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ALUEEN SIJAINTI
Suunnittelualue sijaitsee noin 2,5 kilometrin etäisyydellä Keravan keskustasta etelään.
Etäisyys Savion rautatieseisakkeelle on alle 300 metriä.

Kuva 1. Ote opaskartasta, punaisella suunnittelualueen sijainti
KAAVAN PÄÄTARKOITUS
Asemakaavamuutoksen tarkoituksena on mahdollistaa uuden seurakuntakeskuksen ja
uusien asuinkerrostalojen rakentaminen vanhan seurakuntakeskuksen tontille.
KERROSALA- JA LAAJUUSTIEDOT
Kaavamuutosalueen pinta-ala on noin 5400 m². Kaavassa on osoitettu rakennusoikeutta yhteensä 6000 k-m².
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1

TIIVISTELMÄ

1.1 Kaavaprosessin vaiheet
Aloite

Yksityinen maanomistaja

Vireilletulo ja OAS
(osallistumis- ja arviointisuunnitelma)

Kaupunkikehitysjaosto 23.10.2017/67 §
Kaupunginhallitus 31.10.2017/335 §
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 18.4.2018/x §
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

Asemakaavamuutos
Asemakaavamuutoksella mahdollistetaan uuden 2-kerroksisen seurakuntarakennuksen ja kolmen 4-8 –kerroksisen asuinkerrostalon rakentaminen vanhan seurakuntakeskuksen tontille. Asemakaavalla muodostuu Keravan kaupungin 6. Savion kaupunginosan kortteli 1753 (AKY) sekä katualueita (pp).
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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 kirkkojen ja muiden seurakunnallisten rakennusten korttelialueen käyttötarkoitus muutetaan asuinkerrostalojen ja yleisten rakennusten korttelialueeksi. Alue pysyy jatkossakin seurakuntakäytössä, mutta tontin maankäyttöä tiivistetään rakentamalla uuden seurakuntakeskuksen lisäksi uusia asuinkerrostaloja. Uudet tontin nykyisiä rakennuksia korkeammat asuinkerrostalot muuttavat alueen kaupunkikuvaa.
Kaavamuutos tiivistää kaupunkirakennetta ja mahdollistaa asuinkerrosalan sekä asuntojen määrän lisäämisen Savion keskustan ja aseman tuntumassa, mikä taas tukee
palveluiden kannattavuutta ja toimintojen monipuolisuutta. Kaupunkirakenteen tiivistäminen toteuttaa 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 osoitteessa Koivikontie 9 sijaitsevasta tontista, jolla sijaitsee tällä hetkellä seurakuntakeskus piha-alueineen sekä autojen paikoituskäytössä
oleva hiekkapäällysteinen kenttä.
Suunnittelualue sijaitsee noin 2,5 kilometrin etäisyydellä Keravan keskustasta etelään.
Etäisyys Savion rautatieseisakkeelle on alle 300 metriä ja bussipysäkille noin 130 metriä. Savion kaupalliset palvelut sijaitsevat heti toisella puolella Koivikontietä. Koululle
ja päiväkodille on matkaa alle 200 metriä.
2.1.2 Luonnonympäristö
Tontilla kasvaa sekalaista puustoa ja pensaita. Piha on osittain nurmikkoa ja osittain
hiekkapäällysteistä kenttää. Alueella ei ole erityisiä luontoarvoja.
Suunnittelualueen vieressä on puisto ja lähiympäristössä runsaasti muita virkistysalueita.
2.1.3 Rakennettu ympäristö
Tontilla sijaitsee vuonna 1972 valmistunut noin 930 kerrosneliömetrin kokoinen seurakuntakeskus. Rakennuksella ei ole erityisiä kulttuurihistoriallisia arvoja. Sitä ei ole
tunnistettu rakennuskulttuurin tai kulttuuriympäristöjen kannalta arvokkaaksi rakennukseksi Keravan rakennuskulttuurin inventoinnissa ja kulttuuriympäristön hoitosuunnitelmassa.
Alueen lähiympäristön rakennuskanta muodostuu asuinkerrosaloista, liikerakennuksista sekä omakotitaloista.
2.1.4 Ympäristöhäiriöt
Suunnittelualue sijaitsee Helsinki-Vantaan lentoaseman lentomelualueella (Lden 55-60
dBA), jonka lisäksi alueelle kantautuu tieliikenteen ja raideliikenteen melua.
2.1.5 Maanomistus
Suunnittelualue on kokonaisuudessaan yksityisessä omistuksessa.
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2.2

Kaavatilanne
Maakuntakaava
Uudenmaan vahvistettujen maakuntakaavojen yhdistelmässä suunnittelualue sijoittuu
taajamatoimintojen alueelle sekä lentomelualue 1:lle (lme-1).
Taajamatoimintojen alue -merkinnällä osoitetaan yksityiskohtaista suunnittelua edellyttävät asumiseen, palvelu- ja työpaikka- sekä muihin taajamatoimintoihin varattavat
rakentamisalueet. Aluetta suunnitellaan asumisen, ympäristöönsä soveltuvien työpaikkatoimintojen sekä näihin liittyvien palveluiden ja toimintojen alueena.
Alueen yksityiskohtaisemmassa suunnittelussa on kiinnitettävä erityistä huomiota yhdyskuntarakenteen eheyttämiseen. Uusi rakentaminen ja muu maankäyttö on sopeutettava suunnittelulla ympäristöönsä tavalla, joka vahvistaa taajaman omaleimaisuutta ja turvaa ympäristö- ja luontoarvot sekä ottaa huomioon alueen kulttuurihistorialliset ja maisemalliset ominaispiirteet. Yksityiskohtaisemmassa suunnittelussa on
kiinnitettävä huomiota hulevesien hallintaan ja varauduttava sään ääri-ilmiöihin.
Lentomelualue 1 -merkinnällä osoitetaan Helsinki – Vantaan lentoaseman melualue,
jolla melutaso Lden on 55 – 60 dBA. Alueelle ei yksityiskohtaisemmassa suunnittelussa
saa osoittaa uutta melun haittavaikutuksille herkkää toimintaa. Alueella jo olevan asutuksen ja muun melulle herkän toiminnan säilyttäminen ja täydentäminen on mahdollista.

Kuva 2: Ote maakuntakaavayhdistelmästä, suunnittelualueen sijainti punaisella.
KERAVAN KAUPUNKI
Kaupunkikehityspalvelut
PL 123, Kultasepänkatu 7
04250 KERAVA

ddddK

8

Yleiskaava
Alue on merkitty oikeusvaikutteiseen valtuuston 7.11.2016 hyväksymään yleiskaavaan
2035 julkisten palveluiden ja hallinnon alueeksi (PY) sekä lentomelualueeksi (me- 1 ja
me-2).
Julkisten palveluiden ja hallinnon alueeksi osoitetaan julkisten palveluiden ja hallinnon
alueet. Alueella sallitaan täydennysrakentaminen.
Lentomelualueelle ei saa suunnitella merkittävää määrää uutta asutusta, eikä muuta
melulle herkkää toimintaa. Vähäinen täydennysrakentaminen on sallittua.

Kuva 3: Ote Keravan yleiskaavasta 2035. Suunnittelualueen likimääräinen sijainti punaisella.
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Asemakaava
Voimassa olevaan asemakaavaan suunnittelualue on merkitty kirkkojen ja muiden
seurakunnallisten rakennusten korttelialueeksi (YK-1). Alueelle on annettu tehokkuus
e=0.60 ja rakennukset saa rakentaa kahteen kerrokseen.

Kuva 4: Ote ajantasa-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.
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 muita suunnitelmia.
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Strategiat, ohjelmat ja muut suunnitelmat
Keravan kaupunkistrategia 2020, kv 10.3.2014/22 §
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 käynnistämissopimuksen alueen maanomistajan kanssa.
2.4

Asemakaavan tarve
Uusi seurakuntakeskus tarvitaan, koska nykyinen ei vastaa tiloiltaan seurakunnan nykyisiä tarpeita, on huonossa kunnossa sekä vaatisi useita isoja saneerauksia.
Asemakaavamuutoksella pyritään myös tiivistämään kaupunkirakennetta ja tukemaan
Savion keskustan palveluiden kannattavuutta ja toimintojen monipuolisuutta, sekä
vastaamaan asuntojen kysyntään Keravan kaupungin alueella.

2.5

Asemakaavan tavoitteet
2.5.1 Kaupungin asettamat ja suunnittelutilanteesta johdetut tavoitteet
Kaavamuutoksen tavoitteena on tiivistää kaupunkirakennetta sekä mahdollistaa
asuinkerrosalan sekä asuntojen määrän lisääminen Savion aseman ja keskustan tuntumassa. Väestömäärän lisäämisellä tuetaan keskustan palveluiden kannattavuutta ja
toimintojen monipuolisuutta.
2.5.2 Alueen oloista ja ominaisuuksista johdetut tavoitteet
Asemakaavamuutoksella pyritään parantamaan alueen kaupunkikuvaa ja luomaan
viihtyisää asuin- ja kaupunkiympäristöä.
Asemakaavamuutoksen mahdollistama uusi asuinrakentaminen tulee toteuttaa siten,
että suunnittelualueen itäpuolella sijaitsevan junaradan tai lentoliikenteen aiheuttama
melu ei aiheuta haittaa uuden asuinrakennuksen asukkaille.
2.5.3 Maanomistajan tavoitteet
Maanomistajan tavoitteena on mahdollistaa uuden seurakuntakeskuksen rakentaminen ja lisätä alueen rakennusoikeutta asuinrakentamiselle.
2.5.4 Tavoitteiden tarkentuminen suunnittelun aikana
Kaavaprosessin aikana tavoitteita tarkennetaan tarvittaessa.
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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.
Osallistumis- ja arviointisuunnitelmasta annettiin 7 lausuntoa ja 2 mielipidettä. Yhteenveto lausunnoista ja mielipiteistä sekä vastineet lausuntoihin ovat tämän selostuksen liitteenä.

3.2

Luonnosvaihe
Asemakaavaluonnos on valmisteltu kaupunkikehitysjaoston kokoukseen 18.4.2018.
Asemakaava on kuvattu tarkemmin kohdassa 4.

3.3

Ehdotusvaihe
Täydennetään kaavaprosessin edetessä.

3.4

Hyväksymisvaihe
Täydennetään kaavaprosessin edetessä.
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4
4.1

ASEMAKAAVAMUUTOKSEN KUVAUS JA PERUSTELUT
Kaavan rakenne
Asemakaavamuutoksella muodostuu uusi asuinkerrostalojen ja yleisten rakennusten
korttelialue (AKY). Alueelle on osoitettu neljä rakennusalaa, joista yksi on osoitettu
seurakuntarakennukselle. Asuinrakennusten kerrosluku vaihtelee neljän ja kahdeksan
välillä, ja seurakuntarakennus on mahdollista rakentaa kahteen kerrokseen. Korttelin
vaatimat autopaikat sijoitetaan sen pohjoispäähän osittain maan päälle ja osittain
maan alle. Ajoneuvoliikenne tulee järjestää Männiköntieltä korttelialueen pohjoisosasta. Alueen pohjoispuolelle on osoitettu itä-länsi -suuntainen jalankululle ja polkupyöräilylle varattu katu/tie (pp).
Pinta-ala yhteensä: 5424 m2
 Pinta-alat:
o AKY: 5109 m2
o katualueet: 315 m2
 Kerrosneliömetrit yhteensä: 6000 k-m²
 Tehokkuus AKY-korttelialueella: e=1.17

4.2

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

4.3

Aluevaraukset

4.3.1 Korttelialueet
Asuinkerrostalojen ja yleisten rakennusten korttelialue (AKY)
Asemakaavamuutoksella kirkkojen ja muiden seurakunnallisten rakennusten korttelialueen (YK-1) käyttötarkoitus muutetaan asuinkerrostalojen ja yleisten rakennusten
korttelialueeksi (AKY).
Alue on merkitty Keravan yleiskaavaan 2035 julkisten palveluiden ja hallinnon alueeksi
(PY), jolla täydennysrakentaminen on sallittu. Asemakaavamuutoksen voidaan katsoa
olevan yleiskaavan mukainen, sillä alueen käyttötarkoitus pysyy jatkossakin julkisten
palveluiden alueena. Tämän lisäksi kaupunkirakennetta tiivistetään ja eheytetään
maakuntakaavan ja yleiskaavan sekä Keravan kaupungin tavoitteiden mukaisesti. Yli
puolen hehtaarin kokoisen alueen osoittaminen vain seurakuntatoimintaan ei olisi
tarkoituksenmukaista.
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AKY-korttelialueella rakennusten tulee olla massoittelultaan, muodoltaan ja julkisivujen sommittelultaan sellaisia, että ne muodostavat kaupunkikuvallisesti korkeatasoisen ja ilmeikkään kokonaisuuden. Rakennusten pääasiallisena julkisivumateriaalina tulee käyttää paikalla muurattua tiiltä.
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 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) sisätiloissa
on enintään 30 dB(A). Yleiset rakennukset on suunniteltava siten, että päiväaikainen
keskiäänitaso (LAeq, 7-22) sisätiloissa on enintään 35 dB(A).
Autopaikkoja tulee varata vähintään 1 autopaikka 100 asuinrakennusten kerrosneliömetriä kohden ja 1 autopaikka 200 yleisten rakennusten kerrosneliömetriä kohden.
4.3.2 Muut alueet
Katualueet
Kaava-alueen pohjoisosaan on osoitettu jalankululle ja polkupyöräilylle varattu katu/tie.
4.4

Kaavan vaikutukset
4.4.1 Vaikutukset rakennettuun ympäristöön
Asemakaavamuutoksella on mahdollistettu uuden seurakuntakeskuksen rakentamisen
lisäksi kolmen uuden asuinkerrostalon rakentaminen, mikä muuttaa alueen kaupunkikuvaa. Uudet rakennukset soveltuvat korkeusasemiltaan ympäristön rakennuskantaan
ja ne on suunniteltu arkkitehtuuriltaan kaupunkikuvaan ja ympäristöön sopiviksi. Vanhan seurakuntakeskuksen purkamisen myötä alueen yleisilme siistiytyy. Kaavamuutos
tiivistää kaupunkirakennetta sekä mahdollistaa asuinkerrosalan sekä asuntojen määrän lisäämisen Savion keskustan ja aseman palveluiden tuntumassa, mikä taas tukee
palveluiden kannattavuutta ja toimintojen monipuolisuutta.
4.4.2 Vaikutukset luontoon ja luonnonympäristöön
Kaavamuutoksella ei ole haitallisia vaikutuksia luontoon tai luonnonympäristöön, sillä
alueella ei ole erityisiä luonto- tai virkistysarvoja. Rakentamisella ei ole haitallisia vaikutuksia maisemaan tai maisemakuvaan. Uudet rakennukset soveltuvat korkeusasemiltaan ympäristön rakennuskantaan.
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4.4.3 Ympäristön häiriötekijät
Kaavamuutosalue sijaitsee Helsinki-Vantaan lentoaseman lentomelualueella. Alueelle
kantautuu myös tieliikenteen ja raideliikenteen melua. Alueelle on laadittu liikennemeluselvitys, joka on tämän selostuksen liitteenä (Akukon 2017).
Uudenmaan voimassa olevien maakuntakaavojen yhdistelmässä suunnittelualue sijoittuu mm. lentomelualue 1:lle (lme-1). Maakuntakaavan lentomelualue 1 -merkinnän
(Ime-l) suunnittelumääräyksessä sanotaan, että ”Alueella jo olevan asutuksen ja muun
melulle herkän toiminnan säilyttäminen ja täydentäminen on mahdollista.”
Keravan yleiskaava 2035:ssä suunnittelualue on merkitty mm. lentomelualueeksi (me1 ja me-2). Yleiskaavamerkintöjen ja –määräysten mukaan ”Alueelle ei saa suunnitella
merkittävää määrää uutta asutusta eikä muuta melulle herkkää toimintaa. Vähäinen
täydennysrakentaminen on sallittua”.
Muun muassa uuden asutuksen osoittamista Helsinki-Vantaan lentoaseman melualueelle käsittelevän Korkeimman hallinto-oikeuden päätöksen 3080/2014 mukaan uusia
asuinalueita ei tulisi sijoittaa alueille, joilla lentomelu ylittää tason Lden 55 dB.
Koivikontie 9 asemakaavamuutoksella on tarkoitus mahdollistaa uuden seurakuntakeskuksen rakentaminen ja samalla muuttaa tontti osittain asuinkäyttöön. Tontti sijaitsee olemassa olevan yhdyskuntarakenteen sisällä ja hyvien joukkoliikenneyhteyksien varrella, Savion aseman välittömässä läheisyydessä. Kyse ei ole kokonaan uuden
asuinalueen kaavoituksesta, vaan alueella jo olemassa olevan asutuksen täydentämisestä sekä kaupunkirakenteen tiivistämisestä ja eheyttämisestä maakuntakaavan ja
yleiskaavan tavoitteiden mukaisesti.
Asemakaavassa on annettu rakennusten ääneneristävyyttä sekä piha-alueiden meluntorjuntaa koskevia kaavamääräyksiä. Uudisrakennuksilla saadaan myös suojattua seurakuntakeskuksen ulkotiloja nykyistä paremmin.
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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KOIVIKONTIE 9
OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA
Asemakaavan muutos (2335)
Asemakaavan muutos koskee 6. Savion kaupunginosan korttelin 1570 osaa.

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma (OAS)
Osallistumis- ja arviointisuunnitelmassa kerrotaan:
 mitä kaavoitus koskee ja mihin sillä pyritään
 mitä vaikutuksia kaavalla on ja miten vaikutukset arvioidaan
 ketkä ovat osallisia
 miten ja milloin voi osallistua ja miten siitä tiedotetaan sekä suunnitellusta aikataulusta
 kuka valmistelee kaavaa ja mistä saa lisää tietoa
Mielipiteiden esittäminen mahdollisimman aikaisessa vaiheessa mahdollistaa paremmin niiden huomioimisen
suunnittelutyössä.

Keravan kaupunki

Postiosoite: PL 123, 04201 Kerava

kaupunkisuunnittelu@kerava.fi

Kaupunkikehityspalvelut

Käyntiosoite: Kultasepänkatu 7

Vaihde: (09) 294 91

www.kerava.fi

SUUNNITTELUTEHTÄVÄ
Asemakaavamuutoksen
laatimiseen
on
ryhdytty
yksityisen
maanomistajan
Asemakaavamuutoksen tarkoituksena on mahdollistaa uusien asuinkerrostalojen
seurakuntakeskuksen rakentaminen vanhan seurakuntakeskuksen tilalle.

aloitteesta.
ja uuden

SUUNNITTELUTILANNE
Nykytilanne
Suunnittelualue sijaitsee noin 2,5 kilometrin etäisyydellä Keravan keskustasta etelään. Etäisyys Savion
rautatieseisakkeelle on alle 300 metriä. Savion kaupalliset palvelut sijaitsevat heti toisella puolella
Koivikontietä. Muutosalueen alustava pinta-ala on noin 5425 m2.
Suunnittelualue käsittää osoitteessa Koivikontie 9 sijaitsevan seurakuntakeskuksen tontin. Savion asema
sijaitsee noin 300 metrin etäisyydellä suunnittelualueesta. Suunnittelualueen läheisyydessä on
päivittäistavarakauppa ja lähivirkistysalueita.

Suunnittelualueen alustava rajaus ilmakuvassa.

Maanomistus
Suunnittelualue on kokonaisuudessaan yksityisen maanomistajan omistuksessa.
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Maakuntakaava
Uudenmaan vahvistettujen maakuntakaavojen yhdistelmässä suunnittelualue sijoittuu taajamatoimintojen
alueelle ja lentomelualueelle 1 (lme-1). Kaavamääräyksen mukaan ko. lentomelualueella jo olevan
asutuksen täydentäminen on mahdollista.

Yleiskaava
Alue on merkitty oikeusvaikutteiseen valtuuston 7.11.2016 hyväksymään yleiskaavaan 2035 julkisten
palveluiden ja hallinnon alueeksi (PY) sekä lentomelualueeksi (me- 1 ja me-2). Yleiskaavan määräysten
mukaan ko. PY- ja lentomelualueella vähäinen täydennysrakentaminen on sallittua.

Asemakaava
Voimassa olevaan asemakaavaan suunnittelualue on merkitty kirkkojen ja muiden seurakunnallisten
rakennusten korttelialueeksi (YK-1).

Ote ajantasakaavasta. Suunnittelualueen alustava rajaus punaisella.

Päätökset
Suunnittelualuetta koskevia päätöksiä ja suunnitelmia.
 Keravan yleiskaava 2035
 Keravan kaupungin rakennusjärjestys
 Keravan kaupunkistrategia 2020
 Maankäyttösuunnitelma 2050
 Asuntopoliittinen ohjelma 2016-2020
 Asuntostrategia 2025
 Keravan Keskustan kehittämisen työryhmän raportti
 HLJ-2015 liikennejärjestelmäpäätös
 Keravan liikennejärjestelmäsuunnitelma 2035
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VAIKUTUKSET
Asemakaavamuutoksen valmistelun yhteydessä arvioidaan sen vaikutuksia mm. ympäröiviin alueisiin,
kaupunkikuvaan, liikenne- ja pysäköintijärjestelyihin sekä kaupungin strategioihin. Vaikutukset
raportoidaan kaavaselostuksessa.

OSALLISET
Osallisia ovat kaikki ne, joiden asumiseen, työntekoon tai muihin oloihin kaava saattaa huomattavasti
vaikuttaa sekä viranomaiset ja yhteisöt, joiden toimialaa suunnittelussa käsitellään.
 Kaava-alueen ja siihen rajoittuvien alueiden omistajat sekä haltijat
 Yhdistykset ja seurat: Kerava-seura ry, Keravan Omakotiyhdistys ry, Keravan
ympäristösuojeluyhdistys ry, Keski-Uudenmaan kauppakamariyksikkö, Keravan Yrittäjät ry, Keravan
vammaisneuvosto ja Keravan Vanhusneuvosto, Savion koti ja koulu ry sekä Savion kyläyhdistys ry.
 Kaupungin asiantuntijat ja luottamuselimet
 Viranomaiset: Uudenmaan ELY-keskus, Museovirasto, Liikennevirasto, Keski-Uudenmaan
ympäristökeskus, Keski-Uudenmaan pelastuslaitos ja Keski-Uudenmaan maakuntamuseo
 Muut yhteistyö- ja asiantuntijatahot: Sonera Carrier Networks Oy, Elisa Oyj ja Keravan Energia Oy
sekä Fingrid Oyj
Luettelo ei ole kattava ja sitä voidaan tarkistaa suunnittelun aikana.

OSALLISTUMINEN JA VUOROVAIKUTUKSEN JÄRJESTÄMINEN
Asemakaavamuutoksen nähtävilläoloista kuulutetaan Viikkouutiset Keski-Uusimaa -lehdessä, kaupungin
ilmoitustaululla, Keravan kaupungin karttapalvelussa sekä Keravan kaupungin kotisivuilla (www.kerava.fi)
sekä lähetetään kirje suunnittelualueen maanomistajille tai haltijoille sekä suunnittelualueeseen
rajoittuvien alueiden maanomistajille ja -haltijoille.
Kaikissa asemakaavatyön vaiheissa on mahdollisuus lausua kirjallisesti tai suullisesti mielipide. Mielipiteet ja
ehdotusvaiheen muistutukset toimitetaan Keravan kaupungin kaupunkikehityspalveluihin. Yhteystiedot
ovat osallistumis- ja arviointisuunnitelman lopussa.

SUUNNITTELUN ARVIOITU AIKATAULU
Aloitusvaihe: syksy 2017
Asemakaavamuutoksen vireilletulosta ja osallistumis- ja arviointisuunnitelman (OAS) nähtävilläolosta
tiedotetaan, ja OAS asetetaan nähtäville mielipiteiden esittämistä varten kolmen viikon ajaksi. Mahdolliset
mielipiteet osallistumis- ja arviointisuunnitelmasta tulee jättää nähtävilläolon aikana.
Valmisteluvaihe: alkuvuosi 2018
Asemakaavamuutoksen luonnosta laadittaessa huomioidaan mahdollisuuksien mukaan osallistumis- ja
arviointisuunnitelmasta saadut mielipiteet. Asemakaavamuutoksen luonnoksen nähtävilläolosta
tiedotetaan, ja luonnos asetetaan nähtäville mielipiteiden esittämistä varten 30 päivän ajaksi. Mahdolliset
mielipiteet luonnoksesta tulee jättää nähtävilläolon aikana.
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Ehdotusvaihe: kevät 2018
Osallistumis- ja arviointisuunnitelmasta ja luonnoksesta saadut mielipiteet mahdollisuuksien mukaan
huomioiden laaditaan asemakaavamuutoksen ehdotus, jonka kaupunkikehitysjaosto hyväksyy ja asettaa
julkisesti nähtäville 30 päivän ajaksi.
Asemakaavamuutoksen ehdotuksen nähtävilläolosta tiedotetaan. Mahdolliset muistutukset ehdotuksesta
tulee jättää kirjallisesti nähtävilläolon aikana. Samaan aikaan ehdotuksesta pyydetään viralliset lausunnot.
Annetut lausunnot ja mahdolliset muistutukset käsitellään kaupunkikehitysjaostossa ja mikäli mahdollista,
ne pyritään ottamaan huomioon laadittaessa lopullista ehdotusta. Kaikille muistutuksen tehneille, jotka
ovat antaneet yhteystietonsa, lähetetään kaupungin perusteltu kannanotto kaupunkikehitysjaoston
käsittelyn jälkeen.
Hyväksymisvaihe: syksy 2018
Asemakaavamuutoksen hyväksyy kaupunginhallitus.
Kaavan hyväksymispäätöksestä tiedotetaan kuuluttamalla kaupungin ilmoitustaululla, lehtikuulutuksella
Viikkouutiset Keski-Uusimaa -lehdessä sekä kaupungin kotisivuilla internetissä www.kerava.fi. Hyväksytty
asemakaavaehdotus on nähtävillä Keravan kaupungin kaupunkikehityspalveluiden kotisivuilla.
Hyväksymisestä tiedotetaan kirjeellä vain niille, jotka ovat sitä erikseen ehdotuksen nähtävilläolon aikana
pyytäneet ja antaneet yhteystietonsa. Kaavan hyväksymistä koskevasta päätöksestä on mahdollisuus
valittaa Helsingin hallinto-oikeuteen.
Päätöksen voimaantulo: syksy 2018
Asemakaavamuutoksen hyväksymispäätös saa lainvoiman noin kuuden viikon kuluttua hyväksymisestä,
mikäli hyväksymispäätöksestä ei valiteta.
Asemakaavamuutos tulee voimaan, kun siitä on kuulutettu Viikkouutiset Keski-Uusimaa -lehdessä,
kaupungin ilmoitustaululla ja internetissä (www.kerava.fi).

VIRANOMAISYHTEISTYÖ
Viranomaisneuvottelua ei järjestetä, koska asemakaavamuutos ei koske valtakunnallisia tai tärkeitä
seudullisia alueidenkäyttötavoitteita eikä muutoin ole maankäytön, luonnonarvojen, kulttuuriympäristön
tai valtion viranomaisen toteuttamisvelvollisuuden kannalta merkittävä. Viranomaisyhteistyö järjestetään
käyttämällä lausuntomenettelyä.

LAUSUNNOT
Tarvittavat lausunnot pyydetään viranomaisilta ja yhteisöiltä, joiden toimialaa asemakaavamuutos koskee.
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ASEMAKAAVAN JA ASEMAKAAVAMUUTOKSEN LAATIJA JA YHTEYSTIEDOT
Laatija

Yhteystiedot

Tuomas Turpeinen
Kaavasuunnittelija, YKS 573
Puhelin: 040 318 2480
Sähköposti: tuomas.turpeinen@kerava.fi

Keravan kaupunki
Kaupunkikehityspalvelut
Kultasepänkatu 7, PL 123, 04250 Keravan kaupunki
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Sähköposti: kaupunkisuunnittelu@kerava.fi
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KOIVIKONTIE 9, ASEMAKAAVAN MUUTOS (2335)
Vireilletulovaiheessa (OAS) saatujen lausuntojen ja mielipiteiden kooste sekä
vastineet
Lausunnot (referoituna)
1. Finavia Oyj
Kohde sijaitsee Helsinki-Vantaan lentoaseman uuden verhokäyrän mukaisella
ennustetilanteen 2025 Lden 55 dB ylittävällä lentokonemelualueella sekä
Uudenmaan vahvistettujen maakuntakaavojen yhdistelmän lentokonemelualueella.
Maakuntakaavan lentokonemelualue 1 -merkinnän (Ime-l) suunnittelumääräyksessä
sanotaan, että ”Alueelle ei yksityiskohtaisemmassa suunnittelussa saa osoittaa uutta
melun haittavaikutuksille herkkää toimintaa. Alueella jo olevan asutuksen ja muun
melulle herkän toiminnan säilyttäminen ja täydentäminen on mahdollista.”
Asemakaavamuutoksen kohteena olevalla kiinteistöllä sijaitsee nykyisin
seurakuntatalo, eikä se siten ole asuinkäytössä. Finavia katsoo, että kiinteistön
muuttaminen osittain asuinkäyttöön on uuden asutuksen sijoittamista alueelle, ja
siten vastoin maakuntakaavan suunnittelumääräystä. Lisäksi Finavia katsoo, että
kyseisessä tapauksessa esitetyn vähintään kahden kerrostalon rakentaminen ei
vastaa Finavian käsitystä vähäisestä täydennysrakentamisesta.
Asemakaavamuutoksen kohde sijaitsee kiitotien 1 jatkeen välittömässä läheisyydessä
noin 8,5 kilometrin etäisyydellä kiitotien kynnyksestä. Laskeutumiskiitotie 22L
(kiitotie 1) on yksi tärkeimmistä laskeutumiskiitoteistä, jonka vuoksi etenkin
laskeutuvia lentokoneita havaitaan kohteessa toistuvasti päivittäin. Melulle
altistuvien ihmisten määrän merkittävä lisääminen ei ole vastuullista kaavoittamista.
Finavian mielestä esitetyn kaavamuutostyön jatkaminen nykyisen sisältöisenä ei ole
perusteltua.
Vastine: Uudenmaan voimassa olevien maakuntakaavojen yhdistelmässä
suunnittelualue sijoittuu mm. lentomelualue 1:lle (lme-1). Maakuntakaavan
lentomelualue 1 -merkinnän (Ime-l) suunnittelumääräyksessä sanotaan, että
”Alueella jo olevan asutuksen ja muun melulle herkän toiminnan säilyttäminen ja
täydentäminen on mahdollista.”
Keravan yleiskaava 2035:ssä suunnittelualue on merkitty mm. lentomelualueeksi
(me- 1 ja me-2). Yleiskaavamerkintöjen ja –määräysten mukaan ”Alueelle ei saa
suunnitella merkittävää määrää uutta asutusta eikä muuta melulle herkkää
toimintaa. Vähäinen täydennysrakentaminen on sallittua”.
Muun muassa uuden asutuksen osoittamista Helsinki-Vantaan lentoaseman
melualueelle käsittelevän Korkeimman hallinto-oikeuden päätöksen 3080/2014
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mukaan uusia asuinalueita ei tulisi sijoittaa alueille, joilla lentomelu ylittää tason
Lden 55 dB.
Koivikontie 9 asemakaavamuutoksella on tarkoitus mahdollistaa uuden
seurakuntakeskuksen rakentaminen ja samalla muuttaa tontti osittain
asuinkäyttöön. Tontti sijaitsee olemassa olevan yhdyskuntarakenteen sisällä ja
hyvien joukkoliikenneyhteyksien varrella, Savion aseman välittömässä läheisyydessä.
Kyse ei ole kokonaan uuden asuinalueen kaavoituksesta, vaan alueella jo olemassa
olevan asutuksen täydentämisestä sekä kaupunkirakenteen tiivistämisestä ja
eheyttämisestä maakuntakaavan ja yleiskaavan tavoitteiden mukaisesti.
2. Fingrid Oyj
Ei ole tarvetta ottaa kantaa kaavan sisältöön.
Vastine:
Merkitään tiedoksi.
3. Keravan kaupungin kaupunkitekniikka
Ei huomauttamista osallistumis- ja arviointisuunnitelmaan.
Vastine:
Merkitään tiedoksi.
4. Keravan energia Oy
Suunnittelualueen rajalla sijaitsee Keravan Energian 20kV- ja 0,4kV kaapeleita.
Mahdollisista siirtokustannuksista vastaa työn tilaaja. Suunnittelualueen rakennukset
on liitettävissä kaukolämpöverkkoon. Suunnittelualueen poikki kulkee kaukolämmön
runkojohto, jonka mahdollisen siirron kustannukset laskutetaan siirron tilaajalta.
Mahdollinen siirto voidaan tehdä vain lämmityskauden ulkopuolella.
Vastine:
Merkitään tiedoksi.
5. Keravan vammaisneuvosto
Alue on lentomelualuetta, jolla vähäinen täydennysrakentaminen on sallittua. Jos ja
kun rakentaminen noudattaa kaavan suuntaviivoja, johtaa se Savion yleisilmeen
tiivistymiseen mikä voi johtaa hyviin tai huonoihin tuloksiin toteutuksesta riippuen.
Vammaisten kannalta positiivista on alueen sijainti: sinne pääsee kevytliikenneväliä
pitkin, ja reitit ovat tasaisia ja turvallisia. Siellä missä on tienylityksiä, on myös
suojatie.
Uuden seurakuntakeskuksen autopaikkamitoitusta tulee pohtia kriittisesti.
Seurakunta itse lienee paras instanssi arvioimaan autopaikkojen tarvetta nykyisen
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käytön perusteella. Erityisesti tulisi huolehtia invapaikkojen tarpeesta.
Miljöönä alue on viihtyisä; yhteyksiä luontoonkin on. Toivottavasti alue säilyttää
viihtyisyytensä ja esteettisesti onnistuneen, puistomaisen yleisilmeensä myös
rakennuskantaa tiivistettäessä. Liian raskas rakentaminen murtaisi nykyisen
onnistuneen ilmeen. Onnistuneella suunnittelulla voitaisiin yhdistää tiivis
kaupunkirakenne puistomaiseen ympäristöön siten että myös viihtyisyys otettaisiin
huomioon.
Moottoriliikennettä on verraten vähän. Kiertoliittymä korvaa entisen T-risteyksen
mikä on sekin myönteistä.
Vastine:
Asemakaavassa määrätään rakentamaan asuinkerrostaloille sekä uudelle
seurakuntakeskukselle kummallekin niiden toiminnan vaatimat autopaikat.
6. Museovirasto
Kaavahankealueelta ei tunneta Museovirastolla käytettävissä olevien tietojen
mukaan muinaismuistolain tarkoittamia ja rauhoittamina kiinteitä
muinaisjäännöksiä. Kartta-aineiston perusteella tehdyn arvion mukaan säilyneiden
kiinteiden muinaisjäännösten sijainti jo varsin tiheään rakennetulla kaava-alueella ei
myöskään enää ole todennäköistä. Museovirasto ei tämän johdosta edellytä
selvitysten tekemistä arkeologisen kulttuuriperinnön osalta. Kaavahanketta ei
myöskään ole tarpeen lähettää Museovirastoon arvioitavaksi sen myöhemmissä
käsittelyvaiheissa.
Vastine:
Merkitään tiedoksi.
7. Telia Oyj
Telialla on vanhassa seurakuntakeskuksessa runkopiste, sekä oheisen kuvan
mukaisesti kaapelointeja. Jos näitä tarvitsee siirtää pyydämme olemaan yhteydessä
hyvissä ajoin ennen tarvittavaa siirtoa.
Vastine:
Merkitään tiedoksi.
MIELIPITEET (referoituna)
1. As Oy Rautakisko
Pysäköinti Männiköntien varressa on turvattava. As Oy Rautakiskolle tulee turvata
tasavertainen mahdollisuus kadunvarsipysäköintiin kaikkien Männiköntien
kiinteistöjen kanssa, koska taloyhtiöllä ei ole omia vieraspaikkoja. Tulevalle
kiinteistölle on siis varattava sen tarpeisiin mitoitettu riittävä pysäköinti, otettava
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huomioon Männiköntien kadunvarsipysäköinnin kapasiteetti ja se, ettei pysäköinti
missään tapauksessa siirry As Oy Rautakiskon pysäköintipaikoille. Seurakuntatalon
nykyinenkään pysäköintikapasiteetti ei ole riittävä, vaan pysäköintiruuhka tukkeuttaa
Männiköntien kadunvarren.
Kerrostalojen korkeus ei saisi olla As Oy Rautakiskon taloja korkeampi –
esteellisyyshaitta huomioiden. Huomioon tulee myös ottaa Savion alueen
kaupunkikuva, alueella ei ole korkeita rakennuksia.
Rakennusaikana on turvattava esteetön kulku As Oy Rautakiskon parkkialueelle.
Rakennusaikana on huolehdittava Männiköntien siisteydestä, esim. kura, kivi ja
hiekkahaitat. Jos rakentaminen edellyttää paalutusta tai kallion räjäytystöitä, on
tehtävä perusteellinen selvitys ja turvaamissuunnitelma. Kadun ylittämisen
turvallisuudesta on huolehdittava, suojatien kohdalla. Työmaan työskentelyajat eivät
saa aiheuttaa kohtuutonta häiriötä, esim. illat ja viikonloput.
Vastine: Asemakaavassa uusille asuin- ja seurakuntarakennuksille määrätään
rakennettavaksi tarpeelliset, niiden käyttötarkoituksen tarvitsemat autopaikat. Kaikki
rakennusten tarvitsemat pidempiaikaiseen pysäköintiin tarkoitetut autopaikat
sijoitetaan tontille osittain maan alle. Autopaikkanormi on määrätty Keravan
yleiskaava 2035:ssä. Tontille tulevien autojen pidempiaikaiseen pysäköintiin
tarkoitettujen autopaikkojen lisäksi Männiköntien itäpuolelle, kaavamuutosalueen
kohdalle on tarkoitus toteuttaa muutama autojen pysähtymispaikka
saattoliikennettä varten.
Uudet rakennukset soveltuvat korkeusasemiltaan ympäristön rakennuskantaan ja ne
on suunniteltu arkkitehtuuriltaan kaupunkikuvaan ja ympäristöön sopiviksi. Vanhan
seurakuntakeskuksen purkamisen myötä alueen yleisilme siistiytyy.
Asemakaavamuutoksessa ei oteta kantaa rakennusaikaisiin seikkoihin, vaan ne
ratkaistaan rakennuslupavaiheessa. Naapurit kuullaan uudestaan rakennusluvan
hakemisen yhteydessä, jolloin heillä on mahdollisuus ottaa kantaa em. asioihin.
2. Vertti Halme
Esillä on ollut ajatus nykyisen seurakuntatalon purkamisesta. En henkilökohtaisesti
suoraan kannata purkamista, sillä rakennus on arkkitehtonisesti erittäin "pinnalla"
juuri nyt ja sisältä muistan tilat erittäin kotoisina. Päätösvastuu ei kuitenkaan ole
minun.
Kannatan kuitenkin täysin tontin ja muutenkin koko Savion tiivistämistä. Esittäisinkin
seuraavanlaisen ajatuksen: Jos seurakuntatalon tonttia tiivistettäisiin niin, että
parkkipaikat siirrettäisiin Männiköntien varteen (vierekkäin riviin mahtuu siihen
paljon autoja, ja nykyiselle ruohikkoalueelle mahtuisi parkkipaikat rakentamaan ja
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jalankulkuväylää siirtämään) mahtuisi nykyiselle parkkialueelle jo rakentaa.
Rakennukset voisivat myös olla yhteydessä nykyiseen seurakuntataloon
arkkitehtonisin ratkaisuin, jos rakennuttaja niin tahtoo. Lisää tilaa saataisiin koko
seurakuntatalon tontin takaisesta kaupungin ilmeisesti omistamasta
pöheikköalueesta. Jos alue raivattaisiin, voisi siihenkin rakentaa hyvin.
Tähän samaan viestiin esittäisin vielä huomion Kanniston kauppa-asiasta. Jos Kerava
saa ostettua nykyisen kauppakiinteistön ja purkaa sen, kannattaa uuden kerrostalon
kivijalkaan varata tila uudelle kaupalle. Tärkeää olisi myös, että ajoyhteys tälle
mahdolliselle kaupalle kulkisi suoraan Kannistonkadulta. Aluetta kohentaessa olisi
myös hyvä rakentaa sujuva kevyen liikenteen yhteys Saviontaipaleelle. Nykyään
kaikki kulkevat päiväkotikiinteistön ja (ruman) voimalarakennuksen välistä reittiä,
jossa näkymät ovat aina olleet huonot. Väkeäkin riittää, koska suurin osa esimerkiksi
Koivikkolaisista kulkee keskustaan mennessä juuri Kanniston läpi tätä reittiä. Usein
olen elämässäni ehtinyt säikähtäen väistää vastaantulevaa.
Vastine: Seurakuntarakennus puretaan, koska se ei vastaa seurakunnan nykyisiä
tarpeita, on huonossa kunnossa sekä vaatisi useita isoja saneerauksia. Rakennuksella
ei ole erityisiä kulttuurihistoriallisia arvoja. Sitä ei ole tunnistettu rakennuskulttuurin
tai kulttuuriympäristöjen kannalta arvokkaaksi rakennukseksi Keravan
rakennuskulttuurin inventoinnissa ja kulttuuriympäristön hoitosuunnitelmassa.
Kaavamuutoksessa autopaikat on sijoitettu tontin pohjoisosaan kuten tälläkin
hetkellä, mutta niistä noin puolet on sijoitettu maan alle, jotta osa paikoitusalueesta
saadaan rakennuskäyttöön. Seurakunnan tontin pohjoispuolella sijaitseva
luonnontilainen alue ei ole seurakunnan omistuksessa.
Muuta Savion aluetta koskevat mielipiteet merkitään tiedoksi.
LAUSUNTO- JA MIELIPIDELISTAUS
Osallistumis- ja arviointisuunnitelma nähtävillä (MRA 30 §) 9.11. –1.12.2017.

Pyydetty

Saatu

Kerava-seura ry
Keravan Omakotiyhdistys ry
Keravan ympäristönsuojeluyhdistys ry
Keravan Vanhusneuvosto
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Keravan Vammaisneuvosto

1.12.2017

Keravan Yrittäjät ry
Keski-Uudenmaan maakuntamuseo
Savion kyläyhdistys ry
Savion Koti ja Koulu ry
Uudenmaan Ely-keskus, tiedoksi
Uudenmaan liitto
Museovirasto

4.12.2017

Finavia Ilmailulaitos

29.11.2017

Gasum Oy maakaasu
Elisa Oyj
Telia Oy

23.11.2017

Keravan Energia Oy

29.11.2017

Fingrid Oyj

1.12.2017

Fortum Oyj
Keski-Uudenmaan ympäristökeskus
Keski-Uudenmaan pelastuslaitos
Kaupunkitekniikka

13.11.2017

Mielipiteet:

Halme Vertti

13.11.2017

As Oy Rautakisko

3.12.2017
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Kartta täyttää asemakaavan pohjakartalle säädetyt vaatimukset.

Tiina Hartman, kaupungingeodeetti
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Sanna Saariniemi, kaupunginsihteeri
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Savion seurakuntatalon kiinteistö
Asiakas: Mer Arkkitehdit Oy
Tilaus: 30.8.2017
Yhteyshenkilö: Paula Leiwo

LIIKENNEMELUSELVITYS
1

TAUSTA
Savion seurakuntatalon kiinteistöön kaavoitetaan Keravan seurakunnan uusia tiloja sekä uutta asuinrakentamista. Suunnittelualue rajautuu Koivikontiehen ja Männiköntiehen sekä Saviontaival-nimiseen
kevyenliikenteenraittiin Salavapuiston reunalla. Kohteen sijainti esitetty kuvassa 1. Kohteeseen kohdistuu melua sekä tie- että raideliikenteestä. Junarata kulkee rakennusten itäpuolella, noin 260 metrin
etäisyydellä tontin rajalta. Kohde sijaitsee lentomeluvyöhykkeellä, jossa LDEN on 55…60 dB, joten lentomeluntorjuntatarve on otettava huomioon kohteessa.
Tässä raportissa on esitetty kohteen meluselvityksen mallilaskennan tulokset rakennusten julkisivuilla
ja niiden oleskelualueilla. Lisäksi annetaan asemakaavavaatimusta vastaava A-äänitasoerotus eri julkisivuilla niiden osien äänieristyksen mitoitusta varten. Äänitasoerotukset on laskettu käyttäen ohjearvoa 35 dB päiväaikaan ja 30 dB yöaikaan asuintiloissa (Valtioneuvoston päätös 993/1992 [1]). Oleskelualueiden ulkomelutasojen tulee täyttää VNp:n ohjearvot: 55 dB päiväaikaan ja 50 dB yöaikaan.

2

MELULASKENTA

2.1

Laskenta- ja maastomalli
Ympäristömelun laskennat tehtiin Datakustik Cadna/A 2017 –tietokoneohjelmalla käyttäen kahta yhteispohjoismaista ympäristömelun laskentamallia:
•

katuliikenne:

tieliikennemelun laskentamalli [2]

•

raideliikenne:

raideliikennemelun laskentamalli [3]

Kolmiulotteinen tietokonemalli sisältää alueen maaston korkeuskäyrät, rakennusten sijainnit ja korkeudet sekä liikenneväylien sijainnit ja korkeustiedot.
Suunnitellun rakennuksen korkeustiedot ja sijainnit syötettiin malliin käyttäen lähtötietoina arkkitehdilta
saatuja asemakaavapiirustuksia ja pohjakarttaa (Mer Arkkitehdit Oy, Paula Leiwo, 31.8.2017) sekä
Maanmittauslaitoksen laserkeilausaineistoa.

2.2

Laskentasuureet ja -pisteet
Laskentasuureena on tavallinen A-keskiäänitaso LAeq päiväsaikaan klo 7-22 ja yöaikaan klo 22-7. Selvityksen tulokset, eli lasketut melutasot, esitetään sekä julkisivuihin kohdistuvina, että pihoilla esiintyvinä päivä- ja yöajan keskiäänitasoina.
Pihojen äänitasot ovat kokonaismelutasoja siinä mielessä, että ne sisältävät kaikki heijastukset kovista
pystypinnoista, kuten talojen ulkoseinistä. Tällainen laskentatulos edustaa ulkotilojen, kuten oleskelualueiden, melua.

Akukon Oy

Hiomotie 19 FI-00380 HELSINKI

www.akukon.fi

puh. 010 3200 700

Y-tunnus: 0983772-0
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Seinän heijastusta ei oteta huomioon rakennuksen julkisivuun kohdistuvaa melutasoa arvioitaessa. Julkisivuihin kohdistuvan melun ohjearvot koskevat melua, josta heijastuksen osuus on poistettu. Siten
aivan seinän lähellä ohjearvoihin verrattava äänitaso on n. 3 dB pienempi kuin mitä melukartta näyttää.
Sen sijaan julkisivujen laskentapisteiden tuloksissa äänitaso on suoraan julkisivulle kohdistuva melutaso.
Melukartan laskenta tehtiin käyttäen 2 x 2 m suuruisia laskentaruutuja. Laskentapisteet sijaitsivat 2 m
korkeudella maanpinnasta. Lähimpien rakennusten julkisivujen melutasojakautumat laskettiin siten,
että laskentapisteitä sijoitettiin kunkin kerroksen korkeudelle ja vaakasuunnassa enintään 10 m välein.

kuva 1, kohteen sijainti tiestöön nähden

2.3

Liikenne

2.3.1 Tieliikenne
Laskennassa otettiin huomioon kohteen lähellä kulkevat tiet. Muita teitä ei otettu mukaan laskentaan.
Niiden melulla ei ole merkittävää vaikutusta kokonaismeluun hankkeen rakennusten ja pihojen kohdalla.
Laskennassa käytetyt keskimääräisen arkivuorokausiliikenteen ennusteliikennemäärät KAVL2035 on
esitetty taulukossa 1. Liikennemäärät saatiin Keravan kaupungin liikennesuunnitteluosastolta (Miika
Tiihonen 1.9.2017).
Todettakoon, että melutasot eivät ole herkkiä liikenteen vaihteluille. Esimerkiksi 50 % kasvu liikennemäärissä aiheuttaa melutasoon 1,8 dB lisäyksen.
Taulukko 1. Laskennassa käytetyt liikennetiedot.
Tien nimi
Saviontie
Koivikontie

KAVL2035

raskas-%

11 200
7 800

3
3

päivän
%-osuus
90 %
”

nopeus
km/h
50
40
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2.3.2 Raideliikenne
Melumallissa on huomioitu pääradan ennustettu junaliikenne vuodelle 2035. Laskennassa käytetyt ennusteliikennemäärät on esitetty taulukossa 2. Tiedot saatiin VR Track Oy:ltä (Maija Vehkalahti
8.3.2016). Laskelmissa on oletettu junien ohittavan tarkasteltavan alueen täydellä nopeudella.
Taulukko 2. Laskennassa käytetyt junaliikenteen ennustemäärät ja junien pituus.
junatyyppi
Sm3
IC2

Pendolino
Sr2-veturin vetämät kaksikerroksista

päivä
(kpl)
37
87

yö
(kpl)
7
12

pituus
(m)
200
220

nopeus
km/h
160
160

IC-junavaunuista koostuvat junat

3

Sm4

Sm4 sähkömoottorijunat

112

20

163

160

Sm5

Sm5 sähkömoottorijunat

448

63

150

120

LASKENTATULOKSET
Liitteissä on esitetty päiväaikaiset (klo 7–22, liite A1) ja yöaikaiset (klo 22–7, liite A2) A-keskiäänitasot
LAeq. Liitteissä esitetyt äänitasot ovat kokonaismelun äänitasoja sisältäen tie- ja raideliikenteen.
Pihoille on laskettu keskiäänitaso 2 m korkeudella maanpinnasta ja julkisivuille on laskettu kerroskohtaisesti suurimmat keskiäänitasot. Rakennusten seinillä olevat kahdeksankulmaiset tunnukset ilmoittavat suurimman kyseisillä julkisivuilla esiintyvän keskiäänitason LAeq. Merkintä on samalla kerroskorkeudella, jolla kyseinen taso esiintyy.

4

TULOSTEN TARKASTELU

4.1

Julkisivuihin kohdistuvat melutasot ja äänieristysvaatimukset
Sisämelun yleiset ohjearvot asuintiloille ovat 35 dB päivällä ja 30 dB yöllä [1]. Asemakaavavaatimusta
vastaava A-äänitasoerotus LA määritetään julkisivuun kohdistuvan melun A-äänitason ja sisämelun Aäänitason tavoitearvon erotuksena.
Raideliikenteen tapauksessa voidaan kuitenkin keskiäänitason lisäksi nähdä tarpeelliseksi tarkastella
myös enimmäisäänitasoja LAmax, joita koskien Suomessa ei kuitenkaan ole annettu ohjearvoja. Ympäristöministeriön julkisivujen äänieristyksen mitoitusoppaassa [4] enimmäismelulle asuintiloissa on esitetty suositusarvo 45 dB yöllä. Tästä voidaan laskea vaatimus A-äänitasoerotukselle vastaavasti kuten
keskiäänitason tapauksessakin tiloille, jotka on tarkoitettu nukkumiseen. Tässä tapauksessa junaliikenteen ohiajon aiheuttaman melun enimmäisäänitasot eivät aiheuta suurempia vaatimuksia julkisivuille.
HUOM! Kaavavaatimus sekoitetaan usein epähuomiossa julkisivun eri osien äänieristysvaatimusten
kanssa. LA (tai kaavavaatimus) ei ole sama suure kuin ulkoseinien tai ikkunoiden äänieristys liikennemelua vastaan, vaan se on arvo, mitä on käytettävä julkisivun eri osien äänieristyksen mitoituksessa.
Julkisivun osien (esim. ulkoseinän tai ikkunan) äänieristysluku liikennemelua vastaan R A,tr (=Rw+Ctr) on
tarkistettava huonetilakohtaisesti ja se on suurempi kuin LA. Esim. ikkunoiden äänieristysvaatimus
riippuu mm. ikkunoiden suhteellisesta pinta-alasta ja huonetilavuudesta.
Julkisivuille, joilla A-äänitasoerotus LA alittaa 25 dB ei tarvitse asettaa kaavavaatimusta eikä tarvitse
tehdä varsinaista julkisivujen osien äänieristyksen mitoitusta, sillä tavanomaisten ulkoseinä- ja ikkunarakenteiden äänieristys liikennemelua vastaan on riittävä.
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Kohteen sijaitessa lentomeluntorjuntatarvealueella laskentasuureina käytetty A-keskiäänitaso LAeq ja
päivä-ilta-yö-äänitaso LDEN eivät sovellu käytettäväksi äänitasoerotuksen määrittelyyn.
Lentoliikenteen tapauksessa Ympäristöministeriön julkisivujen äänieristyksen mitoitusoppaan [4] mukaan; ”Ylilentojen aiheuttama melu koetaan usein häiritsevimpänä”. Finavian Lentokonemeluselvityksessä [5], on selvitetty yleisimmin käytetyn suihkumatkustajakoneen A320 enimmäisäänitasot LASmax.
Selvityksen liitekartan 10 esitettyjen tulosten perusteella voidaan arvioida, että kohde sijaitsee alueella,
jossa enimmäisäänitaso LASmax on n. 70 dB. Koska on olemassa meluisampia lentokoneita kuin Airbus
A320, suositellaan lisättäväksi em. 70 dB enimmäisäänitasoon 5 dB varmuusvara. Näin ollen ylilennon
aiheuttaman melun enimmäisäänitasoa 75 dB, tulisi käyttää äänitasoerotuksen määrittelyssä tässä
kohteessa.
Kohteeseen kohdistuvan lentoliikenteen enimmäisäänitaso LASmax on 75 dB [5] ja sallittava sisämeluntaso asumiseen tarkoitetuissa tiloissa on 45 dB yöllä [4]. Tämän perusteella laskettu kaavavaatimusta
vastaava A-äänitasoerotus ∆LA on oltava vähintään 30 dB (75 – 45 dB) kaikilla julkisivuilla, joilla sijaitsee
nukkumiseen tarkoitettuja asuintiloja. Tämä vaatimus koskee myös rakennusten kattorakenteita.
Kaavavaatimusta vastaava A-äänitasoerotus vaihtelee riippuen julkisivun ja melulähteen etäisyydestä
ja suunnasta melulähteisiin nähden. Lisäksi A-äänitasoerotus vaihtelee riippuen, onko se laskettu keskiäänitason tai enimmäisäänitason perusteella. Suositukset kaavavaatimusta vastaavaksi A-äänitasoerotukseksi on esitetty eri rakennusten julkisivuilla liitteessä B. Sinisellä esitetyt luvut edustavat keskiääni-tason perusteella laskettuja vähimmäisvaatimuksia. Punaisella esitetyt luvut edustavat lentoliikenteen enimmäisäänitason perusteella laskettuja vähimmäisvaatimuksia, jotka tulisi ottaa huomioon,
mikäli ko. julkisivulla on nukkumiseen tarkoitettuja asuintiloja.

4.2

Piha-alueet ja terassit
Melutason yleiset ohjearvot ulkona ovat 55 dB päivällä ja 50 dB yöllä [1].
Sekä päivä- että yöajan ohjearvot alittuvat suurimmalla osalla tonttia.
Tontin eteläosalla, Koivikontien läheisyydessä sekä päivä- (ks. liite A1, keltaiset ja oranssit alueet) että
yöajan (ks. liite A2, tumman vihreät alueet) ohjearvot ylittyvät.
Laskennassa ei ole huomioitu mahdollisia meluesteitä. Sijoittamalla n. 2 metrin korkuinen melueste
tontin etelälaidalle, Koivikontien varteen, sekä päivä- että yöajan ohjearvot alittuisivat koko tontin alueella.

4.3

Parvekkeet
Parvekkeilla sovelletaan tavanomaisesti oleskelualueiden ohjearvoja (55 dB päivällä ja 50 dB yöllä).
Avoimilla parvekkeilla esiintyvä melutaso on yleensä enintään 3 dB suurempi kuin julkisivuun kohdistuva melutaso julkisivusta tulevan heijastuksen vuoksi.
Parvekelasitusrakenteen äänieristyksen mitoituksen lähtökohtana on julkisivuihin kohdistuvan keskiäänitason ja parvekkeilla sallitun keskiäänitason välinen äänitasoerotus ∆LA.
Julkisivuilla, joille kohdistuvat päiväaikaiset keskiäänitasot (ks. liite A1) ovat 60…62 dB, parvekelasituksen äänieristysvaatimus ∆LA on 8…10 dB. Tämän äänitasoerotuksen saavuttamiseksi suosittelemme lasittamaan ko. parvekkeet 6 mm karkaistulla parvekelasilla (yläosa, voi olla avattava, lasien
välissä välilistat) ja alaosa 4+4 mm.
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Julkisivuilla, joille kohdistuvat päiväaikaiset keskiäänitasot (ks. liite A1) ovat 53…59 dB tulisi suunnitella
parvekelasitus, jonka äänieristysvaatimus ∆LA on 1…7 dB. Näillä julkisivuilla tavallinen parvekelasitus
(yläosa 6 mm karkaistu avattava lasi ja alaosa 4+4 mm laminoitu lasi) on riittävä.
Julkisivuilla, joille kohdistuvat päiväaikaiset keskiäänitasot (ks. liite A1) ovat enintään 52 dB, ei vaadita
lasitusta ainakaan melun kannalta.
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