuten myös raskaan liikenteen pysäköimistarpeet. Uudet työpaikat saattavat lisätä liikennettä vähän Koivunoksassa, Koivulantiellä ja Kutimäentiellä. Suunnittelualueen työpaikkaliikenne tukeutuu olemassa
olevaan joukkoliikenteeseen. Toimitilarakennusten autopaikkavaade on tavanomainen, mikä on todettu riittäväksi vastaavanlaisilla alueilla.
Suunnittelualue on helposti liitettävissä lähellä olevaan kaupunkitekniikan verkostoon.
Kaavassa on huomioitu vesijohtoputkea varten maanalaisen johdolle paikka. Vesijohto
on mahdollista vetää sitä kautta Lahden moottoritien reunaan ja edelleen riistatunnelin kautta Huhtamon työpaikka-alueelle.
4.3.2 Vaikutukset luontoon ja luonnonympäristöön
Maisema
Maisemakuvan kannalta tärkeä Lahden moottoritien reunassa oleva kasvillisuusvyöhyke säilytetään. Koivunoksan toimitilarakennusten kadunpuoleiselle sivulle on
määrätty istutettava alueen osa parantamaan Koivunoksan katukuvaa.
Luonnon monimuotisuus
Luonnon monimuotisuuden kannalta tärkeät kohteet on merkitty kaavassa luoalueena ja Lahden moottoritien riistatunneliin on kaavassa osoitettu suojaviheralue,
joka toimii ekologisena käytävänä.
Luonnonsuojelu
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Suunnittelualueella tai sen välittömässä läheisyydessä ei sijaitse Natura 2000 -alueita,
valtakunnallisten luonnonsuojeluohjelmien kohteita, luonnonsuojelualueita, suojeltuja
luontotyyppejä tai luonnonmuistomerkkejä. Luontoselvityksessä ei todettu kohteita,
jotka täyttäisivät luonnonsuojelulain 29 §:n mukaisten suojeltujen luontotyyppien kriteerit. Selvitysalueella ei todettu Uudellamaalla arvokkaiksi luokiteltavia LAKUkohteita.
Vesistöt ja vesitalous
Kaava-alueen läheisyydessä oleva lähde ja suo ovat huomioitu asemakaavassa luomerkinnällä. Suon läheisyyteen sijoittavalle korttelille kaavaan on merkitty istutettavan alueen osa, jolla tulee huolehtia siitä, että rakentaminen ei aiheuta lähistöllä olevan suon kuivumista. Luo-alueeseen rajautuvan tontin osaan on rakennettava esimerkiksi savipato, estämään suon kuivumista. Suunnittelussa on huomioitava niin pintakuin maanalaiset vedet.
4.4

Nimistö
Alueen nimistöön ei tule muutoksia.
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5

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

