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YMPÄRISTÖN MUUTOSTA KUVAAVAT MERKINNÄT

Kaavamerkinnän väri sekä siihen liittyvä kirjainmerkintä osoittaa yleiskaavan aluevarausmerkintöjen mukaisen pääkäyttötarkoituksen. Maankäytön muutoksen kuvaamiseen käytetään seuraavia kaavamerkintöjä:

Nykyisellään säilyvät alueet

Merkinnällä kuvataan alueita, joissa alueen perusluonne pysyy
ennallaan. Kyseisillä alueilla voi toteuttaa täydennysrakentamista
tavalla, joka ei muuta alueen kokonaisilmettä. Alueelle voi laatia
täydennysrakentamisen sallivia asemakaavamuutoksia. Alueen ja
tunnuksen väri sekä niihin liittyvät kirjainmerkinnät osoittavat
yleiskaavan aluevarausmerkintöjen mukaisen maankäyttömuodon.

Kehitettävät alueet

Merkinnällä osoitetaan alueet, joilla on tarpeen tehdä erilaisia
maankäyttöä muuttavia toimenpiteitä. Alueilla voi toteuttaa aluerakennetta tiivistävää tai muuttavaa täydennysrakentamista. Ruudukon väri sekä niihin liittyvät kirjainmerkinnät osoittavat yleiskaavan aluevarausmerkintöjen mukaisen maankäyttömuodon.

Uudet ja olennaisesti muuttuvat alueet

Merkinnällä osoitetaan aktiivisen muutoksen alueet ja kohteet.
Alueella voi toteuttaa asemakaavahankkeita, joiden myötä alueen
luonne tulee olennaisesti muuttumaan. Värireunus ja alueisiin liittyvät kirjainmerkinnät osoittavat aluevarausmerkintöjen mukaisen
maankäyttömuodon.
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YLEISMÄÄRÄYKSET

Ympäristöä ja luontoa koskevat yleismääräykset:

Maaperän tilan selvitystarve tulee ottaa huomioon jatkosuunnittelun yhteydessä. Pilaantuneet maat on puhdistettava tai vaihdettava puhtaisiin maa-aineksiin.
Keravanjoen ranta-alueelle tulee jättää joen pientareesta lähtien
vähintään viiden metrin suojakaista puita ja pensaita varten. Suojakaistan puusto ja pensasto on säilytettävä maa-aineksen ja ravinteiden sitomiseen riittävän tiheänä. Joen varressa kasvavat
vanhat lehtipuut on säilytettävä. Normaalit hoitotoimenpiteet ovat
sallittuja.
Metsänauraus on Keravan alueella kielletty.
Yleiskaava-alueella on voimassa maankäyttö- ja rakennuslain
mukaiset rakentamis- ja toimenpiderajoitukset. Yleiskaavaalueella ei saa suorittaa maisemaa muuttavaa maanrakennustyötä, puiden kaatamista tai muuta näihin verrattavaa toimenpidettä
ilman kaupungin lupaa (maisematyölupa).
Metsänhoidossa tulee pyrkiä siihen, että peltoon, tiehen, asutukseen, jokeen tai muuhun vesialueeseen rajoittuva metsänreunavyöhyke säilyy maisemallisesti yhtenäisenä. Avohakkuussa ja
harvaan siemenpuuasentoon hakkuussa tulee pyrkiä siihen, että
syntyvä yhtenäinen aukko ei olisi puolta hehtaaria suurempi. Kalliometsissä, soilla ja joen rantametsissä tulee pyrkiä luontoa säästävään ja metsien moninaiskäytön huomioon ottavaan metsänkäsittelyyn.
Maanomistajan hakiessa leimaustoimenpidettä metsänhoitoyhdistyksen tulee neuvotella kaupungin viranomaisten kanssa hakkuiden toteuttamisesta. Hakkuutoimenpiteet on pyrittävä sijoittamaan
talvikauteen, ja niiden suorittamisessa on otettava huomioon alueen mahdollinen virkistyskäyttö.
Uusia alueita suunniteltaessa tulee ottaa huomioon moniportaisen
hulevesien hallinnan periaatteet. Hulevesien hallintaa tulee tarkastella valuma-alueittain ja ratkaisut eivät saa heikentää alapuolisten purojen ja norojen luonnontilaa.
2

Meluntorjuntaan ja turvallisuuteen liittyvät yleismääräykset:

Rakennusten ja aitausten suunnittelussa on huolehdittava siitä,
että pihatilojen ja sisätilojen melutaso ei ylitä valtioneuvoston ohjeella (VN 993/92) antamia enimmäisarvoja. Poikkeamista, suunnittelutarveratkaisua tai rakennuslupaa haettaessa hakijan tulee
tarvittaessa esittää selvitys rakennuspaikan melutasosta ja siitä,
miten meluntorjunta aiotaan järjestää alueella.
Alle 500 metrin päässä rautatiestä on suunnittelussa otettava
huomioon rautatiestä aiheutuva melu- ja tärinävaikutus sekä pelastustoiminnan vaatimukset. Virkistyskäytössä olevan alueen meluvyöhykkeelle ulottuvaa reuna-aluetta tulee käsitellä suojaviheralueena (tie-, katu- ja raideliikennealueet).

Kaupallisiin palveluihin liittyvät yleismääräykset:

2. vaihemaakuntakaavan mukaan vähittäiskaupan suuryksiköllä
tarkoitetaan kooltaan yli 2 000 kerrosneliömetrin suuruista vähittäiskaupan myymälää.
Merkitykseltään seudullisella vähittäiskaupan suuryksiköllä tarkoitetaan myös useasta myymälästä koostuvaa vähittäiskaupan aluetta, joka on vaikutuksiltaan verrattavissa merkitykseltään seudulliseen vähittäiskaupan suuryksikköön.
Keskusta-alueen ulkopuoliselle asumisen, ympäristöönsä soveltuvien työpaikkatoimintojen sekä näihin liittyvien palveluiden ja
toimintojen alueelle saa sijoittaa, ellei selvityksin muuta osoiteta:
 Tilaa vaativaa vähittäiskauppaa enintään 10 000 k–m²
 Muuta erikoistavarakauppaa enintään 5 000 k–m²
 Päivittäistavarakauppaa enintään 2 000 k–m²
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Rakentaminen asemakaava-alueiden ulkopuolella:

Tavoitteena tulee olla vanhan rakennuskannan kunnostaminen
rakennusoikeuden puitteissa. Asemakaavan ulkopuolisille alueilla
rakennuspaikan rakennusoikeus on 270 k–m². Rakennuspaikalle
saa rakentaa samaan pihapiiriin korkeintaan kaksi asuntoa, joista
toinen on enintään 60 k–m². Rakennusoikeudesta saa asuntoihin
käyttää enintään 200 k–m². Asumista palvelevia talousrakennuksia ja aputiloja saa rakentaa enintään 70 k–m².
Asemakaava-alueiden ulkopuolisten alueiden rakentaminen ratkaistaan suunnittelutarveratkaisuilla ja poikkeamisilla. Maa-ja
metsätalousalueiden (MU-2, MT-2) uudet rakennuspaikat on
mahdollisuuksien mukaan sijoitettava pientaloalueiden (AP) yhteyteen. Vanhoja rakennuksia saa kunnostaa ja vähäisissä määrin laajentaa rakennusjärjestyksen mukaisesti.
Rakennuspaikkoja saa asemakaavan ulkopuolisilla pientaloalueilla (AP) olla tilaa kohti enintään:
1 rakennuspaikka, jos tilan koko on 1–9,99 ha
2 rakennuspaikkaa, jos tilan koko on 10–19,99 ha
3 rakennuspaikkaa, jos tilan koko on 20–39,99 ha
4 rakennuspaikkaa, jos tilan koko on 40–59,99 ha
5 rakennuspaikkaa, jos tilan koko on yli 60 ha
Uudet rakennuspaikat tulee pyrkiä sijoittamaan vanhan rakennuskannan yhteyteen.
Rakennuspaikkoja saa asemakaavan ulkopuolisilla maa- ja metsätalousalueilla (MU-2, MT-2) -alueilla olla tilaa kohti enintään:
1 rakennuspaikka, jos tilan koko on 1,9–9,99 ha
2 rakennuspaikkaa, jos tilan koko on 10–19,99 ha
3 rakennuspaikkaa, jos tilan koko on 20–39,99 ha
4 rakennuspaikkaa, jos tilan koko on 40–59,99 ha
5 rakennuspaikkaa, jos tilan koko on yli 60 ha
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Rakennuspaikkojen enimmäismäärä asemakaavan ulkopuolisilla
alueilla lasketaan 14.9.1995 voimassa olleesta tilajaosta. Jokainen 14.9.1995 jälkeen muodostettu tila vähentää kantatilan rakennuspaikkojen enimmäismäärää yhdellä. Rakennuspaikkojen
määrä ei voi kuitenkaan olla suurempi kuin mihin tilan pinta-ala ja
sijainti oikeuttaa.

5

YLEISKAAVAMERKINNÄT- JA MÄÄRÄYKSET

Asuminen

Asuntoalue
Alue (A-1, A-2, A-3, A-4) on tarkoitettu talotyyppijakaumaltaan
monipuoliseksi asuntoalueeksi. Alueen täydennysrakentamishankkeiden on sovelluttava osaksi ympäröivää kaupunkirakennetta. Uudet asuntoalueet on toteutettava eheinä kokonaisuuksina,
joiden jatkosuunnittelu ratkaistaan alueille laadittavien asemakaavojen välityksellä.
Nykyisellään säilyvillä asuntoalueilla (A-1) ei ole tarvetta toteuttaa
merkittäviä muutostöitä. Alueella sallitaan täydennysrakentaminen.
Kehitettävillä asuntoalueilla (A-2) rakentamisen aluetehokkuuden
suuruusluokka vaihtelee eª = 0,2 – 0,6 välillä.
Uusilla asuntoalueilla (A-3) rakentamisen aluetehokkuuden suuruusluokka vaihtelee eª = 0,2 – 0,4 välillä.
Uusien asuntoalueiden (A-4) rakentamisen aluetehokkuuden suuruusluokka vaihtelee eª = 0,4 – 0,7 välillä asemakaavoitettavasta
kohteesta riippuen.
Asuntoalueella (A-4) saa toteuttaa asuintoimintoja tukevaa julkista
palvelurakentamista.
Keravan jokilaakson läheisyydessä sijaitsevien uusien asuntoalueiden (A-3 ja A-4) hulevesien hallinta on suunniteltava tavalla, joka ei lisää kuormitusta Keravanjoessa.
Alueiden suunnittelussa (A-3, A-4) arvokkaan Myllypuron meanderilaakson luontokohteen ominaispiirteiden ja jokilaakson maisema-arvojen säilyttämiseen on kiinnitettävä erityistä huomiota.
Autopaikkoja on asemakaavoja ja asemakaavanmuutoksia laadittaessa varattava vähintään 1 autopaikka/85 k–m², ellei ole perusteltua syytä käyttää muita mitoitusperusteita.
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Asuntoalueelle sijoittuva pienteollisuus
Alueelle saa sijoittaa lisäksi pienimuotoista teollista toimintaa, joka
on yhteensopivaa asuintoimintojen kanssa. Rakentamisen
aluetehokkuuden suuruusluokka sijoittuu eª = 0,4 – 0,7 välille.
Autopaikkoja on asemakaavoja ja asemakaavanmuutoksia laadittaessa varattava 1 autopaikka/85 k–m², ellei ole perusteltua syytä
käyttää muita mitoitusperusteita.

Kerrostalovaltainen asuntoalue
Kerrostalovaltainen asuntoalue (AK-1, AK-2), joka on tarkoitettu
kaupunkimaiseksi asumisen ja palveluiden monimuotoiseksi
asuinalueeksi. Alueen täydennysrakentamisesta pääosa varataan
kerrostalorakentamiselle. Alueelle saa sijoittaa myös ympäristöä
häiritsemättömiä julkisia ja kaupallisia palveluita, joilla ei ole seudullista merkitystä.
Nykyisellään säilyvillä kerrostalovaltaisilla asuinalueilla (AK-1) ei
ole tarvetta toteuttaa merkittäviä muutostöitä.
Kehitettävien kerrostalovaltaisten asuntoalueiden (AK-2) rakentamisen aluetehokkuuden suuruusluokka vaihtelee eª = 0,3 – 0,7
välillä.
Autopaikkoja on asemakaavoja ja asemakaavanmuutoksia laadittaessa varattava vähintään 1 autopaikka/100 k–m², ellei ole perusteltua syytä käyttää muita mitoitusperusteita.
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Pientalovaltainen asuntoalue
Pientalovaltainen asuntoalue (AP-1, AP-2, AP-3), jonka talotyyppijakauma koostuu pääsääntöisesti erillispientaloista sekä pien- ja
rivitaloista. Täydennysrakentamishankkeiden on sopeuduttava
olemassa olevaan asuinrakenteeseen. Uudet pientaloalueet on
toteutettava eheinä kokonaisuuksina, joiden jatkosuunnittelu ratkaistaan ensisijaisesti alueille laadittavien asemakaavojen välityksellä.
Nykyisellään säilyvillä pientaloalueilla (AP-1) ei ole tarvetta toteuttaa merkittäviä muutostöitä.
Kehitettävillä pientaloalueilla (AP-2) rakentamisen aluetehokkuuden suuruusluokka vaihtelee eª = 0,1 – 0,2 välillä.
Uusilla pientaloalueilla (AP-3) rakentamisen aluetehokkuuden
suuruusluokka vaihtelee eª = 0,2 – 0,4 välillä.
Maisemallisesti arvokkailla alueilla on huomioitava rakennetun
ympäristön erityispiirteet. Keravanjoen tulvariskialueille sijoittuvien
pientaloalueiden suunnittelussa on kiinnitettävä erityistä huomiota
tulvasuojeluun (AP-3).

/res-1

Asumisen reservialue
Alue varataan asumisen reservialueeksi. Alueen toteutus riippuu
Keravan vankilan alueen kehittymisestä asuinkäyttöön. Alueen
kulttuurihistorialliset ja maisemalliset arvot on turvattava jatkosuunnittelun yhteydessä. Asemakaavasuunnittelun yhteydessä on
määriteltävä riittävät suojavyöhykkeet Haukkavuoren luonnonsuojelualueelle. Alueen asemakaavoitus edellyttää neuvotteluita Museoviraston kanssa.
Yhdyskuntarakenteen laajenemissuunta
Ollilanlaakson osoittaminen asuinkäyttöön edellyttää joko
osayleiskaavan laatimista alueelle tai sellaista asemakaavaa, jossa vaikutukset on tarkasteltu yleiskaavatasoisesti.
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Keskustatoiminnot

Keskustatoimintojen alue
Palvelu-, liike-, ja asumispainotteinen keskusta (C-2, C-3), jota
kehitetään toiminnallisesti sekoittuneena kaupan, julkisten palveluiden, toimitilojen, hallinnon, asumisen ja viheralueiden korkeatasoisena kokonaisuutena. Alueelle saa sijoittaa vähittäiskaupan
suuryksiköitä sekä keskusta-alueelle soveltuvaa työpaikkarakentamista.
Uusilla (C-3) ja kehitettävillä (C-2) keskusta-alueilla rakentamisen
aluetehokkuuden suuruusluokka vaihtelee eª= 0,5–1,0 välillä.
Uuden keskusta-alueen (C-3) maankäytössä on varauduttava
rautatiealueiden kehittämistarpeisiin.
Autopaikkoja on asemakaavoja ja asemakaavanmuutoksia laadittaessa varattava 1 autopaikka/120 k–m², ellei ole perusteltua syytä käyttää muita mitoitusperusteita.
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Palvelut

Kaupallisten palvelujen alue
Kaupallisten palveluiden alueelle (KM-2, KM-3) saa sijoittaa merkitykseltään seudullista vähittäiskauppaa, joka kaupan laatu huomioon ottaen voi perustellusta syystä sijoittua keskusta-alueiden
ulkopuolelle kuten auto-, rauta-, huonekalu-, puutarha- ja maatalouskauppaa. Lisäksi alueelle voi sijoittaa osoitetun rakennusoikeuden puitteissa muuta erikoiskauppaa, mikäli kauppa vaatii paljon tilaa, ei kilpaile keskustaan sijoittuvan kaupan kanssa ja jossa
asiointitiheys on pieni.
Kaupallisten alueiden mitoitus perustuu 2. vaihemaakuntakaavaan.
Kaupallisten palveluiden suuryksikköalueen (KM-2, KM-3, KM3/res-2) enimmäismitoitus on yhteensä 75 000 k–m². Uusia kaupan palveluita alueelle saa toteuttaa enintään 52 400 k–m².
Enimmäismitoitus jakautuu alueiden kesken seuraavasti:
KM-2 -alueen kokonaismitoitus on 50 000 k-m².
KM-3 -alueen kokonaismitoitus on 12 500 k–m².
KM-3/res-2 -alueen kokonaismitoitus 12 500 k–m².
KM-alueiden tulee muodostaa riittävän laaja toiminnallinen kokonaisuus, jonka toiminnot painottuvat risteysalueen ympäristöön.
KM-2 -alue on hyödynnettävä täysimääräisesti ennen kuin KM-3 aluetta voidaan alkaa kehittää kaupallisille toiminnoille (ajoittamismääräys).
Asemakaavavaiheessa KM-3 -alueen tonttitehokkuuden tulee sijoittua 0,2–0,3 välille.
Jatkosuunnittelun yhteydessä uudella kaupallisten palveluiden
alueella (KM-3, KM-3/res-2) on kiinnitettävä erityistä huomiota Keravanjoen tulvariskiin sekä maisemallisten näkökohtien huomioimiseen.
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/res-2

Kaupallisten palveluiden reservialue
Reservimerkinnällä tuetaan KM-3 -alueen toteuttamismahdollisuuksia.
/res-2 -alueen kokonaismitoitus on 12 500 k–m².
Reservialue voidaan ottaa käyttöön vasta kun KM-2 -alue on hyödynnetty kokonaisuudessaan. Reservialueen on oltava rakenteellisesti osa KM-3 -aluetta siten, että ne yhdessä muodostavat toiminnallisen kokonaisuuden. Asemakaavavaiheessa tonttitehokkuuden tulee sijoittua 0,2–0,3 välille.

Lähipalvelujen alue
Merkinnällä osoitetaan lähipalveluiden kehittämistarve alueella.

Julkisten palvelujen ja hallinnon alue
Merkinnällä osoitetaan julkisten palveluiden ja hallinnon alueet.
Alueella sallitaan täydennysrakentaminen.
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Työ ja tuotanto

Työpaikka-alue
Merkinnällä osoitetaan (TP-1, TP-2, TP-3) monipuolisten
työpaikkatoimintojen alueet. Alueelle voi sijoittua toimisto- ja
palvelutilaa, logistiikkatoimintoja, ympäristöhäiriötä
aiheuttamatonta teollisuutta sekä siihen liittyvää myymälätilaa ja
varastointia. Työpaikka-alueelle sijoittuvien myymälätilojen määrä
ei saa olla seudullisesti merkittävää. Alueiden yksityiskohtainen
maankäyttö ratkaistaan jatkosuunnittelun yhteydessä.
Nykyisellään säilyvillä työpaikka-alueilla (TP-1) ei ole tarvetta toteuttaa merkittäviä muutostöitä.
Uusilla (TP-3) ja kehitettävillä (TP-2) työpaikka-alueilla rakentamisen aluetehokkuuden suuruusluokka vaihtelee eª = 0,1 – 0,4 välillä.
Kaskelan työpaikka-alueen (TP-3) jatkosuunnittelussa on turvattava riittävät viheryhteydet Haukkavuoren luonnonsuojelualueelle
sekä otettava huomioon alueen maisemallisesti arvokkaat erityispiirteet.

Teollisuus- ja varastoalue
Alueelle (T-1, T-2) voi sijoittua teollisuutta, toimisto- ja palvelutilaa,
logistiikkatoimintoja sekä teollisiin toimintoihin liittyvää myymäläja varastointitilaa.
Teollisuus- ja varastoalueelle (T-1) saa sijoittaa vaarallisia kemikaaleja varastoivan laitoksen. Alueelle voi sijoittua ympäristölainsäädännön puitteissa ympäristöä häiritsevää teollista toimintaa.
Teollisuus- ja varastoalueelle (T-2) saa sijoittaa logistiikka- ja varikkotoimintoja.
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Teollisuus- ja varastoalue
Alueelle (TY-1, TY-2) voi sijoittua toimisto- ja palvelutilaa, logistiikkatoimintoja, ympäristöhäiriötä aiheuttamatonta teollisuutta sekä siihen liittyvää myymälätilaa ja varastointia. Alueen jatkosuunnittelussa on huomioitava asutuksen läheisyys.
Nykyisellään säilyvillä teollisuus- ja varastoalueilla (TY-1) ei ole
tarvetta toteuttaa merkittäviä muutostöitä. Vähäinen täydennysrakentaminen sallitaan alueella.
Kehitettävillä teollisuus- ja varastoalueilla (TY-2) rakentamisen
aluetehokkuuden suuruusluokka vaihtelee eª = 0,2 – 0,4 välillä.
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Virkistys

Virkistysalue
Alue (V-1, V-2) varataan yleiseen virkistys-, ulkoilu- ja vapaaajanviettoon. Alueelle voidaan rakentaa virkistystä palvelevia rakennuksia tai rakenteita. Alueelle ei saa rakentaa sellaisia uusia
rakennuksia, jotka vaikeuttavat alueen virkistyskäyttöä.
Jokilaakson virkistysalueiden (V-1) käytössä ja hoidossa on huomioitava Jokilaakson maisema-arvot.
Virkistysalueen (V-2) käytössä ja hoidossa on erityisesti huomioitava arvokkaiden luontokohteiden ominaispiirteiden säilyttäminen
(Myllypuron meanderilaakso ja Keravanjoen rantaniitty ja lehdot).

Lähivirkistysalue
Alue on tarkoitettu päivittäiseen virkistys- ja ulkoilukäyttöön. Alueella voidaan toteuttaa ulkoilua tai muuta yleistä virkistystoimintaa palvelevaa rakentamista.
Keskusta-alueen lähivirkistysalueen toteutuksessa on pyrittävä
mahdollisimman korkeatasoiseen lopputulokseen.

Urheilu- ja virkistyspalvelujen alue
Alueelle voidaan sijoittaa urheilu-, virkistys- ja vapaa-ajan toimintoja palvelevia rakennuksia ja rakennelmia.
Kalevan urheilu- ja terveyspuiston alueelle saa lisäksi sijoittaa
urheilu- ja vapaa-aikatoimintoihin tukeutuvaa asuinrakentamista
sekä palveluliiketoimintaa.
Keinukallion alueen toteuttaminen edellyttää asemakaavatasoisia
maankäytön suunnitelmia ja selvityksiä. Keinukallion alueelle saa
sijoittaa urheilu- tai virkistyspalveluihin liittyvää myymälätilaa, joka
ei ole seudullisesti merkittävää.

/ea

Ampumarata-alue
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Alueen käyttöä ampumaurheilukäyttöön voidaan selvittää

Viheryhteystarve
Viheryhteydet on osoitettu ohjeellisina ja niiden sijainnit tarkentuvat jatkosuunnittelun yhteydessä. Viheryhteyksien tulee olla riittävän leveitä, jotta ne voivat toimia myös ekologisina yhteyksinä.

Maakunnallinen viheryhteystarve
Viheryhteydet on osoitettu ohjeellisina ja niiden sijainnit tarkentuvat jatkosuunnittelun yhteydessä. Viheryhteyksien tulee olla riittävän leveitä, jotta ne voivat toimia myös ekologisina yhteyksinä.
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Erityisalueet

Erityisalue
Aluetta saa käyttää puhtaan maa-aineksen vastaanottotoimintaan, jonka jälkeen alue maisemoidaan.
Puhtaiden maa-ainesten väliaikainen läjitysalue
Aluetta saa käyttää lyhytaikaiseen (2–4 vuotta) puhtaiden maaainesten vastaanottotoimintaan. Toiminnan loputtua alue maisemoidaan osaksi ympäröivää virkistysaluetta.

Yhdyskuntateknisen huollon alue

Jätteenkäsittelyalue
Osa alueesta voidaan jatkosuunnittelun yhteydessä määritellä
kunnostettavaksi ja maisemoitavaksi kaatopaikkatoiminnan loputtua. Osa jätteenkäsittelyalueesta voidaan myös osoittaa näkösuojattavaksi taikka sijoitettavaksi sisätiloihin.

Energiahuollon alue
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Suojaviheralue
Alue säilytetään viheralueena. Alueelle saa rakentaa meluvallin
tai muun rakennelman haitallisten melu- ja maisemavaikutusten
ehkäisemiseksi.
Keravanjoen varteen osoitettujen suojaviheralueiden käytössä ja
hoidossa tulee huomioida Keravanjokilaakson ekologisten arvojen
sekä maisema-arvojen säilyttäminen.
110 kW sähkölinja
Jatkosuunnittelun yhteydessä on huomioitava sähkölinjan läheisyys.
Maakaasun runkoputki
Rakentaminen ja muu toiminta maakaasuputkiston läheisyydessä
on rajoitettua asetuksen (551/2009) tai sitä korvaavan säädöksen
mukaisesti.
Meriviemäri
Jatkosuunnittelun yhteydessä on huomioitava meriviemärin läheisyys. Meriviemärin suojaetäisyys on 20 metriä.
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Liikenne

Liikennetunneli
Ohjeellinen maanalaisen Helsinki–Pietari -radan sijainti. Radan
tarkka sijainti ja mitoitus määritellään yksityiskohtaisemman suunnittelun yhteydessä. Merkintään ei liity maankäyttö- ja rakennuslain mukaisia rakentamisrajoituksia
Rautatieasema
Yhdysrata/ sivurata

Yhdystie/ kokoojakatu

Yhdystie/ kokoojakatu joukkoliikenteelle

Paikallinen kokoojakatu, ei raskasta liikennettä (linja-autot sallittu)

Seututie
Raideliikenteen tunneli
Ohjeellinen tieliikenteen yhteystarve

Moottoritie

Eritasoliittymä

Liikennetunneli
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Maakuntakaavan mukainen lentomelualue, LDEN 55–60 dBA (vuoden keskiarvo)
Alueelle ei saa suunnitella merkittävää määrää uutta asutusta eikä muuta melulle herkkää toimintaa. Vähäinen täydennysrakentaminen on sallittua.
me-2

Finavian ympäristöluvan (2007) ennustetilanne vuodelle 2025,
Lden 55–60 dB (vuoden keskiarvo)
Alueelle ei saa suunnitella merkittävää määrää uutta asutusta, eikä muuta melulle herkkää toimintaa. Vähäinen täydennysrakentaminen on sallittua.

Meluntorjuntatarve
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Suojelu

SM/nro

Kiinteä muinaisjäännöskohde
Muinaismuistolailla (295/1963) rauhoitettu kiinteä muinaisjäännös.
Kohteen kaivaminen, peittäminen, muuttaminen, vahingoittaminen, poistaminen ja muu siihen kajoaminen on kielletty. Kohdetta
koskevista suunnitelmista on pyydettävä museoviranomaisen lausunto. Lisäksi muinaisjäännöksen todellinen laajuus tulee selvittää museoviranomaisella.
Seuraavat kohteet ovat merkitty kaavakarttaan SM -merkinnällä:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.

SM-2/nro

Ahjo
Ahjo 2
Alikerava Aimolanmäen mylly
Inkilä
Kivisilta
Lammashaka
Mikkola II
Pisinmäki
Saleniuksenmäki
Sikokorven juoksuhauta
Vakomaa
Ylikerava (Öfver Kärvoby) Kartano
Ylikerava Kartanon silta
Ylikerava Koivulan mylly
Ylikerava Hakalan torppa

Historiallinen kylätontti
Alueella sijaitsee muinaismuistolain (295/1963) rauhoittamia kiinteitä muinaisjäännöksiä. Aluetta koskevista rakennushankkeista ja
isommista kaivutöistä on neuvoteltava Museoviraston kanssa.
Seuraavat kohteet ovat merkitty kaavakarttaan SM-2 -merkinnällä:
16. Alikerava (Ytter Kärvoby)
17. Alikerava (Ytter Karvoby) Jokela
18. Ylikerava (Öfver Kärvoby) Heikkilä
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Maisemallisesti arvokas alue
Yksityiskohtaisemmassa suunnittelussa on otettava huomioon
alueen kuuluminen valtakunnallisesti tai maakunnallisesti merkittävään kulttuuriympäristöön ja varmistettava maisemallisten ja
kulttuurihistoriallisten arvojen säilyminen. Kaikki Keravan kulttuurihistoriallisesti arvokkaat kohteet on esitetty liitteissä 16. ja 17.
Liitteissä esitettyjen kohteiden suojelukysymys ratkaistaan asemakaavalla. Jatkosuunnittelun yhteydessä on pyydettävä lausunto museoviranomaiselta.

Kaupunkikuvallisesti arvokas alue
Alueen yksityiskohtaisemmassa suunnittelussa ja toteutuksessa
on otettava huomioon kulttuuriympäristön ominaispiirteiden vaaliminen ja turvattava maisema- ja kulttuuriarvojen säilyminen. Kaikki Keravan kulttuurihistoriallisesti arvokkaat kohteet on esitetty liitteissä 16. ja 17. Liitteissä esitettyjen kohteiden suojelukysymys
ratkaistaan asemakaavalla. Jatkosuunnittelun yhteydessä on
pyydettävä lausunto museoviranomaiselta.

Muu kulttuuriperintökohde
Alueella sijaitsevien historiallisten rakenteiden ja kerrostumien
poistaminen on sallittua vain erityisestä syystä ja riittävä arkeologisen dokumentoinnin jälkeen. Aluetta koskevista suunnitelmista
on kuultava museoviranomaisia.
Seuraavat kohteet
merkinnällä:

ovat

merkitty

1. Koukkusuo
2. Östersundom-Skafvaböle landsväg
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kaavakarttaan

/s–nro

-

Valtakunnallisesti arvokas kulttuuriympäristö
Asemakaavasuunnittelussa on otettava huomioon alueen kuuluminen valtakunnallisesti arvokkaaseen kulttuuriympäristöön ja
varmistettava maisemallisten ja kulttuurihistoriallisten arvojen säilyminen.

Luonnon monimuotoisuuden kannalta erityisen tärkeä alue
Alueen käyttöä suunniteltaessa ja toteutettaessa on otettava
huomioon luonnon monimuotoisuuden kannalta tärkeiden elinympäristöjen ja eliölajiesiintymien säilyttämisedellytykset.

Luonnonsuojelualue
Alue on luonnonsuojelulain mukaisesti suojeltavaksi tarkoitettu.
Maankäyttö- ja rakennuslain nojalla alueelle ei saa rakentaa uudisrakennuksia. Alueella on kielletty maaperän kaivaminen, louhiminen, tasoittaminen, täyttäminen, puiden kaataminen sekä
muut alueen luonnontilaa vaarantavat toimenpiteet, kunnes siitä
on muodostettu luonnonsuojelulain mukainen luonnonsuojelualue,
kuitenkin enintään 5 vuotta kaavan hyväksymisestä. Tämän määräajan jälkeen em. toimenpiteet ovat kiellettyjä ilman kunnan
myöntämää maisematyölupaa.
Suojelukohde
Luonnonsuojelulain nojalla rauhoitettu luonnonmuistomerkki.
Luonnonmuistomerkin vahingoittaminen tai turmeleminen on kielletty.
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Maa- ja metsätalous

Maa- ja metsätalousalue, jolla on retkeilyyn ja ulkoiluun liittyviä
virkistysarvoja
Alue (MU-1, MU-2) varataan maa- ja metsätalousalueeksi, jolla on
retkeilyyn ja ulkoiluun liittyviä virkistysarvoja.
Maa- ja metsätalousalueella (MU-1) ei sallita rakentamista. Metsänhoitotoimenpiteet on suoritettava ympäristöviranomaisen ohjeiden mukaisesti siten, että Koukkukallion luontokohde säilyttää
ominaispiirteensä. Ulkoilureitit on suunniteltava yhteistyössä ympäristöviranomaisen kanssa.
Maa- ja metsätalousalue (MU-2) on tarkoitettu maa- ja metsätalouskäyttöön, jolla virkistysarvot pyritään olennaisin osin säilyttämään. Alueen käytössä on kiinnitettävä huomiota arvokkaiden
luontokohteiden erityispiirteiden säilyttämiseen.

Maa- ja metsätalousalue
Maa- ja metsätalousalue (MT-1, MT-2), joka varataan maa- ja
metsätalouden harjoittamiseen
Alueella (MT-1) ei sallita rakentamista. Vesistöjä ja peltoja rajaavaa puustoa ei saa poistaa. Joen ranta-alueelle tulee jättää vähintään 5 metrin suoja-alue istutuksia varten. Suositus: peltoalueet
tulisi säilyttää avoimina.
Alueella (MT-2) sallitaan maa- ja metsätaloutta palveleva rakentaminen. Vesistöjä ja peltoja rajaavaa puustoa ei saa poistaa. Joen ranta-alueelle tulee jättää vähintään 5 metrin suoja-alue istutuksia varten. Alueella sallitaan maa- ja metsätaloutta palveleva
rakentaminen. Suositus: peltoalueet tulisi säilyttää avoimina
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Vesialueet

Vesialue

Tärkeä pohjavesialue

Alueen rakentamista rajoittavat ympäristönsuojelulain maaperän
ja pohjaveden pilaamiskiellot. Lisäksi alueella toteutettavissa rakentamishankkeissa on huomioitava vesilain mukainen yleinen
luvanvaraisuus. Alue on erityisen merkittävä veden hankinnan ja
veden käyttökelpoisuuden säilyttämisen kannalta. Alueella ei ole
sallittua sellainen toiminta tai rakentaminen, joka saattaa vaarantaa maaperän laadun tai pohjaveden laadun ja määrän. Alueelle
ei saa sijoittaa eläinsuojia. Uusilla asemakaava-alueilla, joilla
maankäyttö muuttuu merkittävästi, pohjavesiolosuhteet on tarvittaessa selvitettävä tarkemmin ja otettava huomioon alueen rakentamisen suunnittelussa. Uusien maalämpö- ja öljylämmitysjärjestelmien rakentaminen on kielletty. Alueelle ei saa sijoittaa laitoksia
tai toimintoja, joissa käsitellään tai varastoidaan pohjavedelle vaarallisia aineita. Alueella sijaitsevat kiinteistöt tulee ensisijaisesti liittää kunnalliseen vesi- ja viemäriverkostoon.
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JOHDANTO

Vuonna 2035 Kerava on metropolialueen kärjessä kulkeva vetovoimainen, rohkea ja uutta
luova kaupunki, jossa palvelut ja luonto ovat lähellä jokaista asukasta. Kaupungilla on
kompakti kaupunkimainen rakenne sekä runsaasti viheralueita ja puistoja. Keskustaa kehitetään moderniksi kaupunkikeskukseksi samalla, kun huolehditaan monipuolisen asumisen edellytyksistä keskustan ulkopuolella. Keravan sijainti liikenteellisesti erinomaisella
paikalla mahdollistaa metropolialueen muiden resurssien tehokkaan hyödyntämisen. (Kerava 2015 a, Kerava 2015 b.)
Keravan yleiskaavan 2035 (YK6) päivitystyön tavoitteena on osoittaa kehityssuunnat ja
lähtökohdat tulevaisuuden maankäytölle. Keravan yleiskaava toteuttaa valtakunnallisia
alueidenkäyttötavoitteita, Uudenmaan maakuntakaavoja sekä kaupungin yleiskaavalle
asettamia tavoitteita.
Keravan yleiskaavan 2035 (YK6) valmistelussa on pyritty entistä yleispiirteisempään esitystapaan kuin aiemmin laaditussa Keravan yleiskaavassa 2020 (YK3). Yleiskaavan aluevarausmerkinnät osoittavat alueen pääkäyttötarkoituksen. Asemakaavoituksen yhteydessä
alueiden rajaus ja sisäinen rakenne tarkentuvat yksityiskohtaisempien maankäytön suunnitelmien pohjalta. Yleiskaavan yleispiirteisyyden avulla on pyritty siihen, että kaavaratkaisu
palvelisi maankäytön vaihtelevia tarpeita mahdollisimman joustavasti seuraavan 20 vuoden aikana.
Yleiskaavan päivitystyön keskeisimmät muutokset ovat kohdistuneet Jokivarteen, Ahjoon
ja uudelle kaupallisten palveluiden alueelle. Keravan keskusta-alue tulee myös tulevaisuudessa laajentumaan koilliseen, jonka myötä alueella sijaitsevat teollisuustoiminnot siirtyvät
tarkoituksenmukaisimmille sijainneille. Lahden moottoritien ja Keravantien risteysalueella
sijaitsee tulevaisuudessa kaupallisten palveluiden alue, jonne sijoittuu keskusta-alueelle
soveltumattomia kaupallisia palveluita. Yleiskaavaratkaisun myötä Jokivarren Keravan
yleiskaavan 2020 mukaiset pientaloalueet Lahdentien itäpuolella muuttuvat työpaikkaalueiksi. Alue on asuintoiminnoille haastava sen sijaitessa melualueella ja suhteellisen
kaukana muusta yhdyskuntarakenteesta. Ahjon alue on puolestaan maakuntakaavan mukaista yhdyskuntarakenteen tiivistämisaluetta. Pääosa Ahjon uudesta asuntorakentamisesta tulee sijoittumaan Terästien ympäristöön. Edellä mainittujen alueiden lisäksi koko
Keravan alueella tullaan toteuttamaan yhdyskuntarakennetta tiivistävää täydennysrakentamista. Kaikkien yksityisellä maalla sijaitsevien alueiden käyttötarkoituksen muuttaminen
tulee tapahtumaan hiljalleen alueilla tehtävien maakauppojen toteutuessa.
Yleiskaavasta aiheutuvat merkittävät vaikutukset on arvioitu osana yleiskaavaprosessia.
Vaikutusten arvioinnin on laatinut Sweco ympäristö Oy 1.11.2015 – 29.2.2016 välisenä
aikana. Vaikutusten arvioinnissa on tunnistettu yleiskaavasta johtuvat merkittävät vaikutukset. Arvioinnissa korostuivat vaikutukset yhdyskuntarakenteeseen, liikenteeseen, kaupallisiin palveluihin ja elinympäristön laatuun. Kaavaselostuksen vaikutusten arviointi perustuu Sweco ympäristö Oy:n raporttiin.
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1. SUUNNITTELUTILANNE
1.1 Valtakunnalliset alueidenkäyttötavoitteet
Tarkistetut valtakunnalliset alueidenkäyttötavoitteet (VAT) astuivat voimaan 1.3.2009.
Maankäyttö- ja rakennuslain mukaan alueidenkäyttötavoitteet on otettava huomioon ja niiden toteuttamista on edistettävä maakunnan suunnittelussa, kuntien kaavoituksessa ja
valtion viranomaisten toiminnassa.
Valtakunnalliset alueidenkäyttötavoitteet käsittelevät seuraavia kokonaisuuksia:







Toimiva aluerakenne
Eheytyvä yhdyskuntarakenne ja elinympäristön laatu
Kulttuuri- ja luonnonperintö, virkistyskäyttö ja luonnonvarat
Toimivat yhteysverkostot ja energiahuolto
Helsingin seudun erityiskysymykset
Luonto- ja kulttuuriympäristöinä erityiset aluekokonaisuudet.

Tavoitteet jakautuvat yleis- ja erityistavoitteisiin. Yleistavoitteet ovat luonteeltaan alueidenkäyttöä ja alueidenkäytön suunnittelua koskevia periaatteellisia linjauksia. Sen sijaan erityistavoitteet ovat alueidenkäyttöä ja alueidenkäytön suunnittelua koskevia velvoitteita.
Huomattava osa tavoitteista on kohdennettu koskemaan maakunnan suunnittelua tai maakuntakaavoitusta. Ne vaikuttavat maakuntakaavan ohjausvaikutuksen kautta kuntien alueidenkäytön suunnitteluun. Erityistavoitteet koskevat kaikkia kaavatasoja. Suuri osa valtakunnallisista alueidenkäyttötavoitteista koskee Keravan yleiskaavaa ja lähes jokainen ryhmä asettaa tavoitteita, joiden toteutuminen on otettava huomioon.
Ympäristöministeriö on aloittanut vuonna 2016 valmistelun valtakunnallisten alueidenkäyttötavoitteiden uudistamiseksi.
Selostuksen kohdassa 2. YLEISKAAVAN TAVOITTEET on esitetty, mitkä valtakunnalliset
alueidenkäyttötavoitteet koskevat Keravan yleiskaava-aluetta ja miten ne toteutuvat kaavaratkaisussa.
1.2 Maakuntakaava
Maakuntakaava on kartalla esitetty pitkän aikavälin suunnitelma maakunnan yhdyskuntarakenteesta ja alueiden käytöstä, jossa sovitetaan yhteen valtakunnalliset ja maakunnalliset alueidenkäyttötavoitteet. Yleispiirteisimpänä kaavana se on ohje kuntien kaavoitukselle
ja muulle aluesuunnittelulle. Uudenmaan maakuntakaavat ovat kokonaiskaavoja, joissa on
esitetty kaikki maankäyttömuodot. Vaihekaavat täydentävät ja päivittävät kokonaiskaavoja
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valittujen teemojen osalta. Kaikki voimassa olevat maakuntakaavat on huomioitava yleiskaavassa samanaikaisesti.
Uudenmaan maakuntakaava
Uudenmaan maakuntakaava kattaa koko maakunnan alueen ja se sisältää kaikkien
maankäyttömuotojen osalta alueidenkäytön ja yhdyskuntarakenteen periaatteet pitkälle
tulevaisuuteen. Ympäristöministeriö vahvisti kaavan marraskuussa 2006. Uudenmaan
maakuntakaava sai lainvoiman korkeimman hallinto-oikeuden 15.8.2007 tekemän päätöksen jälkeen.
Keravan keskusta-alue on maakuntakaavan mukaista keskusta-aluetta. Uudenmaan maakuntakaavassa Kerava on lähes kokonaisuudessaan taajamatoimintojen aluetta. Ainoastaan Keravan koillisosaan sijoittuvat Keravan vankilan peltoalueet jäävät taajamatoimintojen alueen ulkopuolelle. Keravan vankilan pellot ovat merkitty kulttuuriympäristön tai maiseman vaalimisen kannalta tärkeiksi alueiksi. Keravalla on myös yksi kulttuuriympäristön
tai maiseman vaalimisen kannalta tärkeä kohde: Heikkilänmäki, joka toimii myös kotiseutumuseona.
Maakuntakaavassa Keravan lounaisosaan sijoittuu maakuntakaavan mukainen lentomelualue (Lden 55–60 dBA), joka ulottuu maantie 148 ja Lahden moottoritien (vt 4) risteysalueelle saakka. Keravalle on osoitettu maakunnallisia viheryhteystarpeita, jotka halkovat
kaupunkia niin etelästä pohjoiseen kuin lännestä itään.
Uudenmaan 1. vaihemaakuntakaava
Uudenmaan 1. vaihemaakuntakaavassa tarkastellaan toimintoja, joilla on merkittäviä ympäristövaikutuksia, ja jotka edellyttävät keskinäistä yhteensovittamista. Ympäristöministeriö
vahvisti kaavan 22.6.2010. 1. vaihemaakuntakaava täydentää vuonna 2006 vahvistettua
Uudenmaan maakuntakaavaa.
Keravan osalta 1. vaihemaakuntakaava ei tuonut merkittäviä muutoksia. Keravan eteläosassa sijaitsevalle Kercan teollisuusalueelle osoitettiin energiahuollon alue (EN) ja jätehuollon alue, jolla toiminta yhdyskuntajätteen kaatopaikka-alueena on päättynyt (EJ2).
Uudenmaan 2. vaihemaakuntakaava
Uudenmaan 2. vaihemaakuntakaavassa on kyse vahvistettujen Uudenmaan maakuntakaavan ja Uudenmaan 1. vaihemaakuntakaavan alue- ja yhdyskuntarakenteen, liikenteen,
kaupan sekä haja-asutuksen aihepiirien uudelleen tarkastelusta. Maakuntavaltuusto hyväksyi Uudenmaan 2. vaihemaakuntakaavan 20.3.2013. Ympäristöministeriö vahvisti 2.
vaihemaakuntakaavan pienin muutoksin 30.10.2014.
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2. vaihemaakuntakaavassa Keravan keskustatoimintojen alue ja Ahjon alue ovat osoitettu
tiivistettäviksi alueiksi. Keravan koillisosassa sijaitsevat Keravan vankilan pellot osoitettiin
kulttuuriympäristön vaalimisen kannalta tärkeiksi alueiksi. Vankilan rakennukset ja sitä
ympäröivät peltoalueet ovat valtakunnallisesti arvokasta kulttuuriympäristöä (RKY 2009).
Keravanportti on Uudenmaan 2. vaihemaakuntakaavassa varattu vähittäiskaupan suuryksikön käyttöön. Alueen laskennalliseksi kokonaismitoitukseksi on määritelty 75 000 k–m².
Vuonna 2012 valmistui Missä maat on mainioimmat -selvitys, jossa inventoitiin maakunnallisesti tärkeät kulttuuriympäristöt. Keravalta kohteita inventoitiin neljä kappaletta: AlaKoivikon pientaloalue, Keravan asemanseutu, Keravan nuorisovankila ja Savion teollisuusympäristö. Valtakunnalliset arvokkaita kulttuuriympäristöjä on kaksi: Keravan asema
ja Keravan vankila sekä sitä ympäröivät pellot.

Uudenmaan 3. vaihemaakuntakaava
Uudenmaan 3. vaihemaakuntakaavassa esitetään paikka uudelle jätevedenpuhdistamolle
Espoon Blominmäessä. Muutokset eivät koskeneet Keravaa.
Uudenmaan 4. vaihemaakuntakaava
Uudenmaan 4. vaihemaakuntakaavaluonnos oli nähtävillä 20.1. - 20.2.2015. Kaavaehdotus oli lausuntokierroksella keväällä 2016. Kaavan tavoitteena on, että maakuntavaltuusto
saa 4. vaihekaavan hyväksyttäväkseen kevään 2017 aikana. Siinä määritellään suuret
yhteiset kehittämislinjat seuraavien teemojen osalta: elinkeinot ja innovaatiotoiminta, logistiikka, tuulivoima, viherrakenne ja kulttuuriympäristöt. Näiden lisäksi kaavassa tullaan käsittelemään muita ajankohtaisia aiheita kuten Malmin lentokenttää sekä Pääradan uusia
asemanseutuja, Tuusulan Ristikytöä ja Hyvinkään Palopuroa.
Uusimaa-kaava 2050
Uudenmaan kokonaismaakuntakaavan laadinta on käynnistynyt vuoden 2016 aikana. Koko Uudenmaan alueelle laadittavan kaksiportaisen kaavan aikatähtäin on vuodessa 2050.
Uusimaa-kaavan sisältö ja tavoitteet tarkentuvat vuorovaikutuksessa kuntien, viranomaisten ja muiden sidosryhmien kanssa kevään ja kesän 2016 aikana. Tavoitteet kirjataan
kaavan osallistumis- ja arviointisuunnitelmaan, joka on tarkoitus esitellä maakuntahallitukselle ja asettaa nähtäville syksyllä 2016
1.3 Yleiskaava
Keravalla on voimassa oikeusvaikutteinen Keravan yleiskaava 2020 (YK3). Yleiskaava
hyväksyttiin kaupunginvaltuustossa 14.6.2004, ja se on astunut voimaan vaiheittain
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25.9.2004, 30.11.2005 ja 22.6.2006. Yleiskaava on tarkistettu Keravan logistiikkakeskuksen osalta, ja yleiskaavan muutos (KerCa/YK4) on hyväksytty kaupunginvaltuustossa
3.9.2007. KerCa/YK4 on tullut voimaan 16.10.2007.
Yleiskaavat YK 3 ja YK 4 tulevat korvautumaan uudella Keravan yleiskaavalla 2035 (YK6)
sen saadessa lainvoiman.

1.4 Asemakaava
Keravan asemakaavoitettu alue kattaa noin puolet kaupungin pinta-alasta. Lahden moottoritien (vt 4) länsipuoli on asemakaavoitettu lähes kokonaan. Liitteessä 9 on esitetty Keravan asemakaavoitettu alue.

1.5 Rakennusjärjestys ja rakennuskiellot
Keravan kaupungin rakennusjärjestys on hyväksytty 13.12.2010, ja se on astunut voimaan
1.2.2011. Rakennusjärjestyksen mukaan asemakaavoitetun alueen ulkopuolinen alue on
maankäyttö- ja rakennuslain 16 §:n mukaista suunnittelutarvealuetta.
Rakennusjärjestyksen päivittäminen on parhaillaan käynnissä.
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2. YLEISKAAVAN TAVOITTEET

2.1 Valtakunnalliset alueidenkäyttötavoitteet
Tarkistetut valtakunnalliset alueidenkäyttötavoitteet (VAT) astuivat voimaan 1.3.2009. Tavoitteet käsittelevät seuraavia kokonaisuuksia:







Toimiva aluerakenne
Eheytyvä yhdyskuntarakenne ja elinympäristön laatu
Kulttuuri- ja luonnonperintö, virkistyskäyttö ja luonnonvarat
Toimivat yhteysverkostot ja energiahuolto
Helsingin seudun erityiskysymykset
Luonto- ja kulttuuriympäristöinä erityiset aluekokonaisuudet.

Tässä luvussa on esitelty, kuinka valtakunnalliset alueidenkäyttötavoitteet toteutuvat Keravan yleiskaavaratkaisussa. Valtakunnalliset alueidenkäyttötavoitteet on esitetty liitteessä 1.
1. Toimiva aluerakenne
Yleistavoitteet
Yleiskaava toteuttaa toimivalle aluerakenteelle asetettuja yleistavoitteita. Kerava on kiinteä
osa pääkaupunkiseudun metropolialuetta hyvien raideliikenneyhteyksien varrella. Yleiskaavassa asemaseutujen täydennysrakentamisella edistetään kestävien liikkumistapojen
käyttöä myös tulevaisuudessa. Yleiskaavan mahdollistama rakentaminen tukeutuu olemassa olevaan yhdyskuntarakenteeseen. Yleiskaavassa ei ole osoitettu yhtään uutta yhdyskuntarakenteesta irrallaan olevaa asuinaluetta, vaan täydennysrakentaminen tukeutuu
olemassa olevaan yhdyskuntarakenteeseen.
Erityistavoitteet
Toimivan aluerakenteen erityistavoitteet on kohdistettu koskemaan pääosin maakuntakaavoitusta. Muut erityistavoitteet (maanpuolustus ja rajavalvonta) eivät koske Keravan yleiskaavaa.
2. Eheytyvä yhdyskuntarakenne ja elinympäristön laatu
Yleistavoitteet
Keravan yleiskaavassa uudet rakentamisen alueet on osoitettu olemassa olevan yhdyskuntarakenteen yhteyteen. Yleiskaavaratkaisulla eheytetään keskustan ja asemaseutujen
yhdyskuntarakennetta tiivistämällä alueita täydennysrakentamisen keinoin. Uudet asumisen alueet on osoitettu jo olemassa olevan yhdyskuntarakenteen yhteyteen joko alueiden
sisälle tai niiden välittömään läheisyyteen.
5

Keravan tiiviistä kaupunkirakenteesta johtuen palvelut ja työpaikat ovat hyvin saavutettavissa kaikille väestöryhmille. Valtaosa työpaikka-alueista sijaitsee asuinalueiden läheisyydessä. Jokivarteen on osoitettu kauempana tiiviimmästä yhdyskuntarakenteesta sijaitsevat
työpaikka-alueet, jotka tulevat mahdollisesti vaatimaan enemmän tilaa. Uudet työpaikkaalueet sijaitsevat hyvien liikenneyhteyksien varrella maantien 140 varrella. Työpaikkaalueiden sijoittuminen etäämmälle on perusteltua muun muassa asutukselle koituvien haitallisten liikennevaikutusten vuoksi.
Keravan keskustaa kehitetään monipuolisena palveluiden, asumisen ja viheralueiden korkeatasoisena kokonaisuutena. Keskustoimintojen alue on osoitettu kehitettäväksi alueeksi,
jonka myötä aluetta on mahdollista täydennysrakentaa keskustatoimintoja eheyttävästi.
Keskustan kehittämisellä edistetään sekä elinkeinoelämän toimintaedellytyksiä että Keravan kaupungin vetovoiman vahvistamista.
Yleiskaavassa on huomioitu kattavalla tavalla ihmisten terveydelle aiheutuvien riskien ennaltaehkäiseminen ja olemassa olevien haittojen poistaminen. Liikenne- ja lentomelua on
selvitetty Keravan liikennejärjestelmäsuunnitelmassa ja yleiskaavan vaikutusten arvioinnissa. Lentomelualueet on huomioitu riittävällä tavalla, eikä alueille ole osoitettu uusia
asemakaavoitettavia alueita. Raide- ja liikennemelu on huomioitu kaavassa meluntorjuntamerkinnöin ja tarvittavin selvityksin.
Erityistavoitteet
Keravan yleiskaava perustuu perusteltuun väestönkehitysarvioon. Yleiskaavan mitoitus ja
väestökehitysarvio on esitetty luvussa 3.2.
Keravan yleiskaavan suunnittelua on ohjannut periaate, jonka mukaan asemanseutuja on
tarkoituksen mukaista tiivistää, jotta yhä suurempi määrä keravalaisista asuisi tulevaisuudessa hyvien raideyhteyksien vaikutusalueella. Periaatteen avulla halutaan edistää pyöräilyyn, jalankulkuun ja joukkoliikenteeseen tukeutuvaa yhdyskuntarakennetta. Keravan
yleiskaavassa ei ole osoitettu kevyenliikenteen väyliä, mutta kestävien kulkumuotojen
edistämistä on käsitelty osana Keravan liikennejärjestelmäsuunnitelmaa 2035 (2014),
suunnitteluratkaisua ja vaikutusten arviointia.
Keravan kaupallisten palveluiden sijainti ja mitoitus perustuu Uudenmaan 2. vaihemaakuntakaavaan. Vähittäiskaupan suuryksiköt on sijoitettu siten, että ne tukevat olemassa olevaa yhdyskuntarakennetta.
Keravan tulva-alueet on esitetty liitekartalla (liite 6). Osa yleiskaavan uusista ja olennaisesti muuttuvista alueista sijaitsee tulvavaara-alueilla. Keravan yleiskaavassa aluevaraukset
on osoitettu yleispiirteisesti, jonka vuoksi alueet on tutkittava tarkemmin jatkosuunnittelun
yhteydessä ja rajattava tai toteutettava teknisesti siten, että alueille ei kohdistu tulvariskiä.
Keravan teollisuusalueet on keskitetty Keravantien eteläpuoleiselle Alikeravan alueelle.
Sellaisten tuotantolaitosten läheisyyteen, jotka käyttävät tai varastoivat vaarallisia kemi6

kaaleja, ei ole osoitettu asumista tai muita herkkiä toimintoja (Sinebrychoffin tehdas). Sinebrychoffin tehdas ei ole Seveso III -direktiivin mukainen kohde, vaan lupalaitos.
Keravan yleiskaavan vaikutusten arvioinnissa on käsitelty näkökohdat liittyen rakennettavuuteen. Yleismääräyksissä on edellytetty tutkimaan riskialueiden pilaantuneet maa-alueet
ennen asemakaavoituksen aloittamista. Alueet, joilla on syytä epäillä maa-alueiden pilaantuneisuutta, on esitetty liitekartassa 13.
Yleiskaavassa on otettu huomioon alueet, joilla meluarvot ovat korkeita. Tie- tai ratamelualueille on osoitettu meluntorjuntatarvemerkintä. Lentomelualueille ei ole osoitettu uusia
asemakaavoitettavia alueita, vaan rakentaminen on yhdyskuntarakenteeseen tukeutuvaa
täydennysrakentamista.
3. Kulttuuri- ja luonnonperintö, virkistyskäyttö ja luonnonvarat
Yleistavoitteet
Keravan yleiskaavassa on otettu huomioon kansallisen kulttuuriympäristön ja rakennusperinnön luonteen säilyminen. Valtakunnallisesti arvokkaat kulttuuriympäristöt on esitetty
kaavakartassa omalla merkinnällään. Maakunnallisesti arvokkaat kulttuuriympäristöt sekä
kulttuurihistoriallisesti arvokkaat alueet on merkitty kaavakarttaan kaupunki- tai maisemakuvallisesti arvokkaiksi alueiksi. Alueiden jatkosuunnittelua on ohjattu kaavamääräyksin.
Yleiskaavassa on otettu huomioon suojelu- ja viheralueiden säilymisedellytykset tulevaisuudessa. Kaavaratkaisun myötä Keravan alueelle osoitetaan yksi uusi luonnonsuojelualue: Matkoissuo. Haukkavuoren suojelualue on ollut osoitettuna luonnonsuojelualueeksi
jo Keravan yleiskaavassa (YK3). Yleiskaavassa on myös osoitettu kattava viheralueverkosto sekä maakunnalliset ja paikalliset viheryhteydet.
Erityistavoitteet
Yleiskaavassa valtakunnallisesti arvokkaat kulttuuriympäristöt (Keravan rautatieasema ja
Keravan vankilan ympäristö) on osoitettu omalla merkinnällään (RKY-merkintä). RKYalueisiin on myös kohdistettu oma määräyksensä.
Yleiskaavatyö on laadittu siten, että yhtenäiset viher- ja virkistysalueet pyritään säilyttämään. Kaavaratkaisu muuttaa olemassa olevaa viherrakennetta vain vähäisissä määrin.
Viheralueiden muuttamista rakentamiskäyttöön on pyritty välttämään. Myös maa- ja metsätalousalueet on pyritty säilyttämään yhtenäisinä vyöhykkeinä. Nykytilaa kuvaava viheraluekartta on esitetty liitteessä 29.
Keravan yleiskaavassa on otettu huomioon pohjavesialueiden pilaantumis- ja muuttamisriskien torjunta. Marjamäen pohjavesialueelle ei ole osoitettu rakentamista. Lisäksi kaavamääräyksessä on asetettu useita rajoitteita pohjavesialueen maankäytölle ja toiminnoille.
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4. Toimivat yhteysverkostot ja energiahuolto
Yleistavoitteet
Keravan liikennejärjestelmää on suunniteltu kokonaisuutena. Yleiskaavatyötä varten on
laadittu kattavat liikenneselvitykset Keravan liikennejärjestelmästä sekä eri kehityshankkeista. Keravan yleiskaavasuunnittelua on ohjannut periaate, jonka mukaan asemanseutuja on tarkoituksen mukaista tiivistää uudella asuntorakentamisella, jotta yhä suurempi
määrä keravalaisista asuisi tulevaisuudessa hyvien raideyhteyksien vaikutusalueella. Periaatteen avulla halutaan edistää pyöräilyyn, jalankulkuun ja joukkoliikenteeseen tukeutuvaa
yhdyskuntarakennetta.
Erityistavoitteet
Keravan yleiskaavassa on varauduttu valtakunnallisesti merkittäviin liikennehankkeisiin.
Yleiskaavassa on varauduttu maanalaiseen Helsinki–Pietari -rataan. Radan sijainti on
osoitettu ohjeellisena.
Lentomeluun liittyvät näkökohdat on huomioitu kattavasti. Keravan yleiskaavaan on osoitettu sekä maakuntakaavan että Finavian verhokäyrän mukainen lentomelualue. Lentomelualueille ei ole osoitettu uusia asemakaavoitettavia asuinalueita, vaan rakentaminen on
yhdyskuntarakenteeseen tukeutuvaa täydennysrakentamista.
5. Helsingin seudun erityiskysymykset
Yleistavoitteet
Keravaa kehitetään kilpailukykyisenä ja monipuolisia asumismahdollisuuksia tarjoavana
Helsingin seudun kasvukuntana. Yleiskaavaratkaisun avulla edistetään raideliikenteeseen
tukeutuvaa yhdyskuntarakennetta. Tavoitteen saavuttaminen näkyy tulevaisuudessa asemanseutujen täydennysrakentamisena.
Erityistavoitteet
Kaavoitettavan maan riittävyyden turvaaminen on toiminut Keravan yleiskaavan yhtenä
päätavoitteena. Uusia rakentamisen alueita on pyritty löytämään liikenteellisesti hyviltä
sijainneilta. Keravan tiiviistä kaupunkirakenteesta johtuen asemakaavoitettavia asumisen
alueita on osoitettu myös kauemmaksi hyviltä liikenteellisiltä sijainneilta. Näiden alueiden
toteuttamisessa keskeistä on rakentamisen vaiheistus siten, että alueiden joukkoliikenne ja
ympäröivä yhdyskuntarakenne ehtivät kehittyä toimiviksi. Lähes kaikki tulevaisuudessa
asemakaavoitettavat alueet sijaitsevat 15 minuutin pyöräilyvyöhykkeen sisäpuolella (Eliasprojekti).
Viher- ja virkistysalueiden suunnittelussa on huomioitu seudulliset näkökohdat. Esimerkiksi
viheryhteydet on osoitettu siten, että ne jatkuvat myös kunnanrajojen ulkopuolella. Tiiviin
kaupunkirakenteen ulkopuolella on pyritty mahdollisimman laajojen ja yhtenäisten viheralueiden säilyttämiseen.
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6. Luonto- ja kulttuuriympäristöinä erityiset aluekokonaisuudet
Yleis- ja erityistavoitteet eivät koske Keravan yleiskaavaa.

2.2 Kaupungin asettamat tavoitteet yleiskaavatyölle
Osallistumis- ja arviointisuunnitelman yhteydessä määriteltiin Keravan yleiskaavan päivitystyön tavoitteet (liite 30).
Yleiskaavoituksen päätavoitteena on Keravan oikeusvaikutteisen yleiskaavan ajantasaistaminen. Oikeusvaikutteisella yleiskaavalla tarkoitetaan maankäyttö- ja rakennuslain mukaisesti laadittua yleiskaavaa, jonka kunta on hyväksynyt 1.1.2000 jälkeen. Lähes kaikki
uudet yleiskaavat ovat oikeusvaikutteisia. Maankäyttö- ja rakennuslain mukaan yleiskaava
on aina oikeusvaikutteinen, ellei kaavakartalla ole muuta erikseen mainittu. Oikeusvaikutteinen yleiskaava ohjaa kunnan päätöksentekoa. Pääperiaatteena on, että lupaa rakentamiseen ei saa myöntää siten, että vaikeutetaan oikeusvaikutteisen yleiskaavan toteuttamista.
Yleiskaavan tavoitteena on osoittaa uutta rakennusmaata niin asunto- kuin yritysrakentamisen tarpeisiin. Yleiskaavalla yhteensovitetaan asuin-, palvelu- ja yritysalueet yhteen
kaupungin viherverkoston kanssa.
Yleiskaavan tavoitteet nivoutuvat osaksi Keravan kaupungin strategiaa (Kerava 2015 a).
Yleiskaavan tavoitteita ovat:
1. Hallittu väestönkasvu
2. Monipuolisen asuntokannan mahdollistaminen
3. Kaavoitettavan maan ja viheralueiden riittävyys
4. Tasapainoinen, taloudellinen ja ympäristöä säästävä yhdyskuntarakenne
5. Työpaikkaomavaraisuuden kohottaminen
6. Kaupungin vetovoiman vahvistaminen
7. Ympäristöhaittojen torjuminen
Tavoitteiden toteutuminen on käsitelty osana vaikutusten arviointia.
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3. KAAVAMERKINNÄTJA YLEISKAAVAN MITOITUS

3.1 Kaavamerkinnät
Keravan yleiskaavan kuvaustavaksi on valittu ympäristöministeriön oppaan mukaiset (Ympäristöministeriö 2003) ympäristön muutosta kuvaavat kaavamerkinnät. Tämä merkintätapa on nähty hyvänä, koska suurin osa uudesta rakentamista tulee olemaan täydennysrakentamista. Merkintöjen avulla voidaan osoittaa, kuinka merkittävästä muutoksesta milläkin alueella on kyse.
Yleiskaavamerkinnät on jaettu kolmeen eri kategoriaan:
1. Nykyisellään säilyvät alueet
2. Kehitettävät alueet
3. Uudet ja olennaisesti muuttuvat alueet

Nykyisellään säilyvät alueet on merkitty kaavakarttaan tasavärein.
Värit vaihtelevat sen mukaan, minkä tyyppisestä maankäytöstä on
kyse. Nykyisellään säilyvien alueiden luonne on tarkoitus säilyttää
ennallaan. Kyseisillä alueilla voi toteuttaa täydennysrakentamista
tavalla, joka ei muuta alueen perusluonnetta.

Kehitettävät alueet on merkitty kaavakarttaan ruudukolla. Ruudukon väri ja kaavamerkintä kertovat aluevarausmerkinnän mukaisen maankäyttömuodon. Näillä alueille voi toteuttaa aluerakennetta tiivistävää tai muuttavaa täydennysrakentamista.

Uusilla ja olennaisesti muuttuvilla alueilla osoitetaan aktiivisen
muutoksen alueet. Merkintä pitää sisällään sekä täysin uusia
asemakaavamuutosalueita kuin sellaisia täydennysrakentamiskohteita, jotka tulevat muuttamaan alueen identiteettiä.

10

3.2 Keravan väestöennuste ja yleiskaavan mitoitusperiaatteet
Keravan yleiskaava mahdollistaa noin 1,3 % väestönkasvun suhteessa vuoden 2015 oletettuun tasoon (35 500). Vuositasolla tämä tarkoittaa noin 500 asukkaan lisäystä. Vuonna
2034 Keravalla arvioidaan olevan asukkaita yhteensä noin 45 000. Yleiskaava on mitoitettu joustavasti, ja osalla alueista on mahdollista pyrkiä jopa väestöennustetta tiiviimpään
yhdyskuntarakenteeseen. Siirtämällä harkintavaltaa jatkosuunnittelun yhteyteen on pyritty
siihen, että yleiskaavaratkaisu palvelisi mahdollisimman monipuolisesti kaupungin kehittämistarpeita seuraavan 20 vuoden aikana.
Suurimmat väestönkasvun painopistealueet sijoittuvat keskustaan (+ 3000), Ylikeravalle
(+3500), Ahjoon (+2700) ja Kaskelaan (+ 650). Liitteenä 2 on esitetty kartta väestönkasvun
painopistealueista.
Keravan yleiskaavan asumisen alueiden rakentamisen tehokkuus on osoitettu aluetehokkuusluvuilla (eª). Tehokkuusluku kuvaa kaavoitetun alueen rakentamistiheyttä. Aluetehokkuusluvun avulla voidaan vertailla eri asuinalueiden luonnetta ja rakennetta: mitä korkeampia rakennuksia ja mitä vähemmän tilaa rakennusten välissä on, sitä suurempi on
aluetehokkuus. Aluetehokkuusluvut on määritelty kaikille uusille ja kehitettäville alueille.
Aluetehokkuudella ilmaistaan rakennusten kokonaispinta-ala suhteessa maa-alueen pintaalaan. Aluetehokkuuden suuruuteen vaikuttavat alueella olevat puistot, tiet ja muut yleiset
alueet. Tavallisesti aluetehokkuus vaihtelee 0,1–1,0 välillä. Keravan yleiskaavan mitoitusperiaatteet ovat sidottu yleiskaavalle asetettuihin tavoitteisiin.
Alueiden tarkoituksenmukaisella rakentamistiiviydellä palvellaan väestönkasvun hallittua
ohjaamista, monipuolisen asuntokannan mahdollistamista, rakennetun yhdyskuntatekniikan tehokasta hyödyntämistä sekä viher- ja virkistysarvojen turvaamista.
Kaupungin asettamien tavoitteiden lisäksi alueiden mitoitusta ovat ohjanneet sekä valtakunnalliset alueidenkäyttötavoitteet että maakuntakaavoituksen asettamat reunaehdot.
Yleiskaavan mitoituksessa on noudatettu periaatetta, jonka mukaan hyvien julkisten kulkuyhteyksien varrella pyritään mahdollisimman tehokkaaseen kaupunkirakenteeseen. Tehokkaan rakentamisen alueet tulevat sijoittumaan keskusta-alueiden lisäksi niille alueille,
jonne on tehty varauksia uusille raideliikenteen seisakkeille (Ahjo ja Kytömaa).
Keravalla on useita pientaloalueita, joiden rakentamisen tehokkuus tulee olemaan maltillista. Alueiden mahdollinen täydennysrakentaminen tulee suunnitella siten, että niiden ominaispiirteitä ja kaupunkikuvallisia lähtökohtia kunnioitetaan. Täysin uusien pientaloalueiden
(mm. Kaskela ja Ylikerava) mitoitus tulee sijoittumaan tavanomaisen pientaloalueiden suuruusluokkaan (eª=0,1–0,3).
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4. YLEISKAAVARATKAISUN KUVAUS JA VAIKUTUSTEN ARVIOINTI
Luvussa 4. on esitetty kootusti yleiskaavan suunnitteluratkaisu ja vaikutusten arvioinnit.
Jokainen teemoiteltu alaluku koostuu nykytilan, suunnitteluratkaisun ja vaikutusten arvioinnin kuvauksesta. Tavanomaisesta poikkeavalla kaavaselostuksen rakenteella on tavoiteltu maankäytön muutoksen ja keskeisten vaikutusten entistä selkeämpää esiintuomista.

Kuva 1. Paasikiven aukio

Keravan yleiskaavan 2035 (YK6) vaikutusten arvioinnin on laatinut Sweco ympäristö Oy.
Raportti vaikutusten arvioinnista valmistui keväällä 2016 ja se on julkaistu osana muita
yleiskaavaa varten laadittuja selvityksiä. Kaavaselostuksessa esitetty vaikutusten arviointi
perustuu Sweco Oy:n laatimaan raporttiin. Vaikutusten arviointia päivitettiin kaavaselostukseen kaavaehdotuksen nähtävillä olon jälkeen erityisesti kaupan ja lentomelun osalta.
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4.1 YHDYSKUNTARAKENNE JA ASUMINEN
4.1.1 Nykytila
Yhdyskunta- ja kaupunkirakenne
Keravan kaupungin kehittyminen on ollut liitoksissa 1800-luvun lopun teollistumiseen sekä
myöhempään kaupungistumiskehitykseen. Asuinrakentamisen määrä lisääntyi merkittävästi 1960–1970-luvuilla, josta se on jatkanut tasaista kasvua aina vuosituhannen vaihteeseen saakka. 2000- ja 2010 -luvuilla asuinrakentamisen määrä on suhteellisesti vähentynyt.
Kerava on pääosin tiiviisti rakennettua kaupunkialuetta, jonka asukastiheys on Suomen
kolmanneksi suurin heti Helsingin ja Kauniaisten jälkeen (Sito 2014). Asutus painottuu
pääradan länsipuoliselle alueelle. Noin 70 % maa-alasta on asuin- ja liikerakennusten käytössä. Yleisten rakennusten alueita on noin 6 % ja teollisuusalueita 25 %. Yleisistä alueista
yli puolet on katu-, liikenne- tai muita alueita. (Peltomäki 2013.)
Keravan nykyinen asutus keskittyy asemakaavoitetulle alueelle. Keravan rautatieaseman
ympäristössä (1 kilometrin säde) asuu noin 35 % Keravan asukkaista. Väkirikkain kaupunginosa on Kaleva, jossa asuu lähes kolmannes keravalaisista. Savion rautatieaseman vaikutusalueella asuu noin 17 % ja Ahjossa noin 12 % Keravan väestöstä. Olemassa olevista
asuinalueista Ahjon alue jää rautatieasemien välittömän vaikutusalueen ulkopuolelle. Jokivarren ja Kaskelan alueet Keravan itäpuolella ovat maaseutumaisia haja-asutusalueita.
Keravan asuntokannasta yli puolet (60 %) on kerrostaloja. Kerrostalorakentaminen on
keskittynyt pääasiassa keskusta-alueelle, mutta myös Kannistossa, Killassa ja Ahjossa on
kerrostalovaltaisia asuinalueita. Kerrostaloalueiden lisäksi Keravalla on myös laajoja pientaloalueita. Alueet sijaitsevat mm. Kalevassa, Saviolla, Sompiossa ja Ahjossa. Erillispientalojen ja rivitalojen osuus rakennuskannasta on noin 40 %.
Suurin osa asuntokannasta on yksityisessä omistuksessa (59 %). Vuokra-asuntojen osuus
koko asuntokannasta on noin kolmannes (32 %). Asumisoikeusasuntoja on noin 4 %
(2012).
Keravan maapolitiikka
Kunnan maapolitiikka käsittää kunnan maanhankintaan ja kaavojen toteuttamiseen liittyvät
tavoitteet ja toimenpiteet, joilla luodaan edellytykset yhdyskuntien kehittämiselle (MRL 5 a
§).
Maapolitiikka on kaavoituksen ohella peruskeino, jolla kunta luo edellytykset halutun yhdyskuntarakentamisen muodostamiseen. Tavoitteena on huolehtia siitä, että maata on
jatkuvasti saatavissa kohtuuhintaan eri tarkoituksia varten, sopivilta paikoilta ja sopivana
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ajankohtana. Samalla varmistetaan, että kunnan asettamat asumista, elinkeinoja, palveluja
ja ympäristöä koskevat tavoitteet voidaan toteuttaa. Parhaiten tässä onnistutaan, jos kaupunki omistaa suunnittelun kohteena olevat alueet.
Keravan kaupunki omistaa maa-alastaan noin 40 %. Keravalla on vuosikymmenien aikana
noudatettu periaatetta, jonka mukaan kaavoitettavan alueen ensimmäinen asemakaava
laaditaan kaupungin omistamalle maalle.
Yleensä kaupunki hankkii omistukseensa raakamaata. Kaavoituksen jälkeen tontit luovutetaan rakentamiseen joko asuntotuotanto-ohjelman tai elinkeino-ohjelman mukaisesti. Poikkeuksena tästä ovat olleet muun kaavoitettavan maan välittömässä läheisyydessä olevat
pienehköt yksityisten omistamat tai jo rakennetut alueet, jotka ovat kaavoitettu muuta aluetta vastaavalla tavalla.
Keravalla laaditaan maankäyttösopimuksia vuoden 2006 mukaisen maapoliittisen ohjelman mukaisesti. Maankäyttösopimuksia on laadittu asemakaavan muutostilanteissa tai
kiinteistöille, jotka luontevasti liittyvät laajempiin asemakaava-alueisiin. Sopimusten välityksellä maanomistajat sitoutuvat osallistumaan yhdyskuntarakentamisen kustannuksiin
pääsääntöisesti summalla, joka vastaa 50 % asemakaavalla aikaansaatavasta arvonnoususta. (Keravan kaupunki 2006.)
Rakentamisen ohjaus asemakaava-alueiden ulkopuolella
Keravan 1.2.2011 voimaantulleen rakennusjärjestyksen mukaan asemakaavoitetun alueen
ulkopuolinen alue on maankäyttö- ja rakennuslain 16 §:n tarkoittamaa suunnittelutarvealuetta (Kerava 2011). Suunnittelutarvealue voidaan osoittaa myös oikeusvaikutteisessa
yleiskaavassa. Rakennusjärjestyksen tai yleiskaavan määräys alueen osoittamisesta
suunnittelutarvealueeksi on voimassa enintään 10 vuotta kerrallaan. Suoraan MRL 16.1
§:n nojalla suunnittelutarvealueita ovat alueet, joiden käyttöön liittyvien tarpeiden tyydyttämiseksi on syytä ryhtyä erityisiin toimenpiteisiin, kuten teiden, vesijohdon tai viemärin rakentamiseen tai vapaa-ajan alueiden järjestämiseen. Suunnittelutarvealueiden tarkoituksena on saada suunnittelun piiriin sellainen maankäyttö, joka suunnittelemattomana aiheuttaisi taloudellisesti, yhdyskuntarakenteellisesti tai ympäristöllisesti haitallista kehitystä.
Toisaalta tarkoituksena on estää se, että yksittäisten rakennushankkeiden seurauksena
alue muuttuisi suunnittelun kannalta vaihtoehdottomaksi. (ELY 2014.)
Kerava on tiiviisti rakennettu kaupunki, jonka pinta-alasta yli puolet on jo asemakaavoitettua aluetta. Rakentamisen paineet heijastuvat voimakkaasti myös asemakaavan ulkopuolisiin alueisiin ja siksi suunnittelun merkitys korostuu. Rakentaminen tulisikin pääsääntöisesti toteuttaa asemakaavalla. Rakennusjärjestyksen ja oikeusvaikutteisen yleiskaavan
määräyksillä voidaan osaltaan saavuttaa haluttu ohjausvaikutus asemakaava-alueiden
ulkopuoliseen rakentamiseen ja maanomistajien tasapuoliseen kohteluun.
Keravan voimassa olevassa yleiskaavassa on ohjattu asemakaava-alueiden ulkopuolista
rakentamista siten, että yhdyskuntarakenne on pysynyt yhtenäisenä ja maankäytön suun14

nittelu on ollut ennakoivaa ja hallittua. Keravan yleiskaavan päivitystyön yhteydessä (YK6)
rakentamisen ohjauksen periaatteet asemakaava-alueiden ulkopuolisilla alueilla on haluttu
säilyttää pääosin ennallaan. Rakentamisen määrä ja laatu tullaan tulevaisuudessa ratkaisemaan ensisijaisesti asemakaavoituksen välityksellä. Tulevaisuudessa maa-ja metsätalousalueiden (MU-2, MT-2) uudet rakennuspaikat on mahdollisuuksien mukaan sijoitettava
pientaloalueiden (AP) yhteyteen. Viher- ja virkistysalueille osoitettu rakentaminen tulee
olemaan virkistyskäyttöä palvelevaa.
Rakennusluvan myöntäminen suunnittelutarvealueelle edellyttää MRL 137 §:n nojalla
myönnettävää suunnittelutarveratkaisua. Suunnittelutarveratkaisun yhteydessä varmistetaan, että suunniteltu rakentaminen ei aiheuta haittaa kaavoitukselle tai alueiden käytön
muulle järjestämiselle. Se ei myöskään saa aiheuttaa haitallista yhdyskuntakehitystä, eikä
vaikeuttaa erityisten luonnon- tai kulttuuriympäristön arvojen säilymistä eikä heikentää virkistystarpeiden turvaamista (MRL 137.1 §). Vakiintuneen hallintokäytännön mukaan
maanomistajien tasapuolisen kohtelun vaarantumisen on katsottu aiheuttavan (MRL:n
137.1 §:n 1 kohdan mukaisesti) haittaa kaavoitukselle ja alueidenkäytön muulle järjestämiselle. Maanomistajien tasapuolista kohtelua on käytännössä toteutettu noudattamalla niin
sanottua emätilaperiaatetta.
Suunnittelutarveratkaisun ja poikkeamispäätöksen yhteydessä maanomistajien tasapuolisen kohtelun toteutuminen on otettava huomioon lupakäsittelyssä. Tätä varten yleiskaavan
määräyksissä on tarpeen säilyttää nykyinen yleiskaavan määräys tilajaon muodostumisajankohdasta.
Tavallisimmin emäkiinteistötarkastelussa palataan joko rakennuslain voimaantulon ajankohtaan 1.7.1959 tai rakennuslakiin lisättyjen rantakaavasäännösten voimaantuloajankohtaan 15.10.1969. Niitä tiloja, jotka ovat olleet voimassa emätilatarkastelun leikkausajankohtana, kutsutaan emäkiinteistöiksi tai emätiloiksi. Koska tarkastelun leikkausajankohtaa
ei ole määritelty lainsäädännössä vaan menettely tältä osin perustuu kaavoituksessa ja
poikkeamismenettelyssä omaksuttuihin käytäntöihin, myös muita ajankohtia on voitu käyttää.
Keravan voimassa olevassa, 14.6.2004 hyväksytyssä oikeusvaikutteisessa yleiskaavassa
tilajaon leikkausajankohdaksi on määrätty 14.9.1995. Määräyksen mukaan rakennuspaikkojen enimmäismäärä asemakaavan ulkopuolisilla alueilla lasketaan tuolloin voimassa
olleesta tilajaosta. Tämä leikkausajankohta perustuu Keravan ensimmäisten oikeusvaikutteisten osayleiskaavojen hyväksymisajankohtaan (Jokivarren osayleiskaavan ja Viheralueiden yleiskaava). Molemmissa kaavoissa oli jo määräykset rakennuspaikoista ja rakentamisen enimmäismäärästä.
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4.1.2 Suunnitteluratkaisun kuvaus

Keskustatoimintojen alueet
Keskusta-alueita kehitetään toiminnallisesti sekoittuneina kaupan, julkisten palKeskusta-a
veluiden, asumisen ja viheralueiden korkeatasoisena kokonaisuutena.
Keskustatoimintojen aluetta on laajennettu yleiskaavan päivityksen yhteydessä noin 80 hehtaarilla. Keravan yleiskaavassa 2020 (YK3) kerrostaloasumiseen
osoitetut alueet on otettu kaavan päivityksen yhteydessä osaksi keskustatoimintojen aluetta. Yleiskaavan ehdotusvaiheessa keskustan eteläpuolella sijaitsevat KM- ja AK-alueet liitettiin osaksi
keskustatoimintojen aluetta.
Keskustatoimintojen alueen laajentuminen perustuu Uudenmaan 2. vaihemaakuntakaavaan, jossa keskusta-alue on
merkitty tiivistettäväksi alueeksi. Keskustatoiminnot ovat Keravalla keskittyneet
aseman ympäristöön, jonka kehittäminen
täydennysrakentamisen keinoin on kaupunkirakennetta eheyttävää. Keravan
keskusta sijaitsee erinomaisten raideliikenneyhteyksien varrella ja alueen täydennysrakentaminen vähentää asukkaiden henkilöautoriippuvuutta. Laajempi
keskusta-alue mahdollistaa tulevaisuudessa asumisen keskittymisen hyvien
raideliikenneyhteyksien varrelle. Kaavamerkintä (C-2, C-3) myös mahdollistaa
erilaisten keskustatoimintojen sijoittamisen samalle alueelle. Osa keskustaalueen lounaisosasta sijoittuu Finavian
ympäristöluvan liitteen mukaiselle lentomelualueelle.

Kuva 2. Keravan keskusta-alueet (C-2, C-3)
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Näiltä osin kaavamerkintä antaa joustavuutta jatkosuunnitteluun: aluetta voidaan täydennysrakentaa esimerkiksi kaupallisilla palveluilla tai työpaikkarakentamisella, mikäli asuinrakentaminen ei ole alueella mahdollista.
Tulevaisuudessa keskusta-alueen suunnitellaan laajentuvan koilliseen, Tervahaudankadun pohjoispuolelle. Alue on nykyisin teollisuuskäytössä. Asemakaavamuutosten myötä
alue on mahdollista muuttaa osaksi kaupunkimaista keskusta-aluetta. Uudelle keskustaalueelle tullaan jatkosuunnittelun yhteydessä laatimaan asemakaavamuutoksia, joissa
alueen rakenne, toiminnallisuus sekä yhteydet kehitettävälle keskusta-alueelle tarkentuvat.
Uusi keskusta-alue (C-3) sijoittuu kolmen junaraiteen rajaavalle maa-alueille. Alueen liikennejärjestelyjä on tutkittu osana Keravan liikennejärjestelmäsuunnitelmaa 2035 (2014).
Uusi ja kehitettävä keskusta-alue levittäytyvät enintään noin kilometrin säteelle rautatieasemasta. Lyhyiden välimatkojen ansiosta alue on jalankulkuystävällinen ja julkiset kulkuyhteydet ovat erinomaisesti saavutettavissa. Keskustan asuinrakentaminen on pääasiassa
kerrostalovaltaista. Yleiskaavan mitoitusperiaatteiden mukaisesti hyvien julkisten kulkuyhteyksien läheisyyteen on perusteltua osoittaa mahdollisimman tiivistä kaupunkirakennetta.
Rakentamisen aluetehokkuus (eª) vaihtelee 0,5–1,0 välillä asemakaavakohteesta riippuen.
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Kerrostalovaltaiset asuntoalueet (AK)
Kerrostaloalueiden täydennysrakentamisella pyritään kehittämään kaupunkirakennetta tiiviimmäksi, jotta yhä suurempi määrä kaupunkilaisista asuisi
tulevaisuudessa hyvien julkisten kulkuyhteyksien vaikutusalueella. Kaavamääräyksessä on pyritty siihen, että
yleiskaava palvelisi mahdollisimman
joustavasti tulevaisuuden maankäyttötarpeita.
Kerrostaloalueiden (AK-1, AK-2) ohella
merkittävä osa uudesta kerrostalorakentamisesta tulee sijoittumaan keskusta-alueille (C-2, C-3). Kerrostaloalueiden mitoituksen lähtökohtana on toiminut periaate, jonka mukaan keskusta-alueella pyritään tiiviimpään kaupunkirakenteeseen kuin kauempana keskustasta sijaitsevilla alueilla.
Keravan yleiskaavassa nykyisellään
säilyviä kerrostaloalueita (AK-1) on
osoitettu keskustan itäpuolen ja Ahjon
lisäksi Savion alueille. Tulevaisuudessa
näitä alueita on mahdollista täydennysrakentaa erityisesti asemanseutujen
ympäristöissä.

Kuva 3. Keskustan ympäristön kerrostaloalueet

Keskustan luoteispuolelle on osoitettu
kehitettäviä kerrostaloalueita (AK-2).
Näillä alueilla voidaan toteuttaa kaupunkirakenteen tiivistämistä täydennysrakentamisen keinoin. Maantien 148
eteläpuolella sijaitseva Niinikankaan
asuinalue on myös osoitettu täydennysrakennettavaksi
kerrostalovaltaiseksi
asuinalueeksi. Alueella on nykytilanteessa voimassa oleva asemakaava,
jossa alueen pääkäyttötarkoitus on
osoitettu pientalorakentamiselle.
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Niinikankaan rakennettavuuteen ja lentomeluun liittyvistä näkökohdista johtuen alueen
pääkäyttötarkoitus on yleiskaavan päivitystyön yhteydessä muutettu kerrostalorakentamiselle.
Asuntoalueet (A)
Asuntoalueiksi (A) on osoitettu kaikki ne alueet, joiden talotyyppijakauma on tarkoitettu
monipuoliseksi. Asuntoalueet voivat sisältää niin pien-, kerros-, kuin rivitaloja.
Jatkosuunnittelun yhteydessä tarkentuu, minkälaiseksi asuntoalueiden sisäinen rakenne
muodostuu.

Nykyisellään säilyvät alueet (A-1)
Yleiskaavassa nykyisellään säilyvät asuntoalueet (A-1) sijoittuvat Ahjoon rautatien välittömään läheisyyteen. Alueen talojakauma on nykyisellään monipuolinen. Alueella on sekä
pientalo- että kerrostaloasumista, eikä alueelle tarvitse toteuttaa tulevaisuudessa merkittäviä muutostöitä tai muita laaja-alaisia täydennysrakentamishankkeita.
Saviolla sijaitseva Tehtaanmäen asemakaavamuutos hyväksyttiin vuonna 2015. Alue on
osoitettu nykyisellään säilyväksi alueeksi. Radan länsipuolella sijaitseva Savion keskustaalue on myös osoitettu samalla merkinnällä. Näille alueille ei ole lähitulevaisuudessa tarvetta osoittaa vähäisen täydennysrakentamisen lisäksi muuta maankäyttöä.
Kehitettävät asuntoalueet (A-2)
Kehitettäväksi asuntoalueeksi (A-2) on yleiskaavassa osoitettu keskusta-alueen koillispuolelle sijoittuva alue. Alue on nykyisellään vanhaa erillispientaloaluetta, jonka uudistaminen
tulee ajankohtaiseksi seuraavien vuosikymmenten aikana. Asuntoalueen sijaitessa lähellä
keskusta-aluetta ja hyviä julkisia kulkuyhteyksiä, on aluetta mahdollista tiivistää laadukkaasti toteutetuksi rivi- tai kerrostaloalueeksi. Alueen yksityiskohtaisempi suunnittelu ratkaistaan asemakaavasuunnittelun yhteydessä.
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Uudet ja olennaisesti muuttuvat asuntoalueet (A-3)
Uudet ja olennaisesti muuttuvat asuntoalueet (A-3 tai A-3/t) ovat Keravan
yleiskaavassa osoitettu Ahjon ja Kytömaan alueelle.
Ahjoon osoitetut uudet asuntoalueet
(A-3/t) ovat täydennysrakentamishankkeita, joissa uusi asuinrakentaminen toteutetaan jo olemassa olevaan kaupunkirakenteeseen. Terästien ympäristö toimii nykyisin pienteollisuuden käytössä, mutta sen lähialueet ovat jo nyt asuinkäytössä. Terästiellä on voimassa oleva asemakaava,
jossa alueen pääkäyttötarkoitus on
osoitettu teollisuustoiminnoille. Asuintoimintojen sijoittaminen alueelle vaatii
asemakaavan muutoksen laatimisen
alueelle.
Terästien ympäristön osoittaminen
asuinkäyttöön on nähty tärkeäksi kahdesta syystä:
1. Uudenmaan 2. vaihemaakuntakaavassa Ahjon alue on osoitettu
tiivistettäväksi alueeksi. Maakuntakaava ohjaa kaavahierarkian mukaisesti yleiskaavoitusta ja sen ohjausvaikutus on huomioitava yleiskaavan laadinnassa.

Kuva 4. Ahjon nykyisellään säilyvät ja uudet asuntoalueet

2. Vuonna 2015 valmistui Kerava–
Nikkilä -radan tarveselvitys (HSL
2015). Selvityksessä tarkasteltiin
edellytyksiä käynnistää henkilöliikenne Kerava–Nikkilä rataosuudella. Mikäli Ahjossa aloitetaan tulevaisuudessa henkilöliikenne, on tilanteeseen varauduttava kaavallisesti varaamalla sinne riittävästi tilaa asuinrakentamiselle.
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Ahjon asemanseudun tiivistämisen
myötä tulevaisuudessa yhä suurempi
osa väestöstä pystyy hyödyntämään
julkisia kulkuneuvoja päivittäisissä
työ- ja vapaa-ajan matkoissaan.

Kytömaalle ja Ylikeravalle osoitetut
asuntoalueet (A-3) tullaan toteuttamaan ennestään asemakaavoittamattomalle peltoalueelle. Toteutuessaan alueet täydentävät ympärillä
olevaa kaupunkirakennetta. Rakentamisen aluetehokkuuden suuruusluokka vaihtelee A-3 -alueilla (eª) 0,2
– 0,4 välillä. Mikäli uusi Kytömaan
seisake toteutetaan, vaikuttaa se
rakentamisen tehokkuuteen seisakkeen ympäristössä. Jatkosuunnittelun yhteydessä ratkaistaan, minkälaiseksi alueen talotyyppirakenne ja
identiteetti muodostuvat.

Terästien muuttuminen asuinkäyttöön tulee todennäköisesti tapahtumaan hiljalleen. Alueen yritystoiminta
on nykyisin vireää, ja suurin osa toimijoista aikoo jatkaa toimintaansa
tulevaisuudessakin.
Henkilöliikenteen aloittaminen Kerava–Nikkilä radalla ei tule tapahtumaan suunnittelukauden alkupuolella. Alueen
muuttuminen asuinkäyttöön eteneekin toteutuvien maakauppojen ja alueen toimijoiden aktiivisuuden mukaan. Tietyt osat Terästien ympäristöstä voivat siirtyä nopeastikin asuinkäyttöön, mikäli alueen maanomistajat haluavat kehittää kiinteistöjään
asuntorakentamiskäyttöön.
Terästielle osoitettu kaavamerkintä
A-3/t eroaa muista asuntoaluemerkinnöistä siinä, että alueelle voi toteuttaa asuintoimintojen kanssa yhteensopivaa pienimuotoista teollisuustoimintaa. Niin kauan kuin alueella on voimassa nykyinen voimassa oleva asemakaava voi teollisuusja yritystoiminta jatkua entisellään.
Mikäli alueelle tullaan laatimaan uusi
asemakaava, on alueelle jatkosuunnittelun yhteydessä mahdollista sijoittaa asuintotoimintojen kanssa yhteensopivaa pienimuotoista teollista
toimintaa. Ahjossa rakentamisen
aluetehokkuudeksi on osoitettu (eª)
0,4–0,7 riippuen asemakaavoitettavasta kohteesta.
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Uudet ja olennaisesti muuttuvat asuntoalueet (A-4)
Kytömaantien varteen on osoitettu
kaksi asuntoaluetta (A-4). Alueet sijaitsevat pääradan itäpuolella, ennestään asemakaavoittamattomalla alueella. Tulevaisuudessa alueet täydentävät uutta keskusta-aluetta,
ja ne voiq
daan toteuttaa eteläosistaan tiiviimpinä, keskustamaisina asuinkeskittyminä.
Lapilan, Heikkilän ja Jaakkolan asuntoalueille on osoitettu A-4 -merkintä.
Erityisesti Lapilassa ja Heikkilässä
rakentaminen tulee olemaan tiiviimpää
kuin Ylikeravan pohjoisosissa A-3 alueilla. Jaakkolan asuntoalueella sijaitsee nykyisin koulu. Uuden yhtenäiskoulun valmistuessa nykyisen Lapilan toimipisteen alueelle, voidaan
Jaakkolan toimipisteen toiminnot lopettaa. Tulevaisuudessa Jaakkolan
A-4 -alueelle on mahdollista osoittaa
monipuolista asuntorakentamista.
Asuntoalueiden (A-4) rakentamisen
aluetehokkuuden suuruusluokaksi on
yleiskaavassa määritelty (eª) 0,4–0,7.
Lähempänä keskustaa sijaitsevat
asuntoalueet on mahdollista toteuttaa
tiiviimpinä kerrostalovaltaisina alueina,
kun taas pohjoisempana rakentaminen tulee olemaan väljempää.

Kuva 5. Ylikeravan uudet asuntoalueet

Pientaloalueet (AP)
Valtaosa pientaloalueista sijaitsee
vanhan Lahdentien (mt 140) länsipuolella. Noin 35 % Keravan asuntokannasta on erillispientaloja tai rivi- ja ketjutaloja.
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Keravan yleiskaavan (YK6) päivityksessä aivan uusia pientaloalueita on osoitettu vain
kolmelle alueelle: Levonmäkeen, Pihkaniitynkadun pohjoisosaan sekä Keravan vankilan
pelloille. Muut uudet ja olennaisesti muuttuvat pientaloalueet ovat jo Keravan yleiskaavassa 2020 (YK3) olleet osoitettuina kyseiseen käyttöön. Näihin alueisiin kuuluvat mm. Kaskelan ja Kytömaan pientaloalueet. Edellä mainittuja pientaloalueita ei ole vielä asemakaavoitettu, joten ne ovat myös yleiskaavan päivitykseen merkitty uusina ja kehitettävinä alueina.
Tosiasiallisesti alueiden toteutusmahdollisuudet ovat yleiskaavatasolla tutkittu jo edellisen
yleiskaavaprosessin (YK3) yhteydessä.

Nykyisellään säilyvät alueet (AP-1)
Nykyisellään säilyviä pientaloalueita (AP-1) on osoitettu Keravan lähes kaikkiin osiin. Näille
alueille ei ole tarvetta tehdä merkittäviä muutostoimenpiteitä. Tapauskohtaisesti harkiten
tietyillä alueilla voi kuitenkin tulla kyseeseen täydennysrakentaminen.
Nykyisellään säilyvät pientaloalueet (AP-1) on osoitettu Jokivarteen ja Jokivarren risteysalueelle (mt 140 ja mt 148 risteysalue). Alueet ovat asemakaavoittamattomia ja niiden täydennysrakentaminen ratkaistaan suunnittelutarveratkaisujen välityksellä. Alueet sijaitsevat
erillään muusta yhdyskuntarakenteesta, jonka lisäksi ne sijaitsevat melualueella. Tulevaisuudessa alueet säilyvät nykyisenlaisina kylämäisinä haja-asutusalueina.
Kehitettävät pientaloalueet (AP-2)
Laajimmat kehitettävät pientaloalueet on osoitettu Kurkelan, Kalevan, Sompion ja Killan
alueille. Kurkelan ja Kalevan täydennysrakentamisalueille voidaan tontteja lohkomalla rakentaa lisää pientaloasuntoja. Myös Sompiossa pientaloaluetta voidaan tiivistää täydennysrakentamisen keinoin.
Kaskelantien länsipuolella sijaitsevat kehitettävät pientaloalueet (AP-2) ovat yksityisessä
omistuksessa olevia asemakaavoittamattomia alueita. Tulevaisuudessa alueelle on mahdollista laatia asemakaava, jossa määritellään tarkemmin, minkälaisiksi alueiden asuinrakenne tulee muodostumaan. Suomen ympäristökeskuksen (SYKE) tulva-aineisto ei kata
Kaskelan aluetta, vaan alueen tulvakartoitus perustuu Ramboll Oy:n aineistoon. Kaskelan
AP-2 -alueet sijaitsevat Keravanjoen tulva-alueen läheisyydessä, jonka vuoksi asemakaavoituksen yhteydessä alueiden toteuttamismahdollisuudet on tutkittava yksityiskohtaisemmin. Kehitettävien pientaloalueiden rakentamisen aluetehokkuus vaihtelee (eª) 0,1–0,2
välillä.
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Uudet pientaloalueet (AP-3)
Yleiskaavaehdotuksessa on osoitettu yhteensä viidelle alueelle uusia ja olennaisesti muuttuvia pientaloalueita (AP-3). Kaskelan ja Kytömaan pientalorajaukset ovat olleet aluevarauksina olemassa jo aiemmassa Keravan yleiskaavassa (YK3). Näille alueille ei vielä ole
toteutettu asemakaavahankkeita, joten ne ovat merkitty myös tähän yleiskaavaan uusiksi
alueiksi (AP-3).
Yhteensä kolmelle uudelle alueelle on osoitettu pientalorakentamista, jotka eivät ole olleet
mukana voimassa olevassa Keravan yleiskaavassa 2020 (YK3). Uudet pientaloalueet sijoittuvat Pihkaniitynkadun pohjoispuolelle Vironmäkeen, Levonmäkeen sekä Keravan vankilan pellolle.
Vankilan pellot ovat osoitettu asumisen reservialueeksi, joiden toteutus riippuu alueen yleisestä kehittymisestä asuinkäyttöön. Niin kauan kuin Keravan vankilan toiminta jatkuu nykyisenlaisena, ei alueelle ole tarkoituksenmukaista osoittaa uutta pientaloaluetta. Keravan
vankilan kehittyminen asuinkäyttöön on myös liitoksissa Kaskelan pohjoisosien kehittämiseen sekä Tuusulan Ristikydön toteutumiseen. Yhdyskuntarakenteellisesti sekä liikenteellisesti tarkastellen Ristikydön ja Keravan vankilan peltojen alueiden toteutus samanaikaisesti tuottaa parhaan lopputuloksen. Toteutuessaan vankilan alueen rakentamisen
aluetehokkuus jää todennäköisesti maltilliseksi maisemallisten ja kulttuurihistoriallisten
arvojen vuoksi (eª = 0,1–0,2).
Levonmäen alueesta kehitetään tulevaisuudessa viihtyisää pientaloaluetta, joka täydentää
Ahjon muuta asuinrakennetta. Alueen jatkosuunnittelu käynnistetään, kun alueen voimassa oleva vuokrasopimus päättyy 2030-luvulla. Levonmäen rakentamisen aluetehokkuus
sijoittuu (eª) 0,2–0,4 välille.
Pihkaniitynkadun pohjoispuolelle sijoittuvan pientaloalueen tarkoitus on täydentää olemassa olevaa pientaloaluetta. Jatkosuunnittelun edellytys on, että alueen polkuverkosto suunnitellaan uudelleen, jonka myötä turvataan laadukkaiden ulkoilu- ja virkistysreittien riittävyys. Pihkaniitynkadun pohjoispuolisen pientaloalueen aluetehokkuuden suuruusluokka
sijoittuu (eª) 0,2–0,4 välille.

Yhdyskuntarakenteen laajenemissuunta
Ollilanlaakson alueelle on Keravan yleiskaavassa osoitettu yhdyskuntarakenteen laajenemissuunnan osoittava nuoli. Merkinnällä osoitetaan yhdyskunnan pitkän aikavälin tavoitteellinen laajenemissuunta. Ollilanlaakson osoittaminen asuinkäyttöön edellyttää joko
osayleiskaavan laatimista alueelle tai sellaista asemakaavaa, jossa vaikutukset on tarkasteltu yleiskaavatasoisesti.
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4.1.3 Vaikutukset alue- ja yhdyskuntarakenteeseen
Yleiskaavalla sovitetaan yhteen asuin-, palvelu- ja yritysalueet kaupungin viheralueverkoston kanssa. Yleiskaavassa ei osoiteta yhdyskuntarakenteesta irrallaan olevia uusia asuinalueita. Uudet ja kehitettävät asuinalueet joko täydentävät tai ovat osa nykyistä kaupunkirakennetta. Yleiskaavan periaatteet tukevat eheytyvän ja eri toimintoja yhdistävän alue- ja
yhdyskuntarakenteen muodostumista.
Yleiskaavan mahdollistamasta väestönkasvusta noin puolet sijoittuu Keravan ja Savion
asemien vaikutusalueille. Myös tiivistyvät Kalevan ja Ahjon alueet saadaan hyvien raideliikenneyhteyksien piiriin järjestämällä linja-autoilla syöttöliikenneyhteydet Keravan asemalle. Ahjon tilanne paranee entisestään, mikäli Kerava-Nikkilä -radan henkilöliikennöinti
käynnistyy. Vahvoilta asuinrakentamisen kasvualueilta Kytömaalta ja Kaskelasta sekä pitkällä aikavälillä kehittyvältä Keravan vankilan alueelta on suhteellisen pitkät etäisyydet Keravan keskustaan ja rautatieasemille. Näillä alueilla asukkaiden liikkuminen tulee todennäköisesti tukeutumaan muuta Keravaa enemmän henkilöautoliikenteeseen. Kytömaan liittyminen hyvien raideliikenneyhteyksien piiriin on toistaiseksi epävarmaa. Yleiskaavassa
alueelle on osoitettu Kytömaanseisake. Seisakkeen toteutuessa alueella on mahdollista
aloittaa henkilöliikennöinti.
Uusia ja kehitettäviä työpaikka-alueita (TP-2, TP-3) on osoitettu eri puolille Keravaa. Tämä
tukee erityyppisten yritysten mahdollisuuksia löytää sopivia toimipaikkoja. Työpaikkaalueet painottuvat Alikeravan, vanhan Lahdentien ja Kytömaantien varteen. Valtaosa työpaikka-alueista sijoittuu jo ennestään työpaikkavaltaisille alueille hyvien liikenneyhteyksien
varrelle. Keravan eteläosan Lahdentien varren työpaikka-alueet tukevat lähialueelle sijoittuvien kauppojen toimintaa (KM-2, KM-3). (Sweco 2016.)
Kaupallisten palveluiden alueet
Yleiskaavan mukainen kaupan kehittyminen parantaa Keravan kaupallista asemaa. Se ei
kuitenkaan vaikuta haitallisesti Keski-Uudenmaan kuntien välisiin suhteisiin, eikä muuta
Keravan asemaa keskusverkostossa. Keravan yleiskaavan kaupallisten palveluiden alueiden mitoitus perustuu 2. vaihemaakuntakaavaan.
Uudenmaan vähittäiskaupan suuryksiköiden osalta Keravan liiketilarakentamisen määrä ei
ole seudullisesti ongelmallinen. Kokonaisuutta hallitaan 2. vaihemaakuntakaavaan perustuvilla kaupan ratkaisuilla. Keravan kaupallinen kehittyminen ei vaikuta merkittävästi Järvenpäähän ja Hyrylään. Näiden alueiden kaupallinen asema on jo nykytilanteessa vahva.
Suuryksiköt eivät myöskään vaikuta merkittävästi lähialueidensa pienempiin keskuksiin.
Niistä asioidaan suuressa keskuksessa joka tapauksessa, jos tarjonta on monipuolisempaa kuin omassa keskuksessa. (Sweco 2016.)
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Yleiskaavan kaupallisten palveluiden alueet tuovat tilaa vaativan erikoiskaupan palveluja
lähemmäksi keravalaisia asiakkaita. Samalla ne vähentävät asiointiliikennettä, koska
kauppamatkat voivat suuntautua entistä useammin Keravalle muiden pääkaupunkiseudun
myymälöiden sijaan. Asiointimatkojen lyhentymisen myötä vähenevät myös liikenne- ja
ympäristöhaitat.
Keravanportin ympäristö on Uudenmaan 2. vaihemaakuntakaavassa varattu vähittäiskaupan suuryksikön käyttöön. Alueen laskennalliseksi kokonaismitoitukseksi on määritelty
75 000 k–m². Ennen vuotta 2012 (poikkileikkausvuosi) KM-2 -alueeseen on maakuntakaavan laskennallisesta mitoituksesta käytetty yhteensä 22 600 k–m². Niin sanotuksi ”uudeksi”
toteutettavaksi kerrosneliömetrimääräksi jää 52 400 kerrosneliömetriä.
Kaupallisten palveluiden alueille tulee sijoittumaan yhteensä enintään 52 400 k–m² ”uutta”
kaupan liiketilaa. Liitteissä 27 ja 28 on esitetty kaupallisten palveluiden nykytila ja KMalueiden kokonaismitoitus osa-alueittain. Uudenmaan 2. vaihemaakuntakaavaa varten
tehdyssä Kaupan palveluverkon mitoittaminen ja vaikutusten arviointi -selvityksessä on
Keravalle osoitettu keskustan ulkopuolisten alueiden liiketilan lisätarpeeksi yli 60 000 k–
m². Selvityksen perusteella keskusta-alueen ja vähittäiskaupan suuryksikköalueen ulkopuolella olevien alueiden vähittäiskaupan kehittämiseen jää noin 14 000 k–m².
Yleiskaavan mahdollistama väestönlisäys keskustassa tukee kaupan toimintaedellytyksiä
ja mahdollistaa keskustan monipuolisen kehittymisen. Urban Zone -vyöhyketarkastelussa
yleiskaavan KM-2 -alue sijoittuu yhdyskuntarakenteen kehittymisen kannalta myönteiselle
jalankulkuvyöhykkeelle. KM-2 -alueen ja Keravan keskustan välinen alue on paikallista
kaupan aluetta, joten alue on kiinteä osa nykyistä taajamarakennetta. KM-3 -alue on keskustan reunavyöhykettä ja autovyöhykettä. Alueelle on kuitenkin jo toimivat kevyenliikenteen yhteydet. Alueiden toteutuessa myös joukkoliikenteen palvelutasoa on mahdollista
nostaa. (Sweco 2016.)
Suunnittelusuositukset ja haitallisten vaikutusten lieventämistoimenpiteet
Keravan yleiskaava tukee eheytyvän alue- ja yhdyskuntarakenteen muodostumista ja
mahdollistaa kasvihuonekaasupäästöjä vähentävän kehityksen. Uudet asuinalueet sijoittuvat olemassa olevan yhdyskuntarakenteen yhteyteen. Myös kaupallisten palveluiden alueiden osoittamisella jalankulkuvyöhykkeen läheisyyteen vähennetään yksityisautoiluun
perustuvaa liikkumista.
Kaupungin asettamien tavoitteiden mukaisesti yleiskaavaratkaisulla mahdollistetaan monipuolinen asuntokanta Keravan alueella. Tulevaisuudessa Keravaa tullaan täydennysrakentamaan niin kerrostalo-, omakotitalo- kuin rivitalorakentamisella. Monipuolisten asumisratkaisujen kautta huomioidaan eri elämäntilanteissa olevien asukkaiden asumispreferenssit. Näillä toimenpiteillä vahvistetaan myös Keravan kaupungin vetovoimaa.
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Kaskelan ja Keravan vankilan alueiden toteuttaminen lähivuosien aikana hajauttaisi kaupunkirakennetta. Alueet sijaitsevat verrattain kaukana olemassa olevasta kaupunkirakenteesta. Alueilla tukeuduttaisiin muita alueita todennäköisemmin yksityisautoiluun, koska
toimivat julkiset kulkuyhteydet puuttuvat alueilta nykytilanteessa. Keravan vankilan alue on
osoitettu asumisen reservialueeksi, joten sen toteutuminen tapahtuu muiden asuinalueiden
toteuttamisen jälkeen. Vankilan alueen toteuttaminen on suositeltavaa toteuttaa samanaikaisesti Kaskelan pohjoisosien kehittämisen sekä Tuusulan Ristikydön rakentamisen
kanssa. Alueiden samanaikainen toteuttaminen hyödyttäisi kaikkia alueita niin yhdyskuntarakenteellisesti kuin liikenteellisesti. Myös Kaskelan vaiheittainen toteutus mahdollistaisi
joukkoliikenteen kehittämisen alueelle (Kytömaan seisake ja linja-autoliikenteen kehittäminen Kaskelaan) ja tuottaisi yhdyskuntarakenteellisesti kestävää kehitystä.
Yleiskaavan mahdollisia haitallisia vaikutuksia voidaan lieventää edistämällä joukkoliikenteen kehittymismahdollisuuksia. Joukkoliikenteen kehittäminen koskee erityisesti Kalevaa,
Kytömaata ja Kaskelaa. Haitallisia vaikutuksia voidaan myös lieventää alueiden tarkoituksenmukaisella rakentamisen vaiheistuksella. Kaskelassa ja Keravan vankilan alueella rakentamisen ajoittaminen ympäröivän yhdyskuntarakenteen kehittymiseen lieventää merkittävästi haitallisia vaikutuksia. (Sweco 2016.)
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4.2 LIIKENNE

4.2.1 Nykytila
Pääväylät ja kokoojakadut
Keravan vahvuuksina ovat sen sijainti pääkaupunkiseudun läheisyydessä sekä toimivat
valtakunnalliset ja seudulliset liikenneyhteydet. Kerava sijaitsee noin 30 kilometrin
etäisyydellä Helsingistä, ja se on osa kasvavaa metropolialuetta. Keravan ydinkeskustan
katuverkon pääväylät muodostavat kompaktin kehän kävelykadun ja aseman ympärille.
Olemassa oleva tiivis kaupunkirakenne luo erinomaiset edellytykset kestävän
yhdyskuntarakenteen ja liikkumisen toteuttamiseksi.
Päärata, Lahden moottoritie (vt 4) sekä vanha Lahdentie (mt 140) muodostavat pohjoiseteläsuuntaiset ajoneuvo- ja raideliikenteen pääväylät. Tärkeimpänä poikittaisväylänä itälänsisuunnassa toimii Keravantie (mt 148).
Vuonna 2015 aloitettiin Keravantien (mt
148) perusparannushanke, jonka tarkoitus on valmistua vuonna 2016. Parannushankkeessa maantietä parannetaan
lisäkaistoilla ja liittymäjärjestelyitä sujuvoittamalla.
Alueelliset kokoojakadut johtavat Keravalta Sipooseen, Tuusulaan ja Vantaalle.
Näihin kokoojakatuihin lukeutuvat Porvoontie, Kaskelantie, Tuusulantie, Saviontie ja Koivikontie.
Paikalliset kokoojakadut kulkevat kaupunginosien läpi.
Keravan keskustan ympäri kulkevat Sibeliuksentie, Sampolankatu, Asemansilta, Asemantie ja Paasikivenkatu muodostavat ajoneuvoliikenteen kehän kävelykadun ja aseman ympärille. (Sito
2014.)

Kuva 6. Keravan katuverkon hierarkia
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Kevyenliikenteen väylät
Valtaosa Keravan asutuksesta sijaitsee alle kolmen kilometrin etäisyydellä keskustasta
lukuun ottamatta aivan eteläisimpiä ja pohjoisimpia osia.
Palvelujen saavutettavuus suhteellisen lyhyessä ajassa luo hyvät edellytykset pyöräilyn
kehittämiselle. Keravalla alle kilometrin mittaisilla matkoilla kävely ja pyöräily ovatkin merkittävimmät kulkutavat. Tämän jälkeen henkilöauton käyttö kuitenkin kasvattaa osuuttaan,
ja 1–2 kilometrin matkoista noin 50 % tehdään autolla. Erityisesti näillä matkoilla kävelyn
jjj
ja pyöräilyn lisäämiseen on huomattavaa potentiaalia.

Keravan lyhyet etäisyydet ja
tiivis kaupunkirakenne luovat
hyvät edellytykset kävelyn ja
pyöräilyn
edistämiselle.
Pyöräteitä ja muita kevyenliikenteen väyliä on Keravalla
yhteensä noin 100 kilometriä.
Keravan pyörätieverkosto on
osa
valtakunnallista
pyöräilyreitistöä. (Sito 2014.)
Kevyenliikenteenverkko kattaa
koko kaupungin ja pyörällä
pääsee
helposti
paikasta
toiseen. Seudullisia yhteyspuutteita kuitenkin esiintyy.
Keravalaiset
tekevät
yli
kolmasosan matkoistaan jalan
tai pyörällä. Pyöräilyn ja
kävelyn osuutta on arvioitu
vuonna
2016
Keravan
kaupungin toimesta. Pyöräilyn
osuudeksi arvioitiin noin 12 %
ja kävelyn osuudeksi noin 26 %
kaikista matkoista.
Keravalla kävelyn osuus on
korkeimmillaan
ostosja
asiointimatkoilla sekä vapaaajanmatkoilla.
Pyöräily
on
puolestaan suosituinta työ- ja
opiskelumatkoilla sekä vapaaajanmatkoilla. (Sito 2014.)

Kuva 7. Keravan kevyenliikenteen väylät
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Liikenteen painopistealueet ja keravalaisten liikkumistottumukset
Keravalla henkilöautotiheys eli
autojen määrä suhteessa asukasmäärään on 482 autoa per
1000 asukasta.
Autotiheys on Uudenmaan maakunnan kolmanneksi alhaisin
Helsingin ja Kauniaisten jälkeen.
Autottomien kotitalouksien osuus
oli vuonna 2008 Keravalla noin
33 %.
Autottomien kotitalouksien osuus
on kymmenessä vuodessa laskenut kolme prosenttiyksikköä.
Saman
aikajakson
aikana
kahden tai useamman auton
kotitalouksien osuus on kuitenkin
noussut neljä prosenttia, ja
vuonna 2008 lukema oli 19 %.
(Sito 2014.)
Samanlainen trendi on ollut nähtävissä Keravan lisäksi myös
muissa pääkaupunkiseudun ulkopuolisissa
HSL:n jäsenkunn
nissa (ajanjaksolla 2008–2012).

Kuva 8. Tie- ja katuverkon nykyiset liikennemäärät

Yksittäisten matkojen määrällä
mitattuna henkilöautolla tehtävät
matkat ovat lisääntyneet vuosina
2008–2012.
Henkilöautojen osuus tehdyistä
matkoista on kasvanut 44
prosentista 46 prosenttiin.
Joukkoliikenteellä
tehtyjen
matkojen määrä on kasvanut
vain hieman, ja joukkoliikenteen
osuus matkoista on pysynyt
samalla
tasolla,
noin
14
prosentissa.
Vuonna
2012
matkoista yli kolmasosa tehtiin
jalan tai pyörällä (kävely noin 28
% ja pyöräily noin 11 %).
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Vuonna 2012 kehyskunnista vähiten autonkäyttäjiä oli Keravalla sekä muissa
radanvarsikunnissa (Järvenpää, Kirkkonummi, Hyvinkää ja Mäntsälä). (Sito 2014.)
Keravan kokonaisliikkumistavoista suurimpana kulkumuotona on henkilöautoliikenne. Noin
48 % kaikista matkoista tehdään henkilöautolla. Toiseksi suurimpana kulkumuotona on
kävely, jonka osuus on noin 27 %. Noin 10 % keravalaisista pyöräilee, ja noin 14 %
käyttää pääasiallisena kulkumuotona joukkoliikennettä.
Kävellen Keravan asemille sisäisistä matkoista ja liittymämatkoista tehdään noin 42 %.
Toiseksi eniten sisäisiä matkoja tehdään autoillen, jonka osuus on noin 37 %. Pyöräilyn ja
joukkoliikenteen osuus on noin 20%, josta joukkoliikenteen osuus on vain 4 prosenttiyksikköä. Joukkoliikenteen alhaista osuutta selittää matkojen lyhyys. Kahden kilometrin pituisilla
sisäisillä matkoilla joukkoliikenteen osuus nousee vajaaseen 20 % , mutta sen osuus kokonaismatkamäärästä on niin pieni, että joukkoliikenteen merkitys jää vähäiseksi.
Nykytilanteessa tie- ja katuverkko ruuhkautuu ajoittain Keravantien (mt 148) ja
Alikeravantien liikennevalo-ohjatussa liittymässä, Keravantien (mt 148) ja Lahdentien (mt
140) liikennevalo-ohjatussa liittymässä sekä Keravantien (mt 148) ja Lahden moottoritien
eritasoliittymän ramppien liittymissä. (Sito 2014.) Edellä mainitun, vuonna 2016 valmistuvan Keravantien perusparannushankkeen yksi tavoite on vähentää tätä ruuhkautumista
uusilla liittymäjärjestelyillä.
Katuverkolla voidaan katsoa olevan ylikuormitusta erityisesti Porvoonkadulla, jossa vilkas
autoliikenne (vilkkaimmillaan 8500 autoa/vrk) aiheuttaa häiriöitä ja turvallisuusongelmia
asutukselle. Raskasta liikennettä on erityisen paljon Alikeravan ja Myllynummen alueilla
sekä Tervahaudankadun alueella. (Sito 2014.)
Liityntäpysäköinti
Keravan asemalla on 464 liityntäpysäköintipaikkaa. Myös Tapulikadun 70 kadunvarsipaikkaa käytetään yleisesti liityntäpysäköintiin. Liityntäpysäköintipaikoilla ei ole aikarajoitusta.
Pysäköintipaikkojen käyttöaste on korkea, ja arkisin kaikki paikat ovat useimmiten käytössä. Pysäköityjen autojen rekisteritietojen perusteella tehdyssä selvityksessä todettiin, että
noin 500 pysäköidyn auton haltijasta 56 % oli Keravalta. Vastaavasti pysäköijistä 18 % oli
Tuusulasta, 18 % Sipoosta, 3 % Pornaisista ja 2 % oli muita pysäköijiä. (Liityntäpysäköintiselvitys HSL, 2016).
Savion asemalla liityntäpysäköintipaikkoja on 25. Aseman itäpuolella on asemakaavassa
osoitettuja tilavarauksia liityntäpysäköintipaikoille, mutta niitä ei ole toteutettu. Nopeat junat
eivät pysähdy Savion asemalla, minkä vuoksi kauempaa asemalle tulevien liityntäpysäköinti keskittyy Keravan keskustaan, mitä tukevat myös sujuvammat liikenneyhteydet.
(Sito 2014.)
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4.2.2 Suunnitteluratkaisun kuvaus
Helsingin seudun liikennejärjestelmäsuunnitelma ja Keravan liikennejärjestelmäsuunnitelma
Helsingin seudun liikennejärjestelmäsuunnitelma (HLJ 2015) on pitkän aikavälin strateginen suunnitelma, joka on laadittu palvelemaan pääkaupunkiseudun kaupunkeja sekä pääkaupunkiseudun vaikutusalueella sijaitsevia KUUMA-kuntia. Keravan liikennejärjestelmäsuunnitelma 2035 sekä sen lisätyöt on laadittu suhteessa HLJ 2015 -suunnitelmaan.
HLJ 2015 -strategian linjauksilla ja toimenpiteillä vastataan tehokkaasti seudun eri osien
haasteisiin rahoitusmahdollisuuksien raameissa. Toimenpiteitä kohdennetaan ensisijaisesti siten, että ne tukevat alueiden tiivistymistä. Toimenpiteet tukevat seudun maankäyttösuunnitelman mukaista kehittämistä, jossa rakentaminen painotetaan ensisijaisesti seudun
laajaan pääkeskukseen sekä nykyisiin ja toteutumassa oleviin raidekäytäviin.
HLJ 2015 -suunnitelman vaikutus näkyy keskeisimmin Keravan liikennejärjestelmässä
suunniteltuina investointihankkeina. Yleiskaavatyötä varten laaditussa Keravan liikennejärjestelmäsuunnitelma 2035 -selvityksessä tavoitteena on ollut ottaa huomioon myös naapurikuntien maankäytön ja liikenneverkon kehittämishankkeet.
HLJ 2015:ssä kaudelle 2015–2025 on osoitettu Keravantien (mt 148) parantaminen sekä
pääradan lisäraiteiden rakentaminen. Kerava–Nikkilä -radan henkilöliikennöinnin aloittaminen on osoitettu kaudelle 2026–2040. HLJ 2015 -suunnitelman mukaiset investointihankkeet ovat mukana myös Keravan liikennejärjestelmäsuunnitelmassa.
Uusi maankäyttö ja raideliikennevaraukset
Tulevaisuudessa väestönkasvun painopiste sijoittuu keskustatoimintojen alueelle. Keskustaan arvioidaan maankäytön tiivistyessä sijoittuvan noin 3000 uutta asukasta. Vahvoja
asuinrakentamisen kasvualueita ovat myös Ylikeravan eteläosa ja Jaakkolan asuinalueet
(A-4), jossa väestömäärän on arvioitu kasvavan yhteensä noin 2000 asukkaalla. Ylikeravan pohjoisosassa kasvupotentiaalia on noin 1500 asukkaalle. Ahjon alueelle on osoitettu
runsaasti uutta asumista. Terästien ympäristön täydennysrakentamishankkeet mahdollistavat alueen kasvun noin 1800 asukkaalla.
Palvelualojen työpaikat ovat sijoittuneet Keravan keskustan ympäristöön. Työpaikkaalueiden kehittyminen ja uusien alueiden syntyminen painottuu Alikeravan alueelle sekä
vanhan Lahdentien (mt 140) ja Kytömaantien varteen.
Yleiskaavan mukaisesta väestönkasvusta yli puolet sijoittuu Keravan aseman välittömälle
vaikutusalueelle, hyvien raideliikenneyhteyksien piiriin. Tiivistyviltä Kalevan ja Ahjon alueilta voidaan ylläpitää nykyiseen tapaan syöttöliikenneyhteyksiä linja-autoliikenteellä Keravan
asemalle. Pitkällä aikavälillä myös Ahjon alue saattaa tulla parempien raideliikenneyhteyksien piiriin, mikäli Kerava-Nikkilä -radalla käynnistyy suunniteltu henkilöliikennöinti. Näin
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ollen asukkailla on hyvät edellytykset käyttää päivittäiseen liikkumiseen kävelyä, pyöräilyä
ja joukkoliikennettä, eivätkä liikkumismahdollisuudet ole riippuvaisia henkilöauton käytöstä.
Uudenmaan liiton ja Uudenmaan kuntien järjestämään Elias – Elinvoimaa asemanseuduille -projektissa tehtyjen paikkatietotarkasteluiden pohjalta nähtiin, että kaikki tulevaisuudessa asemakaavoitettavat alueet tulevat sijaitsemaan 15 minuutin polkupyörävyöhykkeen
sisäpuolella. Keravan osalta vyöhykkeiden keskipisteinä olivat Savion ja Keravan asemat.
Maankäytön kasvu Ylikeravan pohjoisosissa ja Kaskelan alueilla sekä pitkällä aikavälillä
kehittyvällä Keravan vankilan alueella on tässä suhteessa liikenteellisesti poikkeavaa. Näiltä kasvualueilta on suhteellisen pitkät etäisyydet Keravan keskustan palvelualueelle. Tosin
nämäkin alueet sijoittuvat 15 minuutin pyöräilyvyöhykkeen sisäpuolelle. Asukkaiden liikkuminen tulee todennäköisesti tukeutumaan muuta Keravaa enemmän henkilöautoliikenteeseen. Kaupungin ja HSL:n on tarjottava alueille hyvät joukkoliikennepalvelut linjaautoliikenteellä palvelemaan liityntäyhteyksiä Keravan asemalle sekä asukkaiden päivittäisiä työ-, koulu- ja asiointiyhteyksiä keskustaan.
Kytömaan alueen sijoittuminen hyvien raideliikenneyhteyksien piiriin on vielä toistaiseksi
epävarmaa. Keravan yleiskaavaehdotuksessa alueelle on osoitettu Kytömaan seisake,
joka mahdollistaisi henkilöliikenteen aloittamisen alueella. Seisakkeen sijoittamista Kytömaalle puoltaisi alueen maankäyttö: Aseman vaikutusalueella Ylikeravalla, Kurkelassa ja
Kalevan pohjoisosissa asuu jo nykytilanteessa yli 5000 asukasta. Yleiskaavaehdotuksessa
alueelle on osoitettu runsaasti uutta maankäyttöä. Tulevaisuudessa Ylikeravan alueen
kasvupotentiaali on jopa 3500 asukasta.
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Uusi kehitettävä keskusta-alue (C-3)
Tulevaisuudessa Keravan keskustoimintojen alue laajentuu kehittyvän keskustaalueen koillispuolelle (C-3).
Laajeneva keskusta-alue tullaan mitoittamaan tarkemmin alueen jatkosuunnittelun yhteydessä. Keravan liikennejärjestelmäsuunnitelman – Uusien maankäyttökohteiden liikenteellisen selvityksen (Sito 2015 a) yhteydessä alueelle
arvioitiin sijoittuvan uutta kerrosalaa noin
35 000 k–m².
Uusi kehitettävä keskusta-alue sijaitsee
liikenteellisesti haastavalla alueella, jota
rajaavat etelästä, lännestä ja idästä kulkevat junaraiteet.
Teknisistä syistä autoliikenteen ali- tai
ylikulkuyhteys keskustasta pääradan
poikki uudelle keskusta-alueelle on toteutettavissa järkevin kustannuksin vain
hyvin rajatuista pisteitä.
K

Tarkastelussa on esitetty neljä toteuttamiskelpoista yhteyttä, jotka kaikki ovat
alikulkuja.

Kuva 9. Uuden keskusta-alueen (C-3)
liikennejärjestelyt

Nykytilanteessa autoliikenne kulkee alueelle itäpuolelta kahden puomeilla varustetun tasoristeyksen kautta. Myös
alueen eteläpuolen kevyen liikenteen
yhteys on toteutettu tasoristeyksenä.
Tasoristeykset sijaitsevat suhteellisen
vähäliikenteisillä rataosuuksilla. Tulevaisuudessa alueen maankäytön muuttuessa ratojen poikki kulkevat yhteydet on
tarkoituksenmukaista toteuttaa turvallisimpina eritasoristeyksinä. Samalla jalankulku junaratojen poikki tulisi estää
turvallisuussyistä. (Sito 2015 a.)
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Kaupallisten palveluiden alueet (KM-2, KM-3)
Kaupallisten palveluiden alueiden (KM-2,
KM-3 ja KM-3/res-2) käyttöönotto perustuu maakuntakaavan mukaisiin kaupallisten palveluiden rakentamismahdollisuuksiin. Alueen liikenteellisiä ratkaisuja on
tutkittu vuonna 2015 laaditussa Keravan
liikennejärjestelmäsuunnitelman lisätyössä – Uusien maankäyttökohteiden liikenteellinen tarkastelu (Sito 2015 a).
Kaupallisten palveluiden alueen pohjoisen osan (KM-3) uusi maankäyttö aiheuttaisi noin 5–10 % lisäyksen tieosuuden
liikenteeseen (mt 148). Liikenteen sujuvuuden kannalta maantie 148 liikennevalo-ohjattu liittymä on kaikkein kriittisin.
Liittymän parannushanke on parhaillaan
käynnissä, mutta liittymä tulee olemaan
korjaustöiden jälkeenkin erittäin kuormitettu. Pohjoisen alueen lisämaankäyttö
nostaa hieman liittymän kuormitusastetta, mutta ei vaadi uusia kaista- tai muita
järjestelyjä.
Eteläisen
kaupallisten
alueluiden (KM-3 ja KM-3/res-2) liikennejärjestelyt tulevat perustumaan maantie
148 liikennevaloliittymään.
Keravantien (mt 148) liikenteen kasvuun
vaikuttaa tulevaisuudessa erityisesti Sipoon Talman ja Bastukärrin maankäytön
muutokset. Liikenne tulee ohjautumaan
Sipoosta maantielle 140, jonka ennakoitiin Liikennejärjestelmäsuunnitelman lisätyössä – Selvitys maantien 140 uusista
maankäyttöliittymistä (Sito 2015 c) ruuhkautuvan.

Kuva 10. Liikennejärjestelyt uudelle
kaupallisten palveluiden alueelle (KM-3, KM-3/res-2)
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Yleiskaavaehdotuksessa on osoitettu yhteensä kolme uutta tieyhteyttä, joiden avulla pyritään turvaamaan sujuvat yhteydet uusille kaupallisille alueille sekä vähentämään kuormitusta Keravantiellä (mt 148). Uudet yhteydet on tutkittu osana Keravan liikennejärjestelmäsuunnitelman lisätyötä – Uusien maankäyttökohteiden liikenteellinen selvitys. (Sito 2015
a). Uusina tieyhteyksinä yleiskaavassa on osoitettu vaihtoehdot: VE1, VE2A ja VE2B.
Kaupallisten palveluiden alueiden pohjoisosaan osoitettu vaihtoehto 1 (VE1) edellyttää
liittymän rakentamista maantieltä 140. Liittymän lisäksi on rakennettava myös siltayhteys
Keravanjoen yli.
Eteläosan uudet liikenneratkaisut perustuvat kokonaisuuteen, jonka VE2A ja VE2B muodostavat yhdessä: Alueen pohjoispäähän on mahdollista rakentaa liittymä, noin 600 metriä
nykyisen maantien 148 liittymän eteläpuolelle. Tieyhteys yhdistyisi alikulun kautta osaksi
Myllynummentietä, josta Alikeravantien kautta pääsisi niin Saviolle kuin Keravantiellekin
(mt 148). (Sito 2015 a, Sito 2015 c.)
Keravantien perusparannushanke
Maantiellä 148 on käynnissä parantamishanke, jolla lisätään välityskykyä Keravan kohdalla, pääasiassa maantien 140 ja Saviontien välisellä osuudella. Hankkeen toteuttamisen
jälkeen parantamistarpeita voi muodostua itäisimmälle osalle Lahdentien ja Sipoon Bastukärrin alueen välille sekä Saviontien länsipuolelle Tuusulan suuntaan. Saviontien länsipuolen parantamistarpeeseen vaikuttaa uuden seudullisen poikittaisyhteyden toteuttaminen
Järvenpään pohjoispuolelle, mikä voi ohjata merkittävän osan Keravantien pitkämatkaisesta liikenteestä uudelle reitille vähentäen parantamistarvetta.
Keravantien ja vanhan Lahdentien liittymäjärjestelyt
Maantien 148 perusparantaminen on parhaillaan käynnissä. Nyt toteutettavan tiesuunnitelman mukaiset liikennejärjestelyt tarkoittavat, että moottoritien itäisen ramppiliittymän ja
maantien 140 liittymän välille ei ole mahdollista rakentaa tulevaisuudessa uutta maankäyttöliittymää uusille KM-3 -alueille. Esteenä ovat liikennevaloliittymien kaistajärjestelyt, jonka
lisäksi liittymien jonot ulottuvat käytännössä liittymästä toiseen. Liikennejärjestelmä suunnitelman lisätyössä – Selvitys maantien 140 uusista maankäyttöliittymistä (Sito 2015 c)
maantien 148 pohjois- ja eteläpuolelle sijoittuvien KM-3 -alueiden kulkuyhteydet osoitettiin
kulkemaan vanhalta Lahdentieltä (mt 140).
Maantien 148 eteläpuolelle sijoittuvan KM-3 -alueen maankäytön aiheuttama lisäliikenne
nostaisi liikennevaloliittymän kuormitusta merkittävästi. Lisäliikenne aiheuttaa arkipäivän
iltahuipputunnin aikana etelän suuntaisen liikennemäärän kasvun, jonka vuoksi liikennevalojen aiheuttamat jonot etelän suuntaan pidentyvät suunniteltuja ryhmittymiskaistoja pidemmiksi. Näistä tekijöistä johtuen maantien 148 liittymän ryhmittymiskaistoja joudutaan
todennäköisesti tulevaisuudessa pidentämään. (Sito 2015 c.)
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Jokivarren ja Kaskelan työpaikka-alueet

Yleiskaavassa on osoitettu kaksi uutta
työpaikka-aluetta (TP-3), joiden liittymäjärjestelyt on käsitelty osana Keravan
liikennejärjestelmäsuunnitelmaa – Selvitys maantie 140 uusista maankäyttöliittymistä (Sito 2015 c). Selvityksessä
tutkittiin paikat kolmelle uudelle liittymälle, joiden kautta liikenneyhteydet
tulevat kulkemaan uusille työpaikkaalueille.
Pohjoisemman työpaikka-alueen uusi
liittymä (4b) sijoittuu noin 500 metriä
Keravantien (mt 148) liittymän eteläpuolelle. Nykyiset yksityistieliittymät
poistetaan alueelta, ja ne korvataan
uudella liittymäratkaisulla. Lahdentien
länsipuolella sijaitseva liittymä (4a) palvelee puolestaan uutta kaupallisten
palveluiden aluetta.
Eteläisemmälle työpaikka-alueelle on
Liikennejärjestelmäsuunnitelmassa
–
Selvitys maantien 140 uusista maankäyttöliittymistä osoitettu kaksi uutta
liittymää. Pohjoisemman liittymän (3b)
kautta pääsee kulkemaan työpaikkaalueelle samalla, kun Lahdentien länsipuolelta (3a) mahdollistetaan kulkuyhteydet pientaloalueelle (AP-1). Uusien
liittymäjärjestelyiden toteutuessa voidaan olemassa olevat yksityistiet poistaa alueelta.

Kuva 11. Jokivarren työpaikka-alueen
selvitetyt liikenneyhteydet

Eteläisemmälle työpaikka-alueelle osoitetaan toinen liittymä alueen eteläosaan. Liittymä sijoittuu noin 600 metrin
etäisyydelle Leppäkorventien pohjoispuolelle. Yksityiset tonttiliittymät suljetaan, ja yhteydet tonteille järjestetään
uuden katuliittymän kautta.
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Kaskelan työpaikka-alueelle on myös
osoitettu yksi uusi liittymä (10), joka on
esitetty osana Keravan liikennejärjestelmäsuunnitelmaa – Selvitys maantie
140 uusista maankäyttöliittymistä (Sito
2015 c).
Kaskelan kiertoliittymä
Porvoontien rampilta Lahdentielle kulkee paljon raskasta liikennettä, jonka
odotusajat ovat ruuhka-aikoina pitkät.
Uuden seudullisen poikittaisyhteyden
toteutuessa Järvenpään pohjoispuolelle, on tarkoituksenmukaista, että raskasta liikennettä ohjataan tulevaisuudessa Kaskelan kiertoliittymän kautta.
Kaskelan alueelle on yleiskaavassa
osoitettu uusi pientaloalue (AP-3), jonka
vuoksi Kaskelan liittymäjärjestely edellyttää parantamista jo lähivuosina. Kiertoliittymä vähentää myös keskustan läpi
kulkevaa liikenteen määrää.

Kuva 12. Kaskelan kiertoliittymä

Kaskelan kiertoliittymää on käsitelty
osana Keravan liikennejärjestelmäsuunnitelmaa 2035 – Selvitys Lahdentien Kaskelan liittymän parantamisen
vaikutuksista raskaan liikenteen reitteihin (Sito 2015 b) sekä Keravan liikennejärjestelmäsuunnitelmaa 2035 – Selvitys maantien 140 uusista maankäyttöliittymistä (Sito 2015 c). Kiertoliittymää ei
ole osoitettu yleiskaavakartalla.
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Kytömaan eritasoliittymä
Kytömaan eritasoliittymän osoittamisella varaudutaan tulevaisuuden maankäytön muutoksiin. Yleiskaavaehdotuksessa Kytömaalla on säilytetty merkintä, jolla mahdollistetaan eritasoliittymän jatkosuunnittelu alueelle.
Eritasoliittymä on esitetty myös voimassa olevassa yleiskaavassa. Uudenmaan elinkeino-,
liikenne- ja ympäristökeskus on laatinut liittymälle tiesuunnitelman jo 1990-luvulla, mutta
suunnitelma on nykyisellään vanhentunut. Kytömaan eritasoliittymän jatkosuunnittelun yhteydessä suunnitelma tulee päivittää vastaamaan tämän päivän tarpeita. Liittymän tarpeellisuuteen vaikuttavat erityisesti seudulliset näkökohdat. Tuusulan puolelle toteutettavasta
Ristikydön liikenteestä merkittävä osa ohjautuu Kytömaan eritasoliittymän kautta. Myös
Ylikeravan ja Kytömaan alueille on osoitettu runsaasti uutta asutusta, ja väestömäärän
kasvupotentiaali on 2000–3000 asukasta vuoteen 2035 mennessä.
Eritasoliittymävaraus mahdollistaa niin kutsutun rombisen eritasoliittymän toteuttamisen
alueelle. Liittymän muoto ja paikka tarkentuvat jatkosuunnittelun yhteydessä. Liittymän
rakentamistarve on sidoksissa muuhun maankäytön kehittymiseen, eikä yleiskaavavaiheessa ei ole tarkoituksenmukaista tehdä yksityiskohtaisia suunnitelmia alueen liikennejärjestelyjen suhteen. Kytömaan eritasoliittymää on käsitelty sekä Keravan liikennejärjestelmäsuunnitelmassa 2035 (2014) että Keravan liikennejärjestelmäsuunnitelmassa 2035 –
Selvitys maantie 140 uusista maankäyttöliittymistä (Sito 2015 c).
Muut eritasoliittymävaraukset
Yleiskaavassa on osoitettu Keravantien (mt 148) ja vanhan Lahdentien (mt 140) risteysalueelle varaus eritasoliittymälle. Eritasoliittymällä varaudutaan tulevaisuuden maankäytön
muutoksiin. Eritasoliittymän paikka on Uudenmaan maakuntakaavan mukainen. Liittymän
tarkempi suunnittelu täsmentyy jatkosuunnittelun yhteydessä.
Yleiskaavassa on lisäksi osoitettu kolme olemassa olevaa eritasoliittymää. Eritasoliittymät
sijoittuvat maantien 148 ja pääradan risteyskohtaan sekä maantie 148 ja Lahden moottoritien risteyskohtaan. Myös Alikeravantien ja maantien 148 risteyskohtaan osoitetulle liittymälle tullaan tekemään perusparannusta, mutta liittymä on jo nykytilassa olemassa.
Kercan eritasoliittymä poistettiin yleiskaavaehdotuksesta sen korkeiden toteutumiskustannusten vuoksi. Eritasoliittymän poistamiseen vaikutti myös se, että tulevaisuudessa liikenne saadaan ohjattua maantien 148 kautta.
Ohjeellinen tieliikenteen yhteystarve
Keravalle on osoitettu kahteen paikkaa ohjeellinen tieliikenteen yhteystarve. Ensimmäinen
yhteyksistä on osoitettu kulkemaan Keravan vankilan peltojen poikki. Tieliikenteen yhteystarvemerkintä on ohjeellinen, ja tien tarkempi sijoittuminen alueelle ratkeaa jatkosuunnittelun yhteydessä. Tieyhteyden toteuttaminen tulee ajankohtaiseksi, kun Keravan vankilan
aluetta aletaan kehittää asuinkäyttöön.
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Toinen ohjeellisista tieliikenteen yhteystarpeista sijoittuu Ahjon alueelle. Keupirtin alue on
osoitettu yleiskaavassa asuntoalueeksi (A-3). Jatkosuunnittelun yhteydessä alueen liikennejärjestelyt on tarkasteltava uudelleen. Nykytilanteessa Keupirtiltä kulkee tie eteläpuolisen Talmantien kautta. Alueen mahdollisesti muuttuessa asuinkäyttöön on liikennejärjestelyt hoidettava siten, että asuntoalueelle suuntautuva liikenne ei kulje nykytilanteen mukaisesti. Tieyhteystarve on esitetty yleiskaavassa ohjeellisesti, ja sen tarkempi sijainti tarkentuu asemakaavasuunnittelun yhteydessä.
Helsinki–Pietari -lentorata
Keravan yleiskaavassa asemavarauksia on tehty Kytömaalle ja Ahjoon. Lisäksi maanalaisen Helsinki–Pietari -radan sijainti on osoitettu kaavakartalle ohjeellisena. Lentoradan linjaus on maakuntakaavan mukainen. Lentoradan linjaus tulee tarkentumaan mahdollisen
jatkosuunnittelun yhteydessä. Kaavamerkintään ei liity maankäyttö- ja rakennuslain mukaisia rakentamisrajoituksia.
Keravan pysäköintinormit
Keravalla on käytetty asuntojen pysäköintinormina 1 autopaikka/85 k-m². Asukkaiden ja
kiinteistöjen pysäköintipaikat sijoittuvat Keravalla pääosin tonteille. Lisäksi rakennusjärjestyksessä on määrätty, että ellei asemakaavassa ole toisin määrätty, tontille tulee rakentaa
1,5 autopaikkaa yhtä asuntoa kohden.
Maaliskuussa 2015 valmistunut Keravan keskustan kehittämistyöryhmän raportti otti selkeästi kantaa julkiseen liikenteeseen perustuvan tiiviin ja korkeatasoisesti toteutettavan
keskustan puolesta. Tavoiteltavana pidettiin sitä, että rakentamista ohjaava normisto olisi
tarpeeseen perustuvaa, eikä se toimisi esteenä täydennysrakentamiselle ja kaupunkikuvan parantamiselle. (Kerava 2015.)
Pysäköintinormin muuttaminen nähtiin tarpeelliseksi keskustan täydennysrakentamisen,
väestön ikääntymisen, ruokakuntien pienentymisen sekä elämäntavaksi valitun autottomuuden vuoksi. Keravan kaupunginhallitus päätti, että tulevaisuudessa keskustatoimintojen alueella (C-2, C-3) tullaan soveltamaan parkkipaikkojen mitoituksessa normia 1 ap/120
k–m², ellei ole perusteltua syytä käyttää muuta mitoitusperustetta.
Keravan yleiskaavassa ei ole tarkoitus osoittaa tiukasti pysäköintinormeja. Asemakaavahankkeiden yhteydessä on tapauskohtaisesti arvioitava, mikä mitoitus on tarkoituksenmukaisin suunniteltavalle alueelle. Yleiskaavassa osoitetut parkkinormit suhteuttavat erityyppisten alueiden pysäköintinormeja toisiinsa ja ohjaavat yksityiskohtaisempaa suunnittelua
yleisellä tasolla. Esimerkiksi Keravan ydinkeskustan alueella voi tietyissä paikoissa olla
tarpeen soveltaa väljempääkin parkkipaikkanormia kuin kaupunginhallituksen linjaama
normi. Toisaalta keskustan reuna-alueilla – joissa kadunvarsipysäköinti mahdollisesti aiheuttaisi runsaasti luvatonta pysäköintiä – tiukemman pysäköintinormin soveltaminen voi
tulla myös kysymykseen.
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4.2.3 Vaikutukset liikenteeseen

Tiivistyvän maankäytön vaikutukset liikennejärjestelmään
Alueen maankäytön tiivistäminen ja lähipalvelujen sijoittuminen osaksi olemassa olevaa
yhdyskuntarakennetta edistää jalankulun ja pyöräilyn kulkutapaosuutta Keravalla.
Asukkaiden, palvelujen ja työpaikkojen sijaitessa lähellä toisiaan, eri toimintojen väliset
matkat lyhenevät ja kestävien liikkumistapojen (kävely, pyöräily ja joukkoliikenne) merkitys
lisääntyy. Tulevaisuudessa kevyenliikenteen yhteyksiä tulisi kehittää erityisesti Järvenpään
suuntaan.
Maankäytön ja asumisen tiivistäminen asemanseutujen lähialueilla ja joukkoliikennereittien
varsilla tukee jalankulun ja pyöräilyn kasvua. Asunto- ja työpaikka-alueilta keskustaan johtavien liikenneväylien turvallisuuteen ja liikenteen sujuvuuteen on kuitenkin kiinnitettävä
huomiota. Parantamistoimenpiteiden avulla lisätään kestävien kulkutapojen käyttöä.
Kytömaan ja Kaskelan alueiden uudet asumisen alueet ovat kestävien liikennemuotojen
kannalta haastavia, koska etäisyydet Keravan keskustaan sekä asemille ovat suhteellisen
pitkät. Näillä alueilla asukkaiden liikkuminen tulee todennäköisesti tukeutumaan muita alueita todennäköisemmin henkilöautoliikenteeseen, mikä aiheuttaa painetta kehittää alueiden joukkoliikennepalveluja.
Keravan pohjois- ja itäosissa, Ylikeravan, Ahjon ja Kaskelan alueilla, pääradan ja Lahden
moottoritien estevaikutukset ovat erityisen suuria, mikä aiheuttaa ongelmia hyvänlaatuisen
ja kestävän liikennejärjestelmän luomisessa. Alueet kuuluvat niihin, joissa autoriippuvuus
on suurinta johtuen Lahden moottoritien estevaikutuksesta ja suhteellisen pitkistä
matkoista keskustaan. Pitkällä aikavälillä suunniteltu henkilöliikennöinti Kerava-Nikkilä radalla vahvistaa Ahjon ja Kaskelan saavutettavuutta ja joukkoliikenteen palvelutasoa.
Radan henkilöliikenteen tarveselvityksen mukaan radan avaaminen henkilöliikenteelle
parantaisi joukkoliikenteen palvelutasoa kaikissa tutkituissa tilanteissa. (HSL 2015). Radan
avaaminen henkilöliikenteelle on kuitenkin epätodennäköistä aivan lähimpinä
vuosikymmeninä.
Tulevaisuudessa kaikista joukkoliikennematkoista raideliikenteen osuuden voidaan
odottaa olevan aiempaa merkittävämpää erityisesti pääkaupunkiseudulle suuntautuvilla
matkoilla. Lisääntyvä raideliikenne kasvattaa osaltaan liityntäliikenteen tarvetta Keravan
asemalla. Esimerkiksi tuusulalaisille Kerava on merkittävä raideliikenteen liityntäpiste.
Uusilla pysäköintipaikoilla olisi kuitenkin Keravan katuverkkoa ruuhkauttava vaikutus.
Ensisijaisesti tulisikin keskittyä sujuvien bussiliikenneyhteyksien ja polkupyörien
pysäköintipaikkojen kehittämiseen.
Uusia ja kehitettäviä työpaikkoja sisältäviä alueita on osoitettu autoliikenteellisesti
keskeisille sijainneille. Työ- ja teollisuusalueiden sijainti keskustan ja tiiviin asutuksen
ulkopuolella, hyvien liikenneyhteyksien varrella, vähentää keskusta-alueen ja
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asuinalueiden läpiajoliikennettä. Alueiden sijoittuminen mahdollistaa liikenteellisesti
kestävän liikkumisympäristön keskustassa, vähentäen liikenteestä syntyviä haittoja.
Toisaalta työpaikka-alueiden etäisyys Keravan asemalle sekä Lahden moottoritien luoma
estevaikutus ei tue keravalaisten ja Keravalle pendelöivien työntekijöiden mahdollisuuksia
käyttää kestäviä kulkumuotoja. Liikenne-ennusteen mukaan vuonna 2050 suuri osa
uusista pendelöivistä työntekijöistä matkustaa Keravalle Helsingistä junalla.
Kaupallisten palveluiden alueet sijaitsevat suhteellisen lähellä keskustaa ja ne ovat
saavutettavissa joukkoliikenteellä, jalan tai pyörällä. Alueiden toteuttaminen lisää kuitenkin
sekä henkilöautoliikennettä että tavaraliikennettä. Liikenteen haitalliset vaikutukset
kohdistuvat voimakkaimmin Alikeravantielle, Keravantielle, Lahdentielle ja Lahden
moottoritielle. Väylät sijoittuvat tiiviin asutuksen ulkopuolelle, jolloin haitalliset vaikutukset
eivät tule kohdistumaan tiiviin asumisen alueille. Uudentyyppisen kaupan palvelujen
sijoittuminen Keravalle puolestaan vähentää pääkaupunkiseudulle suuntautuvia
asiointimatkoja, jolloin liikenteen ympäristöhaittojen kokonaisvaikutus on pienempi.
(Sweco 2016.)

Yleiskaavan tie- ja liittymäjärjestelyt
Yleiskaavan mukaiset maankäytön laajennukset edellyttävät muun muassa seuraavia tieja katuverkon kehittämishankkeita:
 Keravantien eli maantien 148 parantaminen tien välityskyvyn parantamiseksi
Saviontien ja Lahdentien välillä laaditun tiesuunnitelman mukaisesti
 Lahdentiellä (mt 140) uusia työpaikka-alueita palvelevien liittymien kehittäminen ja
siihen liittyen nykyisten liittymien parannustarpeet sekä tontti- ja yksityistieliittymien
karsiminen ja liittymäjärjestelyt Keravantien liittymän eteläpuolella ja Jokivarren
alueella
 Lahdentiellä (mt 140) nykyisten liittymien parannustarpeet ja uudet maankäyttöä
palvelevat liittymät Keravantien pohjoispuolella (Kaskelantien liittymä, Keravan
vankilan alueen liittymä).
Uudet tie- ja liittymäjärjestelyt tukevat uusien kaupallisten palveluiden ja työpaikkaalueiden sijoittumista sekä täydentävät nykyistä liikenneverkkoa ja tasapainottavat
liikennevirtoja alueella. Toimenpiteiden myötä myös liikenteen sujuvuus ja turvallisuus
paranevat. Uusista liikennejärjestelyistä huolimatta Kytömaan liittymä sekä Keravantie
tulevat todennäköisesti ruuhkautumaan maankäytön tiivistyessä ja lisääntyessä.
Yleiskaavan mukaiset ratkaisut mahdollistavat osin liikennejärjestelmän kehittämisen
kestävällä tavalla. Uusien ja tiivistyvien asuinalueiden synnyttämä liikenne tulee
tukeutumaan vahvasti jalankulkuun, pyöräilyyn ja joukkoliikenteeseen. Yleiskaavan
haitallisia vaikutuksia voidaan lieventää edistämällä erityisesti Kalevan, Ahjon, Kytömaan,
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Kaskelan sekä vankilan alueiden joukkoliikennettä. Jalankulun, pyöräilyn ja
joukkoliikenteen toimintaedellytyksiä lisäämällä henkilöautoriippuvuutta voidaan vähentää,
jonka myötä myös liikenneonnettomuuksien riskit ja liikenteen haitat pienenevät. (Sweco
2016.)

Herkkyystarkastelut
Laaditussa liikenne-ennusteessa Helsingin seudun liikennejärjestelmäsuunnitelman (HLJ
2015) mukaisena oletuksena oli, että alueella on otettu ruuhkamaksujärjestelmä käyttöön
vuonna 2025. Herkkyystarkasteluna selvitettiin, mitkä olisivat liikenteen vaikutukset ilman
ruuhkamaksuja.
Tarkastelun tuloksena todettiin, että ilman ruuhkamaksuja henkilöautoliikenteen määrä
lisääntyisi pitkämatkaisen liikenteen väylillä, mistä aiheutuisi ongelmia varsinkin
Keravantielle sekä Lahden moottoritien liittymiin. Keravan sisäisille matkoille
ruuhkamaksujen vaikutus olisi pieni, koska ruuhkamaksut todennäköisesti lisäisivät
Keravan aseman ja sen liityntäpysäköinnin käyttöä. Tästä johtuen seudulliset automatkat
muuttuisivat paikallisiksi auto- ja junamatkoiksi.

Kuva 13. Keravan alueen vrk-liikenne vuonna 2050 ilman ruuhkamaksuja
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Myös autopaikkanormien (esim. 1 ap/asunto) väheneminen selvitettiin herkkyystarkasteluna. Ennustemallissa autopaikkanormi ei ole sellainen parametri, jota voi suoraan
säädellä. Tämä tarkoittaa, että tulos voi parhaimmillaankin olla viitteellinen. Arvion mukaan
Keravan matalamman autopaikkanormin vaikutus henkilöauton käyttöön isoilla väylillä olisi
hyvin pieni: Autopaikkanormilla vuorokausiliikenne laskee kymmenillä, kun taas ruuhkamaksuilla vuorokausiliikenne laskee tuhansilla. Autopaikkanormin vähäinen vaikutus johtuu nykyisten autopaikkojen runsaasta määrästä. (Sweco 2016.)

Suunnittelusuositukset ja haitallisten vaikutusten lieventämistoimenpiteet
Maankäytön tiivistäminen tukee kestävien kulkumuotojen kasvua Keravan alueella. Yleiskaavan suunnitteluratkaisuilla on pyritty vastaamaan kaupungin asettamaan tavoitteeseen
taloudellisesta ja ympäristöä säästävästä yhdyskuntarakenteesta. Kulkumatkojen lyhentyessä jalankulun ja pyöräilyn kulkutapaosuudet tulevat kasvamaan. Tätä kehitystä voidaan
tukea kehittämällä jalankulku- ja pyöräilyverkkoa sujuvampaan ja turvallisempaan suuntaan.
Lahden moottoritie ja päärata luovat estevaikutuksen, joka vaikeuttaa eri alueiden saavutettavuutta. Saavutettavuutta voidaan parantaa ratkaisuilla, jossa ajoneuvoliikenne ei tulevaisuudessa risteä samassa tasossa jalankulun ja pyöräilyn kanssa.
Tulevaisuudessa asemanseutujen tiivistyessä joukkoliikenteen ja liityntäpysäköinnin merkitys korostuu. Keskustasta suhteellisen kaukana sijaitsevien asuinalueiden (Kaskela, Ylikerava) henkilöautoriippuvuutta voidaan vähentää lisäämällä pyöräilyn ja joukkoliikenteen
edellytyksiä.
Työpaikka-alueiden ja kaupallisten palveluiden alueiden sijaitessa tiiviin asutuksen ulkopuolella asuinalueiden ja keskustan läpiajoliikenne tulee vähenemään. Kaupallisten palvelualueiden myötä henkilö- ja tavaraliikenne tulee kuitenkin kasvamaan alueella jonkin verran. Haitallisia vaikutuksia on kaavaratkaisussa lievennetty uusilla tie- ja liittymäjärjestelyillä, jotka täydentävät nykyistä liikenneverkkoa ja tasapainottavat liikennevirtoja alueella.
Uusien tie- ja liittymäjärjestelyiden myötä liikenteen sujuvuus ja turvallisuus tulevat paranemaan.
Yleiskaavan mukaiset ratkaisut mahdollistavat liikennejärjestelmän kehittämisen pääosin
kestävällä tavalla, jossa uusien ja tiivistyvien asuinalueiden synnyttämä liikenne tukeutuu
vahvasti jalankulkuun, pyöräilyyn sekä joukkoliikenteeseen. (Sweco 2016.)
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4.3 MELUALUEET

4.3.1 Nykytila
Tie-, lento- ja ratamelualueet

Kerava on pinta-alaltaan pieni ja tiiviisti rakennettu kaupunki. Pääradan varrella on paljon
asutusta, jossa meluarvot ylittyvät. Suurin osa Keravan asutuksesta sijoittuu liikennemeluvyöhykkeelle.
Päärata ja Lahden moottoritie ovat Keravan alueen merkittävimmät melulähteet, joiden
vaikutukset ulottuvat useiden satojen metrien päähän. Seuraavaksi merkittävimmät melua
synnyttävät lähteet ovat Lahdentie (mt 140) ja Keravantie (mt 148). Muiden rata-, tie- ja
katuosuuksien vaikutus ei ulotu läheskään yhtä kauas johtuen pienemmistä liikennemääristä ja alhaisemmista nopeuksista. Muista melulähteistä lentomelu on merkittävin tekijä
kaupungin alueella. (Sito 2014.) Nykytilaa kuvaavat melukartat on esitetty liitteessä 15.
Lahden moottoritie (vt 4) sijoittuu kauemmas tiiviimmistä asuinalueista, eivätkä sen meluvaikutukset häiritse asutusta niin paljon. Melun kannalta ongelmallisin alue on pääradan ja
Lahden moottoritien välinen alue, jossa ohjearvot ylittyvät päiväsaikaan lähes kaikkialla.
Jaakkolan, Lapilan ja Heikkilän alueilla merkittävä osa asutuksesta sijoittuu ohjearvot ylittävälle meluvyöhykkeelle. Alueen täydennysrakentamisessa onkin kiinnitettävä erityistä
huomiota riittävään meluntorjuntaan. Myös Kanniston, Marttilan, Nurmikallion ja Kytömaan
alueilla altistutaan ohjearvot ylittävälle melulle. Vähäisimmin liikennemelulle altistuvat Ahjo,
Levonmäki, Etelä-Kaskela, Koivikko, Sompio, Kilta, Ilmarinen, Viro, Otsola sekä Kaleva,
aivan radan lähialueita lukuun ottamatta. (Sito 2014.)
Lentokoneiden lentoreitit suuntautuvat Saviolta Keravan keskustan kautta aina Kaskelan
yli. Koko tällä ylilentoalueella ilmenee lentomelua, vaikkakaan se ei kaikissa paikossa aiheuta ohjearvot ylittävää meluhaittaa. Erityisesti koneiden nousu aiheuttaa meluhaittoja.
Lentomelun ohjearvot ylittyvät erityisesti Savion ja Alikeravan alueilla, mutta myös keskustan lounaispuolella.
Lisäksi kiitoteiden jatkeet suuntautuvat lounaasta koilliseen kulkien Saviolta Kaskelaan ja
Koivikosta Ahjoon. Kiitoteiden jatkeilla esiintyy meluhaittoja, vaikka ne eivät sijaitsekaan
Finavian ympäristöluvan liitteen mukaisella lentomelualueella. Finavia todennut Helsinki–
Vantaan lentoaseman lentomelun hallintasuunnitelman (2013) yhteydessä, että myös kiitoteiden jatkeilla on kiinnitettävä erityistä huomiota maankäytön suunnitteluun haitallisten
meluvaikutusten minimoimiseksi. (Finavia 2013.) Keskustan ylittäviä laskeutuvia lentoja
esiintyy erityisesti etelä-länsituulilla ja lentoon lähteviä koneita esiintyy keskustan alueella
pohjois-itätuulilla. Kaskelan alueella meluhaittoja aiheuttavat erityisesti koneiden laskeutumisäänet.
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Raide- ja tieliikenteen tärinähaitat
Nykytilanteessa pääradalla liikennöi pääsääntöisesti alle 2000 tonnin tavarajunia, joiden
nopeus on maksimissaan 100 km/t. Henkilöjunien suurimmat nopeudet ovat junatyypistä
riippuen 160 – 200 km/h. Kilpilahden radalla liikennöivien tavarajunien nopeus on pääsääntöisesti 80 kilometriä tunnissa lukuun ottamatta Ahjonraitin pohjoispuolella yli 3000
tonnin painoisille junille asetettua 40 km/h nopeusrajoitusta.
Siton (2014) laatiman tärinäkartoituksen tuloksena todettiin, että raideliikenteestä asukkaita häiritsevä vaikutusalue ulottuu noin 40–200 metrin etäisyydelle. Kilpilahden radalla ihmisiä häiritsevän tärinän vaikutusalue ulottuu noin 80–500 metrin etäisyydelle. Rakennukset ovat tärinän sietämisen osalta yksilöllisiä ja niiden lähialueen maaperän sekä rataalueen ominaisuudet vaihtelevat merkittävästi. Raideliikenteen tärinän leviämiskartoituksen tuloksena tunnistetut alueet on esitetty Siton laatimassa Keravan liikennejärjestelmäsuunnitelmassa 2035 (2014). Karttaliite tärinäherkistä alueista on esitetty liitteessä 23.
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4.3.2 Suunnitteluratkaisun kuvaus
Tie- ja ratamelualueet ja tärinäalueet
Ennustetilanteessa 2035 melutasot sekä tie- että raideliikenteen osalta ovat pääosin suuremmat kuin nykytilanteessa. Raideliikenteessä lisääntyvä junien määrä kompensoituu
tulevaisuudessa kalustomuutoksella, sillä uudemmat junat tulevat olemaan vanhoja hiljaisempia. Tieliikenteessä uusilla yhteyksillä ei ole suurta vaikutusta kokonaismelutilanteeseen, sillä ne sijoittuvat nykyisille ohjearvot ylittäville vyöhykkeille.
Ongelma-alueet ennustetilanteessa (v. 2035) ovat samat kuin nykytilanteessa. Jaakkolassa ohjearvot alittava alue pienenee nykytilanteeseen verrattuna. Yleiskaavassa uusia
asuinalueita on osoitettu Ylikeravalle, Kytömaalle ja Kaskelaan. Nämä alueet ovat jo nykytilanteessa osin ohjearvot ylittävällä meluvyöhykkeellä, ja uutta asutusta suunniteltaessa
on huolehdittava riittävästä meluntorjunnasta.
Tärinäselvityksessä on tunnistettu nykyiset tärinäherkät asuntorakentamisen alueet. Rakennukset ovat tärinän sietämisen kannalta yksilöllisiä. Uuden maankäytön alueilla tulee
huolehtia, että radan ja asuinrakennusten väliin jää riittävä suojavyöhyke, mikäli tärinän
vaimentamista ei muilla keinoin hoideta. Varsinkin uuden asuinrakentamisen yhteydessä
tulee tehdä tarkempia tutkimuksia, jotta toimenpiteet tärinähaittojen minimoimiseksi voidaan suunnitella oikein. (Sito 2014.)
Yleiskaavassa on osoitettu meluntorjuntatarve alueille, jonne tulee jatkosuunnittelun yhteydessä rakentaa riittävät meluntorjuntarakenteet. Asemakaavasuunnittelun yhteydessä
on myös suoritettava tarkemmat melumallinnukset meluherkille alueille. Yleiskaavassa on
osoitettu meluntorjuntatarve keskustan koillispuolelta kulkevalle poikittaisraideyhteydelle.
Meluntorjuntatoimenpiteet tulevat ajankohtaiseksi, mikäli Kerava–Nikkilä -radan henkilöliikennöinti aloitetaan.
Lentomelualueet
Uudenmaan maakuntakaavassa Keravan alueelle on osoitettu lentomelualue, joka on
huomioitu asianmukaisin kaavamerkinnöin yleiskaavaehdotuksessa.
Kaavaratkaisuun on osoitettu myös Finavian ympäristöluvan (2007) mukainen verhokäyrä
(Lden > 55 dB). Korkein hallinto-oikeus linjasi 13.10.2014 antamassaan päätöksessä
(KHO 13.10.2014 T 3080), että Tuusulan Rykmentinpuiston osayleiskaavan tapauksessa
Finavian ympäristölupahakemuksen liitteenä olleita melukäyriä on pidettävä parhaana käytettävissä olevana selvityksenä arvioidusta lentomelutilanteesta vuonna 2025. Korkeimman hallinto-oikeuden mukaan lentomelukäyrät ovat olleet sellaista selvitysaineistoa, johon yleiskaavaratkaisun tulisi perustua. Korkein hallinto-oikeus näki, että pelkästään se,
että kaavassa on noudatettu maakuntakaavan melumerkintöjä, ei osoita, että yleiskaava
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täyttäisi terveellisyyden ja viihtyisyyden huomioon ottamisen osalta laissa asetetut yleiskaavan sisältövaatimukset (MRL 39 §).
Maankäyttö- ja rakennuslain 9 §:n mukaan kaavan tulee perustua riittäviin tutkimuksiin ja
selvityksiin. Korkein hallinto-oikeus on linjannut, että Finavian ympäristölupahakemuksen
liitteenä olleita melukäyriä on pidettävä parhaana käytettävissä olevana selvityksenä arvioidusta lentomelutilanteesta vuonna 2025. Korkeimman hallinto-oikeuden linjauksen perusteella Keravan yleiskaavassa on osoitettu myös Finavian mukainen lentomelualue. Keravan yleiskaavassa ei ole osoitettu uusia asemakaavoitettavia asuinalueita maakuntakaavan mukaiselle lentomelualueelle tai Finavian ympäristöluvan liitteen verhokäyrän mukaiselle lentomelualueelle. Finavian ympäristöluvan mukaiselle lentomelualueelle osoitettu
rakentaminen on kaupunkirakennetta täydentävää, kuten lentomelualueen lounaisreunaan
sijoittuvat keskustan C-2 -alue. Niinikankaalle osoitettu kerrostalovaltainen täydennysrakentamisalue (AK-2) on jo nykytilanteessa asemakaavoitettu asuinkäyttöön.

Kuva 14. Linja-autoliikennettä Keravan keskustassa.
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4.3.3 Melun lisääntymisen vaikutukset suunnittelualueella

Liikennejärjestelmäsuunnitelman (2014) mukaan vuonna 2035 melutasot sekä tie- että
raideliikenteen osalta ovat pääosin suuremmat kuin nykytilanteessa. Melutilanteessa ei
kuitenkaan tapahdu merkittäviä muutoksia tulevaisuudessa. Raideliikenteessä lisääntyvä
junien määrä kompensoituu kalustomuutoksella, sillä uudemmat junat ovat vanhoja
hiljaisempia.
Tieliikenteessä
uusilla
yhteyksillä
ei
ole
suurta
vaikutusta
kokonaismelutilanteeseen, teiden sijoittuessa jo nykyisin ohjearvot ylittäville vyöhykkeille.
(Sito 2014).
Kaupallisten palveluiden alueille (KM-2, KM-3, KM-3/res-2) tullaan osoittamaan tilaa vievää erikoiskauppaa, jonka asiointitiheys on pieni. Alueiden toteuttaminen tulee kuitenkin
kasvattamaan henkilöauto- ja tavaraliikennettä, jonka myötä melu- ja hiukkaspäästöt lisääntyvät alueella. Vaikutukset kohdistuvat voimakkaimmin Alikeravantielle, Keravantielle,
Lahdentielle ja Lahden moottoritielle sekä myymälöiden pysäköinti- ja lastausalueille.
Kaupan toimintojen aiheuttamien päästöjen ja melun vaikutukset elinympäristön laatuun
ovat kuitenkin vähäiset. Kaupallisten palveluiden alueiden välittömässä läheisyydessä ei
sijaitse asutusta ja liikenneväylät ovat jo nykytilanteessa
vilkkaasti liikennöityjä.
Merkittävimmät melunlähteet kaava-alueella ovat Keravaa halkaiseva junaliikenteen
päärata, Lahden moottoritie sekä maantiet 140 ja 148.
Yleiskaavaehdotuksessa on osoitettu uusia asuinalueita ja olemassa olevien
asuinalueiden tiivistämisrakentamista (A, AP, AK) alueille, joilla valtioneuvoston päätöksen
melutason ohjearvot ylittyvät. Kytömaan alueella ohjearvot ylittyvät koko alueella.

Kuva 15. Melulle herkät kohteet (oranssilla rajauksella alueet, joissa melutaso yli 60 dB:ä, sinisellä rajauksella alueet joissa melutaso yli 55 dB:ä)
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Pääradan ja Lahdenväylän väliselle alueelle tulee jatkosuunnittelun yhteydessä toteuttaa
riittävä meluntorjunta. Asemakaavavaiheessa tehtävien tarkempien melumittausten
pohjalta voidaan
meluntorjuntatoimenpiteet kohdistaa oikein.
Nykytilanteessa
meluntorjuntarakenteita on toteutettu osassa pääradan vartta. Yleiskaavassa
meluntorjuntaa on osoitettu sekä pääradan että Lahden moottoritien varteen. Meluntorjuntaa voidaan edistää asemakaavoituksen keinoin asettamalla riittävät äänieristävyysvaatimukset asuinrakennuksille ja sijoittamalla oleskelupihat rakennusten suojaan. Näin tarve
erillisille meluntorjuntatoimenpiteille vähenee.
Savion asuinalue sijaitsee lentomelualueella, jonka alueen itäpuolella kulkee päärata.
Yleiskaavassa alueelle on osoitettu meluntorjuntamerkintä. Jatkosuunnittelun yhteydessä
on suositeltavaa tehdä tarkempia melumittauksia rata- ja lentomelun yhteisvaikutuksista ja
pyrkiä minimoimaan Savion asuinalueelle syntyvät meluhaitat.
Melun kannalta täydennysrakennettavista uusista asuinalueista suositeltavimpina voidaan
pitää Kaskelaa, Ahjoa sekä radan länsipuolen asuinalueita. Osassa näissäkin kohteissa on
huomioitava tien/kadun puoleiseen julkisivuun kohdistuva ohjearvot ylittävä melu.
Merkittävimpien melunlähteiden läheisyyteen osoitettujen työpaikka-alueiden (TP-3)
kohdalla (Jokivarren alueella, pääradan ja valtatien 4 välissä ja seututien 40:n itäpuolella),
on jatkosuunnittelun yhteydessä suositeltavaa kiinnittää erityistä huomiota rakenteiden
mitoitukseen, jotta melun ohjearvoa 45 dB:ä ei ylitetä toimisto- ja liiketilojen sisällä. Näille
alueille ei ole ohjeistusta ulkoalueiden melutasoille.
Lahden moottoritien (vt 4) varrella Keravan eteläosassa ja keskiosassa on jo olemassa
olevia virkistysalueita (V-1), joilla meluarvot ylittyvät. Taajama-alueille sijoittuvilla virkistysalueilla ei saa päivällä ylittyä 55 dB:n tai yöllä 50 dB:n meluraja. Lahden moottoritien
läheisyydessä on lähes kauttaaltaan melutaso noin 60–70 dB:ä. Valtatien varrella ei ole
nykytilassa meluntorjuntaa, mutta sitä on kaavassa osoitettu kattavasti virkistysalueiden
kohdille. Huomion arvoista on, että ohjearvojen saavuttaminen tulee olemaan haastavaa
meluntorjuntatoimenpiteiden jälkeenkin. (Sweco 2016.)
Lentomelu
Uusia asuinalueita ei ole suositeltavaa sijoittaa Finavian verhokäyrän mukaiselle lentomelualueelle. Kaikille uusille ja kehitettäville asuinalueille on osoitettu yleiskaavassa suuntaaantava mitoitus sekä arvioitu yleispiirteisesti, kuinka paljon asukasluku tulee lisääntymään.
Asemakaavahankkeiden yhteydessä tullaan arvioimaan tarkemmin, mikä on tarkoituksenmukainen rakentamisen määrä.
Lentokonemelu koostuu erillisistä melutapahtumista, jonka vuoksi se ei aiheuta jatkuvaa
haittaa, toisin kuin moni muu melua tuottava toiminta. Melualueet osoitetaan kartoilla
samanarvo -käyrin (Lden). Lden -melukäyrä ei kuvaa yhden kalenterivuorokauden
tilannetta, vaan pitkän aikavälin keskiarvoa. Kiitoteiden risteämisen ja tuuliolosuhteiden
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vuoksi tietyn kiitotien suunnalla saattaa olla, että alueella (joka on vuositasolla Lden yli 55
dB:n melun piirissä) ei muutamaan päivään tai viikkoon ole ainoatakaan ylilentoa.
Laskentamenetelmästä johtuen myös pieni määrä lentotapahtumia voi vaikuttaa
voimakkaasti Lden -arvoon, vaikka tosiasiassa melutapahtumia on vähän ja niiden
kokonaiskesto on lyhyt.
Voimassa olevaan yleiskaavaan (YK3) on osoitettu maakuntakaavan mukainen
lentomelualue. Finavian ympäristöluvan mukainen vuoden 2025 ennustetilanteen
lentomelualue on osittain laajempi kuin maakuntakaavassa esitetty verhokäyrä. Muutos
johtuu pääasiassa liikenteen uudesta vuorokausijakaumasta ja laskentamenetelmän
muutoksesta. Nyt laadittavan olleeseen yleiskaavaan (YK6) maakuntakaavan
lentomelualue on merkitty asianmukaisin kaavamerkinnöin. Kaavaratkaisuun on osoitettu
myös Finavian ympäristöluvan (2007) mukainen verhokäyrä (Lden >55dB). Finavia tulee
esittämään uuteen maakuntakaavaan merkittäväksi ennustetilanteen 2025 verhokäyrät.
Korkein hallinto-oikeus myös linjasi (KHO 13.10.2014 T 3080), että Tuusulan
Rykmentinpuiston osayleiskaavan tapauksessa Finavian ympäristölupahakemuksen
liitteenä olleita melukäyriä on pidettävä parhaana käytettävissä olevana selvityksenä
arvioidusta lentomelutilanteesta vuonna 2025.
Lentomelualueille on mahdollista sijoittaa vähäisissä määrin yhdyskuntarakenteeseen tukeutuvaa täydennysrakentamista. Finavian uusi verhokäyrä ulottuu Niinikankaan ja
kehitettävän keskusta-alueen reunaan (C-2). Näillä alueilla on jo nykytilanteessa runsaasti
maankäytön toimintoja, muun muassa asumista ja teollisuutta.
Niinikankaalla asukasluvun arvioidaan kasvavan täydennysrakentamisen myötä enintään
900 asukkaalla. Niiden keskusta-alueiden osalta, jotka sijoittuvat lentomelualueelle, on
mahdollista sijoittaa asuintoimintojen lisäksi myös muita maankäytön muotoja.
Yleiskaavan sisältövaatimuksissa edellytetään (MRL 39 §), että mahdollisuudet turvalliseen, terveelliseen ja eri väestöryhmien kannalta tasapainoiseen elinympäristön on huomioitava yleiskaavan laadinnassa.
Elinympäristön terveellisyyttä ja turvallisuutta voidaan arvioida niin määrällisillä kuin laadullisilla mittareilla. Ensisijaisesti täydennysrakentamisen määrää arvioidaan suhteessa aluetta ympäröivään nykyiseen yhdyskuntarakenteeseen.
Esimerkiksi Niinikankaan täydennysrakentamisalueen asukasluku ei tule lisääntymään
merkittävästi kaavan vaikutusalueella. Alueen lähiympäristö on nykytilassa tiiviisti rakennettua kaupunkiympäristöä. Niinikankaan lähiympäristössä (1 kilometrin säde) asuu nykytilassa noin 3500 asukasta. Niinikankaan nykyinen asemakaava mahdollistaa alueelle
asukkaita noin 350. Yleiskaavan nyt mahdollistama lisäys toisi alueelle lisää asukkaita
enintään noin 550.
Mikäli Niinikankaan lisärakentaminen toteutettaisiin yleiskaavan maksimimitoituksen mukaan, niin väestö tulisi lisääntymään alueella noin 15 %. Vuonna 2015 Keravan Saviolla
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sijaitsevan Visatien asemakaavan yhteydessä vähäiseksi täydennysrakentamiseksi arvioitiin 80 kerrostaloasuntoa. Muutos lisäsi asukkaita Visatiellä noin 200:lla. Suhteessa Visatien lähiympäristöön (1 kilometrin säde = 2000 asukasta) asukasluku lisääntyi 10 %. Asukasluvun suhteellinen lisääntyminen Visatiellä on hyvin samankaltainen kuin se Niinikankaan alueella tulisi mahdollisesti olemaan.
Niinikankaan alue on nykytilassa asemakaavoitettu pientalorakentamiselle. Kun elinympäristön terveellisyyttä ja turvallisuutta tarkastellaan laadullisilla mittareilla, tulee asumismuodon arviointi keskeiseksi kysymykseksi. Pientaloalueilla melun torjunta on huomattavasti
haastavampaa kuin kerrostalovaltaisilla alueilla. Pientaloalueilla vietetään enemmän aikaa
piha-alueilla. Kerrostalorakentaminen myös mahdollistaa asuntojen rakentamisen äänieristykseltään laadukkaammiksi. Pelkästään tavanomainen kerrostalon äänieristys (30 dB)
riittää torjumaan haitallisen melun asuntojen sisätiloista. Lisäksi kerrostaloalueella ei vapaa-ajankäyttö painotu piha-alueilla oleskeluun, vaan asukkaat viettävät aikaa esimerkiksi
parvekkeilla. Kerrostaloasumisessa parvekkeet voidaan lasittaa siten, että meluarvoja pystytään laskemaan noin 10 desibelillä. Tämä on merkittävä etu verrattuna pientaloalueeseen, jossa ei ole tehokkaita keinoja lentomelun torjumiseen piha-alueilla. Niinikankaan
alueen käyttötarkoituksen muutos voidaankin nähdä edistävän terveellisen, turvallisen ja
viihtyisän elinympäristön toteutumista alueella.

Suunnittelusuositukset ja haitallisten vaikutusten lieventämistoimenpiteet
Kaupalliset palvelut ja työpaikkarakentaminen soveltuvat paremmin lentomelualueelle kuin
asuntorakentaminen. Asuntorakentamisessa on erityisesti sisätilojen äänieristävyyden
suunnitteluun kiinnitettävä huomiota. (Sweco 2016.)
Ennustetilanteessa 2035 melutasot sekä tie- että raideliikenteen osalta ovat pääosin suuremmat kuin nykytilanteessa. Kokonaisuutena arvioiden muutos ei kuitenkaan ole merkittävästi suurempi. Ongelma-alueet keskittyvät pääradan ja Lahden moottoritien väliselle
alueelle. Asemakaavavaiheessa tehtävien tarkempien melumittausten pohjalta voidaan
meluntorjuntatoimia tarkentaa. Haitallisia meluvaikutuksia voidaan lieventää piha-alueilla
rakennusten sijoittelulla ja sisätiloissa rakenteiden riittävällä äänen eristävyydellä.
Finavian verhokäyrän mukainen lentomelualue sijoittuu Savion alueelta kehitettävään keskustaan saakka. Alueelle on suositeltavaa osoittaa ainoastaan olemassa olevaa kaupunkirakennetta täydentävää täydennysrakentamista. Täydennysrakentamisen tulisi olla ensisijassa kerrostalovaltaista. Kohteiden tarkempi mitoitus on tutkittava asemakaavahankkeiden yhteydessä. Erityisesti Niinikankaan alueella on tarkasteltava alueen tarkoituksenmukainen mitoitus niin kuntataloudellista kuin terveellisen ja turvallisenkin elinympäristön näkökulmasta.
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4.4 JULKISET JA KAUPALLISET PALVELUT

4.4.1 Nykytila
Keravan nykyinen palvelutarjonta koostuu laajasta määrästä julkisia ja kaupallisia palveluita.
Kaupungin alueella sijaitsee seitsemän suomenkielestä alakoulua, yksi yläkoulu sekä yhtenäiskoulu, jossa opetetaan luokkia 1–9. Ruotsinkielistä perusopetusta tarjotaan luokilla
1–6 Svenskbacka skolassa. Perusopetuksen lisäksi Keravan keskustan alueella toimii Keravan lukio, aikuislukio sekä ammattikorkeakoulu Laurea. Sompion alueella toimii lisäksi
ammattioppilaitos Keuda. (Kerava 2015.)
Keravalla on runsas määrä kunnallisia ja yksityisiä päiväkoteja. Vuonna 2016 kaupungissa
toimi yhteensä 19 kunnallista ja 10 yksityistä päiväkotia. Yksityisiin päiväkoteihin lukeutuivat myös ruotsin-, englannin- ja saksankieliset päiväkodit.
Päiväkodit ja koulut ovat keskittyneet Keravan tiheimmin asutuille alueille (liite 22).
Keravalla toimii yksi terveysasema Kalevassa sekä hammashoitola Sampolan palvelukeskuksessa. Sairaalapalveluissa keravalaisia palvelee Vantaan Peijaksen sairaala, joka on
osa Helsingin yliopistollista keskussairaalaa (HYKS).
Keravalla on tarjolla lukuisa määrä erilaisia liikuntamahdollisuuksia. Kaupungilla on muun
muassa uimahalli, jäähalli, frisbeegolfrata sekä muita liikuntapalveluita. Merkittävä osa liikuntaharrastuspaikoista on keskittynyt Keravan keskustaan. Varsinaisten liikuntapaikkojen
lisäksi koulujen yhteydessä olevat urheilukentät sekä liikuntasalit palvelevat iltaisin ja viikonloppuisin myös muita käyttäjiä. Keravan liikuntapaikat on osoitettu liitteessä 20.
Kaupalliset palvelut painottuvat Keravalla keskustan ja Keravanportin alueille. Keravanportin nykyiset asemakaavoitetut kaupalliset palvelut on osoitettu liitekartassa 27. Keravalla
toimi vuonna 2013 parikymmentä päivittäistavarakauppaa. Myymälätyypeittäin tarkasteltuna kaupungissa oli eniten isoja valintamyymälöitä. Myyntiä oli eniten hypermarketeissa,
joissa toteutui noin puolet päivittäistavarakaupan myynnistä. Keravan päivittäistavaramyymälöistä 12 toimii keskustassa. Alikeravalla myymälöitä oli kaksi, samoin Kalevassa,
Ahjossa ja Saviolla. Keravan molemmat hypermarketit sijaitsevat keskustassa. (Sweco
2015.)
Keravalla toimii yhteensä 141 erikoiskaupan myymälää (Tilastokeskus 2012). Suurimman
toimialaryhmän muodostavat pienet erikoiskaupat, joita oli yhteensä 70. Valtaosa Keravan
erikoiskaupan myymälöistä sijaitsee keskustassa. Keravanportissa myymälöitä on 28, joista viisi on paljon tilaa vaativan erikoiskaupan myymälöitä ja yhdeksän auto- ja autotarvikekaupan myymälöitä.
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4.4.2 Suunnitteluratkaisun kuvaus
Julkisten palveluiden alueet (PY) ja lähipalvelumerkintä (pl)
Yleiskaavaehdotuksessa on osoitettu julkisten palveluiden alueet, joiden on tarkoitus säilyä nykyisellään (PY). PY-alueita voidaan tarvittaessa täydennysrakentaa. Kaavaratkaisussa ei ole määritelty tulevaisuudessa rakennettavien koulujen tarkkoja sijainteja, koska
palvelutarpeet vaihtelevat tilannekohtaisesti. Tarkoituksenmukaista on, että tulevaisuuden
koulut ja päiväkodit sijaitsevat siellä, missä myös palveluja tarvitsevat lapset asuvat. Koulujen ja päiväkotien toteuttaminen onkin sidoksissa eri asuinalueiden toteuttamiseen. Keravalle laaditaan vuoden 2016 aikana palveluverkkosuunnitelma, jossa ratkaistaan Keravan kouluverkon rakenne tavoitevuotena vuosi 2035. Palveluverkkosuunnitelma on perustunut yleiskaavan mukaiseen väestöennusteeseen sekä uusiin rakennettaviin asuntoalueisiin.
Lähipalveluiden tarpeita on ennakoitu lähipalvelumerkinnällä (pl). Merkintä on osoitettu
niille alueille, jonne on tulevaisuudessa mahdollisesti tarvetta osoittaa kouluja tai muita
julkisia tai yksityisiä palveluja. Lähipalvelumerkintä osoittaa ainoastaan palvelutarpeen,
mutta toimintojen tarkemmat sijainnit tarkentuvat asemakaavasuunnittelun yhteydessä.
Asemakaavasuunnittelun yhteydessä on mahdollista osoittaa kaikille asuntovaltaisille alueille (A, AP, AK) varauksia julkisille palveluille. Esimerkiksi Kaskelan uuden pientaloalueen
toteutuessa alueelle on myös rakennettava päiväkoti. Palvelurakentamisen toteuttaminen
on kuitenkin sidoksissa alueen kehittymiseen.
Keskusta-alueet (C)
Maankäytön suunnittelulla luodaan edellytykset kaupallisten palveluiden sijoittumiselle
keskusta-alueille sekä edistetään olemassa olevien palvelujen toimintaedellytyksiä. Vähittäiskaupan suuryksiköiden ensisijainen sijaintipaikka on keskusta-alue, ellei muu sijainti
kaupan laatu huomioon ottaen ole perusteltua (MRL 71 c §).
Joukkoliikenteen, kävelyn ja pyöräilyn edistämisen tavoitteena on käyttömahdollisuuksien
lisääminen asiointiliikkeissä. Keskusta-alueilla on tyypillisesti monipuolinen palvelutarjonta,
työpaikkoja, asumista ja hyvät liikenneyhteydet. Elinvoimaisen keskusta-alueen kehittäminen edellyttää, että maankäytön ja liikenteen suunnittelussa kiinnitetään huomiota kaupan
toiminta- ja kehittämisedellytysten edistämiseen. Kattava palveluverkko vaatii eheää ja
riittävän tiivistä yhdyskuntarakennetta. (Ympäristöministeriö 2013)
Keravan keskusta-alue on osoitettu kokonaisuudessaan kehitettäväksi alueeksi (C-2). Keravan erinomaisten julkisten kulkuyhteyksien vuoksi keskusta-aluetta on tarkoituksenmukaista tiivistää täydennysrakentamisen keinoin. Keravan keskustassa on vanhastaan tiivis
kaupunkirakenne sekä jalankulkua ja pyöräilyä tukeva kevyenliikenteen verkosto. Viime
vuosien aikana keskustan alueelta ovat monet kaupalliset palvelut kuitenkin kadonneet ja
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alueen toiminnallisuus vähentynyt. Keskustan täydennysrakentamisella halutaan asumisen
ohella parantaa kaupallisia ja julkisia palveluita. Täydennysrakentamisen tavoitteena on,
että tulevaisuudessa Keravan keskustasta muodostuu toiminnallisesti sekoittunut kaupan,
julkisten palveluiden, toimitilojen, hallinnon, asumisen ja viheralueiden korkeatasoinen kokonaisuus.
Kaupallisten palveluiden alueet (KM)
Maakuntakaavalla on erityinen tehtävä vähittäiskaupan suuryksiköiden sijainnin ja mitoituksen ohjauksessa. Osa kaupan toimialoista on sellaisia, että ne voivat perustellusta
syystä sijoittua myös keskusta-alueiden ulkopuolelle. Nämä toimialat eivät tyypillisesti kilpaile (esim. huonekalu- ja rautakauppa) keskusta-alueelle sijoittuvan kaupan kanssa.
Merkitykseltään seudullisen vähittäiskaupan suuryksikön sijoittaminen maakuntakaavan
keskustatoiminnoille tarkoitetun alueen ulkopuolelle edellyttää, että vähittäiskaupan suuryksikön sijaintipaikaksi tarkoitettu alue on maakuntakaavassa erityisesti osoitettu vähittäiskaupan suuryksikön sijoittamisen mahdollistavalla KM-merkinnällä (MRL 71 d §).
Keravanportin ympäristö on Uudenmaan 2. vaihemaakuntakaavassa varattu vähittäiskaupan suuryksikön käyttöön. Alueen laskennalliseksi kokonaismitoitukseksi on määritelty
75 000 k–m². Keravan yleiskaavassa Keravanportin alueelle on osoitettu vähittäiskaupan
suuryksikölle varattu alue. Keskeisessä asemassa kaupallisten palveluiden suunnittelussa
on se, että asiointitiheyden tulee olla riittävän pieni ja, se etteivät ne vaikuta haitallisesti
keskusta-alueen toimintoihin. (Ympäristöministeriö 2013). Keravan kaupallisten palveluiden alueille on tarkoitus osoittaa keskusta-alueelle sopimatonta tilaa vievää erikoiskauppaa, kuten auto-, rauta-, huonekalu-, puutarha- ja maatalouskauppa. 2. vaihe maakuntakaavan määräykset mahdollistavat lisäksi paikallisen vähittäiskaupan sijoittumisen suuryksikköalueelle. Seudullisuuden rajat ovat Keravalla muun kuin tilaa vievän kaupan osalta
5000 k–m² ja päivittäistavarakaupan osalta 2000 k–m². Myös alue voi muodostaa vähittäiskaupan suuryksikön.
Keravan kaupalliset alueet (KM) muodostuvat kolmesta erillisestä aluevarauksesta (KM-2,
KM-3 ja KM-3/res-2). Ennen vuotta 2012 (poikkileikkausvuosi) KM-2 -alueeseen on maakuntakaavan laskennallisesta mitoituksesta käytetty yhteensä 22 600 k–m². Niin sanotuksi
”uudeksi” toteutettavaksi kerrosneliömetrimääräksi jää 52 400 kerrosneliömetriä. Vuoden
2012 jälkeen Keravanportin (KM-2) alueelle on kaavoitettu yhteensä 21 900 k–m² kaupallisia palveluita. Tästä määrästä, toteutumatonta, niin sanottua asemakaavavarantoa, on
yhteensä 16 700 k–m². Keravanportin nykytilanne on esitetty liitekartassa 27.
KM-alueiden kokonaismitoitus ei saa ylittää 75 000 k–m² (KM-2, KM-3, KM-3/res-2). Yleiskaavassa kaupallisten palveluiden alueet on mitoitettu siten, että Keravanportin (KM-2)
alueelle saa kokonaisuudessaan sijoittaa 50 000 k–m² tilaa vievää kauppaa. KM-3 alueelle tilaa vieviä kaupan palveluita saa sijoittaa yhteensä 12 500 k–m² ja KM-3/res-2
alueelle yhteensä 12 500 k–m². Lisäksi kaavamääräyksiin on sisällytetty ajoittamismää55

räys, jonka mukaan KM-3 alueille saa siirtyä vasta sitten kun Keravanportin (KM-2) potentiaali on hyödynnetty kokonaisuudessaan.
KM-3/res-2 alueen tulee liittyä toiminnallisesti KM-3 -alueeseen. KM-3 - ja KM-3/res-2 alueen suunnittelu on toteutettava siten, että kaupalliset alueet muodostavat toiminnallisen
kokonaisuuden risteysalueen ympäristöön. KM-3 ja KM-3/res-2 -alueiden asemakaavaalueet tulevat rajautumaan pienemmälle alueelle kuin nyt yleiskaavassa on osoitettu. KM-3
-alueiden rakentamisolosuhteet ovat haastavat, jonka vuoksi on ollut välttämätöntä varata
riittävän laaja alue KM-alueiden jatkosuunnittelun mahdollistamiseksi. Asemakaavavaiheessa tehtävien tarkempien rakennettavuusselvitysten avulla alueet pystytään rajaamaan
tarkemmin. Yleiskaavamääräyksissä on ohjattu tulevaa asemakaavoitusta tonttitehokkuusvaatimuksilla, jotta alueen sisäinen rakenne ei hajaudu jatkosuunnittelun yhteydessä
liian laajalle alueelle.
Asuinalueet
Kaupallisten palveluiden ensisijainen sijaintipaikka on keskusta. Maakuntakaavassa on
määritelty kerrosneliömäärät, joiden puitteissa myös asuntoalueille, palvelualueille ja työpaikka-alueille saa sijoittaa kaupallisia toimintoja.
Tilaa vievää vähittäiskauppaa saa em. alueille sijoittaa enintään 10 000 k–m², muuta erikoistavarakauppaa enintään 5000 k–m² ja päivittäistavarakauppaa 2000 k–m². Samat mitoitusmääräykset koskevat myös Keinukallion aluetta, jonne on myös kaavamääräyksessä
mahdollistettu pienimuotoiset kaupalliset palvelut, jotka tukevat Keinukallion muita urheilutoimintoja.
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4.4.3 Vaikutukset julkisiin ja kaupallisiin palveluihin
Vaikutukset päivähoitoon ja perusopetukseen
Keravan kaupunki on arvioinut päivähoitopaikkojen kapasiteettia vuoteen 2035, jolloin päivähoitopaikkojen tarve on hieman suurempi kuin päivähoitopaikkojen määrä. Keravan
yleiskaava ulottuu vuoteen 2035 ja mahdollistaa asukasmäärän kasvun noin 10 000 henkilöllä. Kun tätä väestönkasvua käytetään arvioinnin pohjana, kunnallisessa päivähoidossa
olevien lasten määrä kasvaa noin 500:lla vuoteen 2035. Vastaavasti kouluikäisten lasten
määrä kasvaa noin 500:lla verrattuna vuoden 2016 tilanteeseen.
Keravan kaupungissa laaditaan vuoden 2016 aikana Palveluverkkosuunnitelma, jonka
puitteissa ratkaistaan tulevaisuuden päiväkoti- ja koulurakentamiseen liittyvät kysymykset.
Selvitys ei ole osa yleiskaavaprosessia, mutta sen ratkaisut perustuvat yleiskaavan mahdollistamaan väestönkasvuun. Palveluverkkosuunnitelman mukaan Keravalle tulee investoida yksi uusi kaksisarjainen alakoulu, jolla katetaan väestökasvun lisäys. Keravalle on
myös rakennettava uusi yhtenäiskoulu Lapilan koulun alueelle, jolla korvataan Keravanjoen yhtenäiskoulun tilat.
Vaikutusten arvioinnissa on tunnistettu päivähoitoikäisten lasten jakautuminen alueellisesti. Keravan yleiskaavassa väestönkasvu painottuu keskustaan, Ylikeravalle ja Ahjoon, joilla
paine myös päivähoitopalvelujen kehittämiseen kasvaa eniten.
Palvelujen toteuttaminen on vahvasti sidoksissa asuinalueiden toteutumiseen. Kaikki asumisen alueet voivat sisältää julkista palvelurakentamista. Yleiskaavan maankäyttöratkaisu
mahdollistaa keskustassa noin 3 000 ja Ahjon alueella yhteensä noin 2700 (Ahjo 1800 ja
Levonmäki 900) asukkaan väestölisäyksen. Uudet koulut ja päiväkodit voivat PY-alueiden
lisäksi sijoittua kaikille asumisen alueille. Lähipalvelumerkinnällä on indikoitu tulevia palvelutarpeita.
Yhteenvetona voidaan todeta, että yleiskaavan mahdollistama väestönkasvu aiheuttaa
tarpeen päivähoidon ja peruskoulutuksen kehittämiseksi erityisesti keskustassa, Ylikeravalla ja Ahjossa. Uusien päiväkotien ja koulujen tarkempi sijoittuminen on tarkoituksenmukaista ratkaista asemakaavahankkeiden yhteydessä. (Sweco 2016.)

Vaikutukset urheilupalveluihin
Keravan urheilupalveluiden taso tulee paranemaan tulevaisuudessa. Keinukallion alueesta
suunnitellaan monipuolista urheilupalveluiden aluetta, joka tarjoaa keravalaisille muun muassa erinomaiset hiihtomaastot sekä muita urheilupalveluita. Myös Kalevan urheilupuistoa
kehitetään uusilla monipuolisilla julkisilla ja yksityisillä palveluilla.
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Vaikutukset kaupallisiin palveluihin
Keravan yleiskaavan kaupan ratkaisu täyttää maankäyttö- ja rakennuslaissa, Uudenmaan
2. vaihemaakuntakaavassa ja valtakunnallisissa alueidenkäyttötavoitteissa kaupan
sijoittumiselle asetetut edellytykset. Perusteet on esitetty taulukossa 1.
Valtakunnalliset alueidenkäyttötavoitteet
Kaupallisten palveluiden alueiden sijoittuminen mahdollistaa palveluiden hyvän saavutettavuuden eri
väestöryhmille.
Yleiskaava edistää elinkeinoelämän toimintaedellytyksiä olemassa olevaa yhdyskuntarakennetta
hyödyntäen
Keskustaa kehitetään monipuolisena palvelujen, asumisen, työpaikkojen ja vapaa-ajan alueena.
Yleiskaavan lähtökohtana on perusteltu väestönkehitysarvio
Kaupallisten palveluiden alueita ei sijoiteta irralleen olemassa olevasta yhdyskuntarakenteesta
Uudenmaan 2. vaihemaakuntakaava
Kaupalliset alueet ovat hyvin saavutettavissa muullakin kuin henkilöautolla ja liikenteen haitat ovat
vähäiset.
KM-2 -alue on jo osin toteutunut osana ympäröivää yhdyskuntarakennetta.
Kaupallisten palveluiden alueiden kokonaismitoitus ei ylitä maakuntakaavassa määrättyä 75 000
k–m².
Kaupallisten palveluiden alueet ovat ensisijaisesti sellaista seudullista kauppaa varten, joka voi
perustellusta syystä sijoittua keskustan ulkopuolelle.
Kaupallisten palveluiden alueet muodostavat toiminnallisen kokonaisuuden.
Maankäyttö- ja rakennuslaki
Kaupallisten palveluiden alueilla ei ole merkittäviä haitallisia vaikutuksia keskustan kaupallisiin
palveluihin ja niiden kehittämiseen
Kaupalliset palvelut ovat hyvin saavutettavissa joukkoliikenteellä ja kevyellä liikenteellä.
Yleiskaava edistää sellaisen kaupan palveluverkon kehitystä, jossa asiointimatkojen pituudet ovat
kohtuullisia ja liikenteen haitat mahdollisimman vähäisiä.
Kaupallisten palveluiden alueiden sijaintipaikka on kaupan laatu huomioon ottaen perusteltu.
Vähittäiskaupan suuryksikön sijoituspaikka on maakuntakaavassa erityisesti osoitettu tähän
tarkoitukseen.
Kilpailun ja toimivuuden näkökulma on otettu huomioon.

Taulukko 1. Keravan yleiskaava suhteessa vähittäiskaupan sijainninohjaukseen (Sweco 2016)

Uudenmaan 2. vaihemaakuntakaavassa Keravanportin vähittäiskaupan mitoitukseksi on
määritelty 75 000 k-m². Kun otetaan huomioon alueella jo sijaitseva, ennen vuotta 2012
rakennettu kaupan kerrosala, niin KM-alueille voi sijoittua yhteensä 52 400 k-m² uutta
kaupan liiketilaa. Uusi liikerakentaminen tulee tukeutumaan paikallisen ostovoiman
varaan. Liitteessä 27 on esitetty Keravanportin ennen vuotta 2012 oleva kaupallisten palveluiden tilanne sekä vuoden 2012 jälkeen asemakaavoitetut kaupallisten palveluiden alueet.
Kaupallisten palveluiden alueet soveltuvat sijoittumispaikaksi kaikille paljon tilaa vaativan
erikoiskaupan toimialoille. Keskustan ulkopuolisten kaupan alueiden kehittyminen
palveluiltaan monimuotoisemmiksi on valtakunnallinen ilmiö. Alueelle voidaan sijoittaa
luontevasti myös muun erikoiskaupan toimialojen myymälöitä, kuten lastentarvikekauppaa
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tai lemmikkieläinkauppaa. Yksittäisten pienten erikoiskaupan myymälöiden sijoittuminen
keskustan ulkopuolelle ei pääsääntöisesti haittaa keskustan kaupan palveluja tai niiden
kehittymistä. Seudullisuuden rajat ovat Keravalla muun kuin tilaa vievän kaupan osalta
5000 k–m² ja päivittäistavarakaupan osalta 2000 k–m².
Keravanportin toimialakokoonpanoihin ja toteutukseen tulee vaikuttamaan erityisesti se,
mitkä toimialat/yritykset ovat kiinnostuneita alueesta ja millainen on niiden toimintakonsepti
ja tilantarve. Tätä ei maankäytön suunnittelussa voida – eikä kilpailulainsäädännön
mukaan saisikaan – määritellä sitovasti etukäteen. Yleiskaavan suunnitteluratkaisulla
mahdollistetaan kaupan monimuotoinen kehittyminen Keravalla. (Sweco 2016.)
Keravan keskustan ulkopuolisen kaupan keskittymän ei tarvitse muodostaa
keskustakauppaan verrattavissa olevaa hyvin tiivistä alueellista kokonaisuutta. Tämän
vuoksi KM-alueet voivat sijoittua Lahden moottoritien molemmin puolin. Myös 2.
vaihemaakuntakaavan
mukaan
merkittävä
pääväylä
voi
halkaista
KMaluevarausmerkinnän osoittaman alueen.
Yleiskaavan kaupallisten palveluiden alueet täyttävät vaihemaakuntakaavassa
merkitykseltään seudulliselle vähittäiskaupalle asetetut edellytykset seuraavista syistä:
1. Kaupallisten palveluiden alueiden läheisyydessä on jo nykytilanteessa asutusta ja
työpaikkoja. Yleiskaavassa alueelle on osoitettu lisää täydennysrakentamista.
2. Keravanportin kaupan kehittäminen molemmin puolin moottoritietä tukee Alikeravan
kehittymistä merkittävänä työpaikka-alueena.
3. Kaupallisten palveluiden alueet ovat osa nykyistä yhdyskuntarakennetta. Alue on
hyvin saavutettavissa kaikilla kulkumuodoilla.
4. Kaupallisten palveluiden alueet vähentävät Keravalta ulospäin suuntautuvaa
asiointiliikennettä. Henkilöautolla tehtävien matkojen vähentyminen pienentää myös
liikenteen päästöjä.
5. Alikeravan tie- ja katuverkon kehittämishankkeet sekä joukkoliikenteen
palvelutasotavoitteen nostaminen parantavat KM-alueiden kytkeytymistä olemassa
olevaan liikenneverkkoon. (Sweco 2016.)
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Suunnittelusuositukset ja haitallisten vaikutusten lieventämistoimenpiteet
Yleiskaavan kaupan ratkaisujen mahdollisia haitallisia vaikutuksia voidaan lieventää
kiinnittämällä jatkosuunnittelussa erityistä huomiota kaikkiin asioinnin sujuvuuteen ja
turvallisuuteen liittyviin ratkaisuihin. Mahdollisia haitallisia vaikutuksia voidaan lieventää
myös osoittamalla KM-alueille pääsääntöisesti vain paljon tilaa vaativaa erikoiskauppaa ja
määrittämällä hankkeille toteutuksen vaiheistaminen. Merkittävä lieventämistoimenpide on
myös keskustan ja Keravanportin kehittäminen samanaikaisesti, jolloin ne tukevat toisiaan
ja muodostavat toiminnallisen kokonaisuuden.
Keskustan kilpailukyvyn ja kaupallisen vetovoiman vahvistamisen kannalta keskeisiä
kehittämistoimenpiteitä ovat:
 Keskustahakuisen erikoiskaupan liiketilan lisääminen
 Uusien toimitilatonttien kaavoittaminen ja/tai
käyttötarkoituksen muuttaminen kysynnän mukaan
 Nykyisten
liiketilojen
uudistamistarpeen
mahdollistaminen kaavamuutoksilla

olemassa

selvittäminen

olevien

ja

tonttien

uudistamisen

 Sijainnillisesti parhaiden paikkojen muuttaminen liiketiloiksi, muut kaupalliset
toiminnot/palvelut voivat sijaita kauempanakin
 Uusien liiketilojen sijoittaminen liikenteellisesti toimiviin paikkoihin, ei ”pussin
perälle”
 Ympäristön viihtyisyyden parantaminen ja keskustan kehittäminen kokonaisuutena
(kävely- ja autopainotteiset alueet, puistot, istutukset, katuvalaistus, liikkeiden
mainoskyltit ja -valot, yleisten alueiden kunnossapito jne.)
 Liikenne- ja pysäköintijärjestelyjen toiminnan turvaaminen ja kehittäminen
myymälöiden toimintaa tukevaksi (liikenteen sujuvuus ja pysäköintipaikkojen
riittävyys). (Sweco 2016.)

60

4.5 TYÖPAIKKA-ALUEET
4.5.1 Nykytila
Vuonna 2011 Keravan työvoiman määrä oli noin 17 000 henkilöä. Työpaikkoja oli yhteensä noin 12 500. Merkittävä osa Keravan työpaikoista sijoittuu Alikeravan ja keskustan alueelle.

Kuva 16. Työpaikat elinkeinoittain Kerava tilastoalueilla

Suurin osa työntekijöistä sijoittui palvelualojen tehtäviin. Alikeravan ja Ahjon teollisuusalueen toimialat nostavat kuitenkin jalostustoimintojen osuutta.
Keravalla on korkea työpaikkaomavaraisuus. Vuonna 2012 omavaraisuusaste oli lähes 70
%. Keravan kaupungin tavoitteena on kasvattaa työpaikkojen määrää myös tulevaisuudessa.
Päivittäin Keravalle pendelöi töihin noin 6600 henkilöä. Suurimmat työmatkavirrat suuntautuvat Vantaalta (1260 henkilöä), Helsingistä (1110 henkilöä), Tuusulasta (940 henkilöä),
Järvenpäästä (930 henkilöä) ja Sipoosta (320 henkilöä). (Sito 2014.)
Keravan yleiskaavassa 2020 (YK3) työpaikka-alueita osoitettiin Ylikeravan alueelle ja Lahden moottoritien varrelle Keravan eteläosiin. Ylikeravan työpaikka-alueet on asemakaavoitettu työpaikkatoiminnoille, ja ne ovat osittain otettu käyttöön. Keravan eteläosan työpaikka-alueita ei ole toteutettu.
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4.5.2 Suunnitteluratkaisun kuvaus
Keravan tiivis kaupunkirakenne asettaa haasteita uusien työpaikkaalueiden osoittamiselle. Yleiskaavatyön tuloksena on osoitettu yli 100
hehtaaria maata työpaikka-alueiden
käyttöön.
Yleiskaavaehdotuksessa
laajimmat työpaikka-alueet on osoitettu Jokivarteen, joiden laajuus on yhteensä yli 80 hehtaaria. Alueella tuleekin tulevaisuudessa sijaitsemaan
Keravan laajin työpaikkareservi.
Ylikeravalle ja Kytömaalle on osoitettu
yhteensä yli 30 hehtaaria uusia työpaikkatoimintoja. Alueella on myös
kaksi kehitettävää työpaikka-aluetta,
joiden yhteenlaskettu laajuus on noin
16 hehtaaria. Myös Alikeravan alueelle on osoitettu yksi kehitettävä työpaikka-alue, joka täydentää olemassa
olevaa työpaikkareserviä.
Uusien ja kehitettävien työpaikkaalueiden rakentamisen aluetehokkuus
vaihtelee (eª) 0,1 – 0,4 välillä riippuen
asemakaavoitettavasta kohteesta.

Kuva 17. Jokivarren uudet työpaikka-alueet

Työpaikka-alueiden lisäksi kehitettävälle (C-2) ja uudelle (C-3) keskustaalueelle voidaan sijoittaa työpaikkatoimintoja. Keskustan kehittämisen
keskiössä on laadukkaiden asumisratkaisujen ja kaupallisten palveluiden
lisäksi monipuoliset työskentelymahdollisuudet. Keskusta-alueen työpaikat ovat pääasiassa palvelutyöpaikkoja. Myös kaikki asumisen alueet voivat
sisältää vähäisissä määrin työpaikkatoimintoja.
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4.5.3 Vaikutukset työpaikka-alueisiin
Yleiskaavatyön yhdeksi tavoitteeksi on asetettu työpaikkaomavaraisuuden kasvattaminen
Keravan alueella. Yleiskaavaratkaisun pohjalta tullaa osoittamaan noin 180 hehtaaria
maata työpaikkatoiminnoille. Aivan uusia työpaikka-alueita on osoitettu Keravan alueelle
yhteensä noin 100 hehtaarilla.
Riittävällä työpaikkareservillä pyritään turvaamaan Keravan työpaikkaomavaraisuus. Keskustaan sijoittuvat työpaikkarakentaminen tulee olemaan asiakasintensiivistä kun kauempana sijaitsevat työpaikka-alueet vaativat enemmän tilaa toimiakseen. Tilaa vaativat työpaikka-alueet on pyritty osoittamaan erilleen asuinalueista, jotta esimerkiksi haitalliset liikenteen vaikutukset jäisivät mahdollisimman vähäisiksi.
Suunnittelusuositukset ja haitallisten vaikutusten lieventämistoimenpiteet
Jatkosuunnittelun yhteydessä on suositeltavaa osoittaa ympäristöä häiritseviä työpaikkatoimintoja kauemmas asumisen alueista. Esimerkiksi Ylikeravan aluetta on suositeltavaa
kehittää toimisto- ja palvelutyöpaikoille ja Jokivarren työpaikka-alueita logistiikkatoiminnoille.
Jokivarren työpaikka-alueiden kehittäminen samanaikaisesti kaupallisten palveluiden
kanssa on suositeltavaa. Alueiden sijoittuminen lähekkäin tuo synergiaetuja molempien
toimintojen kehittämiselle.
Kaskelan työpaikka-alueen jatkosuunnittelussa on huomioitava ympäristön ominaispiirteet.
Alue sijaitsee lähellä Haukkavuoren luonnonsuojelualuetta, ja sitä ympäröivät laajat viheralueet. Osa työpaikka-alueesta sijaitsee myös maisemallisesti arvokkaalla alueella.
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4.6 TEOLLISUUS- JA ERITYISALUEET

4.6.1 Nykytila
Keravan laajimmat teollisuusalueet sijaitsevat Ylikeravalla, Ahjossa ja Alikeravan teollisuusalueilla. Tärkeimmät teollisuusalueet ovat sijoittuneet radan itäpuolelle.
Keravalla valmistetaan muun muassa elintarvikkeita, tekstiilejä, metallituotteita sekä huonekaluja. Lisäksi kaupungin alueella toimii lukuisa määrä monipuolisia pienteollisuusyrityksiä. Keravan suurimmat työnantajat kaupungin jälkeen ovat Sinebrychoff, Tuko Logistics,
Metos, Ifolor ja Keravan vankila.
Kercan teollisuusalueella toiminut kaatopaikka on lopettanut toimintansa. Jätteenkäsittelyalueella toimii edelleen kierrätysasema.

Kuva 18. Alikeravan nykyisellään säilyvät ja kehitettävät teollisuusalueet (YK6)
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Keravan erityisalueet sijaitsevat Alikeravalla ja Kalevassa. Lisäksi suojaviheralueita on
Keravan yleiskaavassa 2020 (YK3) osoitettu pääasiassa maanteiden ja Lahden moottoritien varrelle.
4.6.2 Suunnitteluratkaisun kuvaus
Alikeravan teollisuusalueiden sijainneissa ei ole tapahtunut muutoksia verrattuna Keravan
yleiskaavan 2020 (YK3) kaavaratkaisuun. Teollisuusalueiden suhteen suurimmat muutokset tapahtuvat Ahjon alueella. Tulevaisuudessa Ahjon aluetta tullaan kehittämään asuintoimintojen käyttöön. Tämä on linjassa myös maakuntakaavan ohjausvaikutuksen kanssa,
jossa Ahjon alue osoitettiin tiivistettäväksi alueeksi. Jatkosuunnittelun yhteydessä Terästien alueelle on mahdollista osoittaa asuintoimintojen lisäksi myös sellaisia teollisia toimintoja, jotka sopeutuvat yhteen asutuksen kanssa.
Ylikeravan alueelta teollisuustoimintoja on muutettu asuin- ja keskustatoimintojen käyttöön. Keskusta-alue laajenee tulevaisuudessa koilliseen, jonka myötä logistiikka-alue
muuttuu osaksi keskusta-aluetta. Nykyisen logistiikka-alueen itäpuolella sijaitseva teollisuusalue muuttuu myös asuintoimintojen käyttöön.
Keravan yleiskaavassa erityisalueita on osoitettu Alikeravan lisäksi teiden varsille ja Kalevan asuinalueen läheisyyteen. Suojaviheralueet ja yhdyskuntateknisen huollon alueet sijoittuvat Lahden moottoritien ja muiden maanteiden varsille. Suojaviheralueet suojaavat
läheisiä asuinalueita haitallisilta hiukkaspäästöiltä ja meluhaitoilta. Suojaviheralueille on
mahdollista rakentaa meluvalleja tai muita rakennelmia haitallisten melu- ja maisemavaikutusten ehkäisemiseksi.
Kaikkia energiahuollon alueita ei ole esitetty kaavakartalla niiden paikallisuuden vuoksi.
Kaikki energiahuollon alueet (EN) sekä sähkölinjavaraukset on esitetty kootusti liitekartalla
(liite 10). Uusille ja olennaisesti muuttuville alueille (C-3) sijoittuu näistä alueista yksi alue.
Uuden keskusta-alueen suunnittelussa on otettava huomioon energiahuollon alue.
Puhtaiden maa-ainesten vastaanottotoimintaan on osoitettu alueita Alikeravalta ja Kalevan
pohjoisosista. Maa-ainesten vastaanottotoimintaan osoitetut alueet Alikeravalla ja Kalevassa on tutkittu yleiskaavan ehdotusvaiheessa Ramboll Oy:n toimesta. Alustavissa selvityksissä on osoitettu läjityssuunnitelma sekä tutkittu vaikutukset luontoon, ihmisiin ja liikennejärjestelyihin. Kalevan asuinalueen pohjoispuolelle on osoitettu puhtaiden maaainesten vastaanottoalue (eo). Kalevan vastaanottoalueen on tarkoitus toimia lyhytaikaisesti. Kaavamääräyksessä alueen toiminta-ajaksi on määritelty 2–4 vuotta.
Keravan eteläosista on osoitettu yhteensä kolme aluetta maa-ainesten vastaanottoalueiksi. Alueet toimivat maa-ainesten vastaanottopaikkoina noin 10–15 vuotta. Toiminnan loputtua alueet maisemoidaan. Laajin alue sijoittuu Lahden moottoritien (vt 4) itäpuolelle, pienemmät alueet ovat Lahden moottoritien länsipuolella Kercan teollisuusalueen eteläosissa.
Kercan eteläosaan sijoittuvien erityisalueiden rajauksia on muutettu Keravan yleiskaavan
2035 (YK6) luonnosvaiheesta. Yleiskaavaprosessia varten laaditussa luontoselvityksessä
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alueelta inventoitiin arvokas luontokohde, jonka vuoksi alue rajattiin uudestaan siten, että
korpialueen luontoarvot säilyvät.
4.6.3 Teollisuus- ja erityisalueiden vaikutukset
Keravan yleiskaavaratkaisun myötä teollisuusalueet tulevat keskittymään Alikeravalla sijaitsevalle alueelle. Teollisuusalueen avulla turvataan Keravan työpaikkaomavaraisuuden
säilyminen myös tulevaisuudessa. Pääradan ja Lahden moottoritien välinen alue on tarkoituksenmukaisin sijainti teollisuuden sijoittumiselle Keravalle. Alue on ollut jo pitkään teollisuuden käytössä, mutta aluetta on mahdollista täydennysrakentaa tulevaisuudessa.
Kercan alueen pohjoispuolella sijaitsee Tehtaanmäen asuinalue, joka on rakennettu 1920luvulla. Tehtaanmäen asuinalueen lisäksi alueella ei sijaitse muuta asumista. Alueen ollessa lähes kokonaan teollisuuskäytössä, jäävät teollisuudesta syntyvät haitalliset vaikutukset asutukselle vähäisiksi.
Keravan yleiskaavan 2020 mukaiset Ylikeravan ja Ahjon teollisuusalueet ovat osoitettu
yleiskaavaehdotuksessa (YK6) työpaikkatoiminnoille tai asumisen käyttöön. Ylikeravan
alueelta Tukon teollisuusalue tulee muuttumaan keskusta-alueeksi (C-3). Muutoksen myötä keskusta-alueen raskasliikenne vähenee ja teollisuustoiminnot saadaan ohjattua tarkoituksenmukaisimmille sijainneille. Tukon teollisuusalueen länsipuolinen osa osoitetaan
myös asumiselle (A-4), jonka myötä uuden keskusta-alueen ympäristöön syntyy täydentyvää kaupunkirakennetta.
Ahjon teollisuusalueet tulevat tulevaisuudessa vähenemään. Terästien ympäristö on osoitettu yleiskaavassa asuintoiminnoille (A-3/t). Asuintoimintojen lisäksi alueelle voi myös
osoittaa sellaisia teollisuustoimintoja, jotka soveltuvat samalle alueelle asuinalueen kanssa.
Erityisalueiden toiminnoilla vastataan kaupungin tarpeeseen löytää sijoituspaikkoja ylijäämämaille. Ramboll Oy on laatinut Kercan ja Kalevan alueista alustavat läjityssuunnitelmat.
Kaksi erityisaluetta on osoitettu Kercaan. Alueet sopeutuvat hyvin yhteen teollisuustoimintojen kanssa, jonka myötä häiriöt asutukselle jäävät vähäisiksi. Ramboll Oy:n laatimassa
alustavassa läjityssuunnitelmassa haitallisia vaikutuksia on vähennetty Vantaan puolelle
jättämällä 40 metrin suojavyöhyke erityisalueiden ja asuintoimintojen väliin. Itäisellä täyttöalueella huoltotie on vähintään 40 metrin päässä ja läntisen täyttöalueen huoltotie on vähintään 170 metrin päässä Keravan ja Vantaan rajasta. Tieyhteys kulkee alueelle Keravan
puolelta Karhuntassuntien kautta vanhan Savoin kaatopaikan länsipuolelta.
Yleiskaavan ehdotusvaiheessa toista Kercan vastaanottoaluetta myös rajattiin uudestaan
siten, että arvokas korpialue säästyy haitallisilta vaikutuksilta. Selvityksessä arvioitiin, että
korven läheisyyteen suunnitellut läjitysalueet pienentävät jonkin verran korven valumaaluetta ja vähentävät valuntaa suolle. Kun otetaan huomioon alueen muuttuneisuus ja suo66

luontotyyppien kuivuminen muuttumiksi, ei vaikutuksen arvioida olevan merkittäviä. (Ramboll Oy 2015 a.)
Kalevan pohjoisosiin on myös osoitettu puhtaiden maa-ainesten vastaanottoalue (eo), jonka toiminta on tarkoitettu lyhytaikaiseksi (2–4 vuotta). Suunniteltu alue on maastonmuodoiltaan toiminnalle suotuisa, koska täyttötaso on korkeimmillaan etelänpuolella sijaitsevien lähimpien asuinrakennusten tasalla. Koska suunniteltu täyttö aloitetaan huomattavasti
matalammalta, jäävät meluhaitat oletettavasti pieneksi. Pöly- ja meluhaittoja vähentävät
läjitysalueen ja Luotolantien asuinrakennusten väliin jätettävä noin 50 metrin leveä puustoinen suojavyöhyke, joka tarkoituksena on vähentää meluhaittaa ja estää pölyn leviämistä. Tieyhteys alueelle kulkee Kalevan kadun kautta, josta Luotolantien risteyksestä alueelle
rakennetaan uusi työmaatieyhteys. Ramboll Oy:n laatimassa selvityksessä arvioitiin, että
toiminnasta saattaa aiheutua vähäisiä vaikutuksia lähialueen asutukselle ja virkistysalueen
viihtyisyydelle. Meluhaitta aiheutuu pääsääntöisesti autoliikenteestä ja kuormien tyhjentämisestä aiheutuvista kolahduksista sekä massojen levittämisen aikaisista työkoneiden äänistä. (Ramboll 2015 b.) Mahdollisen ympäristölupaprosessien yhteydessä on ratkaistava
yksityiskohtaisesti toimenpiteet, kuinka haitallisia vaikutuksia vähennetään Kercan ja Kalevan alueilla. Toiminnan päätyttyä Kercan ja Kalevan alueet maisemoidaan osaksi ympäristöä.
Lahden moottorien itäpuolelle sijoittuvalle erityisalueelle tullaan rakentamaan meluvalli,
jonka rakentamisessa hyödynnetään puhtaita maa-aineksia. Alueen lähiympäristössä ei
sijaitse Keravan puolella asutusta. Jatkosuunnittelun yhteydessä Vantaan puoleiseen pientaloalueeseen tulee jättää riittävä suojavyöhyke. Liikennejärjestelyt tulee järjestää siten,
ettei siitä aiheudu haittaa Vantaan puoleiselle asutukselle tai muille toiminnoille. Yksityiskohtaisemmat vaikutukset on arvioitava tarkemmin mahdollisen ympäristölupaprosessin
yhteydessä.
Suunnittelusuositukset ja haitallisten vaikutusten lieventämiseksi
Puhtaiden maa-ainesten vastaanottoalueilla on kiinnitettävä riittävästi huomioita tukitoimintojen suunnitteluun. Esimerkiksi öljyt ja muut kemikaalit on säilytettävä siten, että ne eivät
pääse imeytymään maahan. Myös pölyn ja melun torjuntaan on kiinnitettävä huomiota,
jotta haitalliset vaikutukset asutukselle jäävät mahdollisimman vähäisiksi.
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4.7 YHDYSKUNTATEKNIIKKA JA RAKENNETTAVUUS
4.7.1 Nykytila
Rakennettavuus
Keravan maaperä koostuu savilaaksoista ja kallioselänteistä, joiden päällä on usein ohut
moreenikerros (liite 12). Korkeuserot ovat suhteellisen pieniä: savikot ovat pääosin noin
40–45 metrin korkeudella ja korkeimmat kalliot noin 65 metrin korkeudella merenpinnasta.
Marjamäen pohjavesialueella sijaitsee lisäksi hiekka- ja moreenimuodostumia. (Peltomäki
2013.)
Keravalla rakennettavuudeltaan parhaita maalajeja ovat kallio, moreeni ja muut karkearakenteiset maalajit. Kallion ja moreenin suosio rakennusmaana selittyy sillä, että kyseisillä
alueilla rakennukset voidaan perustaa maanvaraisesti tiiviin moreenin tai kallion varaan.
Valtaosa nykyisestä rakentamisesta on keskittynyt kallioille, mutta erityisesti keskustassa,
Sompiossa ja Saviolla on rakennettu myös savimaille. Moreenialueita on Keravalla vähän,
ja ne on lähes poikkeuksetta otettu rakennuskäyttöön.
Keravalta on inventoitu yhteensä 66 mahdollisesti pilaantunutta aluetta. Pilaantuneisuus
on aiheutunut muun muassa aikaisemmista teollisuustoiminnoista. Keravan pilaantuneet
maa-alueet on esitetty liitteessä 13.
Yhdyskuntatekniikka
Tuusulan seudun vesilaitos kuntayhtymä toimittaa juomaveden Keravan kaupungin alueelle. Vedestä yli puolet on peräisin Päijännetunnelin tekopohjavedestä ja loput useista muista pohjavedenottamoista.
Keravan kaupungin alueelta kiinteistöjen jätevedet johdetaan meriviemäriä pitkin Helsinkiin
Viikinmäen jätevedenpuhdistamolle. Jätevesien johtamisesta huolehtii Keski-Uudenmaan
vesiensuojelun liikelaitoskuntayhtymä. Viikinmäessä jätevedet käsitellään biologiskemiallisesti, minkä jälkeen puhdistettu jätevesi johdetaan Suomenlahteen.
Keravan hulevedet johdetaan Keravan vesihuollon toiminta-alueella hulevesiviemäriin tai
avo-ojaan. Joissakin tapauksissa kiinteistöillä on käytössään sekaviemäröinti. Tällöin kiinteistön hulevesiä johdetaan jätevesien joukkoon. Tästä johtuen tiettyjen kiinteistöjen omistajat maksavat korotettua jätevesimaksua.
Sähkö-, vesi- ja viemärijohdot kattavat asemakaavoitetun alueen. Tosin muutamilla asemakaavoittamattomilla alueilla kulkee myös 110kV sähkölinja. Suurin osa Keravan asemakaavoitetusta alueesta on kaukolämpöverkon kattamaa (Liite 10).
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4.7.2 Suunnitteluratkaisu
Keravan tiiviin kaupunkirakenteen johdosta suurin osa rakennettavuudeltaan hyvistä rakennuspaikoista on jo otettu käyttöön. Tulevaisuuden väestönkasvu edellyttää kuitenkin
uusien alueiden ottamista asumisen, työpaikkarakentamisen sekä kaupallisten palveluiden
käyttöön.
Keravan yleiskaavan mukaiset uudet alueet sijaitsevat suurimmaksi osaksi savimailla.
Esimerkiksi Ylikeravan, Kaskelan, Keravanportin ja Vankilan peltojen alueet sijoittuvat
pääosin huonosti rakennettaville alueille. Alueiden jatkosuunnittelun yhteydessä on tehtävä tavanomaiset rakennettavuusselvitykset ja kartoitettava alueet, jotka on yhdyskuntataloudellisesti tarkoituksenmukaista ottaa käyttöön.
Kaavakartalla ei ole osoitettu pilaantuneita maa-alueita, vaan ne on esitetty liitekartalla
(liite 13). Kaavan yleismääräyksissä on velvoitettu tutkimaan pilaantuneet maa-alueet tunnetuilla riskialueilla aina, kun uuden alueen asemakaavoitus käynnistetään.
Keravalla kulkee meriviemäri Kytömaalta Saviolle. Jaakkolan kohdalta etelään päin viemäri kulkee tunnelissa. Jatkosuunnittelun yhteydessä on huomioitava, ettei tunnelin läheisyyteen sijoiteta maalämpökaivoja. Tunnelin läheisyyteen sijoittuvista louhinnoista on neuvoteltava aina kunnan rakennusvalvontaviranomaisen kanssa. Tarvittaessa hankkeelle
myönnetään lupa.
Liitekartalla 10 on esitetty energiahuollon alueet. Energiahuollon alueet, joita ei ole merkitty kaavakarttaan sijaitsevat uudella C-3-, KM-2- ja TY-alueilla. Energiahuollonalueet on
otettava huomioon alueiden jatkosuunnittelussa tai vaihtoehtoisesti niille on osoitettava
uudet toimintapaikat.
Pääosa asemakaavoitetusta maasta on yhdyskuntatekniikan piirissä. Yleiskaavan uudet
alueet sijaitsevat pääasiassa alueilla, jonne tulee toteuttaa tarvittavat yhdyskuntatekniset
ratkaisut. Suurin osa uusista alueista on kuitenkin sellaisia, jotka voidaan helposti kytkeä
lähistöillä sijaitseviin päälinjoihin. Alueet, joilla on tulevaisuudessa kehitettävä yhdyskuntatekniikkaa, on osoitettu liitteessä 3.
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4.7.3 Vaikutukset yhdyskuntatekniikkaan ja rakennettavuuteen
Rakentaminen tulee kohdistumaan pääasiassa jo rakennetuille alueille tai niiden
läheisyyteen. Rakentamisen vaikutukset maa- ja kallioperään arvioidaan vähäisiksi.
Rakentamiskohteen maaperän rakennettavuutta ja mahdollista pilaantuneisuutta
selvitetään asemakaavoitusvaiheessa. Rakennussuunnittelun yhteydessä tarkastellaan
maaperän kantavuutta ja rakennusten tarkoituksenmukaisinta perustamistapaa.
Rakentamisvaiheessa alueilla voi olla tarve tehdä pienehköjä louhintoja esimerkiksi
rakennusten perustusten takia. Suurempia kalliolouhintoja ei ole tiedossa muualla kuin
Kercan alueella Lahden moottoritien itäpuolelle suunnittelulla erityisalueella (E).
Keravan kaupungin alueella on tiedossa 66 mahdollisesti pilaantunutta maa-aluetta (SYKE
2012). Maaperän tila tulee selvittää asemakaavoituksen tai muun käyttötarkoituksen
muutoksen yhteydessä. Pilaantuneet maat poistetaan tai puhdistetaan rakentamisen
yhteydessä. Pilaantuneiden maamassojen käsittelyllä ei arvioida olevan merkittäviä
vaikutuksia maaperään tai pohjavesiin, sikäli kun massojen käsittely tehdään
asianmukaisesti ja ympäristölainsäädännön sekä viranomaisten velvoitteet huomioiden.
Pohjavesialueilla kiinteistöjen öljysäiliöt tulee asentaa suojakaukaloon. Näin vähennetään
maaperän ja pohjaveden pilaantumisen riskiä.
Kaava-alueella ei ole tiedossa suunnitteilla olevia toimintoja, joiden seurauksena riski
maaperän tai pohjaveden pilaantumiselle merkittävästi kasvaisi.
Noin 18 alueella on mahdollisesti kehitettävä yhdyskuntatekniikkaa. Yhdyskuntatekniikan
suhteen suuritöisin alue tulee olemaan Jokivarren eteläisempi työpaikka-alue, jonne infrastruktuuri on rakennettava alusta asti. Myös uudelle kaupallisten palveluiden alueelle (KM3) on infrastruktuuri rakennettava lähes kokonaan. Muita kehitettäviä alueita ovat Ylikerava, Kaskela, Kytömaa ja Keravan vankilan pellot. Liitteessä 3 on esitetty alueet, joilla yhdyskuntatekniikkaa tulee kehittää.
Suunnittelusuositukset ja haitallisten vaikutusten lieventämistoimenpiteet
Maa-ainesten vastaanottotoiminnalla ei ole vaikutuksia maaperän pilaantuneisuuteen.
Vastaanottoon suunnitelluilla alueilla ei nykyhetkellä ole tiedossa maaperän pilaantuneisuutta. Vastaanottoon kelpaavat maa-ainekset ovat puhtaita. Toiminnalla voi olla pöly- ja
meluvaikutuksia ja sille haetaan tarvittaessa ympäristölupa. Ympäristöluvassa voidaan
antaa määräyksiä mm. toiminnan laajuudesta, päästöistä ja haittojen vähentämisestä, kuten työmaateiden kastelusta sekä toiminnan ajoittamisesta päiväsaikaan.
Maaperän pilaantuneisuusvaaraa lievennetään sijoittamalla kiinteistöjen öljysäiliöt suojakaukaloon. Rakentaminen jo todetuilla pilaantuneilla alueilla tehdään suunnitelmallisesti ja
viranomaismääräyksiä noudattaen.
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4.8 LUONNONYMPÄRISTÖ

4.8.1 Nykytila
Kerava kuuluu pohjoiseen havumetsävyöhykkeeseen ja on osa lounaismaan luonnonmaantieteellistä aluetta. Alueen kasvillisuutta kuvaavat jokilaaksoihin muodostuneet viljelyaukeat
sekä niitä reunustavat metsät. Luonnontilaista metsää ja luontoa on jäljellä yhtenäisillä metsäalueilla sekä muutamilla soilla. Metsät ovat pääosin lehtoja tai tuoreita kangasmetsiä. (Peltomäki 2013.)
Keravan viheralueita yhdistävät paikalliset ekologiset yhteydet (liite 4).
Ekologiset yhteydet yhdistävät toisiinsa maakunnallisesti tärkeitä viheryhteyksiä ja ne toimivat kulkureitteinä
pienten metsä- ja suoalueiden välillä.
Keravalla ei sijaitse yhtään Natura
2000 -verkostoon kuuluvaa aluetta,
luonnonsuojelualueita tai valtakunnallisten suojeluohjelmien mukaisia kohteita. Lääninhallituksen päätöksellä
suojeltuja luonnonmuistomerkkejä on
kuusi kappaletta.
Keravalla on myös yksi World Wide
Fund (WWF) -järjestön suojelema perintömetsäkohde. Haukkavuori on osa
WWF:n perintömetsäohjelmaa, jossa
maanomistaja tekee vapaaehtoisen
sopimuksen omistamansa metsäalueen suojelemisesta. (Enviro 2014.)

Kuva 19. Keravan pohjoisosan keskeiset ekologiset
yhteydet

Vuonna 2014 Keravalle laadittiin
yleiskaavatyötä varten Keravan luontoselvitys. Työn tavoitteena oli selvittää kaikki kaava-alueen arvokkaat
luontokohteet. Selvityksessä inventoitiin yhteensä 32 arvokasta luontokohdetta. (Enviro 2014)
Kuva 20: Keravan eteläosan keskeiset ekologiset yhteydet
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Direktiivilajit
Ensimmäistä kertaa liito-oravahavaintoja tehtiin Kytömaan haavikolla vuonna 2009, mutta
on epävarmaa, esiintyykö oravia alueella edelleen. Vuonna 2014 Keinukallion alueella löydettiin myös muutamia kappaleita liito-oravan jätöksiä.
Vuonna 2014 Ollilanlammella tehtiin yksi havainto viitasammakosta, mutta kyseessä saattoi olla vain yksittäinen viitasammakkokoiras. (Enviro 2014.)
Keravalta ei ole löydetty luonnonsuojelulain mukaisesti suojeltavia lepakoiden lisääntymisja levähdyspaikkoja (I-luokka). Kaupungin alueella on 6 kappaletta kansainvälisen Eurobats-sopimuksen mukaisia lepakoille tärkeitä ruokailualueita (luokka II) ja 8 kappaletta lepakoiden käyttämiä alueita (luokka III), jotka tulisi Suomen lepakkotieteellisen yhdistyksen
suosituksen mukaan ottaa mahdollisuuksien mukaan huomioon suunnittelussa
Lepakkoalueet on esitetty liitteessä 4.
Vesistöt ja pohjavesi
Keravan päävesistö on kaupungin alueen läpi virtaava Keravanjoki. Keravan alueella ei ole
järviä. Keravanjoki on Vantaanjoen 65 kilometriä pitkä sivuhaara, ja joen koko valuma-alue
on noin 400 km² laajuinen (Keski-Uudenmaan ympäristökeskus 2014).
Keravan hulevesiselvityksessä (2014) kaava-alue jaettiin seitsemään päävalumaalueeseen. Päävaluma-alueet luokiteltiin myös pienempiin osa-alueisiin (liite 5). Kaksi suurinta valuma-aluetta ovat Keravan läpi virtaavan Keravanjoen valuma-alue ja Nissinojan
valuma-alue. Keravanjoki virtaa Keravan läpi pohjois-eteläsuunnassa ja Nissinoja laskee
Savionojana Korson suuntaan. Pienemmät valuma-alueet sijaitsevat Keravan reunaalueilla ja ovat vain osittain kaupungin rajojen sisäpuolella. (FCG 2014.)
Keravan koillisosassa sijaitsee yksi I-luokan pohjavesialue. Marjamäen pohjavesialueen
kokonaispinta-ala on 2,35 km², josta muodostumispinta-alaa on noin 0,29 km². Kaikki Marjamäen pohjavesialueella sijaitsevat kiinteistöt sijoittuvat Tuusulan kunnan puolelle. Keravan vankilan pellot ulottuvat pohjavesialueelle. Vankilan pelloilla harjoitetaan edelleen
maataloustoimintaa, mutta ne ovat luomutuotannossa. (FCG 2014)
Keravanjoki kerää vetensä sivu-uomistaan Myllypurosta, Parmanojasta ja Nissinojasta.
Joki virtaa suurimmaksi osaksi savimaiden halki, minkä vuoksi vesi on luontaisesti sameaa. (Peltomäki 2013) Vedenlaadun on vuonna 2013 arvioitu olevan tyydyttävä (Uudenmaan ELY-keskus 2013).
Asuinalueet eivät nykytilanteessa sijaitse tulvavaara-alueilla. Keravan tulvavaara-alueet on
esitetty liitteessä 6.
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Viheralueet
Keravalla on tiiviistä radanvarsirakentamisesta huolimatta säilynyt muutamia yhtenäisiä
virkistysalueita reittiverkostoineen: Keravan päävirkistysalueet ovat Koukkukallion ja Koukkusuon alueet, Ahjon ja Ollilanlaakson sekä Haukkavuoren metsä. Pienempiä virkistysalueita löytyy muun muassa Pihkaniitystä ja Vironmäestä. Ulkoilureittejä sijaitsee myös Keinukallion urheilupuistossa, Ahjossa ja Haukkavuoressa.
4.8.2 Suunnitteluratkaisun kuvaus
Luonnonsuojelualueet, luontokohteet ja luonnonmuistomerkit
Keravan yleiskaavassa (YK6) on osoitettu aluevarauksin luonnonsuojelualueiksi osoitetut
alueet, luonnonmonimuotoisuuden kannalta erityisen tärkeät elinympäristöt sekä pistemerkinnöillä luonnonsuojelulain mukaisesti suojellut luonnonmuistomerkit. Yleiskaavan liitekartoilla on lisäksi esitetty valuma-alueet ja hulevesien viivytyssijainnit, lepakkoalueiden rajaukset (II- ja III-luokka), liito-oravahavainnot ja liito-oravalle soveltuvat metsäalueet sekä
Keravanjoen tulvavaara-alueet (liitekartat 4, 5, 6).
Keravan luontoselvityksessä (2014) luontokohteista ainoastaan kaksi aluetta määriteltiin
maakunnallisesti arvokkaiksi: Haukkavuori ja Matkoissuo. Myös Nissilän kallioketo oli mukana Uudenmaan perinnemaisemainventoinnissa, mutta se on luokiteltu Keravan luontoselvityksessä paikallisesti arvokkaaksi kohteeksi. Muut inventoidut luontokohteet ovat paikallisesti arvokkaita. Keravalla ei ole kansainvälisesti tai valtakunnallisesti arvokkaita luontokohteita.
Haukkavuoren luontoalue on ollut osoitettuna jo Keravan yleiskaavassa 2020 (YK3) luonnonsuojelualuemerkinnällä (SL). Keravan yleiskaavassa 2035 (YK6) suojelumerkintä on
säilytetty ennallaan. Tulevaisuudessa alueella on mahdollista käynnistää prosessi alueen
perustamisesta luonnonsuojelulain mukaiseksi luonnonsuojelualueeksi. Vankilan asumisen reservialueen (AP-3/res-1) asemakaavasuunnittelun yhteydessä on määriteltävä riittävät suojavyöhykkeet Haukkavuoren luonnonsuojelualueelle.
Uutena luonnonsuojelualueena Keravan yleiskaavaan on merkitty Matkoissuon alue. Keravan yleiskaavassa 2020 (YK3) alue on ollut osoitettuna virkistysalueeksi (VL). Luonnonsuojelumerkinnän käyttöä puolsi erityisesti se, että Matkoissuon alue on osoitettu Tuusulan
kunnan alueelle laaditussa Sulan osayleiskaavassa (2014) luonnonsuojelualueeksi (SL).
Keravan luontoselvityksessä (2014) suositeltiin myös alueen osoittamista suojelualueeksi.
Yleiskaavaehdotuksessa on huomioitu arvokkaat luontokohteet (21 kpl). Kohteet ovat
merkitty kaavakarttaan luonnon monimuotoisuuden kannalta erityisen tärkeiksi alueiksi
(luo). Kaskelan luontoselvityksessä inventoitu Jänisvuoren vanha metsä on myös merkitty
luo-kohteeksi. Kaskelan eteläosan metsä on osoitettu liitekartassa sekä arvokkaaksi luontokohteeksi että II-luokan lepakkoalueeksi.
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Vesilain mukaiset luontokohteet ovat merkitty luo-merkinnällä. Näitä kohteita ovat: Ollilanlampi, Kytömaan lähde ja Salmelan lehdon noro (vesilain 2. luku 11 §). Vesilain mukainen
yleinen luvanvaraisuus koskee myös Savion purolaaksoa ja Myllypuron meanderilaaksoa
(vesilain 3. luku 2 §).
Kaavamerkinnöissä ja -määräyksissä on myös huomioitu arvokkaiden luontokohteiden
säilyttäminen. Esimerkiksi asuntoalueiden (A-3 ja A-4) kaavamääräyksissä on määrätty
ottamaan huomioon Myllypuron meanderilaakson erityispiirteet. Myös viereisen virkistysalueen (V-2) kaavamääräyksessä on huomioitu meanderilaakson säilyttäminen.
Liito-oravan jätöksiä on löydetty Ylikeravalta sekä Keinukallion alueelta. Liito-oravan jätöksien paikat on esitetty liitekartoissa (liite 4). Lisäksi liitekartalla on esitetty Kytömaan liitooravalle soveltuvat metsäkuviot.
Keinukallion urheilutoimintojen jatkosuunnittelussa on kiinnitettävä huomiota direktiivilajien
huomioimiseen.
Ylikeravan liito-orava-alue on esitetty myös luo-rajauksena kaavakartalla. Alueen merkitseminen luo-rajauksella on perusteltua mm. siitä syystä, että alueelta on löydetty jo vuonna 2009 liito-oravan jätöksiä. Kytömaan alueen jatkosuunnittelun yhteydessä on tarpeellista tutkia, esiintyykö alueella edelleen liito-oravia.
II- ja III-luokan lepakkoalueet on osoitettu liitekartassa (liite 4).
Luonnonsuojelulain mukaisesti suojellut luonnonmuistomerkit on merkitty kaavakarttaan
omalla merkinnällään. Keravalla sijaitsevia luonnonmuistomerkkejä on yhteensä kuusi
kappaletta:
1. Museon tammi
2. Museon mänty
3. Valorannan koivu
4. Hautalan kuusi
5. Ollilan käärmekuusi
6. Etu-Mikkolan siirtolohkare
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Viher- ja virkistysalueet ja maa- ja metsätalousalueet
Keravan kaikki viher- ja virkistyskäytössä olevat alueet on esitetty liitekartassa 29. Kartassa on myös esitetty yksityisessä omistuksessa olevat viheralueet sekä maa- ja metsätalousalueet. Keravan laajimmat viher- ja virkistysalueet ovat osoitettu Keravanjoen varrelle,
Ollilanlaaksoon sekä Keinukallion alueelle. Pääradan länsipuoliset viheralueet ovat pääasiassa lähivirkistysalueita.
Keravan yleiskaavassa osoitetaan koko kaupungin laajuiset viheralueverkostot. Yleiskaavan päivitystyössä on pyritty viheralueiden merkitsemisen osalta yleispiirteisyyteen, jonka
vuoksi asuinalueiden sisäisiä viheralueita ei ole merkitty kaavakarttaan. Keravan kaupungin strategiaan (2020) liittyvässä toimenpideohjelmassa (2014–2016) on sitouduttu viherlupauksen toteutumiseen. Viherlupauksen mukaan asukkailla tulisi olla virkistysalue vähintään 300 metrin etäisyydellä kodistaan. Asemakaavaprosessien yhteydessä onkin huolehdittava siitä, että kaikilla keravalaisilla on riittävät virkistäytymismahdollisuudet lähialueellaan. (Kerava 2015 b.)
Yleismääräyksissä on muiden luontoa koskevien määräysten ohella asetettu koko kaavaalueelle toimenpide- ja rakentamisrajoitus. Rajoitusten mukaan yleiskaava-alueella ei saa
suorittaa maisemaa muuttavaa maanrakennustyötä, puiden kaatamista tai muuta näihin
verrattavaa toimenpidettä ilman kaupungin lupaa. Toimenpidekiellon avulla pyritään hallittuun vihersuunnitteluun sekä siihen, että luvatonta puiden kaatamista ei tapahtuisi.
Virkistysalueiden (VL, VP, VU) kaavamääräyksissä on ohjattu alueiden jatkosuunnittelua.
Virkistysalueiden kaavamääräyksissä on esimerkiksi kielletty sellaisten rakennusten rakentaminen, jotka vaikeuttavat alueen virkistyskäyttöä. Kaskelan työpaikka-alueen (TP-3)
kaavamääräyksessä on lisäksi edellytetty, että alueen jatkosuunnittelun yhteydessä on
turvattava riittävät viheryhteydet Haukkavuoren luonnonsuojelualueelle.
Kaavakartalla on osoitettu paikalliset ja maakunnalliset viheryhteydet. Maakunnalliset viheryhteydet perustuvat Uudenmaan maakuntakaavaan. Osa viheryhteyksistä on osoitettu
viheraluevarauksina. Viheryhteydet on osoitettu yleispiirteisesti, eikä esimerkiksi asuinalueiden sisäpuolelle sijoittuvia jo olemassa olevia viheryhteyksiä ole merkitty kaavakarttaan.
Viheryhteysmerkinnät ovat ohjeellisia merkintöjä, ja niiden konkreettinen sijainti tarkentuu
yksityiskohtaisemman suunnittelun yhteydessä.
Urheilu- ja virkistyspalveluiden alueeksi on osoitettu Kalevan urheilupuiston alue ja Keinukallio. Keinukallion alueen toteuttaminen edellyttää asemakaavatasoisia maankäytön
suunnitelmia ja selvityksiä.
Maa- ja metsätalousalueet
Maa- ja metsätalousalueet on osoitettu kaava-alueen koillis- ja kaakkoisosiin. Näillä alueilla asuinrakentaminen ei ole sallittua. Maa- ja metsätalousalueiden kaavamääräyksissä on
otettu huomioon arvokkaiden luontokohteiden säilyttämisedellytykset. Keravan koillisosaan
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sijoittuvan MT-1-alueen kaavamääräyksiin on lisäksi osoitettu määräys, jonka mukaan joen ranta-alueille tulee jättää vähintään viiden metrin suoja-alue istutuksia varten. Määräyksen avulla vähennetään haitallisten päästöjen kulkeutumista jokeen sekä torjutaan Keravanjoen tulvimista.

Vesistöt ja pohjavesi
Vesilain mukaiset luontotyypit (Vesilain 2. luku 11 §) ovat merkitty kaavakarttaan luomerkinnällä. Näitä kohteita ovat: Ollilanlampi, Kytömaan lähde ja Salmelan lehdon noro.
Luontotyyppien lisäksi noroa suuremmilla pienpintavesillä eli puroilla on myös vesilain suoja (vesilain 3. luku 2 §). Puroja koskevat maankäytön muutokset ovat vesitaloushankkeen
yleisen luvanvaraisuuden piirissä. Näitä kohteita Keravalla ovat Myllypuron meanderilaakso ja Savion purolaakso. Kohteet ovat rajattu kaavakarttaan luo-rajauksella.
Marjamäen pohjavesialue on rajattu kaavakarttaan. Pohjavesialueelle ei ole osoitettu
asumista, vaan se on kokonaisuudessaan maa- ja metsätalouskäytössä. Asumisen reservialueen (AP-3/res-1) raja mukailee pohjavesialueen rajaa.
Merkittävimmät tulva-alueet, valuma-alueet ja hulevesien viivytyssijainnit on esitetty liitekartoilla (liite 5, 6). Yleismääräyksissä myös edellytetään, että Keravanjoen ranta-alueelle
tulee jättää joen pientareesta lähtien vähintään viiden metrin suojakaista puita ja pensaita
varten. Suojakaistan puusto ja pensasto tulee säilyttää maa-aineksen ja ravinteiden sitomiseen riittävän tiheänä. Kaupallisten palveluiden alueiden (KM) kaavamääräyksissä ja
asuinalueiden (A-3, A-4) kaavamääräyksissä on myös kiinnitetty huomiota Keravanjoen
tulvariskiin sekä hulevesien hallintaan. Kaava-alueella on voimassa kaupungin yleiset ympäristösuojelumääräykset.
4.8.3 Vaikutukset luontoon, luonnon monimuotoisuuteen ja virkistysalueisiin
Arvokkaat luontokohteet
Yleiskaavan ympäristöä ja luontoa koskevien yleismääräyksillä pyritään vähentämään haitallisia vaikutuksia luonnonympäristöön. Esimerkiksi Keravanjoen ranta-alueiden käyttöä
on säännelty yleismääräysten avulla. Määräysten avulla on pyritty myös viheralueiden hallittuun hoitoon, jonka vuoksi kaava-alueella on voimassa maankäyttö- ja rakennuslain
mukaiset rakentamis- ja toimenpiderajoitukset. Yleiskaava-alueella ei saa suorittaa
maisemaa muuttavaa maanrakennustyötä, puiden kaatamista tai muuta näihin verrattavaa
toimenpidettä ilman kaupungin lupaa (maisematyölupa).
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Arvokkaille luontokohteille kohdistuvia haitallisia vaikutuksia on pyritty vähentämään osoittamalla ne luo-aluerajauksina. Kaavamääräyksen mukaan luonnon monimuotoisuuden
kannalta erityisen tärkeillä alueilla on alueen käyttöä suunniteltaessa ja toteutettaessa
otettava huomioon luonnon monimuotoisuuden kannalta tärkeiden elinympäristöjen ja
eliölajiesiintymien säilyttämisedellytykset.
Ylikeravan alueella arvokkaista luontokohteista Kytömaan suo (AP-1, AP-3) ja Keravan
Kartanon puisto sijoittuvat (AP-4) uusille ja olennaisesti muuttuville alueille. Kartanopuisto
on luontoarvoiltaan kulttuurivaikutteinen puisto, jonka perhoslajisto on huomionarvoinen.
Maisemallisten ja kulttuurihistoriallisten arvojen lisäksi myös luontoarvot ovat tarkemmassa
suunnittelussa syytä ottaa huomioon. Kytömaan suon erityispiirteet ovat myös huomioitava
jatkosuunnittelun yhteydessä.
Uusille ja olennaisesti muuttuville alueille sijoittuvia muita arvokkaita luontokohteita ovat:
Jänisvuoren vanha metsä, Niinikankaan metsä, Kytömaan lähde ja Kytömaan haavikko.
Jatkosuunnittelun yhteydessä alueet on mahdollisuuksien mukaan rajattava asuinalueiden
sisäisiksi viheralueiksi. Kytömaan haavikon alueella erityistä huomiota on myös kiinnitettävä liito-oravan elinympäristön säilyttämisedellytyksiin.
Yleiskaavan ehdotusvaiheessa toista Kercan puhtaiden maa-ainesten vastaanottoaluetta
(eriyisalue) rajattiin uudestaan siten, että arvokas korpialue (luo-alue) säästyy haitallisilta
vaikutuksilta. Selvityksessä arvioitiin, että korven läheisyyteen suunnitellut läjitysalueet
pienentävät jonkin verran korven valuma-aluetta sekä vähentävät valuntaa suolle. Kun
otetaan huomioon alueen muuttuneisuus ja suoluontotyyppien kuivuminen muuttumiksi, ei
vaikutuksen arvioida olevan merkittäviä. (Ramboll Oy 2015 b.)
Yleiskaavan kaavamääräyksissä on huomioitu muutamia luontokohteita erikseen.
Ylikeravalla sijaitsevien uusien asuntoalueiden (A-3 ja A-4) kaavamääräyksissä on huomioitu hulevesien hallintaan liittyvät näkökohdat. Myös Myllypuron meanderilaakson
luontokohteen ominaispiirteiden säilyttäminen on huomioitu kaavamääräyksessä. Määräysten avulla pyritään ohjaamaan jatkosuunnittelua siten, että keskeiset luontoarvot tulevat säilytetyiksi ja haitalliset vaikutukset luontoon jäävät mahdollisimman vähäisiksi.
Direktiivilajit
Liito-oravan esiintymisalueista Ylikeravan liito-orava-alue ja Kytömaan haavikko on esitetty
yleiskaavassa luonnon monimuotoisuuden kannalta erityisen tärkeinä alueina (luo). Kytömaan alueella on havaittu merkkejä liito-oravasta jo vuonna 2009. Alue on osoitettu yleiskaavaan rakentamisalueeksi (A-3), jonka vuoksi alue on nähty tarkoituksenmukaiseksi rajata luo-rajauksella. Jatkosuunnittelun yhteydessä alueelle on suositeltavaa laatia tarkistusinventointi. Myös Keinukallion alueelta löydettiin vuonna 2014 liito-oravan jätöksiä. Keinukallion pääkäyttötarkoitus on osoitettu virkistyspalveluille. Alueen jatkosuunnittelun yhteydessä alueelle on suositeltavaa laatia tarkastusinventointi.
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Ollilanlampi on viitasammakon esiintymisalue. Alue on inventoitu arvokkaaksi luontokohteeksi ja vesilain mukaiseksi pienvedeksi. Lampi on lähialueineen rajattu luo-merkinnällä.
Luo-kohdetta ympäröi laaja viheralue.
II-luokan lepakkoalueet (L2, L3, K1 ja K3) sijoittuvat luonnonsuojeluun tai virkistyskäyttöön
varatuille alueille, joten niiden voidaan olettaa säilyttävänsä ominaispiirteensä. Kalevan
pohjoisosassa sijaitseva lepakkoalue (L3) sijoittuu osittain väliaikaisesti (2–4 v.) toimivalle
puhtaiden maa-ainesten vastaanottoalueelle. Ramboll Oy:n laatimassa alustavassa läjityssuunnitelmassa vaikutukset lepakkoalueeseen on arvioitu vähäisiksi. Läjitysalueen vaikutukset kohdistuvat vain pieneen osaan lepakoiden tärkeästä saalistusalueesta. Selvityksessä suositeltiin, ettei toiminta-aluetta valaistaisi kesäkuusta-elokuulle ajoittuvalle ajanjaksolle. (Ramboll 2015.) II-luokan lepakkoalueista luonnon monimuotoisuuden kannalta
merkittävinä alueina on esitetty Kaskelan alueella sijaitsevat lepakkoalueet (K1 ja K3).
II-luokan lepakkoalue (L1) sijoittuu kaava-alueen kaakkoisosassa yleiskaavassa merkitylle
työpaikka-alueelle (TP-3). Rakentaminen voi hävittää lepakoiden siirtymäreitin (vanha ajotie). Siirtymäreitin tärkein ominaisuus on ajotien varrella kasvava suojaava puusto ja suurin
uhka valo- ja tuuli-olosuhteiden muuttuminen lepakoille epäedullisiksi.
Lepakkoalue (K2), joka on lepakoiden siirtymäreittinä käyttämä sähkölinja, sijoittuu Kaskelassa pientalovaltaiselle alueelle (AP-3). Sähkölinjan alue on erityisesti pimeitä (valaisemattomia) metsäalueita suosivien viiksisiippojen käytössä, ja se on luontotyypiltään siipoille sopiva. Alueen säilyminen lepakoille suotuisana edellyttää alueen metsäisen luonteen
säilymistä. Mahdolliset valaisemattomat ulkoilureitit soveltuvat näille kohteille, mutta asuinrakentaminen tai voimakas metsänkäsittely heikentää kohteen merkitystä lepakoille. Kohde on syytä huomioida alueen tarkemmassa suunnittelussa.
Luokan III lepakkoalueista (L4) sijoittuu Kannistossa kerrostalovaltaiseksi asuntoalueeksi
merkitylle alueelle. Tällä alueella sijaitsee myös Niinikankaan lehto, joka on kaavassa osoitettu luo-merkinnällä. Merkintä on päällekkäinen kerrostalovaltaisen asuntoalueen kanssa.
Kerrostalovaltaisen asuinalueen myötä viiksisiipoille sopiva vanha kuusikko tulee todennäköisesti supistumaan.
Luokan III lepakkoalue (L8) sijoittuu kaava-alueen kaakkoisosaan työpaikka-alueelle (TP3). Kaavaan on merkitty viheryhteystarve etelä-pohjoissuunnassa TP-3 alueen poikki. Nykyisellään alueella on pieniä joutomaalammikoita, jotka ovat ihmisen muovaamaa ympäristöä. Niiden itä- ja kaakkoispuoleiset metsät ovat paikoitellen viiksisiipoille sopivaa elinympäristöä. Kaavan mahdollistaman rakentamisen myötä lepakoille sopiva alue voi hävitä tai
alueen luonne muuttua. Lepakkoselvityksen (Hagner-Wahlsten 2014) suositusten mukaan
joutomaalammikot olisi hyvä säästää tai vaihtoehtoisesti tehdä korvaavia lammikoita. Viheryhteydet vanhan Lahdentien yli kohti Keravanjokea olisi syytä toteuttaa ja niiden tulisi
olla lepakoille sopivia. Tämä tarkoittaa sitä, että yhteyksiä suojaava ja reunustava puusto
säilytetään, isojen avoimien alueiden muodostamista vältetään ja teiden valaisemista rajoitetaan 15.5.–31.8. välisenä aikana.
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Lepakkoalue (L9) sijaitsee kapean metsäkaistaleen läpi kulkevalla ratsastuspolulla, joka
tarjoaa lepakoille sopivan saalistusympäristön. Lepakkoalue sijoittuu erityisalueen (E) ja
Keravanjokea myötäilevän virkistysalueen (V-1) väliin. Metsäisen ratsastuspolun säilyminen on syytä huomioida alueen tarkemmassa suunnittelussa.
Kaskelan alueella sijaitsee todennäköisesti tärkeä lepakoiden siirtymäreitti (K5). Yleiskaavassa alue on esitetty pientalovaltaisena asuinalueena (AP-3). Luontoselvityksessä (Enviro 2012) suositellaan puuston säilyttämistä tien varresta sekä suojaavan puuston istuttamista tien varteen. Näillä toimilla lepakoiden siirtymäreitti on mahdollista säilyttää asuinrakentamisesta huolimatta.
Luonnonmuistomerkit
Luonnonmuistomerkit sijoittuvat yleiskaava-alueella asuinrakentamiseen, työpaikkaalueeksi ja virkistysalueeksi varatuille alueille (A-2, AP-2, AK-2, V-1 ja TY-1). Luonnonmuistomerkit ovat yksittäisiä suuria puita ja siirtolohkare jo rakennetuilla alueilla, eikä
niille aiheudu vaikutuksia yleiskaavasta. Kaavamääräyksen mukaan luonnonsuojelulain
nojalla rauhoitetun luonnonmuistomerkin vahingoittaminen tai turmeleminen on kielletty.
Suojelualueet
Haukkavuoren ja Matkoissuon alueet on yleiskaavassa osoitettu luonnonsuojelualueiksi
(SL). Kaavamääräyksen mukaan luonnonsuojelualueet on tarkoitettu suojeltavaksi
luonnonsuojelulain mukaisesti.
Haukkavuoreen perustettavalle luonnonsuojelualueelle on määriteltävä riittävät
suojavyöhykkeet Kaskelan ja vankilan peltojen pientaloalueilta, jolloin haitallisia
vaikutuksia ei pääse muodostumaan. Luonnonsuojelualueeksi osoitetun Matkoissuon
Tuusulan kunnan puoleinen osa on jo merkitty Sulan osayleiskaavassa
luonnonsuojelualueeksi (SL-1). Suoalue tulee muodostamaan suojelukokonaisuuden, jonka avulla edistetään luonnon monimuotoisuutta.
Virkistys- ja viheralueet
Verrattuna voimassa olevaan yleiskaavaan (YK3) yleiskaavaehdotus ei tuo merkittäviä
muutoksia Keravan viheralueisiin ja viheryhteyksiin. Keravan yleiskaavassa on pyritty
aiempaa yleispiirteisempään esitystapaan, ja näin kaikkia asuinalueiden sisälle sijoittuvia,
jo olemassa olevia viheralueita, ei ole kuvattu kaavakartalla. Tarkoituksena on, että
asemakaavoituksen yhteydessä varmistetaan riittävän lyhyt matka virkistysalueille
viherlupauksen mukaisesti. Kaavamääräysten mukaan paikalliset ja maakunnalliset
viheryhteystarpeet on osoitettu ohjeellisina. Viheryhteyksien sijainnit tarkentuvat
jatkosuunnittelun yhteydessä.
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Verrattuna voimassa olevaan yleiskaavaan (YK3) viher- ja virkistysalueen merkintä on
muuttunut yhteensä neljällä laajemmalla alueella. Uudet kaupallisten palveluiden alueet
pienentävät Keravan jokilaakson viher- ja virkistysaluetta merkittävimmin. Haitallisia vaikutuksia lieventävät alueen sijainti Lahden moottoritien risteysalueella, jossa virkistysarvoja
ei voida pitää nykytilanteessakaan merkittävinä. Vantaan rajalle sijoittuva Kercan viheralue
supistuu väliaikaisesti maa-ainesten vastaanottotoiminnan vuoksi. Niinikankaan ja Levonmäen uudet asuinalueet myös supistavat olemassa olevia viheralueita. Muut aluemuutokset ovat paikallisempia tai alueille on jo ennen yleiskaavan päivittämistä laadittu rakentamisen mahdollistavia asemakaavamuutoksia.
Kalevan pohjoisosassa sijaitseva viheralueelle sijoittuu väliaikaisesti (2–4 v.) toimiva puhtaiden maa-ainesten vastaanottoalue. Ramboll Oy:n laatimassa selvityksessä (2015) haitalliset vaikutukset viheralueelle arvioitiin lyhytaikaiseksi. Toiminnan päätyttyä alue tullaan
välittömästi maisemoimaan takaisin viheralueeksi. (Ramboll 2015.)
Yleiskaavassa ei osoiteta yhdyskuntarakenteesta irrallaan olevia uusia asuinalueita, vaan
rakentamisalueet joko täydentävät tai liittyvät nykyiseen kaupunkirakenteeseen. Keravan
laajimmat viher- ja virkistysalueet sijoittuvat Keravan itäpuoliselle alueelle. Yhtenäiset viher- ja virkistysalueet sijaitsevat Jokivarressa, Ollilanlaaksossa sekä Jokilaaksossa. Keravan kaupunkirakenteen painottuessa radan länsipuoliselle alueelle, on Jokivarren ja Ollilanlaakson alueet nähty tarkoituksenmukaisena säilyttää viher- ja virkistyskäytössä. Alueelle osoitettu yhdyskuntarakenteen laajenemissuunnan osoittava nuoli ei itsessään mahdollista alueen ottamista rakentamiskäyttöön, vaan alueelle on laadittava yleiskaavatasoinen suunnitelma. Keskustan, Kalevan ja Savion alueet ovat rakennettu tiiviimmin, jonka
vuoksi viheralueet ovat suppeampia, eivätkä muodosta laajoja yhtenäisiä kokonaisuuksia.
Merkittävä osa virkistysalueista on paikallisia, ja ne sijoittuvat jo olemassa olevan kaupunkirakenteen sisälle. Yleiskaavan yleispiirteisyyden vuoksi kaikkia länsipuolen paikallisia
viheryhteyksiä ei ole merkitty yleiskaavaan.
Viheralueet ja ekologiset yhteydet on huomioitu yleiskaavaratkaisussa. Keravalla ei ole
maakunnallisesti tai valtakunnallisesti merkittäviä ekologisia yhteyksiä.
Suunnittelusuositukset ja haitallisten vaikutusten lieventämistoimenpiteet
Keravan alue on nykyisellään tiiviisti rakennettua taajama-aluetta. Suurin osa luontokohteista on paikallisesti arvokkaita. Keravalla ei sijaitse luonnonsuojelulailla suojeltuja suojelualueita tai Natura-alueita. Keravalla ei myöskään ole inventoitu yhtään luontodirektiivin
liitteen IV (a) mukaista liito-oravan tai lepakkojen levähdys- ja lisääntymispaikkaa. Ollilan
lammesta inventoitiin vuonna 2014 yksi viitasammakkouros. Lampi määriteltiin sopivaksi
ympäristöksi lajin lisääntymiselle, mutta se luokiteltiin vain paikallisesti arvokkaaksi.
Arvokkaat luontokohteet ja uhanalainen lajisto on huomioitu yleiskaavassa asianmukaisin
kaavamerkinnöin. Yleiskaava ei vaikuta luonnonoloihin merkittävästi heikentävällä tavalla.
Yksittäisille luontokohteille voi kohdistua vaikutuksia, koska osa alueista sijaitsee rakennet80

taviksi tarkoitetuilla alueilla. Jatkosuunnittelun yhteydessä on suositeltavaa rajata asuinalueille sijoittuvat luontokohteet viheralueiksi tai jättää ne asemakaava-alueiden ulkopuolelle. Luonnonmuistomerkit sijaitsevat rakennetuilla alueilla, eikä niihin kohdistu haitallisia
vaikutuksia.
Luontodirektiivin liitteen IV (a), uhanalaiset ja muut huomionarvoiset lajit ovat huomioitu
yleiskaavaratkaisussa. Jatkosuunnittelun yhteydessä on syytä selvittää liito-oravan esiintyminen Keinukallion alueella. Yleiskaavassa on huomioitu EUROBATS-sopimuksen mukaiset II-luokan lepakkoalueet. Kaksi II-luokan lepakkoaluetta sijoittuu rakentamiseen varatuille alueille. Alueet on mahdollista huomioida tarkemmassa suunnittelussa puustoa säästämällä.
Kalevaan on sijoitettu väliaikaisesti (2–4 vuotta) toimiva puhtaiden maa-ainesten vastaanottopaikka, joka sijaitsee osittain II-luokan lepakkoalueella. Ramboll Oy:n laatimassa selvityksessä suositeltiin, ettei toiminta-aluetta valaistaisi kesäkuusta-elokuulle ajoittuvalle ajanjaksolle.
III-luokan kahdeksasta lepakkoalueesta neljä sijoittuu alueille, joille kaavassa on ainakin
osin osoitettu rakentamista. Näiden alueiden säilyttämistä olisi hyvä tarkastella tarkemmassa suunnittelussa. Myös uhanalaisten lintulajien esiintyminen Keravan vankilan ja Isotuvan alueella on huomioitava jatkosuunnittelun yhteydessä.
Kaavassa on osoitettu kaksi suojelualuetta, jotka on tarkoitus suojella luonnonsuojelulain
mukaisesti: Haukkavuori ja Matkoissuo. Näille alueille ei arvioida muodostuvan haitallisia
vaikutuksia. Haukkavuoren luonnonsuojelualueelle on määriteltävä riittävät suojavyöhykkeet Kaskelan ja Keravan vankilan asemakaava-alueilta. Matkoissuon alue sijaitsee nykyisellään säilyvän pientaloalueen vieressä.
Jatkosuunnittelun yhteydessä uusilla rakentamisalueilla on turvattava asuinalueiden sisäiset viher- ja virkistysalueet. Asemakaava-alueet on suositeltavaa rajata siten, että viheralueet säilyvät mahdollisimman laajoina yhtenäisinä kokonaisuuksina. Esimerkiksi KM-3 alueen asemakaavoittaminen tiiviisti risteysalueelle mahdollistaisi laajemman viheralueen
säilyttämisen alueen eteläpuolella.
Vesilainmukaisten kohteiden läheisyyteen suunniteltujen maankäytön muutosten yhteydessä on huomioitava kohteiden luvanvaraisuus. Näitä kohteita ovat: Ollilanlampi, Kytömaan lähde ja Salmelan lehdon noro (vesilain 2 luku 11 §) sekä Savion purolaakso ja Myllypuron meanderilaakso (vesilain 3 luku 2 §).
Yleiskaavan periaatteet tukevat eheyttävän ja eri toimintoja yhdistävän alue- ja yhdyskuntarakenteen muodostumista. Vaikutukset ekologisiin yhteyksiin ja viheryhteyksiin jäävät
vähäisiksi. Huomiota on kiinnitettävä viheryhteyksien riittäviin laajuuksiin, jotta ne voivat
toimia myös ekologisina yhteyksinä. Viheryhteydet Haukkavuoren luonnonsuojelualueelle
tulee myös turvata.

81

4.8.4 Vaikutukset vesistöihin ja pohjaveteen
Pienvedet ja vesistöt
Maankäytön muutokset saattavat vaikuttaa haitallisesti vesistöjen ja pienvesien valumaalueiden vesitaseeseen sekä valumavesien laatuun. Yleiskaavan vaikutuksia on tarkasteltu erityisesti herkkien kohteiden osalta.
Keravan alueella sijaitsevista pienvesistä Ollilanlampi, Kytömaan lähde sekä Salmelan
lehdon noro voidaan lukea vesilain 2. luvun 11 §:n mukaisiksi luontotyypeiksi. Ollilanlammen ympäristöön on yleiskaavassa esitetty laaja virkistysalue (V-1), joka kattaa myös koko
lammen valuma-alueen. Lisäksi Ollilanlampi ja Ollilan nevat on merkitty luo -merkinnöillä.
Esitetty maankäyttö ei aiheuta muutoksia Ollilanlammen valuma-alueella.
Kytömaansuon itäpuolella sijaitsee yleiskaavaan luo-merkinnällä osoitettu Kytömaan lähde. Lähteessä on merkkejä vanhasta hyötykäytöstä, mutta käytön jäljet ovat niin vähäisiä,
että lähdettä on pidettävä vesilain mukaisena luonnontilaisena lähteenä. Kytömaan lähteen ympärille on yleiskaavassa esitetty työpaikka-alue (TP-3). Lähteelle on määritettävä
suoja-alue TP-3 -alueen yksityiskohtaisemman suunnittelun yhteydessä. Suoja-alue voi
olla esimerkiksi 10–50 metriä sisältäen lähteeseen päin viettävät rinteet.
Salmelan alueella Keravanjokeen liittyy kaakon suunnasta kausikuiva noro. Salmelan
tilustien ja Keravanjoen välillä noro on vesilain mukainen kohde, jonka luonnontilan
vaarantaminen on lain mukaan kielletty. Yleiskaavassa noron valuma-alue on osoitettu
maa- ja metsätalousalueeksi (MT-2), mutta kohteen lähiympäristö on rajattu luomerkinnällä. Noron varrella kasvaa puita eivätkä ympäröivät pellot ylety aivan noron
läheisyyteen. Mikäli ympäröivät pellot ulotetaan lähemmäksi noroa tai ympäröivää metsää
muokataan, saattaa puron luonnontila vaarantua. Noroa ympäröivä puusto tulisi säilyttää
luonnontilassa.
Kytömaan ja Ylikeravan alueille on esitetty uutta rakentamista. Rakentamisalueet sijoittuvat lähelle Myllypuron valuma-aluetta. Rakentaminen aiheuttaa läpäisemättömän pinnan ja
pintavalunnan määrän kasvun, jonka vuoksi hulevesiä syntyy enemmän. Hulevedet tulee
käsitellä ennen kuin ne johdetaan Keravanjokeen.
Luontotyyppien lisäksi noroa suuremmilla pienpintavesillä eli puroilla on myös vesilain suoja (vesilain 3. luku 2 §). Puroja koskevat maankäytön muutokset ovat vesitaloushankkeen
yleisen luvanvaraisuuden piirissä. Näitä kohteita Keravalla ovat Myllypuron meanderilaakso ja Savion purolaakso. Kohteet ovat rajattu kaavakarttaan luo-rajauksella. Molemmat
luontokohteet sijaitsevat osittain viheralueella. Alueiden jatkosuunnittelussa kohteet on
suositeltavaa rajata siten, ettei niille kohdistu haitallisia vaikutuksia. Mikäli vesistöihin kohdistuu muutoksia, on tutkittava ylittyykö lupakynnys.
Kaavamääräyksissä Myllypuron meanderilaakso on huomioitu siten, että luontokohteen
ominaispiirteiden säilyttämiseen tulee kiinnittää erityistä huomiota. Keravanjokilaakson
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läheisyydessä sijaitsevien uusien asuinalueiden kaavamääräyksissä velvoitetaan järjestämään hulevesien hallinta tavalla, joka ei lisää kuormitusta Keravanjoessa.
Hulevedet
Rakentaminen vähentää vettäläpäisevän pinnan osuutta luonnonmukaiseen tilanteeseen
verrattuna. Tämän vuoksi pienempi osa sade- ja sulamisvesistä imeytyy maaperään, joka
puolestaan johtaa hulevesimäärien kasvuun. Rakennetuilla alueilla hulevedet on pyritty
perinteisesti keräämään ojien sekä hulevesiviemäreiden avulla ja johtamaan alueen
ulkopuolelle. Tämä aiheuttaa vesien purkupaikassa virtaamavaihteluita sekä
yleisemminkin muutoksia alueiden vesitaseeseen. Rakennetuilta alueilta kerätty hulevesi
sisältää luonnonvesiä enemmän epäpuhtauksia sekä ravinteita.
Uuden yleiskaavan vaikutuksia Keravan vesitaseeseen ja hulevesien laatuun on arvioitu
laajalti Keravan hulevesiselvityksessä. Selvityksessä on todettu, että yleiskaavan
toteutuessa
vaikutukset
valuma-alueisiin
ja
virtausreitteihin
ovat
valumaaluemittakaavassa vähäisiä ja paikallisia.
Uusilla asuntoalueilla tulisi pyrkiä ratkaisuihin, jotka vähentävät alueelta johdettavan
huleveden määrää. Ensisijaisesti tulee ehkäistä hulevesien syntymistä läpäisemättömän
pinnan määrää vähentämällä. Syntyneet hulevedet tulisi pyrkiä käsittelemään paikallisesti
ottaen tarvittavat tulvareitit huomioon.
Hulevesien muodostumisen vähentämiseen tähtääviä toimenpiteitä tulee harkita erityisesti
Jokivarren ja Kytömaan uudisrakentamisalueilla. Täydennysrakennettavien alueiden osalta
tulisi välttää läpäisemättömän pinnan osuuden kasvattamista. Erityisesti keskustan
täydennysrakennettavien alueiden jatkosuunnittelun yhteydessä tulee ottaa huomioon
olemassa olevan hulevesiverkoston kapasiteetti ja ehkäistä hulevesitulville alttiiden
kohteiden muodostumista. Hulevesitulvia voidaan tiiviissä kaupunkirakenteessa pyrkiä
ehkäisemään esimerkiksi keskitetyillä viivytysratkaisuilla.
Keravan eteläosaan on osoitettu erityisalueita, jotka on tarkoitettu puhtaan maa-aineksen
vastaanottotoimintaan. Alueet ovat nykyisellään laajoja metsäalueita, jonka vuoksi vastaanottotoiminta tulee kasvattamaan alueella muodostuvan pintavalunnan määrää.
Erityisalueiden suunnittelussa tulee kiinnittää huomiota pintavesien puhdistamiseen ennen
niiden purkamista vesistöihin. Erityisalueilla muodostuva pintavalunta kulkeutuu todennäköisesti Keravanjokeen, mutta se ei aiheuta merkittävää muutosta joen virtaamassa.
Pohjavesialueet
Yleiskaavassa esitetty maankäyttö ei aiheuta merkittäviä uhkia tai haittavaikutuksia Marjamäen pohjavesialueelle. Pohjavesialueelle ei ole yleiskaavassa osoitettu rakentamista tai
teollisuuden toimintoja. Pohjavesialue rajautuu etelästä AP-3/res-1 alueeseen, jonka toteutus riippuu Keravan vankilan alueen kehittymisestä asuinkäyttöön. Asuinrakentamisen toteutuessa tulee jatkosuunnittelussa ottaa huomioon pohjavesialueen läheinen sijainti sekä
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pohjavesialueelle yleiskaavassa annetut suojelumääräykset. Pohjavesialueen ja asuinrakentamisen väliin ei ole tarpeen määrittää suojavyöhykettä, sillä esitetty rakentaminen sijoittuu riittävän kauas Marjamäen pohjavedenottamosta.
Suunnittelusuositukset ja haitallisten vaikutusten lieventämistoimenpiteet
Rakentaminen lisää läpäisemättömän pinnan osuutta ja kasvattaa sateen aiheuttamaa
pintavaluntaa. Rankkasadetilanteessa hulevedet voivat aiheuttaa tulvia tai veden laadun
heikkenemistä vastaanottavassa vesistössä. Jatkosuunnittelun yhteydessä hulevesien
hallinta tulee ottaa huomioon hulevesitulvaherkiksi todetuilla alueilla.
Yleiskaavassa on osoitettu rakentamista Keravanjoen tulvavaara-alueelle, joka saattaa
lisätä tulville alttiiden rakennusten määrää. Jatkosuunnittelun yhteydessä on kiinnitettävä
erityistä huomiota niiden kohteiden suunnitteluun, jotka sijoittuvat tulvaherkille alueille.
Yleiskaavassa on osoitettu rakentamista vesilain 2 luvun 11 §:n mukaisten vesiluontotyyppien läheisyyteen. Alueiden yksityiskohtaisemmassa suunnittelussa asemakaava-alueet
on suunniteltava siten, etteivät vesiluontotyypit vaarannu.

Kuva 21. Keravanjokilaakso
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4.9 MAISEMA- JA KULTTUURIYMPÄRISTÖT

4.9.1 Nykytila
Maisema-alueet
Keravan maastonmuotoja hallitsevat Koukkukallio, Rajakiilankallio ja kaupunkia halkova
Keravanjokilaakson murroslaakso. Maiseman solmukohdat sijoittuvat muun muassa Keravanjokilaakson ja liikenneväylien risteyskohtiin sekä selänteiden kohtaamispaikkoihin. Vesialueita Keravalla on vähän. Läheisin järvi sijaitsee Tuusulassa. Vesialueiden vähäinen
määrä tuo oman ominaispiirteensä Keravan maisemarakenteeseen. Koukkusuon suoalue
sekä Kaskelan ja Kytömaan nevat kuitenkin elävöittävät Keravan maisemaa, samoin kuin
Ahjon Ollilanlampi sekä sen läheisyydessä sijaitseva soistuma. (Peltomäki 2013.)
Keravalla ei ole valtakunnallisesti arvokkaita maisema-alueita. Keravan nuorisovankilan
peltoalueet ovat osa valtakunnallisesti arvokkaita kulttuuriympäristöjä (RKY2009). Keravanjokilaakson maisemakokonaisuus on inventoitu Uudenmaan maankuntakaavassa kulttuurihistoriallisesti arvokkaaksi kohteeksi.
Arvokkaat rakennetun ympäristön alueet
Keravan alueella on kaksi valtakunnallisesti merkittävää rakennettua kulttuuriympäristöä
(RKY2009): Keravan vankila ja sitä ympäröivät pellot sekä Keravan rautatieasema. Keravan vankilan alue ja Keravan asemanseutu ovat määritelty myös maakunnallisesti arvokkaiksi kulttuuriympäristöiksi.
Keravan nuorisovankila toimi 1800-luvun loppupuolella Suomen ensimmäisenä kasvatuslaitoksena. Sittemmin se on otettu vankilakäyttöön. Keravan vankila-alueella on hyvin säilynyttä ja monipuolista rakennuskantaa aina 1800-luvun lopulta 1900-luvun alkuun. Vankilarakennuksia ympäröivät laajat puisto- ja viljelymaisemat, jotka ovat olleet osa laitosaluetta sen rakentamisesta saakka. Perusteena maakunnallisesti arvokkaan kulttuuriympäristön
luokitukselle on se, että kohde on puisto- ja viljelymaisemaan sijoittuva Suomen ensimmäinen kasvatuslaitos 1800-luvun loppupuolelta. (Uudenmaanliitto 2012.)
Keravan asemanseutu on luokiteltu valtakunnallisesti ja maakunnallisesti merkittäväksi
rakennetuksi kulttuuriympäristöiksi. Rakennuskannaltaan monipuolisen asema-alueen historiallinen ydin muodostuu 1870-luvulla rakennetusta asemarakennuksesta sekä sen vieressä sijaitsevasta entisestä postitalosta, kahdesta asuinrakennuksesta ja Asematien varrella sijaitsevasta asuinkasarmista. Perusteena maakunnallisesti arvokkaan kulttuuriympäristön luokitukselle on se, että alue on 1800-luvun loppupuolen asemanseutu. (Uudenmaan liitto 2012.)
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Edellä mainittujen kohteiden lisäksi kaksi teollisuus- ja asuinympäristöä on luokiteltu maakunnallisesti merkittäviksi kulttuuriympäristöiksi: Savion teollisuusympäristö ja Ala-Koivikon
pientaloalue.
Savion alueelle perustettiin 1860-luvulla Suomen ensimmäinen sementtitehdas. Tehdas
lopetti toimintansa 1890-luvulla, ja sittemmin alueelle perustettiin tiili- ja nahkatehtaat.
Nahkatehdas muutettiin kumitehtaaksi 1920-luvulla. Tehdas lopetti toimintansa 1980luvulla. Savion teollisuusympäristössä on jäljellä 1900-luvun alkupuolella rakennettua teollisuusrakentamista. Radan varressa on myös ryhmä Kumitehtaan virkailijoiden asuinrakennuksia 1920- ja 1930-luvuilta. Perusteena maakunnallisesti arvokkaan kulttuuriympäristön luokitukselle on se, että alue edustaa 1900-luvun teollisuusrakentamista radan varressa. (Uudenmaan liitto 2012.)
Yhtenäisin työväenasuinalue sijaitsee Saviolla. Alue on rakennettu 1930-luvulla, ja se on
suunniteltu Kumitehtaan piirtämön mallipiirustusten mukaisesti. Myös Ala-Koivikon pientaloalue on säilynyt yhtenäisenä, ja se on myös suunniteltu samojen mallipiirustusten mukaan.
Savion ja Ala-Koivikon asuinalueiden luokituksen perusteena on toiminut se, että alueet
ovat yhtenäisenä säilyneitä työväenasuntoalueita, jotka ovat rakennettu kivestä. (Uudenmaan liitto 2012).
Uudenmaan maakuntakaavan valtakunnallisissa kulttuuriympäristöjen inventoinnissa
(maakuntakaavan liite 24) Keravalle osoitettiin neljä kulttuurihistoriallisesti arvokasta kohdetta: 112. Savion tehdas- ja asuntoalue, 113. Keravan rautatieasema, 114. Keravan nuorisovankilan alue, 115. Heikkilän talo.
Uudenmaan maakuntakaavan (liite 25 ja kohdeluettelo) inventoinnin mukaisia kulttuurihistoriallisia kohteita ovat:
1. Keravan rautatieasema, 2. Asemanseutu, 3. Keravan entinen kauppalantalo ympäristöineen, 4. Lapilan kartanon päärakennus, 5. Lapilan kerrostaloalue, 6. Heikkilän talo (Keravan kotiseutumuseo), 7. Alikeravan koulu, 8. Inkiläntien kerrostaloasutus, 9. Keravanjokilaakson maisemakokonaisuus, 10. Keravan kartano, 11. Keravan nuorisovankilan alue,
12. Jukolan rakennus, 13. Savion teollisuusympäristö, 14. Savion vanha keskusta radan
länsipuolella, 15. Tuomikadun yhtenäinen pientaloalue, 16. Ala-Koivikon pientaloalue, 17.
Koukkutien alue.
Keravalla on runsaasti myös muita paikallisesti arvokkaita kulttuurihistoriallisia kohteita.
Keravan rakennuskulttuurin inventointi ja kulttuuriympäristön hoitosuunnitelma valmistui
vuonna 2003. Kaikki Keravan kulttuurihistoriallisesti arvokkaat alueet ja kohteet on esitetty
liitteissä 16–17. Kohteiden suojelu ratkaistaan asemakaavaprosessien yhteydessä.
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Muinaisjäännökset
Keravalla on 18 muinaismuistolailla rauhoitettua kiinteää muinaisjäännöstä, joista kolme
on historiallisen ajan kylätontteja. Historiallisesti merkittäviä (MRL) kulttuuriperintökohteita
on lisäksi kaksi. Alla olevaan listaukseen on merkitty kohteen nimi, rekisterinumero sekä
lyhyt kuvaus minkälaisesta kohteesta kyse. Kaikki Keravan muinaisjäännökset on esitetty
liitteissä 7 ja 8.

Kiinteä muinaisjäännöskohde

Historiallisen ajan kyläpaikat

1. Ahjo
2450100004, kiviröykkiö
2. Ahjo 2
1000016500, kivilatomus
3. Alikerava Aimolanmäen mylly
1000010013, myllyn paikka
4. Inkilä
10000010006, kiviröykkiö
5. Kivisilta
245010007, asuinpaikka
6. Lammashaka
245010008, asuinpaikka
7. Mikkola II
245010006, asuinpaikka
8. Pisinmäki
245010002, asuinpaikka
9. Saleniuksenmäki
1000002312, asuinpaikka
10. Sikokorven juoksuhauta
1000010014, puolustusvarustus
11. Vakomaa
245010001, asuinpaikka
12. Ylikerava (Öfver Kärvoby) Kartano
1000009983, kartanon paikka
13. Ylikerava Kartanon silta
1000010008, sillan paikka
14. Ylikerava Koivulan mylly
1000010010, myllyn paikka
15. Ylikerava Hakalan torppa
1000010009, torpan paikka

16. Alikerava (Ytter Kärvoby)
1000009986, asuinpaikka
17. Alikerava (Ytter Karvoby) Jokela
1000010231, asuinpaikka
18. Ylikerava (Öfver Kärvoby) Heikkilä
1000009996, asuinpaikka
Muut kulttuuriperintökohteet

1. Koukkusuo
245000001, kivivalli
2. Östersundom-Skafvaböle landsväg 1000010007, tie
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4.9.2 Suunnitteluratkaisun kuvaus
Maisema- ja kulttuuriympäristöt on huomioitu Keravan yleiskaavaratkaisussa asianmukaisin kaavamerkinnöin ja -määräyksin. Kulttuuri- ja maisemaympäristöjen suhteen muutokset Keravan yleiskaavasta 2020 (YK3) ovat vähäisiä. Suurin osa kaavamerkinnöistä on
pysynyt ennallaan. Keskeiset muutokset ovat kohdistuneet muinaismuistojen merkitsemiseen. Vuosina 2013–2014 Keravalla suoritettiin muinaismuistojen tarkistusinventointi, jonka tuloksena kohteiden tarkoissa sijainneissa ja tutkittavien alueiden rajauksissa tapahtui
muutoksia. Myös valtakunnallisesti arvokkaat kulttuuriympäristöt (RKY2009) on osoitettu
omalla merkinnällään.
Maisemaympäristöt
Maisemakuvallisesti arvokkaat alueet on osoitettu kaavakartassa. Alueet keskittyvät Keravan vankilan ympäristöön ja Keravanjoen jokilaakson alueelle.

Kuva 22. Keravanjokilaakson kulttuurihistoriallisesti arvokas maisema Jaakkolassa

Valtakunnallisesti arvokas Keravan vankila ja sitä ympäröivät pellot ovat osoitettu asumisen reservialueeksi (AP-3/res-1). Vankila-alueen kulttuurihistoriallisten ja maisemallisten
arvojen turvaaminen on huomioitu arvokkaita maisema-alueita koskevassa määräyksessä,
asumisen reservialueen (/res-1) kaavamääräyksessä sekä vankila-alueen kohdistuvassa
RKY-merkinnässä.
Vankila-alueen jatkosuunnittelussa on huomioitava maisemallisten näkökohtien huomioon
ottaminen sekä kulttuurihistoriallisten arvojen vaaliminen. Asuntokannan tulee olla matalaa
ja pientalovaltaista. Peltoalueen jättäminen avoimeksi on tärkeää, jotta perinteinen viljelymaisema on mahdollista säilyttää nykyisenlaisena. Kaavamääräyksessä on myös velvoi88

tettu, että alueen asemakaavoitus edellyttää neuvotteluita Museoviraston kanssa. Vankilan
peltojen pohjoisosa on osoitettu maa- ja metsätalousalueeksi (MT-1), jolla rakentaminen ei
ole sallittua. Maa- ja metsätalousalueen kaavamääräyksessä on myös huomioitu peltoalueen säilyttäminen avoimena.
Keravanjoen maisemakokonaisuus on osoitettu kaavakartassa. Kaavamääräyksen mukaan jatkosuunnittelun yhteydessä on turvattava maisemalliset erityispiirteet. Pääosin Keravanjoen maisemakokonaisuus on osoitettu kaavassa viher- ja virkistysalueiksi tai maaja metsätalousalueiksi.
Maisemallisesti arvokkaalle alueelle on muutamassa paikassa osoitettu myös muuta
maankäyttöä. Uusi kaupallisten palveluiden alue (KM-3ja KM-3/res-2) kulkee osittain arvokkaalla Keravanjoen maisema-alueella. Keravantien, vanhan Lahden tien ja Lahden
moottoritien risteysalue on liikenteellisesti tarkoituksenmukaisin sijainti kaupallisten palveluiden alueelle. Maisemalliset arvot ovat myös vähäisempiä runsaasti liikennöidyllä risteysalueella. Jatkosuunnittelun yhteydessä määräytyy, suunnitellaanko alue kompaktina
kokonaisuutena risteysalueelle. Tiiviin rakenteen avulla suurempi osa eteläpuolisesta alueesta olisi mahdollista jättää viheralueeksi.
Ylikeravalla Keravan kartanon ympäristöön sijoittuva asunalue (A-4) sijoittuu Keravanjoen
maisema-alueelle. Keravan kartanon alue on myös osoitettu kaupunkikuvallisesti tärkeäksi
alueeksi. Alueen jatkosuunnittelua ohjaavat alueelle osoitetut kaavamääräykset. Keravan
kartano on myös muinaisjäännösrekisterissä. Alue on sekä maisemallisesti että kaupunkikuvallisesti arvokasta aluetta, ja ko. kaavamääräykset on otettava huomioon alueen jatkosuunnittelussa.
Kaskelan työpaikka-alueen pohjoisosa sijaitsee myös maisemallisesti arvokkaan jokimaiseman alueella. Alueen jatkosuunnittelussa on huomioitava arvokkaan maisema-alueen
kaavamääräykset sekä työpaikka-alueen (TP-3) kaavamääräys maiseman vaalimisesta.
Kaupunkikuvallisesti arvokkaat alueet
Kaupunkikuvallisesti arvokkaat alueet on osoitettu kaavakartassa. Suurin osa näistä alueista sijoittuu nykyisellään säilyville alueille, mutta erityisesti keskustassa, Alikeravalla ja
Ylikeravalla jotkut kohteet sijoittuvat myös uusille tai kehitettäville alueille.
Keskustan alue on osoitettu kokonaisuudessaan kehitettäväksi alueeksi (C-2). Keskustan
täydennysrakentamishankkeiden yhteydessä on kiinnitettävä erityistä huomiota kaupunkikuvallisten arvojen huomioimiseen. Keravan rautatieasema on valtakunnallisesti arvokas
kulttuuriympäristö (RKY2009), jonka lisäksi asemanseutu on määritelty maakunnallisesti
arvokkaaksi kulttuuriympäristöksi. Aseman ympäristöön on osoitettu kohdemerkinnällä
kaavamääräys RKY-kohteen huomioimisesta sekä aluemerkintä kaupunkikuvallisesti arvokkaasta ympäristöstä.
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Kauppalan talo ympäristöineen on puolestaan maakunnallisesti arvokas kulttuurihistoriallinen kohde. Myös keskustan itäpuolella Heikkilän talo, Lapilan kerrostaloalue sekä Lapilan
kartano ovat maakunnallisesti arvokkaita kulttuurihistoriallisia kohteita. Kaikki nämä edellä
mainitut kohteet on osoitettu kaupunkikuvallisesti arvokkaaksi ympäristöksi. Alueiden jatkosuunnittelussa on kiinnitettävä huomiota historiallisten kerrostumien kunnioittamiseen.
Oikeanlaisella jatkosuunnittelulla on mahdollista luoda toimiva dialogi historiallisesti arvokkaiden kokonaisuuksien ja uudiskohteiden välille.

Kuva 23. Savion vanha kumitehdas (Klondyke-talo)

Kaupunkikuvallisesti arvokkaita kohteita on osoitettu myös Jaakkolaan, Saviolle ja Ahjoon.
Jaakkolassa kaupunkikuvallisesti arvokas ympäristö sijoittuu uudelle asuinalueelle (A-4).
Täydennysrakentamishankkeiden yhteydessä on kiinnitettävä huomiota Inkiläntien kerrostaloalueeseen, joka on maakunnallisesti arvokas kulttuurihistoriallinen kohde. Alueelle sijoittuvan täydennysrakentamisen tulee kunnioittaa olemassa olevia historiallisia kerrostumia.
Savion tehdas- ja asuntoalue on kaupunkikuvallisesti arvokasta aluetta. Alue on luokiteltu
myös maakunnallisesti arvokkaaksi kulttuuriympäristöksi. Yleiskaavaehdotuksen nähtävillä
olon jälkeen aluetta rajattiin uudestaan siten, että Vuorelan asuntoalue jätettiin rajauksesta
ulos. Vuorelan asuntoalue on tuhoutunut ja aluerajaus tulee muuttumaan myös 4. vaihemaakuntakaavassa Uudenmaan liiton jättämän lausunnon johdosta (liite 31).
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Savion asuinalueet on osoitettu yleiskaavassa nykyisellään säilyväksi, mutta teollisuusalue
on osoitettu kehitettäväksi alueeksi. Jatkosuunnittelun yhteydessä on huomioitava arvokkaan kokonaisuuden ominaispiirteet. Myös Saviolla sijaitseva Ala-Koivikontie on maakunnallisesti arvokas kulttuuriympäristö. Alue on osoitettu yleiskaavassa nykyisellään säilyväksi alueeksi.
Ahjossa Koukkutien asuinalue on osoitettu kaupunkikuvallisesti merkittäväksi alueeksi.
Alue on yleiskaavassa nykyisellään säilyvää pientaloaluetta (AP-1).
Yleiskaavan liitteiden 16. ja 17. esitettyjen kohteiden suojelukysymykset ratkaistaan asemakaavoituksen yhteydessä.
Muinaisjäännökset, historiallisen ajan kyläpaikat ja muut kulttuuriperintökohteet
Keravan yleiskaavaehdotukseen muinaisjäännökset ovat merkitty kahdella erilaisella merkinnällä: kiinteä muinaisjäännöskohde (SM) ja historiallinen kylätontti (SM-2). Kohteet ovat
numeroitu ja kohdenumerot ovat yhteneväiset niin kaavaselostuksessa, kaavamääräyksissä kun kaavakartallakin.
Kiinteät muinaisjäännökset (SM) ovat rauhoitettu muinaismuistolain nojalla. Kohteen kaivaminen, peittäminen, muuttaminen, vahingoittaminen, poistaminen tai muu kajoaminen
on kiellettyä.
Muinaismuistolaki ei pääsääntöisesti aseta rajoituksia edelleen asuttujen kylätonttien (SM2) valitsevalle maankäytölle. Arkeologisia lisäselvityksiä saatetaan edellyttää uudisrakennushankkeiden ja isompien maaperään kajoavien töiden yhteydessä. Historiallisen ajan
kylätontteja sijaitsee Ahjossa, Jokivarressa ja Keravan keskustassa. Mikäli näille alueille
toteutetaan uudishankkeita tai muita rakennustöitä, pitää museoviranomaiseen olla yhteydessä mahdollisimman varhaisessa vaiheessa.
Muinaisjäännökset ovat merkitty kaavakarttaan kohdemerkinnällä (SM & SM-2). Tosiasiassa muinaisjäännökset voivat olla pinta-alaltaan huomattavan laaja-alaisia. Alueiden jatkosuunnittelun yhteydessä on muinaisjäännösten todellinen laajuus tutkittava mahdollisuuksien mukaan. Jatkosuunnittelun käynnistyessä on oltava heti yhteydessä museoviranomaiseen niiden alueiden osalta, joille on osoitettu muuttavaa maankäyttöä.
Muinaisjäännöksiä sijaitsee olennaisesti muuttuvilla alueilla Jokivarressa (TP-3), Keravantien ja Kulloontien risteysalueella (KM-3), Ahjossa (A-3) sekä Ylikeravalla (A-4).
Yleiskaava-alueella sijaitsee lisäksi kaksi kulttuuriperintökohdetta, jotka on mahdollista
suojella maankäyttö- ja rakennuslain keinoin historiallisesti merkittävinä kulttuuriperintökohteina. Kohteet on osoitettu kaavakarttaan merkinnällä muu kulttuuriperintökohde (/s).
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4.9.3 Vaikutukset maisemaan ja kulttuuriympäristöihin
Valtakunnallisesti arvokkaat kulttuuriympäristöt
Keravan alueella sijaitsee kaksi valtakunnallisesti merkittävää kulttuuriympäristöä (RKY):
Keravan vankilan alue ja Keravan rautatieasema.
Alueet on osoitettu kaavakartalla omalla merkinnällä (rky). Alueet on inventoitu Museoviraston toimesta, ja ne ovat valtioneuvoston päätöksellä 22.12.2009 otettu maankäyttö- ja
rakennuslakiin perustuvien valtakunnallisten alueidenkäyttötavoitteiden tarkoittamiksi inventoinneiksi rakennetun kulttuuriympäristön osalta (1.1.2010 alkaen).
Yleiskaava mahdollistaa merkittävimmät muutokset Keravan vankilan alueelle. Kaavassa
vankilan alue on osoitettu asumisen reservialueeksi. Mikäli vankilan alue kehittyy tulevaisuudessa asuinkäyttöön, sallii kaava alueen muuttamisen pientalovaltaiseksi asuinalueeksi maisemalliset erityispiirteet huomioiden. Yleisaavassa on osoitettu alueen läpi myös ohjeellinen tieyhteystarve, joka muuttaa maiseman luonnetta jo itsessään. Jatkosuunnittelun
yhteydessä tieyhteystarve on suositeltavaa sijoittaa siten, että sen haitalliset vaikutukset
maisemaan jäävät mahdollisimman vähäisiksi. Yleiskaavassa RKY-alueet on huomioitu
kaavamääräyksin: Keravan vankilan alueen jatkosuunnittelussa tulee varmistaa, että alueen kehittäminen asuinkäyttöön kunnioittaa olemassa olevia kulttuurihistoriallisia arvoja
eikä vähennä alueen arvoa. Huomiota tulee kiinnittää myös aluetta rajaavan ympäristön
kehittämiseen ja sen maisemalliseen sopivuuteen.
Keravan rautatieasemalle ei arvioitu syntyvän haitallisia vaikutuksia kaavaratkaisusta.
Keskustan täydennysrakentamisen yhteydessä kohteen arvokkaat ominaispiirteet on otettava huomioon.
Maakunnallisesti arvokkaat kulttuuriympäristöt
Maakunnallisesti arvokkaat kulttuuriympäristöt on osoitettu kaavakartalla kaupunkikuvallisesti arvokkaina alueina. Alueet ovat osin päällekkäisiä valtakunnallisesti arvokkaiden kulttuuriympäristöjen kanssa. Maakunnallisesti arvokkaita kulttuuriympäristöjä ovat:
1. Ala-Koivikon pientaloalue
2. Keravan asemanseutu (RKY, Keravan rautatieasema)
3. Keravan nuorisovankila (RKY – Keravan vankila)
4. Savion teollisuusympäristö (ent. RKY 1993)
Vaikutukset maakunnallisesti arvokkaisiin kulttuuriympäristöihin arvioidaan vähäisiksi.
Ala-Koivikon pientaloalue sekä Savion teollisuusympäristö on osoitettu kaavassa nykyisellään säilyviksi asuinalueiksi, jossa ympäristö on huomioitava mahdollisen täydennysraken92

tamisen yhteydessä. Lisäksi kohteet on osoitettu kaupunkikuvallisesti arvokkaiksi alueiksi.
Alueiden arvon säilymisen kannalta erityistä huomiota tulee kiinnittää mahdolliseen täydennysrakentamiseen. Keskeistä on, että alueet säilyvät yhtenäisinä kokonaisuuksina.
Muut arvokkaat ympäristöt
Muita arvokkaita ympäristöjä ovat Uudenmaan maakuntakaavan (liite 25 ja kohdeluettelo)
inventoinnin mukaiset kulttuurihistorialliset kohteet. Näitä kohteita ovat: 1. Keravan rautatieasema, 2. Asemanseutu, 3. Keravan entinen kauppalantalo ympäristöineen, 4. Lapilan
kartanon päärakennus, 5. Lapilan kerrostaloalue, 6. Heikkilän talo (Keravan kotiseutumuseo), 7. Alikeravan koulu, 8. Inkiläntien kerrostaloasutus, 9. Keravanjokilaakson maisemakokonaisuus, 10. Keravan kartano, 11. Keravan nuorisovankilan alue, 12. Jukolan rakennus, 13. Savion teollisuusympäristö, 14. Savion vanha keskusta radan länsipuolella, 15.
Tuomikadun yhtenäinen pientaloalue, 16. Ala-Koivikon pientaloalue, 17. Koukkutien alue.
Edellä luetellut alueet ovat osin päällekkäisiä valtakunnallisesti ja maakunnallisesti arvokkaiden kulttuuriympäristöjen kanssa. Kohteet on esitetty yleiskaavakartassa joko maisemallisesti tai kaupunkikuvallisesti arvokkaina alueina, joiden erityispiirteet on otettava
huomioon alueiden täydennysrakentamisen tai jatkosuunnittelun yhteydessä.
Esitettyjen kohteiden lisäksi Keravan alueella on runsaasti paikallisesti arvokkaita kulttuurihistoriallisia kohteita. Yleiskaavan toteutumisesta muodostuu vaikutuksia Keravan jokilaaksoon. Alue on laaja ja se halkoo Keravaa pituussuunnassa. Suurelta osin jokilaakson
maisema-aluerajauksen sisälle sijoittuva uusi kaupallisten palveluiden alue tuottaa toteutuessaan vaikutuksia maisema-alueelle. Kaavamääräyksessä on määrätty kiinnittämään
huomiota maisemallisiin näkökohtiin. Alueen rakentamisessa on kiinnitettävä erityistä
huomiota alueen sopivuuteen ympäröivään maisemaan. KM-3-alueen rakentamisen on
suositeltavaa tukeutua olemassa oleviin rakenteisiin, kuten Lahden moottoritien varteen,
jotta joenrannan suuntaan jäisi mahdollisimman leveä maisemallinen suojavyöhyke. Huomion arvoista myös on, että KM-3 -alue sijaitsee jo rakennetun Lahden moottoritien ja
Vanhan Lahdentien risteysalueella, jonka vuoksi maisema on jo osin rakennettua. Alue
muodostaa nykyisellään maisemallisen solmukohdan.
Erityisalueiden osalta (E, eo, EJ) maisema-arvot tullaan huomioimaan toiminnan päätyttyä
tai jo osittain toiminnan aikaisesti muun muassa näkösuojien avulla. Erityistä huomiota EJalueen toteutuessa tulisi kiinnittää Keravanjoen suunnalta mahdollisiin länteen avautuviin
näkymiin.
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Muinaisjäännökset
Kaavan merkittävimmät vaikutukset muinaisjäännöksiin muodostuvat inventoinnin päivittämisen ja tarkkuuden myötä. Muinaisjäännösten sijainneissa ja aluerajauksissa tapahtui
joitakin muutoksia suhteessa Keravan yleiskaavaan 2020 (YK3).
Yhteensä viisi kiinteää muinaisjäännöstä sijaitsee uusilla ja olennaisesti muuttuvilla alueilla. Näitä muinaismuistoja ovat Ylikeravan kartano, Lammashaka, Mikkola II, Jokela ja Ahjo. Jatkosuunnittelun yhteydessä asemakaava-alueet on pyrittävä rajaamaan siten, ettei
muinaisjäännöksille synny haitallisia vaikutuksia. Muinaismuistojen todelliset laajuudet on
tutkittava asemakaavahankkeiden yhteydessä, ja niille on tarvittaessa määriteltävä riittävät
suojavyöhykkeet.
Muinaisjäännösinventoinnin tulokset on esitetty tarkemmin yleiskaavan liitteissä 7–8. Muinaisjäännöskohteet ovat suojeltuja. Jäännösten todellinen laajuus sekä suojelun kattavuus
tulee tarkistaa jatkosuunnittelun yhteydessä.
Suunnittelusuositukset ja haitallisten vaikutusten lieventämistoimenpiteet
Yleiskaavan toteutumisen maisemallisia ja kaupunkikuvallisia vaikutuksia lieventävät yleiset määräykset koko Keravaa koskien. Näihin määräyksiin kuuluvat muun muassa määräykset maisematyöluvan tarpeesta maisemaa muuttavissa toimenpiteissä sekä puuston
säilyttäminen rajaavana elementtinä. Määräyksillä varmistetaan muun muassa yksittäisten
maisemapuiden ja arvokkaiden luonnon elementtien säilyminen. Yleismääräyksissä on
myös määrätty avohakkuiden suurin sallittu yhteenlaskettu yhtenäinen pinta-ala. Avohakkuun rajaus on maiseman kannalta tärkeää, ja rajaavan puuston säästämismääräys estää
avohakkuun näkymisen maisemassa, sillä avohakkuu ei siten voi sijaita esim. pellonlaidalla. Erityistä huomiota tulee kiinnittää viheraluerakennekartassa (Peltomäki 2013) esitettyjen tärkeiden metsänreunojen suojeluun sekä niiden laatuun.
Keravanjokilaakson osalta määrätään myös viiden metrin kasvillisuusrantapengervyöhyke.
Rantavyöhyke on niin leveä, että umpeenkasvaneena se voi katkaista näkymät joelle. Hoitotoimenpiteiden toteuttaminen riippuu siitä, kuinka aktiivisia maanomistajat ovat joutomaan hoitamisessa. Vanhojen puiden säästäminen ylläpitää ranta-alueen identiteettiä.
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5. SUUNNITTELUN VAIHEET
5.1 Keravan yleiskaavan (YK6) vireilletulo
Kaupunginhallitus päätti 3.12.2012, että Keravan yleiskaavan tarkistustyö laitetaan vireille
ja kaavatyön ohjelmointisuunnitelma käynnistetään.
5.2 Osallistumis- ja arviointisuunnitelma
Osayleiskaavaa varten on laadittu osallistumis- ja arviointisuunnitelma, joka on ollut
nähtävillä kesällä 2013. Osallistumis- ja arviointisuunnitelmaa on päivitetty säännöllisesti
yleiskaavaprosessin luonnos- ja ehdotusvaiheissa (liite 30).
5.3 Suunnittelu ja vuorovaikutus
Keravan yleiskaava on laadittu Keravan maankäyttöpalveluiden omana työnä. Suunnittelutyössä on lisäksi ollut mukana kaupungin eri toimialojen edustajia. Yleiskaavan suunnittelu
perustuu kaupungin asettamiin tavoitteisiin ja kaupunkikehitysjaoston jatkosuunnitteluohjeisiin.
Yleiskaavatyötä varten on laadittu selvityksiä keskeisimmistä sektoreista, kuten maisemaja kulttuuriympäristöistä, luonnonoloista, liikenteestä, kaupallisista palveluista, muinaisjäännöksistä ja yleiskaavan vaikutuksista.
Luonnosvaiheessa järjestettiin yksi yleisötilaisuus 23.4.2015, jossa asukkaat ja muut osalliset saivat esittää mielipiteensä yleiskaavaluonnoksesta.
Keravan yleiskaavan (YK6) luonnos oli nähtävillä 30.3. – 30.4.2015 välisen ajan. Luonnoksesta saatiin 30 lausuntoa ja 14 mielipidettä. Luonnosvaiheen vastineraportti julkaistiin
Keravan kaupungin internet-sivuilla 1.10.2015.
Yleiskaavan ehdotusvaiheessa kaavakarttaa, -määräyksiä ja -selostusta täydennettiin lausuntojen ja mielipiteiden pohjalta. Kaavan ehdotusvaihetta varten on myös laadittu uusia
selvityksiä, jotka käsittelivät Keravanportin kaupallisten palveluiden alueita, Keravan liikennejärjestelmää, yleiskaavan vaikutusten arviointia sekä Kercan ja Kalevan puhtaiden
maa-ainesten vastaanottoalueita.
Keravan yleiskaava 2035 (YK6) oli ehdotuksena nähtävillä 18.4.–20.5.2016 välisen ajan.
Ehdotuksesta saatiin 29 lausuntoa ja viisi muistutusta.
Kaavan nähtävilläoloaikana järjestettiin asukastilaisuus 10.5.2016, jossa osallisilla oli
mahdollisuus esittää mielipiteensä yleiskaavaehdotuksesta. Yleiskaavan ehdotusvaiheen
viranomaisneuvottelu järjestettiin 30.8.2016. Vastineet ehdotusvaiheen lausunnoista ja
muistutuksista on koottu Ehdotusvaiheen vastineraporttiin (liite 31).
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6. KERAVAN YLEISKAAVAN TOTEUTUS
Keravan yleiskaava on luonteeltaan yleispiirteinen maankäytön suunnitelma, joka toteutuu
vaiheittain pitkän ajan kuluessa pääsääntöisesti asemakaavoituksen kautta. Toteutumisaikatauluun ja -järjestykseen vaikuttavat mm. kaavoituksen eteneminen, maanomistussuhteet ja taloussuhdanteet. Maanhankinnan kohdealueena on koko asemakaavoittamaton
osa Keravaa ja asemakaavahankkeita käynnistetään maanhankinnan edetessä ja palveluverkko huomioiden.
Toteuttamisjärjestyksessä priorisoidaan keskusta-aluetta sekä muita alueita, jotka ovat
liikenteellisesti hyvin saavutettavissa.
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Liite 1. Valtioneuvoston päätös valtakunnallisista alueidenkäyttötavoitteista

VALTIONEUVOSTON PÄÄTÖS
VALTAKUNNALLISISTA ALUEIDENKÄYTTÖTAVOITTEISTA
Annettu julkipanon jälkeen Helsingissä 30 päivänä marraskuuta 2000

VALTIONEUVOSTON PÄÄTÖS
VALTAKUNNALLISTEN ALUEIDENKÄYTTÖTAVOITTEIDEN TARKISTAMISESTA
Annettu julkipanon jälkeen Helsingissä 13 päivänä marraskuuta 2008. Tällä päätöksellä valtioneuvosto tarkistaa valtioneuvoston 30 päivänä marraskuuta 2000 tekemää päätöstä valtakunnallisista alueidenkäyttötavoitteista lukujen 4.2-4.7 sekä 8 ja 9 osalta. Muilta osin valtioneuvoston 30 päivänä marraskuuta 2000 tekemä päätös jää voimaan.

1. JOHDANTO
2. TAVOITTEIDEN LÄHTÖKOHDAT
2.1 Tavoitteiden oikeusperusta
2.2 Tavoitteiden suhde muuhun lainsäädäntöön
2.3 Tavoitteiden alueidenkäytöllinen luonne
2.4 Tavoitteiden merkitys kansainvälisten sopimusten toimeenpanossa
2.5 Tavoitteiden kytkentä Euroopan aluesuunnittelun ja aluekehityksen suuntaviivoihin
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1. JOHDANTO
Maankäyttö- ja rakennuslain (132/1999) mukaan valtioneuvosto voi hyväksyä alueidenkäyttöä ja
aluerakennetta koskevia valtakunnallisia tavoitteita. Valtakunnallisten alueidenkäyttötavoitteiden
tehtävänä on osaltaan tukea ja edistää maankäyttö- ja rakennuslain yleisten tavoitteiden ja laissa
määriteltyjen alueidenkäytön suunnittelun tavoitteiden saavuttamista. Keskeisimpiä näistä tavoitteista ovat kestävä kehitys ja hyvä elinympäristö. Tarkoituksena on myös edistää kansainvälisten
sopimusten ja sitoumusten täytäntöönpanoa Suomessa sekä turvata alueidenkäytölliset edellytykset
valtakunnallisille hankkeille.
Valtakunnalliset alueidenkäyttötavoitteet ovat osa maankäyttö- ja rakennuslain mukaista alueidenkäytön suunnittelujärjestelmää, johon kuuluvat lisäksi maakuntakaava, yleiskaava ja asemakaava.
Maakuntakaavalla ratkaistaan alueidenkäytön maakunnalliset kysymykset. Yleis- ja asemakaavoilla
ohjataan kunnan alueidenkäyttöä.
Maankäyttö- ja rakennuslaki lisäsi oleellisesti kuntien päätösvaltaa kaavoituksessa kuntakaavojen
alistamisvelvollisuuden poistuessa. Jälkivalvonnan poistuminen korostaa kaavoituksen ennakkoohjauksen merkitystä. Lain mukaisen alueidenkäytön suunnittelujärjestelmän toimivuus ja vaikuttavuus edellyttää ennalta asetettuja valtakunnallisia alueidenkäyttötavoitteita, jotka ohjaavat alueidenkäyttöä ja alueidenkäytön suunnittelua. Tavoitteiden ensisijaisena tarkoituksena on varmistaa
valtakunnallisesti merkittävien asioiden huomioon ottaminen maakuntien ja kuntien kaavoituksessa
sekä valtion viranomaisten toiminnassa. Tavoitteet antavat kaavoituksen ennakko-ohjaukselle sisällöllisen perustan valtakunnallisesti merkittävissä alueidenkäytön kysymyksissä.
Valtakunnalliset alueidenkäyttötavoitteet noudattavat maankäyttö- ja rakennuslain kantavaa ajatusta
päätösvallan siirrosta lähelle kansalaisia. Tavoitteissa ilmaistaan valtioneuvoston näkemys valtakunnallisesti merkittävistä alueidenkäytön kysymyksistä, mutta ei oteta kantaa niiden ratkaisemiseen. Tavoitteet tulevat lain hengen mukaisesti konkretisoitaviksi ja ratkaistaviksi maakuntien ja
kuntien suunnittelussa sekä valtion eri viranomaisten toiminnassa. Tällöin voidaan ottaa huomioon
alueelliset ja paikalliset erityispiirteet ja tarvittava yhteensovittaminen muiden tavoitteiden kanssa.
Suomalaisessa yhteiskunnassa meneillään oleva kehitys asettaa alueidenkäytölle merkittäviä haasteita1. Niiden ratkaisemiseksi tarvitaan valtakunnallista tavoitteenasettelua.
Kansainvälistyminen kiristää talouselämän kilpailua ja muodostaa eurooppalaisia yritys- ja alueverkostoja. Suomen haasteena on hyödyntää sijaintiaan osana Itämeren aluetta. Maan aluerakenteeseen
vaikuttaa ratkaisevasti yhä jatkuva kaupungistuminen asutuksen keskittyessä ja painottuessa EteläSuomeen ja rannikolle. Samaan aikaan kaupunkiseutujen ja taajamien reuna-alueet hajautuvat yhä
laajemmiksi harvan asutuksen alueiksi. Näillä kehityssuunnilla on pitkäaikaisia vaikutuksia erityisesti elinympäristöön ja talouteen, mutta niitä voidaan hallita alueidenkäytöllä ja alueidenkäytön
suunnittelulla.
Väestömäärien ja väestörakenteen muutokset sekä tietoteollisuuden ja palvelualojen murros vaikuttavat yhdyskuntien sisäiseen rakenteeseen. Tällöin korostuvat elinkeinoelämän toimintaedellytysten
kehittäminen ja asukkaiden tarpeet, erityisesti asuminen, palvelut, liikkumismahdollisuudet sekä
elinympäristön laatu ja turvallisuus. Näiden turvaaminen on tärkeää niin väestömäärän kasvun kuin
vähenemisenkin oloissa. Maaseudulla ja muuttotappioalueilla alueidenkäytön erityisenä haasteena
on se, että olemassa olevia rakenteita hyödynnetään, elinkeinotoimintaa monipuolistetaan ja väestön
hyvinvointi turvataan. Huomiota on kiinnitettävä myös maaseudun kulttuuriympäristöjen säilymiseen, koska niiden luontaisen vaalimisen perustana oleva elinkeinorakenne on muuttumassa.

1

Valtioneuvoston eduskunnalle antama selonteko valtakunnallisista alueidenkäyttötavoitteista (VNS 2/2000) sisältää
perusteellisen kuvauksen alueidenkäytön nykytilasta ja kehitysnäkymistä.

3
Ympäristökysymysten näkökulmasta alueidenkäytön keskeisimpiä tulevaisuuden haasteita ovat
luonnon monimuotoisuuden väheneminen ja ilmastomuutos. Ympäristön jatkuva ja yhä nopeutuva
muuttuminen uhkaa eniten luonnon monimuotoisuutta ja rakennettujen kulttuuriympäristöjen säilymistä. Suomen kaltaisessa maassa ilmastomuutoksen hallinnassa on oleellista asutuksen sijoittuminen ja liikenteen päästöjen vähentäminen. Niihin voidaan ratkaisevasti vaikuttaa yhdyskuntarakenteiden kehittämisellä.
Ympäristön laatu sekä yhdyskuntien ja niitä yhdistävien verkostojen toimivuus vaikuttavat keskeisesti suomalaisen yhteiskunnan tulevaan kehitykseen. Alueidenkäytön perushaasteena on kyky varautua erilaisiin muutospaineisiin ja kehityskulkuihin, hallita ja lieventää niistä mahdollisesti aiheutuvia ongelmia sekä luoda edellytyksiä yhteiskunnan halutulle kehitykselle.
2. TAVOITTEIDEN LÄHTÖKOHDAT
2.1 Tavoitteiden oikeusperusta
Valtakunnalliset alueidenkäyttötavoitteet voivat maankäyttö- ja rakennuslain 22 §:n 2 momentin
mukaan koskea asioita, joilla on
- aluerakenteen, alueiden käytön taikka liikenne tai energiaverkon kannalta kansainvälinen tai laajempi kuin maakunnallinen merkitys;
- merkittävä vaikutus kansalliseen kulttuuri tai luonnonperintöön; tai
- valtakunnallisesti merkittävä vaikutus ekologiseen kestävyyteen, aluerakenteen taloudellisuuteen
tai merkittävien ympäristöhaittojen välttämiseen.
Maankäyttö- ja rakennuslain 22 §:n 3 momentin mukaan valtakunnallisia alueidenkäyttötavoitteita
annettaessa on otettava huomioon maankäyttö- ja rakennuslain 1 §:ssä säädetyt lain yleiset tavoitteet ja 5 §:ssä säädetyt alueidenkäytön suunnittelun tavoitteet. Lain yleisenä tavoitteena on järjestää
alueidenkäyttö niin, että siinä luodaan edellytykset hyvälle elinympäristölle sekä ekologisesti, taloudellisesti, sosiaalisesti ja kulttuurisesti kestävälle kehitykselle. Valtakunnalliset alueidenkäyttötavoitteet täsmentävät ja syventävät lain yleisiä tavoitteita ja niistä johdettuja kaavojen sisältövaatimuksia valtakunnallisesta näkökulmasta.
Ekologisesti kestävä kehitys tarkoittaa kestävää energian ja luonnonvarojen käyttöä, ympäristökuormituksen sopeuttamista luonnon sietokykyyn, kestävää materiaalitaloutta sekä biologisen monimuotoisuuden säilyttämistä. Taloudellisesti kestävä kehitys edellyttää, että ratkaisujen tulee olla
yhtä aikaa sekä taloudellisesti että ekologisesti järkeviä ja tehokkaita. Taloudellinen kestävyys merkitsee kansallisvarallisuuden säilyttämistä ja sen kartuttamisedellytysten luomista. Sosiaalisesti kestävä kehitys edellyttää kansalaisten hyvinvoinnin turvaamista ja yhteiskunnallisen oikeudenmukaisuuden edistämistä. Kulttuurisen kestävyyden kannalta on tärkeää vaalia kansallisen kulttuuriperinteen alueellisia ominaispiirteitä.
Hyvän elinympäristön tärkeitä ominaisuuksia ovat terveellisyys, turvallisuus, toimivuus ja viihtyisyys. Elinympäristön laadun parantaminen edellyttää näiden vahvistamista niin, että samalla otetaan
huomioon tasavertaisesti eri väestöryhmien tarpeet. Mittakaavaltaan inhimillisellä yhdyskuntarakentamisella on oleellinen merkitys luotaessa edellytyksiä hyvälle elinympäristölle.
Maankäyttö- ja rakennuslain 22 §:n 2 momentin mukaisesti tavoitteita on määritelty kansainvälisesti tai kansallisesti merkittävistä asioista.
Kansainvälistä merkitystä arvioitaessa on kiinnitetty huomiota valtioiden rajat ylittäviin alueidenkäytön ja aluerakenteen kysymyksiin sekä maailmanlaajuisiin ympäristöongelmiin, joiden ratkaisemiseen alueidenkäytöllä voidaan vaikuttaa. Kansainvälistä merkitystä on myös niillä alueidenkäyttöratkaisuilla, joilla vaikutetaan EU:n säännösten tai kansainvälisten sopimusten täytäntöönpanoon.
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Valtakunnallista merkitystä arvioitaessa on kiinnitetty huomiota koko maata koskeviin tai maakuntien rajat ylittäviin aluerakenteen ja alueidenkäytön kehittämiskysymyksiin. Yleensä aluerakenteen
tai liikenne- tai muiden verkostojen kehittämiseen liittyvät ratkaisut ulottuvat laajemmalle kuin yhden maakunnan alueelle. Yhdyskuntarakenne ja elinympäristön laatu ovat koko maan mittakaavassa
keskeisiä alueidenkäytön kysymyksiä, joilla on merkittäviä vaikutuksia ekologiseen kestävyyteen ja
merkittävien ympäristöhaittojen välttämiseen.
Alueidenkäyttö vaikuttaa merkittävästi kansalliseen kulttuuri- ja luonnonperintöön sekä luonnonvaroihin. Kansallisen luonnonperinnön turvaamiseksi tärkeimmistä luonnonsuojeluohjelmista on jo
päätetty. Sellaisten luonnonarvojen turvaamista, joita luonnonsuojeluohjelmissa ei ole käsitelty,
voidaan kuitenkin edistää kaavoituksen keinoin. Kulttuuri- ja luonnonperinnön kannalta merkittävimpiä alueita ovat kansallismaisemat sekä valtakunnallisesti merkittävät maisemakokonaisuudet ja
kulttuuriympäristöt.
2.2 Tavoitteiden suhde muuhun lainsäädäntöön
Maankäyttö- ja rakennuslaki on osa ympäristönkäytön ohjausjärjestelmää, johon kuuluu monia muita lakeja. Valtakunnallisten alueidenkäyttötavoitteiden kannalta keskeisimpiä ovat luonnonsuojelulaki, metsälaki, vesilaki, maa-aineslaki, rakennussuojelulaki, muinaismuistolaki ja ympäristönsuojelulaki. Näissä laeissa säädetään muiden tavoitteiden ohella myös suojelusta kyseisellä toimialalla ja
asetetaan rajoituksia ympäristön muuttamiselle. Ympäristön suojelusta huolehditaan ensisijaisesti
erityislainsäädännön vaatimusten mukaisesti ja niissä määritellyin keinoin.
Alueidenkäytön suunnittelulle on maankäyttö- ja rakennuslailla määritelty erityislakeja kokonaisvaltaisemmat tavoitteet. Lain 5 §:ssä alueidenkäytön suunnittelun tavoitteeksi on asetettu mm.
luonnon monimuotoisuuden ja muiden luonnonarvojen säilyminen, kulttuuriarvojen vaaliminen,
ympäristönsuojelu ja ympäristöhaittojen ehkäiseminen sekä luonnonvarojen säästeliäs käyttö. Valtakunnallisten alueidenkäyttötavoitteiden tulee tukea ja edistää laissa määriteltyjen alueidenkäytön
suunnittelun tavoitteiden saavuttamista. Edellä mainittujen ympäristötavoitteiden edistäminen kuuluu näin ollen myös valtakunnallisten alueidenkäyttötavoitteiden piiriin.
Vaikka varsinaiset suojelutehtävät hoidetaan erityislakien nojalla, tulee suojelutavoitteiden toteutumista edistää ja tukea myös alueidenkäytön ja sen suunnittelun keinoin. Alueidenkäytön suunnittelu
on luonteeltaan kokonaisvaltaista ja eri intressejä yhteensovittavaa toimintaa, jossa tunnistetaan
toiminnalliset tarpeet ja sovitetaan ne ympäristön vaatimuksiin. Tämä edesauttaa ympäristöllisten
näkökohtien riittävän laaja-alaista tarkastelua ja varhaista huomioon ottamista alueidenkäytön
suunnittelussa ennen hankekohtaisia ratkaisuja ja erityislakien mukaisia menettelyjä.
Valtakunnallisilla alueidenkäyttötavoitteilla ei luoda erityislainsäädännön kanssa päällekkäistä ohjauskeinoa. Päällekkäisyyden välttämisestä seuraa, ettei tavoitteissa toisteta erityislaeista johtuvia
rajoituksia.
2.3 Tavoitteiden alueidenkäytöllinen luonne
Valtakunnallisia alueidenkäyttötavoitteita on määritelty ainoastaan sellaisista valtakunnallisesti
merkittävistä asioista, joihin maankäyttö- ja rakennuslaissa tarkoitetulla ohjausjärjestelmällä voidaan vaikuttaa. Näin ollen tavoitteet rajautuvat lain soveltamisalan mukaisesti asioihin, jotka koskevat alueidenkäyttöä ja alueidenkäytön suunnittelua. Tavoitteissa ei käsitellä alue-, energia- tai
liikennepoliittisia kysymyksiä eikä määritellä niitä koskevia taloudellisia ratkaisuja.
Valtakunnallisilla alueidenkäyttötavoitteilla varaudutaan eräisiin valtakunnallisesti merkittäviin
hankkeisiin niiden alueidenkäytöllisten tarpeiden osalta, mutta ei muutoin muodosteta kantaa hankkeiden toteuttamiseen. Yksilöimällä tietyt valtakunnallisesti merkittävät hankkeet voidaan varmistaa se, etteivät esimerkiksi yksittäiset kunnat toimillaan estä tai vaikeuta useiden kuntien tai maa-
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kuntien alueille ulottuvien yhteys- tai muun perusrakenteen verkostojen rakentamismahdollisuuksia. Tällaiset tavoitteissa yksilöidyt hankkeet toteuttavat valtakunnallisesti merkittävää yhteys- tai
muuta tarvetta, mutta niiden toteuttamisen aikataulu, toteuttamistapa tai ylipäätänsä toteuttaminen
saattavat olla vielä avoimia.
Pyrkimyksenä on, että yhteiskuntapolitiikan eri lohkot tukevat toisiaan. Tämä on pyritty varmistamaan valtakunnallisten alueidenkäyttötavoitteiden laajapohjaisella ja vuorovaikutteisella valmistelulla. Tavoitteiden valmistelussa on sovitettu yhteen eri sektoreiden ja tahojen keskeisimmät alueidenkäyttöön liittyvät tavoitteet valtakunnalliseksi näkemykseksi.
2.4 Tavoitteiden merkitys kansainvälisten sopimusten toimeenpanossa
Vaikka alueidenkäyttöä koskeva päätöksenteko on täysin kansallista, vaikuttavat siihen kansallisen
tavoitteenasettelun lisäksi kansainväliset sopimukset. Suomi on sitoutunut lukuisiin kansainvälisiin
sopimuksiin, joiden velvoitteiden toteuttaminen edellyttää myös alueidenkäytön keinojen käyttöä.
Ilmastonmuutosta koskeva YK:n puitesopimuksen (SopS 61/1994) tavoitteena on kasvihuonekaasujen pitoisuuksien vakiinnuttaminen ilmakehässä turvalliselle tasolle. Ilmastosopimukseen liittyvässä
Kioton pöytäkirjassa teollisuusmaat sitoutuvat vähentämään pöytäkirjassa mainittuja kasvihuonekaasupäästöjään niin, että niiden kokonaismäärä vähenee vähintään 5 % vuoden 1990 päästöjen
tasosta velvoitekauden 2008-2012 aikana. EU:n sisäisen taakanjaon mukaan Suomen tulee vuoteen
2010 mennessä vakiinnuttaa kasvihuonekaasupäästöt vuoden 1990 tasolle.
Suomen kaltaisessa maassa alue- ja yhdyskuntarakenteella on merkittävä vaikutus ilmastonmuutoksen hallinnassa. Teollisuuden päästöjen ohella suurimmat päästölähteet ovat rakennusten lämmitys
ja liikenne, joihin molempiin voidaan vaikuttaa alueidenkäytön ratkaisuilla. Tavoitteilla pyritään
vaikuttamaan energian tehokkaaseen käyttöön, energian säästöön ja uusiutuvien energialähteiden
lisääntyvään käyttöön, jotka omalta osaltaan hidastavat ilmastonmuutosta.
Biologista monimuotoisuutta koskevan yleissopimuksen (SopS 78/1994) tavoitteena on maapallon
ekosysteemien, eläin- ja kasvilajien sekä niiden sisältämien perintötekijöiden monimuotoisuuden
suojelu ja kestävä käyttö. Sopimuksen mukaan monimuotoisuus tulisi kytkeä osaksi yhteiskunnan
eri sektoreiden sisäisiä ja niiden välisiä suunnitelmia ja toimintaperiaatteita. Sopimus laajentaa suojelun myös perinteisen luonnonsuojelun ulkopuolelle.
Valtakunnallisissa alueidenkäyttötavoitteissa painotetaan luonnon monimuotoisuutta osana eri
maankäyttötarpeita kokonaisvaltaisesti yhteensovittavaa alueidenkäytön suunnittelua. Tärkeää on
kiinnittää huomiota vihervyöhykkeiden ja monipuolisten luonnonympäristöjen riittävyyteen yhdyskuntien kehittämisessä, ekologisten käytävien tarpeeseen sekä ekologisesti merkittävien ja yhtenäisten luonnonalueiden säilymiseen yhtenäisenä.
Suomea velvoittaa tällä hetkellä kolme kulttuuriympäristön suojelua koskevaa kansainvälistä sopimusta. Maailman kulttuuri- ja luonnonperinnön suojelemista koskevan yleissopimuksen (SopS
19/1987) tavoitteena on yhtenäisen ja tehokkaan järjestelmän luominen yleismaailmallisesti arvokkaan kulttuuri- ja luonnonperinnön suojelemiseksi. Sopimusosapuolia velvoitetaan suojelemaan
alueellaan olevat maailmanperintökohteet. Euroopan rakennustaiteellisen perinnön suojelua koskeva yleissopimus (SopS 10/1992) edellyttää sopimusosapuolilta toimenpiteitä rakennustaiteellisen
perinnön suojelemiseksi. Rakennustaiteellinen perintö kattaa kaikki historiallisesti, arkeologisesti,
taiteellisesti, tieteellisesti, yhteiskunnallisesti tai teknisesti huomattavan mielenkiintoiset rakennukset ja rakenteet sekä kaupunki ja maaseuturakennusten ryhmät. Eurooppalaisen yleissopimuksen
arkeologisen perinnön suojelusta (SopS 26/1995) tarkoituksena on suojella arkeologista perintöä
Euroopan maiden yhteisen muistin lähteenä sekä historiallisen ja tieteellisen tutkimuksen välineenä.
Sopijapuolet sitoutuvat pyrkimykseen sovittaa yhteen arkeologiset ja maankäytön suunnittelun tarpeet. Suomi allekirjoitti Euroopan maisemasopimuksen 20 päivänä lokakuuta 2000. Se asettaa velvoitteiksi huomioida maisemalliset tekijät lainsäädännössä ja eri tason toimintaohjelmissa, edistää
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tietoisuutta maisemallisista arvoista, määritellä ja analysoida maisemia ja hyväksyä niille laatutavoitteita sekä hyväksyä maiseman suojeluun, hoitoon ja suunnitteluun tarpeellisia välineitä. Sopimus tulee voimaan sen jälkeen kun kymmenen valtiota on ratifioinut sen.
Alueidenkäytön suunnittelu on ratkaisevassa asemassa näiden sopimusten täytäntöönpanossa. Valtakunnallisissa alueidenkäyttötavoitteissa kansainväliset sopimukset ja yleensä valtakunnallisesti
merkittävien kulttuuriperintöarvojen säilyminen asetetaan alueidenkäytön lähtökohdiksi. Tavoitteissa korostuu kulttuuriperintöarvojen merkitys ja huomioon ottaminen alueiden identiteetin, vetovoimaisuuden ja matkailun kehittämisen tukena.
2.5 Tavoitteiden kytkentä Euroopan aluesuunnittelun ja aluekehityksen suuntaviivoihin
Suomi on EU:n jäsenmaana hyväksynyt vuonna 1999 Euroopan aluesuunnittelun ja aluekehityksen
suuntaviivat (European Spatial Development Perspective, ESDP). ESDP-asiakirja on merkittävä
askel EU:n aluesuunnitteluyhteistyössä. Keskustelu suuntaviivoista on lisännyt rajat ylittävää yhteistyötä aluesuunnittelukysymyksissä eri jäsenmaiden välillä. Suuntaviivat eivät sido jäsenmaita,
mutta ne ovat luonteeltaan yhteisesti hyväksyttyjä aluesuunnittelun periaatteita. Läheisyysperiaatetta noudattaen aluesuunnittelun lopulliset ratkaisut tehdään jäsenmaan suunnittelu- ja hallintojärjestelmän puitteissa.
Lisäksi Suomi on Euroopan neuvoston jäsenmaana hyväksynyt syyskuussa 2000 Euroopan kestävää
aluesuunnittelua ja aluekehitystä edistävät periaatteet (Guiding Principles for Sustainable Spatial
Development of the European Continent, GPSDE). Ne ovat linjauksiltaan samansuuntaiset ESDPasiakirjan kanssa.
ESDP-suuntaviivat on ryhmitelty kolmeen pääryhmään, joita ovat tasapainoisen ja monikeskuksisen
kaupunkijärjestelmän luominen sekä kaupungin ja maaseudun välisen suhteen uudistaminen, infrastruktuurin ja tiedon yhdenmukaisen saatavuuden varmistaminen sekä luonnon- ja kulttuuriperinnön
järkevä hoito ja suojeleminen.
Monikeskinen aluerakenne ja aluekehitys korostaa tasapainoisen yhdyskuntarakenteen merkitystä ja
kaupunkien yhteistyön tarvetta. Suuntaviivat nostavat esille yhdyskuntarakenteen hajoamisen varjopuolet ja korostavat huolellisen sijainti- ja rakentamispolitiikan merkitystä. Tärkeänä pidetään
kaupunkien ja niitä ympäröivien kuntien yhteistyön tiivistämistä.
ESDP-asiakirja lähtee mm. siitä, että toimiva liikenne ja riittävät tietoliikennemahdollisuudet ovat
tärkeä edellytys EU:n reuna-alueiden kehittämisessä. ESDP-suuntaviivat korostavat liikenteen kasvun haittoja ja että järkevällä aluesuunnittelulla voidaan vaikuttaa liikennetarpeen vähentämiseen.
Olemassa olevan infrastruktuurin tehokkaampaa hyväksi käyttöä olisi lisättävä eri kuljetusmuotojen
välisillä kuljetusketjuilla. Rautateiden ja vesiliikenteen hyödyntämistä tavaraliikenteessä olisi lisättävä. Tärkeänä pidetään myös aluesuunnittelun ja liikennesuunnittelun nykyistä parempaa yhteensovittamista.
ESDP-asiakirjassa todetaan, että aluesuunnittelulla voi olla paikallisella ja alueellisella tasolla tärkeä tehtävä luonnon monimuotoisuuden säilyttämisessä. Lisäksi korostetaan luonnon ja kulttuuriperinnön merkitystä taloudellisen kehityksen perustana. Tärkeänä pidetään myös yhteensovitettujen
aluesuunnittelustrategioiden laatimista kulttuurimaisemien vaalimiseksi sekä ympäristöltään herkkien alueiden turvaamiseksi.
Suomalainen yhdyskuntakehitys ja siihen liittyvät ongelmat ja mahdollisuudet ovat pitkälti samanlaisia Euroopan unionissa havaittavien yleisten kehityssuuntien kanssa. Valtakunnalliset alueidenkäyttötavoitteet ovatkin sisällöltään ja painotuksiltaan samansuuntaisia ESDP-suuntaviivojen kanssa. Valtakunnallisilla alueidenkäyttötavoitteilla edistetään osaltaan ESDP-suuntaviivojen toteuttamista Suomessa.
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3. TAVOITTEIDEN VALMISTELU
Maankäyttö- ja rakennuslain 23 §:n mukaan valtakunnallisten alueidenkäyttötavoitteiden valmistelun on perustuttava eri tahojen vuorovaikutukseen. Ympäristöministeriö asetti tammikuussa 1999
valmistelutyötä varten yhteistyöryhmän, jossa oli edustus yhdeksästä ministeriöstä, maakuntien
liitoista, Suomen Kuntaliitosta ja alueellisista ympäristökeskuksista.
Yhteistyöryhmän apuna toimi seitsemän aihekohtaista teemaryhmää, jotka kartoittivat valtakunnallisesti merkittäviä alueidenkäyttökysymyksiä ja valmistelivat alustavia tavoitteita. Teemaryhmiin
oli koottu eri tahojen monipuolinen asiantuntemus.
Valmistelutyön aikana järjestettiin kaksi laajapohjaista sidosryhmäseminaaria, joissa eri tahot toivat
näkemyksensä valmistelutyöhön. Erikseen järjestettiin keskustelutilaisuuksia ja neuvotteluja mm.
maakuntien liittojen ja alueellisten ympäristökeskusten kanssa. Luonnosvaiheen tekstit olivat varsin
aikaisessa vaiheessa myös ympäristöministeriön internet -sivuilla eri tahojen ja yleisön tutustumista
ja kommentoimista varten.
Valtakunnallisia alueidenkäyttötavoitteita koskevan valtioneuvoston päätöksen luonnoksesta pyydettiin lokakuussa 1999 lausunnot 170 taholta ja lausuntoja annettiin 120. Pääosassa lausunnoista
valtakunnan tason alueidenkäytön ohjaamista pidettiin tärkeänä ja tarpeellisena osana maankäyttöja rakennuslain ohjausjärjestelmää. Tarvetta perusteltiin erityisesti nykyisellä yhteiskunnallisella
tilanteella: elinkeinoelämän muutoksilla, kaupungistumisella sekä yhtäältä väestön keskittymisellä
ja toisaalta taantuvalla kehityksellä. Päätösluonnoksen rakennetta pidettiin yleensä selkeänä.
Useimmat tahot pitivät esiin nostettuja asioita valtakunnallisesti merkittävinä ja määriteltyjä tavoitteita pääosin asianmukaisina ja perusteltuina. Useat lausunnoista olivat kuitenkin keskenään ristiriitaisia, mikä kertoo siitä, että eri tahoilla oli erilaisia odotuksia tavoitteiden merkityksestä ja sisällöstä. Lausunnoissa esitettiin myös lukuisa määrä yksittäisiä huomautuksia luonnokseen. Lausunnoissa annettiin tunnustusta avoimelle ja vuorovaikutteiselle valmisteluprosessille.
Lausunnot otettiin huomioon valmisteltaessa alustava ehdotus valtioneuvoston päätökseksi valtakunnallisista alueidenkäyttötavoitteista. Kansanedustajille järjestettiin helmikuussa 2000 seminaari,
jossa heille esiteltiin alustava päätösehdotus ja varattiin mahdollisuus keskustella siitä. Seminaarissa
esitettiin alustavaa ehdotusta koskevien näkemysten ohella tarve tuoda asia eduskunnan keskusteluun selonteon myötä. Selonteon tarvetta perusteltiin myös sillä, että se toisi asian paremmin tunnetuksi.
Valtioneuvosto antoi 26 päivänä toukokuuta 2000 eduskunnalle selonteon valtakunnallisista alueidenkäyttötavoitteista (VNS 2/2000). Kirjelmässään 25 päivänä lokakuuta 2000 (23/2000 vp) valtioneuvostolle eduskunta piti varsin tärkeänä, että valtioneuvosto hyväksyy tavoitteet, jotta uuden lain
tarkoittama suunnittelujärjestelmä saadaan tasapainoiseksi kokonaisuudeksi. Eduskunnan mukaan
selonteon sisältämä ehdotus valtakunnallisiksi alueidenkäyttötavoitteiksi oli lähtökohdiltaan ja päälinjauksiltaan perusteltu ja ehdotetut tavoitteet vastasivat asiallisesti maankäyttö- ja rakennuslain 22
§:n luetteloa niistä asioista, joista tavoitteita voidaan antaa. Kirjelmässä eduskunta totesi, että eräiltä osin ehdotettuja tavoitteita ja muita valtioneuvoston päätöksen osia on kuitenkin vielä tarpeen
selkeyttää. Eduskunnan mukaan jatkovalmistelussa tulisi täsmentää tavoitteiden oikeusvaikutusten
kohdentamista, varmistaa, ettei yleis- ja erityistavoitteiden välillä ole päällekkäisyyksiä eikä tavoitteet ole myöskään päällekkäisiä kaavojen sisältövaatimusten tai erityislainsäädännön kanssa, selvittää mahdollisuudet tavoitteiden toteuttamisvastuun tarkempaan kohdentamiseen sekä arvioida vielä
ehdotettujen tavoitteiden valtakunnallista merkittävyyttä.
Ehdotettuihin valtakunnallisiin alueidenkäyttötavoitteisiin tehtiin selonteon eduskuntakäsittelyn
jälkeen eduskunnan kirjelmässään edellyttämiä tarkennuksia ja täsmennyksiä.
Vaikutusten arviointi kytkettiin tavoitteiden valmisteluun alusta lähtien. Tavoitteiden ympäristö- ja
muita vaikutuksia selostetaan luvussa 5.
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4. VALTAKUNNALLISET ALUEIDENKÄYTTÖTAVOITTEET
4.1 Tavoitteiden ryhmittely ja sen perustelut
Valtakunnalliset alueidenkäyttötavoitteet on ryhmitelty asiasisällön perusteella seuraaviin kokonaisuuksiin:
- Toimiva aluerakenne
- Eheytyvä yhdyskuntarakenne ja elinympäristön laatu
- Kulttuuri- ja luonnonperintö, virkistyskäyttö ja luonnonvarat
- Toimivat yhteysverkostot ja energiahuolto
- Helsingin seudun erityiskysymykset
- Luonto- ja kulttuuriympäristöinä erityiset aluekokonaisuudet.
Näistä Helsingin seudun erityiskysymykset sekä luonto- ja kulttuuriympäristöinä erityiset aluekokonaisuudet sisältävät alueellisesti kohdennettuja tavoitteita, jotka tulee kyseisillä alueilla ottaa
huomioon koko maata koskevien tavoitteiden ohella.
Aluerakenteen toimivuudella on niin valtakunnallista kuin kansainvälistäkin merkitystä. Aluerakenteen kehittämisessä korostuu tarve hyödyntää alueiden omia vahvuuksia, edistää alueiden keskinäistä verkostoitumista ja työnjakoa sekä luoda erilaisia kehittämisvyöhykkeitä. Olemassa olevien rakenteiden mahdollisimman tehokas hyödyntäminen vaikuttaa keskeisesti myös aluerakenteen taloudellisuuteen. Maanpuolustukseen liittyvät kysymykset tulevat maakuntaa laajemman merkityksen
vuoksi esille tavoitteissa.
Yhdyskuntien ympäristön laatu on ekologisen kestävyyden tai merkittävien ympäristöhaittojen ehkäisyn kannalta keskeinen kysymys koko valtakunnan mittakaavassa. Liikennemäärät, kulkumuotojakaumat, energian kulutus tai yhdyskuntakustannukset määräytyvät pitkälle yhdyskuntarakenteen
perusteella. Elinympäristöjen terveellisyydellä, turvallisuudella ja viihtyisyydellä on keskeinen
merkitys niin asukkaille kuin elinkeinotoiminnalle ja tätä kautta koko maan tulevalle kehitykselle ja
kilpailukyvylle.
Kulttuuri- ja luonnonperintöä sekä luonnonvaroja koskevilla ratkaisuilla turvataan osaltaan kansallisen luonto- ja kulttuuriperinteen säilyminen ja vaikutetaan ekologiseen kestävyyteen erittäin pitkälle tulevaisuuteen. Myös alueiltaan suppeissa kohteissa saattavat mm. rakennushistorialliset arvot
taikka historialliseen tapahtumaan, perinteeseen tai kehityskulkuun liittyvät näkökohdat korostaa
valtakunnallista merkittävyyttä. Luonnon virkistys- ja matkailukäytön kehittäminen edellyttää entistä enemmän verkostoitumista ja alueiden välistä työnjakoa. Asiaa koskevat ratkaisut ovat tärkeitä
niin ekologisen kestävyyden kuin elinkeinotoiminnankin edellytysten kannalta. Rantojenkäytöllä
on keskeisenä maankäyttömuotona oleellinen merkitys niin virkistysmahdollisuuksille kuin rantaluonnon säilymiselle.
Yhteysverkostojen ja energiahuollon kannalta oleellista on valtakunnallisten tarpeiden turvaaminen
siten, että edistetään toimivaa aluerakennetta ja kansainvälistä kilpailukykyä. Näillä ratkaisuilla on
ylimaakunnallista vaikutusta. Liikenneverkon osalta tavoitteet liittyvät erityisesti päätieverkkoon,
kaukoliikenteen rataverkkoon ja valtakunnallisiin satamiin ja lentoasemiin. Keskeisenä haasteena
on näiden kehittäminen yhtenäisenä liikennejärjestelmänä. Energiahuollon osalta valtakunnalliset
tarpeet liittyvät tuotantolaitosten ja energian kuljetusten verkostojen sekä uusiutuvien energialähteiden alueidenkäytöllisten edellytysten turvaamiseen.
Helsingin seudun erityiskysymykset koskevat aluetta, jolla asuu lähes viidennes maan väestöstä.
Helsingin seudulla on erityisiä ongelmia, joilla on valtakunnallista merkitystä ja joihin tarvitaan
alueidenkäytön ratkaisuja. Väestömäärän voimakkaan kasvun seurauksena seudun työssäkäyntialue
laajentuu koko ajan ja ulottaa vaikutuksensa useiden maakuntien alueelle. Helsingin seudulla alu-
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eidenkäytön ratkaisuilla on poikkeuksellisen suuri merkitys koko alueen tulevalle kehitykselle.
Ratkaisut vaikuttavat erityisesti alueen ekologiseen kestävyyteen ja valtakunnalliseen aluerakenteeseen, mutta myös koko maan kansainväliseen kilpailukykyyn.
Kulttuuri- ja luonnonympäristöinä erityiset aluekokonaisuudet ovat kansallisen kulttuuri- ja luonnonperinnön vaalimisen kannalta keskeisiä alueita. Alueet ovat laajoja kokonaisuuksia, joiden vaikutukset ulottuvat yleensä useiden maakuntien tai jopa naapurivaltioiden alueille. Ne ovat myös
kansainvälisesti ainutlaatuisia, Suomen kansallisia erityispiirteitä edustavia alueita. Näihin alueisiin
kohdistuu sellaisia alueidenkäyttöpaineita, että ne edellyttävät erityisen huolellista ja vaativaa yhteensovittamista.
Valtakunnalliset alueidenkäyttötavoitteet on jaettu alueidenkäyttöä ja alueidenkäytön suunnittelua
ohjaavien vaikutusten perusteella yleis- ja erityistavoitteisiin. Yleistavoitteet ovat luonteeltaan alueidenkäyttöä ja alueidenkäytön suunnittelua koskevia periaatteellisia linjauksia. Sen sijaan erityistavoitteet ovat alueidenkäyttöä ja alueidenkäytön suunnittelua koskevia velvoitteita. Erityistavoitteilla
varaudutaan myös eräisiin valtakunnallisesti merkittäviin hankkeisiin niiden alueidenkäytöllisten
edellytysten perusteella. Yleis- ja erityistavoitteiden oikeusvaikutukset selostetaan luvussa 6.
4.2 Toimiva aluerakenne (13.11.2008)
Yleistavoitteet
Alueidenkäytöllä tuetaan aluerakenteen tasapainoista kehittämistä sekä elinkeinoelämän kilpailukyvyn ja kansainvälisen aseman vahvistamista hyödyntämällä
mahdollisimman hyvin olemassa olevia rakenteita sekä edistämällä elinympäristön
laadun parantamista ja luonnon voimavarojen kestävää hyödyntämistä. Aluerakenteen ja alueidenkäytön kehittäminen perustuu ensisijaisesti alueiden omiin vahvuuksiin ja sijaintitekijöihin.
Aluerakennetta kehitetään monikeskuksisena ja verkottuvana sekä hyviin liikenneyhteyksiin perustuvana kokonaisuutena. Toimivan aluerakenteen runkona kehitetään
Helsingin seutua, maakuntakeskuksia sekä kaupunkiseutujen ja maaseudun keskusten muodostamaa verkostoa. Eteläisessä Suomessa aluerakenne perustuu erityisesti
Helsingin ja alueen muiden kaupunkikeskusten välisiin raideliikenneyhteyksiin.
Alueidenkäytöllä edistetään kaupunkien ja maaseudun vuorovaikutusta sekä kyläverkoston kehittämistä. Erityisesti harvaan asutulla maaseudulla ja taantuvilla alueilla
kiinnitetään alueidenkäytössä huomiota jo olemassa olevien rakenteiden hyödyntämiseen sekä elinkeinotoiminnan ja muun toimintapohjan monipuolistamiseen. Alueidenkäytössä otetaan huomioon haja-asutukseen ja yksittäistoimintoihin perustuvat
elinkeinot sekä maaseudun tarve saada uusia pysyviä asukkaita.
Erityistavoitteet
Maakunnan suunnittelussa yhteistyössä maakuntien liittojen kesken on selvitettävä
ne alue- ja yhdyskuntarakenteeseen ja muuhun alueidenkäyttöön liittyvät toimenpiteet, joilla edistetään ylimaakunnallisten kehittämisvyöhykkeiden muodostamista ja
niiden kehittämisedellytyksiä. Maakunnan suunnittelussa on esitettävä valtakunnallisesti tärkeät vyöhykkeet sekä kaupunki- ja taajamaverkostot ja niiden kehittämisperiaatteet.
Maakunnan suunnittelussa on selvitettävä maaseudun alue- ja yhdyskuntarakenteen
sekä kyläverkoston kehittämiseen liittyvät toimenpiteet, joilla edistetään olemassa
olevien rakenteiden hyödyntämistä, palvelujen saatavuutta, maaseudun elinkeinotoiminnan monipuolistamista sekä ympäristöarvojen säilymistä.
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Maakunnan suunnittelussa on mahdollisuuksien mukaan selvitettävä ja edistettävä
alueidenkäytön järjestämistä raja-alueilla. Samalla tulee kiinnittää huomiota alue- ja
yhdyskuntarakenteen toimivuuteen sekä elinkeinotoiminnan tarpeiden ja ympäristöarvojen yhteensovittamiseen.
Alueidenkäytön suunnittelussa on otettava huomioon maanpuolustuksen ja rajavalvonnan tarpeet ja turvattava riittävät alueelliset edellytykset varuskunnille, ampumaja harjoitusalueille, varikkotoiminnalle sekä muille maanpuolustuksen ja rajavalvonnan toimintamahdollisuuksille. Samalla on huomioitava muun yhdyskuntarakenteen,
elinympäristön laadun ja ympäristöarvojen asettamat vaatimukset.
4.3 Eheytyvä yhdyskuntarakenne ja elinympäristön laatu (13.11.2008)
Yleistavoitteet
Alueidenkäytöllä edistetään yhdyskuntien ja elinympäristöjen ekologista, taloudellista, sosiaalista ja kulttuurista kestävyyttä. Olemassa olevia yhdyskuntarakenteita hyödynnetään sekä eheytetään kaupunkiseutuja ja taajamia. Taajamia eheytettäessä parannetaan elinympäristön laatua.
Yhdyskuntarakennetta kehitetään siten, että palvelut ja työpaikat ovat hyvin eri väestöryhmien saavutettavissa ja mahdollisuuksien mukaan asuinalueiden läheisyydessä
siten, että henkilöautoliikenteen tarve on mahdollisimman vähäinen. Liikenneturvallisuutta sekä joukkoliikenteen, kävelyn ja pyöräilyn edellytyksiä parannetaan.
Alueidenkäytöllä edistetään elinkeinoelämän toimintaedellytyksiä osoittamalla elinkeinotoiminnalle riittävästi sijoittumismahdollisuuksia olemassa olevaa yhdyskuntarakennetta hyödyntäen. Runsaasti henkilöliikennettä aiheuttavat elinkeinoelämän
toiminnot suunnataan olemassa olevan yhdyskuntarakenteen sisään tai muutoin hyvien joukkoliikenneyhteyksien äärelle.
Kaupunkiseutujen työssäkäyntialueilla varmistetaan alueidenkäytölliset edellytykset
asuntorakentamiselle ja sen tarkoituksenmukaiselle sijoittumiselle sekä hyvälle
elinympäristölle.
Kaupunkiseutuja kehitetään tasapainoisina kokonaisuuksina siten, että tukeudutaan
olemassa oleviin keskuksiin. Keskuksia ja erityisesti niiden keskusta-alueita kehitetään monipuolisina palvelujen, asumisen, työpaikkojen ja vapaa-ajan alueina.
Alueidenkäytössä kiinnitetään erityistä huomiota ihmisten terveydelle aiheutuvien
haittojen ja riskien ennalta ehkäisemiseen ja olemassa olevien haittojen poistamiseen.
Alueidenkäytön suunnittelussa olemassa olevat tai odotettavissa olevat ympäristöhaitat ja poikkeukselliset luonnonolot tunnistetaan ja niiden vaikutuksia ehkäistään.
Alueidenkäytössä luodaan edellytykset ilmastonmuutokseen sopeutumiselle.
Erityistavoitteet
Maakuntakaavan ja yleiskaavan lähtökohtana on oltava perusteltu väestönkehitysarvio. Maakunnan suunnittelussa ja yleiskaavoituksessa on tarkasteltava pitkällä aikavälillä sekä taajama- että maaseutualueiden väestömäärän kehityksen erilaisia vaihtoehtoja.
Maakuntakaavoituksessa ja yleiskaavoituksessa tulee edistää yhdyskuntarakenteen
eheyttämistä ja esittää eheyttämiseen tarvittavat toimenpiteet. Erityisesti kaupunkiseuduilla on varmistettava henkilöautoliikenteen tarvetta vähentävä sekä joukkoliikennettä, kävelyä ja pyöräilyä edistävä liikennejärjestelmä. Kaupunkiseuduilla on
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myös varmistettava palvelujen saatavuutta edistävä keskusjärjestelmä ja palveluverkko sekä selvitettävä vähittäiskaupan suuryksiköiden sijoittuminen.
Alueidenkäytön suunnittelulla on huolehdittava, että asunto- ja työpaikkarakentamiseen on tarjolla riittävästi tonttimaata.
Alueidenkäytön suunnittelussa uusia huomattavia asuin-, työpaikka- tai palvelutoimintojen alueita ei tule sijoittaa irralleen olemassa olevasta yhdyskuntarakenteesta.
Vähittäiskaupan suuryksiköt sijoitetaan tukemaan yhdyskuntarakennetta. Näistä tavoitteista voidaan poiketa, jos tarve- ja vaikutusselvityksiin perustuen pystytään
osoittamaan, että alueen käyttöönotto on kestävän kehityksen mukaista.
Alueidenkäytön suunnittelussa on maaseudun asutusta sekä matkailu- ja muita vapaa-ajan toimintoja suunnattava tukemaan maaseudun taajamia ja kyläverkostoa sekä
infrastruktuuria.
Alueidenkäytön suunnittelussa on edistettävä olemassa olevan rakennuskannan hyödyntämistä sekä luotava edellytykset hyvälle taajamakuvalle. Taajamia kehitettäessä
on huolehdittava siitä, että viheralueista muodostuu yhtenäisiä kokonaisuuksia.
Alueidenkäytössä on varattava riittävät alueet jalankulun ja pyöräilyn verkostoja varten sekä edistettävä verkostojen jatkuvuutta, turvallisuutta ja laatua.
Alueidenkäytössä on otettava huomioon viranomaisten selvitysten mukaiset tulvavaara-alueet ja pyrittävä ehkäisemään tulviin liittyvät riskit. Alueidenkäytön suunnittelussa uutta rakentamista ei tule sijoittaa tulvavaara-alueille. Tästä voidaan poiketa
vain, jos tarve- ja vaikutusselvityksiin perustuen osoitetaan, että tulvariskit pystytään
hallitsemaan ja että rakentaminen on kestävän kehityksen mukaista. Alueidenkäytön
suunnittelussa on tarvittaessa osoitettava korvaavat alueidenkäyttöratkaisut yhdyskuntien toimivuuden kannalta erityisen tärkeille toiminnoille, joihin liittyy huomattavia ympäristö- tai henkilövahinkoriskejä.
Yleis- ja asemakaavoituksessa on varauduttava lisääntyviin myrskyihin, rankkasateisiin ja taajamatulviin.
Haitallisia terveysvaikutuksia tai onnettomuusriskejä aiheuttavien toimintojen ja vaikutuksille herkkien toimintojen välille on jätettävä riittävän suuri etäisyys. Suuronnettomuusvaaraa aiheuttavat laitokset sekä vaarallisten aineiden kuljetusreitit ja niitä
palvelevat kemikaaliratapihat on sijoitettava riittävän etäälle asuinalueista, yleisten
toimintojen alueista ja luonnon kannalta herkistä alueista.
Alueidenkäytön suunnittelussa on otettava huomioon alueen maa- ja kallioperän soveltuvuus suunniteltuun käyttöön. Pilaantuneen maa-alueen puhdistustarve on selvitettävä ennen ryhtymistä kaavan toteuttamistoimiin.
Alueidenkäytössä on ehkäistävä melusta, tärinästä ja ilman epäpuhtauksista aiheutuvaa haittaa ja pyrittävä vähentämään jo olemassa olevia haittoja. Uusia asuinalueita
tai muita melulle herkkiä toimintoja ei tule sijoittaa melualueille varmistamatta riittävää meluntorjuntaa.
Maakuntakaavoituksessa on osoitettava jätteenkäsittelylaitoksille alueet siten, että
pääosin kaikki syntyvä jäte voidaan hyödyntää tai käsitellä valtakunnallisesti tai alueellisesti tarkoituksenmukaisesti, tarvittaessa ylimaakunnallisena yhteistyönä.
Alueidenkäytössä tulee edistää energian säästämistä sekä uusiutuvien energialähteiden ja kaukolämmön käyttöedellytyksiä.
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Alueidenkäytön suunnittelussa on turvattava terveellisen ja hyvälaatuisen veden
riittävä saanti ja se, että taajamien alueelliset vesihuoltoratkaisut voidaan toteuttaa.
Lisäksi alueidenkäytön suunnittelussa on otettava huomioon jätevesihaittojen ehkäisy.
4.4 Kulttuuri- ja luonnonperintö, virkistyskäyttö ja luonnonvarat (13.11.2008)
Yleistavoitteet
Alueidenkäytöllä edistetään kansallisen kulttuuriympäristön ja rakennusperinnön sekä niiden alueellisesti vaihtelevan luonteen säilymistä.
Alueidenkäytöllä edistetään elollisen ja elottoman luonnon kannalta arvokkaiden ja
herkkien alueiden monimuotoisuuden säilymistä. Ekologisten yhteyksien säilymistä
suojelualueiden sekä tarpeen mukaan niiden ja muiden arvokkaiden luonnonalueiden
välillä edistetään.
Alueidenkäytöllä edistetään luonnon virkistyskäyttöä sekä luonto- ja kulttuurimatkailua parantamalla moninaiskäytön edellytyksiä. Suojelualueverkoston ja arvokkaiden
maisema-alueiden ekologisesti kestävää hyödyntämistä edistetään virkistyskäytössä,
matkailun tukialueina sekä niiden lähialueiden matkailun kehittämisessä suojelutavoitteita vaarantamatta. Alueidenkäytössä edistetään kyseiseen tarkoitukseen osoitettujen hiljaisten alueiden säilymistä.
Alueidenkäytöllä edistetään luonnonvarojen kestävää hyödyntämistä siten, että turvataan luonnonvarojen saatavuus myös tuleville sukupolville. Alueidenkäytössä ja sen
suunnittelussa otetaan huomioon luonnonvarojen sijainti ja hyödyntämismahdollisuudet.
Alueidenkäytössä edistetään vesien hyvän tilan saavuttamista ja ylläpitämistä.
Erityistavoitteet
Alueidenkäytössä on varmistettava, että valtakunnallisesti merkittävät kulttuuriympäristöjen ja luonnonperinnön arvot säilyvät. Viranomaisten laatimat valtakunnalliset
inventoinnit2 otetaan huomioon alueidenkäytön suunnittelun lähtökohtina. Maakuntakaavoituksessa on osoitettava valtakunnallisesti merkittävät kulttuuriympäristöt ja
maisemat. Näillä alueilla alueidenkäytön on sovelluttava niiden historialliseen kehitykseen.
Alueidenkäytön suunnittelussa on otettava huomioon ekologisesti tai virkistyskäytön
kannalta merkittävät ja yhtenäiset luonnonalueet. Alueidenkäyttöä on ohjattava siten,
ettei näitä aluekokonaisuuksia tarpeettomasti pirstota.
Maakuntakaavoituksessa on otettava huomioon vesi- ja rantaluonnon suojelun tai
virkistyskäytön kannalta erityistä suojelua vaativat vesistöt.
Maakuntakaavoituksessa on luotava alueidenkäytölliset edellytykset ylikunnallisesti
merkittävien virkistyskäytön reitistöjen ja verkostojen muodostamiselle. Maakuntakaavoituksella ja yleiskaavoituksella on luotava alueidenkäytölliset edellytykset seu-

2

Näillä tarkoitetaan kulttuuriympäristöä ja luonnonperintöä koskevia viranomaisten laatimia valtakunnallisia inventointeja, jotka perustuvat riittävän laaja-alaiseen valmisteluun. Tätä päätöstä tehtäessä ovat olemassa seuraavat inventoinnit:
Valtakunnallisesti arvokkaat maisema-alueet (Ympäristöministeriö, ympäristönsuojeluosasto, mietintö 66/1992), Valtakunnallisesti merkittävät rakennetut kulttuuriympäristöt (RKY 2009) ja Valtakunnallisesti merkittävät esihistorialliset
suojelualuekokonaisuudet (Sisäasiainministeriö, kaavoitus- ja rakennusosasto, tiedotuksia 3/1983).
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dullisten virkistysalueiden muodostamiselle erityisesti Etelä-Suomessa ja suurilla
kaupunkiseuduilla.
Maakunnan suunnittelussa on tuettava matkailukeskusten ja -alueiden verkottumista
sekä vapaa-ajan käytön vyöhykkeiden kehittämistä niin, että muodostuu toimivia
palvelukokonaisuuksia. Ensisijaisesti on kehitettävä olemassa olevia matkailukeskuksia ja -alueita. Alueidenkäytön suunnittelussa matkailualueita tulee eheyttää ja
osoittaa matkailun kehittämiselle riittävät alueet.
Alueidenkäytön suunnittelussa rantaan tukeutuva loma-asutus on suunniteltava siten,
että turvataan luontoarvoiltaan arvokkaiden ranta-alueiden säilyminen sekä lomaasumisen viihtyisyys.
Maakuntakaavoituksessa on otettava huomioon käyttökelpoiset kiviainesvarat sekä
niiden kulutus ja kulutustarve pitkällä aikavälillä sekä sovitettava yhteen kiviaineshuolto- ja suojelutarpeet. Kiviainesten ottoon osoitettavien alueiden on perustuttava
arviointiin, jossa selvitetään alueiden luonto- ja maisema-arvot sekä toisaalta soveltuvuus vesi- ja kiviaineshuoltoon.
Alueidenkäytössä on otettava huomioon pohja- ja pintavesien suojelutarve ja käyttötarpeet. Pohjavesien pilaantumis- ja muuttamisriskejä aiheuttavat laitokset ja toiminnot on sijoitettava riittävän etäälle niistä pohjavesialueista, jotka ovat vedenhankinnan kannalta tärkeitä ja soveltuvat vedenhankintaan.
Maakuntakaavoituksessa on otettava huomioon turvetuotantoon soveltuvat suot ja
sovitettava yhteen tuotanto- ja suojelutarpeet. Turpeenottoalueiksi varataan jo ojitettuja tai muuten luonnontilaltaan merkittävästi muuttuneita soita ja käytöstä poistettuja suopeltoja. Turpeenoton vaikutuksia on tarkasteltava valuma-alueittain ja otettava
huomioon erityisesti suoluonnon monimuotoisuuden säilyttämisen ja muiden ympäristönäkökohtien sekä taloudellisuuden asettamat vaatimukset.
Ilman erityisiä perusteita ei hyviä ja yhtenäisiä peltoalueita tule ottaa taajamatoimintojen käyttöön eikä hyviä ja laajoja metsätalousalueita pirstoa muulla maankäytöllä.
4.5 Toimivat yhteysverkostot ja energiahuolto (13.11.2008)
Yleistavoitteet
Liikennejärjestelmiä suunnitellaan ja kehitetään kokonaisuuksina, jotka käsittävät eri
liikennemuodot ja palvelevat sekä asutusta että elinkeinoelämän toimintaedellytyksiä. Liikennejärjestelmä ja alueidenkäyttö sovitetaan yhteen siten, että vähennetään
henkilöautoliikenteen tarvetta ja parannetaan ympäristöä vähän kuormittavien liikennemuotojen käyttöedellytyksiä. Erityistä huomiota kiinnitetään lisäksi liikenneturvallisuuden parantamiseen.
Tarvittaviin liikenneyhteyksiin varaudutaan kehittämällä ensisijaisesti olemassa olevia pääliikenneyhteyksiä ja -verkostoja.
Alueidenkäytössä turvataan energiahuollon valtakunnalliset tarpeet ja edistetään uusiutuvien energialähteiden hyödyntämismahdollisuuksia.
Erityistavoitteet
Alueidenkäytössä on turvattava olemassa olevien valtakunnallisesti merkittävien ratojen, maanteiden ja vesiväylien jatkuvuus ja kehittämismahdollisuudet sekä valtakunnallisesti merkittävien satamien ja lentoasemien sekä rajanylityspaikkojen kehittämismahdollisuudet.
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Alueidenkäytön suunnittelussa on säilytettävä mahdollisuudet toteuttaa moottoriväylä välillä Helsinki–Vaalimaa, uudet rautatieyhteydet Helsingistä Turun ja Pietarin
suuntiin sekä muita valtakunnallisesti merkittäviä väyliä. Alueidenkäytön suunnittelussa on lisäksi turvattava vesiliikenteen yhteysmahdollisuudet Saimaan vesistöstä
Suomenlahteen. Alueidenkäytön suunnittelussa on osoitettava sijaintipaikka Helsingin seudun lentokentälle tätä koskeviin selvityksiin ja vaikutusarviointeihin perustuen.
Alueidenkäytössä on edistettävä matka- ja kuljetusketjujen toimivuutta ja turvattava
edellytykset julkiselle liikenteelle sekä eri liikennemuotojen yhteistyön kehittämiselle. Alueidenkäytön suunnittelussa on varattava riittävät alueet tavara- ja henkilöliikenteen terminaalien ja matkakeskusten toimintaa ja kehittämistä varten. Nopean liikenteen junaratayhteyksiä toteutettaessa on huolehdittava lähi- ja taajamaliikenteen
toimintaedellytyksistä.
Lentoasemien ympäristön maankäytössä tulee ottaa huomioon lentoliikenteen turvallisuuteen liittyvät tekijät, erityisesti lentoesteiden korkeusrajoitukset, sekä lentomelun aiheuttamat rajoitukset. Uusia lentoasemia suunniteltaessa ja olemassa olevia kehitettäessä tulee ottaa huomioon asutus ja muut melulle herkät toiminnot. Alueidenkäytössä on turvattava lentoliikenteen nykyisten varalaskupaikkojen ja lennonvarmistusjärjestelmien kehittämismahdollisuudet sekä sotilasilmailun tarpeet.
Alueidenkäytössä on turvattava valtakunnallisesti merkittävien viestintäjärjestelmien
tarpeet hyödyntämällä rakennelmien yhteiskäyttöä ja edistämällä maankäytön tehokkuutta. Teleliikenteen mastojen sijoittumisessa on erityistä huomiota kiinnitettävä
maisemallisten arvojen säilyttämiseen.
Maakuntakaavoituksessa on osoitettava ja muussa alueidenkäytön suunnittelussa on
otettava huomioon valtakunnallisen energiahuollon kannalta merkittävät voimajohtojen linjaukset siten, että niiden toteuttamismahdollisuudet säilyvät. Suunnittelussa on
otettava huomioon sekä tarpeelliset uudet linjaukset että vanhojen verkostojen parantamisten ja laajentamisten tarpeet. Voimajohtolinjauksissa on ensisijaisesti hyödynnettävä olemassa olevia johtokäytäviä.
Alueidenkäytössä tulee varautua uusiutuvia ja jäteperäisiä polttoaineita käyttävien
energialaitosten ja niiden logististen ratkaisujen aluetarpeisiin osana alueen energiaja jätehuoltoa.
Maakuntakaavoituksessa on osoitettava tuulivoiman hyödyntämiseen parhaiten soveltuvat alueet. Tuulivoimalat on sijoitettava ensisijaisesti keskitetysti useamman
voimalan yksiköihin.
Alueidenkäytössä on varmistettava ydinvoimaloiden edellyttämät suojavyöhykkeet
sekä varauduttava ydinjätteen loppusijoitukseen.
Maakuntakaavoituksessa on varauduttava kaukokuljettamiseen tarvittaviin maakaasu- ja öljyputkien linjauksiin siten, että niiden toteuttamismahdollisuudet turvataan.
Edellä mainittuja yhteys- ja energiaverkostoja koskevassa alueidenkäytössä ja alueidenkäytön suunnittelussa on otettava huomioon sään ääri-ilmiöiden ja tulvien riskit,
ympäröivä maankäyttö ja sen kehittämistarpeet sekä lähiympäristö, erityisesti asutus,
arvokkaat luonto- ja kulttuurikohteet ja -alueet sekä maiseman erityispiirteet.
4.6 Helsingin seudun erityiskysymykset (13.11.2008)
Yleistavoitteet
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Helsingin seutua kehitetään kansainvälisesti kilpailukykyisenä valtakunnallisena
pääkeskuksena luomalla edellytykset riittävälle ja monipuoliselle asunto- ja työpaikkarakentamiselle, toimivalle liikennejärjestelmälle sekä hyvälle elinympäristölle.
Helsingin seudulla edistetään joukkoliikenteeseen, erityisesti raideliikenteeseen tukeutuvaa ja eheytyvää yhdyskuntarakennetta. Seudun keskuksia vahvistetaan asunto-, työpaikka- ja palvelukeskuksina.
Erityistavoitteet
Riittävän asuntotuotannon turvaamiseksi on alueidenkäytössä varmistettava tonttimaan riittävyys.
Alueidenkäytön suunnittelussa merkittävä rakentaminen tulee sijoittaa joukkoliikenteen, erityisesti raideliikenteen palvelualueelle. Alueidenkäytön mitoituksella tulee
parantaa joukkoliikenteen toimintaedellytyksiä ja hyödyntämismahdollisuuksia. Alueidenkäytössä tulee ehkäistä olemassa olevasta yhdyskuntarakenteesta irrallista hajarakentamista. Alueidenkäytön suunnittelulla tuetaan olemassa olevaa kyläverkostoa
ohjaamalla rakentamista kylien yhteyteen.
Uusien asuin-, työpaikka- ja palvelutoimintojen alueiden käyttöönotto ja jo olevien
alueiden huomattava täydennysrakentaminen tulee ajoittaa siten, että mahdollisuudet
joukkoliikenteen hyödyntämiseen varmistetaan.
Helsingin seudun liikennejärjestelmää tulee kehittää koko seudun kattavan liikennejärjestelmäsuunnitelman avulla siten, että se hillitsee ilmastonmuutosta sekä tukee
yhdyskuntarakenteen eheyttämistä ja riittävän asuntotuotannon järjestämistä.
Alueidenkäytössä on turvattava edellytykset metroverkoston laajentumiselle länteen
ja itään. Alueidenkäytön suunnittelussa tulee varautua raideliikenteen laajentamiseen
yhdyskuntarakentamisen ja asuntotuotannon niin edellyttäessä. Alueidenkäytössä on
turvattava Helsinki-Vantaan lentoaseman kytkeminen osaksi raideliikenneverkostoa.
Raideliikenneverkostoa laajennettaessa on otettava huomioon ympäröivä alueidenkäyttö ja lähiympäristö, erityisesti asutus, arvokkaat luonto- ja kulttuurikohteet sekä
maiseman erityispiirteet.
Alueidenkäytön suunnittelussa on turvattava väestön tarpeiden edellyttämät ylikunnalliseen virkistyskäyttöön soveltuvat, riittävän laajat ja vetovoimaiset alueet sekä
niitä yhdistävän viheralueverkoston jatkuvuus.
4.7 Luonto- ja kulttuuriympäristöinä erityiset aluekokonaisuudet (13.11.2008)
Yleistavoitteet
Alueidenkäytöllä edistetään rannikkoalueen, Lapin tunturialueiden ja Vuoksen vesistöalueen säilymistä luonto- ja kulttuuriarvojen kannalta erityisen merkittävinä aluekokonaisuuksina. Samalla varmistetaan, että asumisen ja elinkeinotoiminnan harjoittamisen edellytykset säilyvät. Alueiden erityispiirteet tunnistetaan ja alueidenkäyttö
sovitetaan mahdollisimman tasapainoisesti yhteen poikkeuksellisten luonnonolojen,
luonnon kestokyvyn ja kulttuuriarvojen turvaamiseksi. Samalla tuetaan luonnonoloihin sopeutuneiden omaleimaisten kylä- ja kulttuuriympäristöjen säilymistä ehyinä.
Saaristomerellä kiinnitetään huomiota alueen jakaantumiseen rannikko-, väli- ja ulkosaaristoon sekä niiden luonnon, kulttuuriympäristöjen ja asutuksen ominaispiirteiden säilymiseen. Samalla otetaan huomioon elinkeinoelämän ja pysyvän asutuksen
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tarpeet. Saaristomerellä turvataan kulttuurimaiseman kannalta merkittävien alueiden ja riittävän laajojen rakentamattomien alueiden säilyminen.
Maankohoamisrannikolla otetaan huomioon maankohoamisen taloudelliset ja ympäristölliset vaikutukset olemassa olevaa rakennetta uudistettaessa ja uutta suunniteltaessa. Jokien suistoalueilla kiinnitetään erityistä huomiota maiseman ja luonnontalouden erityispiirteisiin. Rakentamisen sijoittelussa turvataan maankohoamisrannikolle
ominaisten luonnon kehityskulkujen alueellinen edustavuus.
Saamelaisten kotiseutualueen alueidenkäytössä otetaan huomioon saamelaisille alkuperäiskansana kuuluva oikeus ylläpitää ja kehittää omaa kulttuuriaan saamelaisten
perinteisten elinkeinojen kehittämisedellytysten turvaamiseksi. Poronhoitoalueella
turvataan poronhoidon alueidenkäytölliset edellytykset.
Vuoksen vesistöalueella ohjataan matkailua, vesistöjen virkistyskäyttöä ja vesiliikennettä sekä rakentamista ja muuta maankäyttöä siten, että järviluonnon, maiseman
ja kulttuuriperinnön erityispiirteet säilyvät.
5. TAVOITTEIDEN YMPÄRISTÖ- JA MUUT VAIKUTUKSET
Maankäyttö- ja rakennusasetuksen mukaan valtakunnallisia alueidenkäyttötavoitteita valmisteltaessa on niiden ympäristö- ja muut vaikutukset selvitettävä ja arvioitava riittävässä määrin. Arvioinnin
tavoitteena on ollut tuottaa tietoa tavoitteiden ympäristö-, talous- ja sosiaalisista vaikutuksista tavoitteiden valmistelun, päätöksenteon ja toteuttamisen tueksi. Arvioinnin tulokset on koottu arviointiraporttiin. Arvioinnista vastasi ulkopuolinen konsultti, joka myös avusti vuorovaikutuksen järjestämisessä valmistelun aikana.
Vaikutusten arviointi kytkettiin tavoitteiden valmisteluun alusta lähtien. Näin arviointi on osaltaan
vaikuttanut valtakunnallisten alueidenkäyttötavoitteiden muovautumiseen. Arviointityöhön osallistuivat teemaryhmissä mukana olleet henkilöt, muita asiantuntijoita sekä sidosryhmien edustajia.
Yhteistyömuotoina käytettiin työpajoja, palauteseminaareja, haastatteluja ja kirjallista kommentointia. Arvioinnin välitulostukset olivat valmistelijoiden käytettävissä valmistelun varhaisvaiheesta
lähtien. Välitulostus oli lausunnonantajien käytettävissä ja yhteenveto vaikutuksista sisältyi valtioneuvoston selontekoon. Arviointityöstä välitettiin tietoa myös ympäristöministeriön internetsivujen
kautta.
Arvioinnissa on selvitetty valtakunnallisten alueidenkäyttötavoitteiden toteutumisen vaikutuksia.
Myös sellaisia tilanteita on arvioitu, joissa samaan asiaan vaikuttavista useammista tavoitteista vain
osa toteutuu. Monet esitetyistä haittavaikutuksista ovatkin seurausta siitä, että jokin tavoite toteutuu,
mutta samaan asiaan vaikuttava toinen tavoite ei toteudu tai toteutuu vain osittain. Tavoitteiden
yleisyyden vuoksi arviointi on laadullista. Vaikutusten määrää, laajuutta ja merkittävyyttä on voitu
arvioida vain varsin yleispiirteisesti. Arvioinnin keskeiset tulokset on seuraavassa esitetty vaikutusulottuvuuksittain.
Vaikutukset alue- ja yhdyskuntarakenteeseen
Toteutuessaan monet tavoitteet edistävät sekä kehittyvien että taantuneiden keskusten ja alueiden
kehitysedellytyksiä: keskukset verkostoituvat, syntyy ylimaakunnallisia kehittämisvyöhykkeitä,
valtakunnalliset yhteysverkot kehittyvät, maaseudun ja kaupunkien vuorovaikutus lisääntyy, yhdyskuntarakenteet eheytyvät sekä elinympäristöjen laadun ja virkistysmahdollisuuksien paranemisen
myötä alueiden vetovoimaisuus lisääntyy.
Monet tavoitteista vaikuttavat yhdyskuntarakennetta eheyttävästi taajamissa ja kylissä, erityisesti
kasvavilla kaupunkiseuduilla. Eheytymisen myötä yhdyskuntarakenteen toimivuus ja taloudellisuus
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paranee. Yhteysverkostojen kehittäminen saattaa kuitenkin vaikuttaa yhdyskuntarakennetta hajauttavasti
Kylien ja maaseudun muiden keskusten tukeminen saattaa parantaa ympäröivien hajaasutusalueiden kehitysedellytyksiä.
Vaikutukset liikenteeseen ja yhdyskuntahuoltoon
Monet tavoitteista vaikuttavat liikenteen, erityisesti henkilöautoliikenteen kasvua hillitsevästi etenkin taajamissa ja kaupunkien työssäkäyntialueilla. Tällaisia tavoitteita ovat erityisesti yhdyskuntarakenteen eheytymiseen sekä kevyen liikenteen ja joukkoliikenteen tukemiseen tähtäävät tavoitteet.
Koska tavoitteet edistävät yleisesti taloudellista kasvua ja alueiden välistä työnjakoa, saattavat ne
vaikuttaa liikenteen määrää lisäävästi. Tähän suuntaan voi vaikuttaa myös pääliikenneyhteyksien
kehittäminen. Mikäli tavoitteet lisäävät asukasmääriä taajamissa ja kyläalueilla, tavoitteilla voi olla
paikallisesti liikenteen määrää lisäävä vaikutus.
Yhdyskuntarakenteen eheytyminen, lisärakentamisen sijoittuminen joukkoliikenneyhteyksien varteen, eri liikennemuotojen yhteistyö ja liikenteen solmukohtien kehittäminen tukevat joukkoliikennettä erityisesti kasvavilla alueilla. Monet tavoitteista parantavat jalankulun ja pyöräilyn edellytyksiä.
Tavoitteet edistävät erityisesti valtakunnallisesti merkittävien jo olemassa olevien yhteysverkostojen kehittämistä. Alueidenkäytöllisen varautumisen avulla varmistetaan väylien ja verkostojen solmukohtien kehittämisedellytykset.
Alueidenkäytöllinen varautuminen, pohjavesialueiden suojelu sekä nykyisten verkostojen ja muiden
teknisen huollon järjestelmien käyttöasteen lisääntyminen parantaa yhdyskuntahuollon varmuutta ja
taloudellisuutta. Yhdyskuntarakenteen eheytyminen vähentää uusien yhdyskuntahuollon verkostojen rakentamistarvetta. Yhdyskuntarakenteen eheytyminen lisää yhdistetyn sähkön ja lämmön yhteistuotannon sekä kaukolämpöverkkojen laajentamisen edellytyksiä.
Monet ympäristön laatua ja virkistyskäyttömahdollisuuksia edistävät tavoitteet saattavat joissakin
tilanteissa rajoittaa yhteysverkostojen ja yhdyskuntahuollon kehittämistä.
Vaikutukset luonnonvaroihin ja luontoon
Monet tavoitteista edistävät luonnonvarojen suunnitelmallista ja kestävää hyödyntämistä. Erityisesti
yhdyskuntarakenteen eheyttämistä koskevat tavoitteet vaikuttavat luonnonvarojen kulutusta vähentävästi ja myös päästöjä, erityisesti kasvihuonekaasupäästöjä vähentävästi. Toisaalta niiltä osin, kun
tavoitteet lisäävät taloudellista kasvua ja lisäävät liikennettä, tavoitteilla on myös energian kulutusta
ja päästöjä lisäävä vaikutus. Yhdyskuntarakenteen eheytyessä liikenteen päästöt keskittyvät suppeammalle alueelle, mikä saattaa korostaa päästöjen paikallisia haittavaikutuksia.
Tavoitteet edistävät arvokkaiden luontoalueiden, laajojen yhtenäisten luonnonalueiden ja luonnon
monimuotoisuuden säilymistä etenkin taajamien ulkopuolisilla alueilla. Toisaalta tiivistyvillä alueilla luonnonalueiden määrä saattaa vähentyä ja luonnonalueet saattavat siellä pirstoutua pienemmiksi.
Rakentamisen keskittyminen taajama-alueille ja luonnonalueiden virkistyskäytön sekä matkailun
kanavoituminen tietyille alueille ja reiteille vähentää ympäristöhaittoja muilla luonnonalueilla. Vastaavasti ympäristöhaitat saattavat lisääntyä tiivistyvien taajamien viheralueilla sekä virkistys- ja
matkailureiteillä ja -keskuksissa ja niiden lähialueilla.
Vaikutukset maisemaan, kaupunkikuvaan ja kulttuuriperintöön
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Tavoitteet kokonaisuudessaan edistävät maiseman ja erityisesti kansallisen kulttuuriperinnön
säilymistä ja niiden huomioon ottamista maankäytössä ja rakentamisessa.
Keskeneräisillä ja maisemakuvaltaan hajanaisilla taajama-alueilla eheyttämisen vaikutus maisemakuvaan on todennäköisesti positiivinen. Taajama-alueiden ulkopuolella hajautuneen rakentamisen
maisemaan ja kulttuuriperintöön kohdistuvat haittavaikutukset vähenevät. Sen sijaan eheytettäessä
alueita, joille ovat leimaa antavina avoimet kulttuurimaisemat ja historialliset kohteet, täydennysrakentamiseen perustuvan eheyttämisen vaikutukset saattavat olla kielteisiä.
Vaikutukset ihmisiin ja yhteisöihin
Eheyttämisen seurauksena palvelujen tuottamisen edellytykset ja saavutettavuus paranevat suurten
taajamien asuinalueilla, pienissä taajamissa ja kylissä. Eheyttäminen saattaa johtaa kaupunkimaisen
asumisen ja etenkin kaupunkiseuduilla kerrostalovaltaisen asumisen lisääntymiseen. Useat tavoitteet tukevat etenkin autottomien liikkumismahdollisuuksia taajama-alueilla. Tavoitteet saattavat
toteutuessaan lisätä väestön muuttoa haja-asutusalueilta taajamiin ja kyläalueille, jonne rakentaminen kohdentuu.
Useat tavoitteet tukevat sekä jokamiehenoikeuteen että järjestettyihin virkistys- ja matkailupalveluihin tukeutuvaa virkistäytymistä. Eheyttävä rakentaminen saattaa vähentää virkistyskäyttöön soveltuvia alueita ja heikentää niiden virkistysarvoa etenkin taajamissa ja niiden lähialueilla. Myös
muu rakentaminen, esimerkiksi yhteysverkostojen ja energiahuollon kehittäminen saattavat heikentää virkistysmahdollisuuksia.
Tavoitteet tukevat ihmisten terveydelle haitallisten tekijöiden ja riskien huomioon ottamista ja terveyshaittojen ennaltaehkäisyä ja vähentämistä alueidenkäytön suunnittelussa. Toisaalta eheyttämisen seurauksena taajamaliikenteen päästöt saattavat lisääntyä ja keskittyä ja näin lisätä korkeammille pitoisuuksille altistuvien määrää. Myös melu saattaa tällöin paikallisesti lisääntyä, ellei maankäytössä ja rakentamisessa tarpeeksi ennaltaehkäistä melun haittavaikutuksia.
Tavoitteet edistävät ympäristön laadun, viihtyvyyden, ulkoilu- ja virkistysmahdollisuuksien sekä
kevyen liikenteen parantamista. Tätä kautta ne vaikuttavat ihmisten fyysistä ja psyykkistä terveyttä
lisäävästi.
Vaikutukset talouteen ja elinkeinoihin
Toteutuessaan monet tavoitteet edistävät taloudellista kasvua, elinkeinojen kehittämisedellytyksiä ja
työllisyyttä. Tällainen vaikutus on erityisesti tavoitteilla, jotka edistävät kaupunki- ja muiden taajamakeskustojen kehittämistä, keskusten verkottumista ja kehittämisvyöhykkeiden muodostamista,
alueiden varaamista elinkeinoelämän tarpeisiin sekä yhteysverkostojen kehittämistä.
Niiltä osin kun tavoitteet tukevat hyvää ympäristöä ja siihen tukeutuvia virkistysmahdollisuuksia,
tavoitteet lisäävät alueiden vetovoimaisuutta sekä asuinpaikan että yritysten sijoituspaikan valinnassa. Laadukkaan luonnon- ja kulttuuriympäristön vaaliminen tukee virkistys- ja matkailuyrittämisen
edellytyksiä.
Huomattavien työpaikka-, palvelu- ja matkailutoimintojen sijoittamista, luonnon- ja kulttuuriympäristön vaalimista sekä elinympäristön laadun turvaamista koskevien tavoitteiden toteutuminen saattaa joissakin tilanteissa rajoittaa yritysten sijaintipaikan valintaa tai rakentamista.
Yhdyskuntien eheytyminen parantaa palveluelinkeinojen toimintaedellytyksiä ja kannattavuutta
eheytyvillä alueilla. Tavoitteet vahvistavat keskustojen asemaa liikepaikkoina ja mahdollisesti lähikaupan toimintaedellytyksiä. Mikäli maaseudun väestöpohja säilyy ja kaupunkilaisten matkailu
lisääntyy, palvelujen tuottamisedellytykset maaseutualueilla lisääntyvät. Mikäli tavoitteiden takia
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uusien kaupan suuryksiköiden perustaminen vaikeutuu, isoihin yksiköihin perustuvan kaupan
toimintaedellytykset saattavat joissakin tapauksissa heikentyä.
Niiltä osin kun tavoitteet edistävät elinkeinojen kehittämisedellytyksiä sekä työllisyyttä, ne tukevat
välillisesti valtion ja kuntien taloutta. Yhdyskuntarakenteen eheyttäminen vaikuttaa positiivisesti
kuntien talouteen lisäämällä nykyisten yhdyskuntahuollon järjestelmien ja palvelujen käyttöastetta
sekä vähentämällä uusien investointien tarvetta. Myös tukeutuminen ensisijaisesti nykyisiin rakenteisiin vähentää tarvetta investoida esimerkiksi uusiin yhteysverkostoihin.
Keskustojen sekä virkistysalueiden ja -verkostojen kehittäminen aiheuttaa julkisia kustannuksia.
Myös ympäristönäkökohtien huomioiminen rakentamisessa saattaa aiheuttaa kustannuksia. Toisaalta haittojen ennaltaehkäisy on usein edullisempaa kuin haittojen korjaaminen jälkikäteen.
Vaikutukset suunnitteluun ja päätöksentekoon
Tavoitteet parantavat suunnittelun tasoa ja vaikuttavat nykyisiä suunnittelukäytäntöjä yhtenäistävästi. Tavoitteet tukevat yhteensovittavaa suunnittelua. Yhteensovittava etukäteissuunnittelu helpottaa
toimijoiden päätöksentekoa, intressien yhteensovittamista sekä taloudellisesti, sosiaalisesti ja ympäristöllisesti kestävien ratkaisujen löytämistä. Tavoitteiden yleisyys ja tulkinnanvaraisuus saattaa
aiheuttaa ongelmia valvovien viranomaisten sekä maakuntien ja kuntien yhteistyössä. Joissain tilanteissa tavoitteiden toteuttamiseen saattaa liittyä ristiriitoja eri viranomaisten ja muidenkin tahojen
kesken.
Tavoitteiden toteutuminen tukee kansainvälisten sopimusten ja velvoitteiden noudattamista.
Työmäärä etenkin kunnissa ja maakuntien liitoissa saattaa lisääntyä, mikä saattaa merkitä lisääntyviä resurssitarpeita tai tarvetta kohdentaa nykyisiä resursseja uudelleen. Yhteistyötarve lisääntyy
mm. maakuntien liittojen välillä, maakunnan liittojen ja kuntien välillä sekä alueidenkäytön suunnittelusta vastaavien ja yritysten ja kansalaisten välillä. Myös valtion viranomaisten välinen yhteistyötarve lisääntyy.
Haitallisten vaikutusten lieventäminen ja vaikutusten seuranta
Monet esitetyistä haittavaikutuksista ovat seurausta siitä, että jokin tavoite toteutuu, mutta samaan
asiaan vaikuttava toinen tavoite ei toteudu tai toteutuu vain osittain. Tavoitteiden toteutumisesta
aiheutuvia haitallisia vaikutuksia voidaan lieventää konkreettisten alueidenkäyttöratkaisujen avulla.
Lieventämistoimenpiteitä voidaan tukea ja tuoda esille muun ohella tavoitteiden toteuttamisesta
vastaaville suunnattavien ohjeiden ja koulutuksen avulla sekä kokoamalla järjestelmällisesti seurantatietoa ja välittämällä sitä tavoitteiden käytännön toteutuksesta vastaaville.
Vaikutusten seurannalla tulee selvittää miten ennustetut vaikutukset toteutuvat käytännössä. Keskeiset seurantanäkökulmat ovat tavoitteissa ilmaistujen tavoitetilojen toteutuminen sekä tavoitteiden
sivuvaikutusten, etenkin haitallisten vaikutusten ilmeneminen ja lieventäminen.
6. TAVOITTEIDEN OIKEUSVAIKUTUKSET
Valtakunnallisten alueidenkäyttötavoitteiden oikeusvaikutuksista säädetään maankäyttö- ja rakennuslain 24 §:ssä.
Lain 24 §:n 1 momentin mukaan valtion viranomaisten tulee toiminnassaan ottaa huomioon valtakunnalliset alueidenkäyttötavoitteet ja edistää niiden toteuttamista. Valtion viranomaisten on myös
arvioitava toimenpiteidensä vaikutuksia valtakunnallisten alueidenkäyttötavoitteiden kannalta.
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Lain 24 §:n 2 momentin mukaan maakunnan suunnittelussa ja muussa alueidenkäytön suunnittelussa on huolehdittava valtakunnallisten alueidenkäyttötavoitteiden huomioon ottamisesta siten, että
edistetään niiden toteuttamista. Tämä velvoite koskee oikeudellisesti kaikkea kaavoitusta.
Valtioneuvosto katsoo, että se voi antaa valtakunnallisia alueidenkäyttötavoitteita rajoitetummilla
oikeusvaikutuksilla kuin mihin maankäyttö- ja rakennuslaki antaa valtuutuksen.
Valtakunnalliset alueidenkäyttötavoitteet on alueidenkäyttöä ja alueidenkäytön suunnittelua ohjaavien vaikutusten perusteella jaettu yleis- ja erityistavoitteisiin.
Yleistavoitteisiin on tarkoitettu sovellettavaksi lain 24§:n 2 momentissa määriteltyjä, alueidenkäytön suunnittelua koskevia oikeusvaikutuksia vain yleispiirteisen kaavoituksen osalta. Yleistavoitteita ei siten ole tarkoitettu käytettäväksi asemakaavojen eikä rakentamista ja maankäyttöä tietyllä
alueella suoraan ohjaavien yleiskaavojen sisällön oikeudelliseen arviointiin.
Erityistavoitteisiin on tarkoitettu sovellettavaksi maankäyttö- ja rakennuslain 24 §:n 2 momentissa
määriteltyjä, alueidenkäytön suunnittelua koskevia oikeusvaikutuksia kaikkien kaavojen osalta,
mikäli tavoitetta ei ole kohdennettu koskemaan vain tiettyä kaavatasoa.
Maankäyttö- ja rakennuslain 28 §:ssä on erikseen maakuntakaavan sisältövaatimuksena korostettu
valtakunnallisten alueidenkäyttötavoitteiden huomioon ottamista.
Huomattava osa tavoitteista on kohdennettu koskemaan maakunnan suunnittelua tai maakuntakaavoitusta. Näillä tavoitteilla ei ole oikeudellisesti sitovaa vaikutusta kuntakaavoitukseen ennen kuin
ne ovat tulleet otetuiksi huomioon maakuntakaavoituksessa. Tämän jälkeen ne tulee ottaa huomioon
kuntien kaavoituksessa maakuntakaavan ohjausvaikutuksen kautta maankäyttö- ja rakennuslain 32
§:n mukaisesti.
Saman periaatteen mukaisesti myöskään tavoitteilla, jotka on kohdennettu koskemaan yleiskaavoitusta ei ole oikeudellisesti sitovaa vaikutusta asemakaavoitukseen ennen kuin ne ovat tulleet otetuiksi huomioon yleiskaavoituksessa.
7. TAVOITTEIDEN TOTEUTTAMINEN JA SEURANTA
7.1 Alueidenkäytön suunnittelu
Valtakunnallisten alueidenkäyttötavoitteiden toteutumista edistetään kaavoituksen ja valtion viranomaistoiminnan keinoin. Maakunta- ja kuntatason kaavoituksessa tavoitteet konkretisoidaan ottamalla huomioon kunkin alueen erityispiirteet ja huolehtimalla yhteensovittamisesta alueellisten ja
paikallisten tavoitteiden kanssa.
Maakunnan suunnittelu, erityisesti maakuntakaavoitus on ensisijainen suunnittelumuoto valtakunnallisten alueidenkäyttötavoitteiden konkretisoinnissa. Maakuntakaavassa tavoitteet voidaan ja tulee
sovittaa yhteen niin maakunnallisten kuin paikallistenkin tavoitteiden kanssa.
Tavoitteiden luonteen ja alueidenkäytön suunnittelujärjestelmän toimivuuden sekä valtion ympäristöhallinnon tehokkaan ohjauksen kannalta on tarkoituksenmukaista, että tavoitteet täsmentyvät pääosin jo maakuntatasolla alueidenkäytön suunnitteluperiaatteiksi ja aluevarauksiksi. Tämän jälkeen
ne vaikuttavat maakuntakaavan ohjausvaikutuksen kautta kuntien alueidenkäytön suunnitteluun.
Tavoitteiden edistämisen kannalta on välttämätöntä, että maakuntien liitot huolehtivat maakuntakaavan ajantasaisuuden arvioinnista ja maakuntakaavan ajantasallapidosta. Valtioneuvosto pitää
tärkeänä, että maakuntien liitot kohdistavat maakuntakaavoitukseen riittävät voimavarat. Maakuntakaavan ajantasaisuutta on erityisesti arvioitava sen jälkeen, kun valtakunnalliset alueidenkäyttötavoitteet on ensimmäisen kerran annettu ja aina kun niitä uusitaan. Tavoitteiden toteuttamisen edis-
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tämiseksi maakuntien liittojen tulisi myös tehostaa keskinäistä yhteistyötään alueidenkäyttöasioissa. Kysymys ei ole vain maankäytön yhteensovittamisesta välittömästi maakuntien raja-alueilla
vaan laajemman kokonaisnäkemyksen tarpeesta aluerakenteen ja yhteysverkostojen sekä muun alueidenkäytön kehittämisessä.
Maakuntataso on luonteva tavoitteiden konkretisoimisessa myös sen vuoksi, että maakuntakaavoituksen ohella maakuntien liitoilla on vastuu aluekehitystehtävistä. Maakuntakaavoitusta ja aluekehittämisohjelmia yhdistävänä ja ohjaavana linkkinä toimii maankäyttö- ja rakennuslain mukainen
maakuntasuunnitelma, jossa osoitetaan maakunnan tavoiteltu kehitys. Siinä voidaan esittää maakunnan aluerakennetta ja alueidenkäyttöä koskevia linjauksia. Valtakunnallisten alueidenkäyttötavoitteiden toteuttamisen edistämisen kannalta on tärkeää, että jo maakuntasuunnitelmassa aluerakenne ja alueidenkäyttö kytketään osaksi muuta maakunnan kehitystä ja otetaan huomioon valtakunnallisissa alueidenkäyttötavoitteissa esitetyt näkökulmat.
Pääsääntöisesti valtakunnalliset alueidenkäyttötavoitteet välittyvät kuntien alueidenkäytön suunnitteluun maakuntakaavan ohjausvaikutuksen kautta sen jälkeen, kun tavoitteet on asianmukaisesti
konkretisoitu maakuntakaavoituksessa. Maakuntakaavassa tavoitteet otetaan huomioon siinä määrin
kuin maakuntakaavan tehtävä yleispiirteisenä kaavana edellyttää. Osa tavoitteista on luonteeltaan
sellaisia, etteivät ne aina sovellu käsiteltäväksi maakuntakaavan tasolla. Tällaisia ovat esimerkiksi
eräät elinympäristön laatuun liittyvät tavoitteet. On myös tilanteita, joissa alueidenkäyttöä tai alueidenkäytön suunnittelua koskevia tavoitteita ei ole vielä konkretisoitu maakuntakaavoituksessa. Tällöin tavoitteet otetaan huomioon suoraan kuntien kaavoituksessa.
Yleiskaavojen merkitys korostuu valtakunnallisten alueidenkäyttötavoitteiden ja maakuntakaavan
konkretisoinnissa kunnassa. Yleiskaavalla ohjataan yleispiirteisesti maankäyttöä ja sovitetaan yhteen toimintoja kunnan alueella. Yleiskaava on keskeinen kunnan alueidenkäytön kehittämisväline
ja se liittyy läheisesti kunnan strategiseen suunnitteluun ja muuhun kehittämiseen.
Valtion ympäristöhallinnon tehtävänä kaavoituksen ohjauksessa on neuvottelumenettelyin ja asiantuntija-avun myötä varmistaa ja edesauttaa, että valtakunnalliset alueidenkäyttötavoitteet otetaan
huomioon ja että niiden toteutumista edistetään. Ympäristöministeriö vastaa maakuntakaavoituksen
ohjauksesta ja käy maakuntien liittojen kanssa viranomaisneuvotteluja, joiden tarkoituksena on
varmistaa valtakunnallisten alueidenkäyttötavoitteiden huomioon ottaminen maakuntakaavoituksessa. Alueelliset ympäristökeskukset vastaavat alueellaan kuntakaavoituksen ohjauksesta. Olennainen
osa tätä ohjausta ovat kuntien kanssa vuosittain järjestettävät kehittämiskeskustelut ja yksittäisiä
kaavoja koskevat viranomaisneuvottelut. Näissä keskusteluissa ja neuvotteluissa tarkastellaan valtakunnallisten alueidenkäyttötavoitteiden ja maakuntakaavojen huomioon ottamista kunnan kaavoituksessa.
7.2 Valtion viranomaisten toiminta
Aluerakenteen ja alueidenkäytön kannalta keskeisiä suunnitelmia valmistellaan ja päätöksiä tehdään
eri tahoilla valtionhallinnossa. Valtakunnallisten alueidenkäyttötavoitteiden tehtävänä on sovittaa
yhteen valtionhallinnon eri sektoreiden keskeisimmät alueidenkäyttöön liittyvät tavoitteet ja tarpeet
yhteiseksi valtakunnalliseksi näkemykseksi.
Valtakunnalliset alueidenkäyttötavoitteet on valtion viranomaisten toiminnassa otettava huomioon
ja edistettävä niiden toteuttamista. Tämä koskee sekä keskus- että aluehallintotasolla tehtäviä ohjelmia, suunnitelmia ja muita politiikkatason linjauksia samoin kuin konkreettisia alueidenkäyttöön
vaikuttavia toimenpiteitä. Valtion viranomaisten tulee hakea omassa toiminnassaan sellaisia ratkaisuja, joilla edistetään tavoitteiden toteutumista. Toisaalta valtion viranomaisten on pidättäydyttävä
sellaisista toimenpiteistä, joilla vaikeutetaan tavoitteiden toteutumista.
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Maankäyttö- ja rakennuslain mukaan valtion viranomaisten on myös arvioitava toimenpiteidensä
vaikutuksia valtakunnallisten alueidenkäyttötavoitteiden kannalta. Arviointi on tärkeä erityisesti eri
sektoreiden keskeisiä suunnitelmia ja ohjelmia valmisteltaessa.
Valtakunnallisten alueidenkäyttötavoitteiden edistäminen edellyttää valtion viranomaisilta uudenlaista toimintakulttuuria ja lisääntyvää yhteistyötä valtion ympäristöhallinnon ja muiden viranomaisten välillä. Tavoitteet tuovat osaltaan sisältöperustaa sille haasteelle ja jo alkaneelle prosessille, jolla kestävä kehitys ja ympäristövaikutusten arviointi kytketään osaksi valtion viranomaisten
toimintaa.
On tarpeen, että ympäristöministeriö käynnistää valtakunnallisten alueidenkäyttötavoitteiden toteuttamista koskevan vuoropuhelun asian kannalta keskeisimpien hallinnonalojen kanssa.
7.3 Toteuttamisen seuranta
Maankäyttö- ja rakennuslain toimivuuden kannalta on tärkeää, että valtakunnallisten alueidenkäyttötavoitteiden toteutumista tullaan seuraamaan.
Valtion ympäristöhallinnon tehtävänä on seurata valtakunnallisten alueidenkäyttötavoitteiden toteutumista kaavoituksen yhteydessä. Maakuntakaavat ja kuntien yhteiset yleiskaavat alistetaan ympäristöministeriölle vahvistettavaksi. Tällöin arvioidaan valtakunnallisten alueidenkäyttötavoitteiden
huomioon ottaminen. Alueellisten ympäristökeskusten tehtävänä on alueellaan valvoa, että kaavoituksessa, rakentamisessa ja muussa alueidenkäytössä otetaan huomioon valtakunnalliset alueidenkäyttötavoitteet.
Ympäristöministeriö on käynnistänyt maankäyttö- ja rakennuslain toimivuuden seurannan eri tahojen yhteistyönä. Tässä yhteydessä tarkastellaan valtakunnallisten alueidenkäyttötavoitteiden toteutumista ja toimivuutta osana maankäyttö- ja rakennuslain ohjausjärjestelmää.
Ympäristöhallinnossa on käynnissä alueidenkäytön ja elinympäristön seurannan kehittäminen.
Paikkatietoja apuna käyttäen seurataan alueidenkäytössä ja elinympäristön tilassa tapahtuvia muutoksia. Tämä seuranta antaa viitteitä siitä, mihin suuntaan alueidenkäyttö Suomessa kehittyy ja seuranta antaa suuntaa myös tavoitteiden toteutumisesta ja vaikutuksista.
8. PÄÄTÖKSEN VOIMAANTULO JA TOIMEENPANO (13.11.2008)
Tämä päätös tulee voimaan 1 päivänä maaliskuuta 2009.
Tämän päätöksen voimaan tullessa valmisteilla oleva kaava voidaan hyväksyä tämän päätöksen
estämättä 31 päivään elokuuta 2009 mennessä, mikäli kaavaehdotus on asetettu julkisesti nähtäville
ennen tämän päätöksen voimaan tuloa.
Tämän päätöksen voimaan tullessa valmisteltavana oleva muu päätös tai toimenpide voidaan tämän
päätöksen estämättä tehdä 31 päivään elokuuta 2009 mennessä.
Ympäristöministeriön tulee edistää, ohjata ja seurata päätöksen toimeenpanoa eri viranomaisten
toiminnassa ja alueidenkäytön suunnittelussa.
Ympäristöministeriön tulee viimeistään viiden vuoden kuluessa päätöksen voimaantulosta arvioida
päätökseen sisältyvien, alueidenkäytöllistä varautumista edellyttävien yksilöityjen hankkeiden ajantasaisuus yhteistyössä asianomaisten viranomaisten kanssa. Muilta osin päätöksen ajantasaisuutta
on arvioitava tarpeen mukaan. Arviointien perusteella ympäristöministeriön on tarpeen vaatiessa
huolehdittava päätöksen tarkistamisesta ja sen saattamisesta valtioneuvoston käsiteltäväksi. Ajantasaisuuden ohella tavoitteiden tarkistustarvetta tulee arvioida niiden soveltamisessa mahdollisesti
havaittujen ongelmien perusteella. Tavoitteiden tarkistukset on valmisteltava maankäyttö- ja raken-
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nuslain 23 §:n mukaisesti vuorovaikutuksessa eri tahojen kanssa ja eduskunnalle on varattava
mahdollisuus tarkistusten käsittelyyn.
9. Muutoksenhaku (13.11.2008)
Tähän päätökseen saa hakea muutosta valittamalla korkeimpaan hallinto-oikeuteen. Valitusosoitus
on tämän päätöksen liitteenä.
Asuntoministeri Jan Vapaavuori
Aluesuunnitteluneuvos Ulla Koski

Liite 2. Yleiskaavan mahdollistama väestönkasvu vuoteen 2035 mennessä

Liite 3. Yhdyskuntatekniikan kehittämisalueet

Liite 4. Keravan luontokohteet ja direktiivilajit

Liite 5. Valuma-alueet ja hulevesien viivytyssijainnit

Liite 6. Keravan tulvavaara-alueet (100 v.)

Liite 7. Kiinteät muinaisjäännökset

Liite 8: Keravan muinaisjäännökset

Liite 9. Keravan asemakaavoitettu alue

Liite 10. Yhdyskuntatekniikka

Liite 11. Hulevesiviemäriverkosto (2015) ja vuoteen 2035 mennessä tarvittavat viivytyssijainnit
(FCG 2014)

Liite 12. Keravan maaperä

Liite 13. Pilaantunut maaperä

Liite 14. Kaupungin omistamat maa-alueet

Liite 15. Melukartat (Sito 2014)

Liite 16. Kulttuurihistoriallisesti tärkeimmät kohteet ja rakennukset

Liite 17. Suojellut rakennukset (Keravan kaupunki & Arkkitehtitoimisto Lehto Pelkonen
Valkama Oy 2003).
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26
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29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40

Toimela
Bergkullan tila
Paasikiven Nuorisokylä
Paasikiven Nuorisokylä
Hakalan Tila
Nissilän Tila
Jurvalan Tila
Ollilan Tila
Nybackan Tila
Keravan Vankila (vankila rak.)
Keravan Vankila (päärak. Itäsiipi)
Keravan Vankila (saunarakennus)
Keravan vankila (kujan as.rak.)
Keravan Vankila (Kirkko/työliike.)
Keravan Vankila (Johtajan as.rak.)
Keravan Vankila (Henkilökunnan as.)
Keravan vankila (apulaisjohtajan as.)
Keravan Vankila (puutarhurin as.)
Keravan Vankila (Kuusilinna)
Postlar/Mattila (as.rak 1.)
Postlar/Mattila (as.rak 2.)
Postlar/Mattila Luhtiaitta
Postlar/Mattila (as.rak 3.)
Keravan Kartano
Kivisilta
Ent. vanhainkoti
Untolan Päiväkoti
Funkkistalo
Asuintalo
Asuintalo
Asuintalo
Asuintalo
Asuintalo
Asuintalo
Asuintalo
Keskustan Päiväkoti
Viiriön Talo
Hyyppärän Talo
Timpurin Päiväkoti
Asuintalo

41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
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63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90-105

Asuintalo
Keravan Yhteiskoulu
Daugin Huvila
Keskuskoulu
Svensk
Tomtebo
Pohjanheimo
Keravan Musiikkiopisto
Sivistysvirasto
Keravan Rautatieasema
Rautateiden Postitalo
Rautatieläisten asuinkasarmi
Santarmien talo
Ratamestarin talo
As. Oy Kauppakaari 6
Keravan entinen kauppalantalo
Virkailijoiden rivitalo
Aravakerrostalo Eeronkulma
Opettajien vuokratalo
Valtion virastotalo
Huvila
Keravan Kotiseutumuseo (as.rak.)
Keravan Kotiseutumuseo (aitta)
Lapilantien Koulu
Lapilan Kartano
Puukerrostalo
2 krs. Hirsitalo
Liiketalo
Keravan Pappila
Keravan Kirkko
Huvila
Jaakkolan Koulu
Alikeravan Koulu
Huvila
Jokela
Kyläsepän Tupa
Etu-Mikkolan Tila
Huvila
Kerrostalo
Huvila
Puutalo
Savion Elanto
Huvila
Savion Koulu
Vanhat muuntajat
Klondyke-Talo/ Vanha Kumitehdas
Henkilökunnan as.rak.1.
Henkilökunnan as.rak.2.
Henkilökunnan as.rak.4.
Ala-Koivikon pientaloalue

Liite 18. Keravan voimassa oleva yleiskaava (YK 3)

Liite 19. Muutokset Keravan voimassa olevaan yleiskaavaan

Numero

Muutos luonnokseen

Muutos ehdotukseen

Perustelut
Läheisen asutuksen
vuoksi Kalevan läjitysalue
on muutettu
lyhytaikaiseen käyttöön.
Alue muutettu takaisin
VL-alueeksi
rakennettavuuteen
liittyvien seikkojen vuoksi.
Mahdollinen koulun
laajentamistarve
tulevaisuudessa.

1

Merkintä muuttuu eoAlueen merkintä muuttuu. Entinen merkintä
merkinnäksi. Aluerajaus
VL, uusi E-2.
muutettu.

2.

Alueen merkintä muuttuu. Entinen merkintä Merkintä muuttuu VLVL-5, uusi merkintä AP-2.
merkinnäksi.

3.

Alueen merkintä muuttuu. Entinen merkintä
Merkintä pysyy ennallaan.
VL, uusi merkintä on PY.

4.

Merkintä muuttuu AP-3 Alueen merkintä muuttuu. Entinen merkintä alueeksi. Aluevarausta on
on VL-5, uusi on AP-2.
laajennettu. Merkinnän sisältö
pysyy ennallaan.

Kalevan
yhdyskuntarakenteeseen
tukeutuva laajennus.

5.

Alueen merkintä muuttuu Entinen merkintä
on VL-5, muuttuu merkinnäksi AP-2.

Merkintä muuttuu AP-1alueeksi.

Alueen asemakaavoitus
on saatu osittain
päätökseen.

6.

Alueen merkintä muuttuu. VL muuttuu AP2.

Merkintä muuttuu AP-3 alueeksi. Merkinnän sisältö
pysyy ennallaan.

Kytömaan
yhdyskuntarakenteeseen
tukeutuva laajennus.

7.

Alueen merkintä muuttuu. VL-merkintä
muuttuu TP-2

Merkinnän sisältö pysyy
ennallaan (uusi työpaikkaalue). Merkintä muuttuu TP-3.

Kytömaan
yhdyskuntarakenteeseen
tukeutuva laajennus.

8.

Alueen merkintä muuttuu E/v ja MT-1 merkinnästä AP-4/res-1-alueeksi

Merkintä muuttuu AP-3/res-1.
Merkinnän sisältö pysyy
ennallaan

Asumisen reservialue.

9.

Merkintä muutettu TP-3.
Alueen merkintä muuttuu. Entinen merkintä
Merkinnän sisältö pysyy
VL-5, uusi merkintä TP-2.
ennallaan.

10.

Osa VL-alueesta muuttunut PY-alueeksi.

11.

Merkintä muutettu V-2.
Alueen merkintä muuttuu. Entinen merkintä
Merkinnän sisältö pysyy
TP, uusi VL-1.
ennallaan.

12.

Alueen merkintä muuttuu PK/s-1, uusi on
V-1.

13.

Merkintä muutettu TY-1.
Alueen merkintä muuttuu. Entinen merkintä
Merkinnän sisältö pysynyt
on AP, uusi on TY-2
ennallaan.

14.

Osa VL-alueesta muuttunut PY-alueeksi.

15.

16.

Merkintä on pysynyt
ennallaan.

Merkintä pysynyt ennallaan.

Merkintä pysyy ennallaan.

Merkintä muuttuu AP-3.
Alueen merkintä muuttuu. Entinen merkintä
Merkinnän sisältö pysyy
on VU-1, uusi on AP-2.
ennallaan.
Alueen merkintä muuttuu TPAlueen merkintä muuttuu. Entinen merkintä
3. Merkinnän sisältö pysyy
on AP, uusi on TP-2.
ennallaan.

Alue sijaitsee
liikenteellisesti hyvällä
paikalla.
Mahdollinen koulun
laajentamistarve
tulevaisuudessa.
Alueelle on vaikea
järjestää
liikenneyhteyksiä.
Alueelle on vaikea
järjestää
liikenneyhteyksiä.
TY-aluetta voidaan
käyttää suojaamaan sen
eteläpuolelle sijoittuvaa
AP-aluetta melulta
Mahdollinen koulun
laajentamistarve.
Ahjon
yhdyskuntarakenteen
tiivistäminen.
Alue sijaitsee erillään
muusta
yhdyskuntarakenteesta.

17.

Alueen merkintä muuttuu TP-3
Alueen merkintä muuttuu. Entinen merkintä
Alue sijaitsee erillään
ja MU-1. Merkintöjen sisältö
on AP ja MU-2. Uusi merkintä on TP-2 ja
muusta
pysyy ennallaan. Katso kohta
MU-2.
yhdyskuntarakenteesta.
71. lisäperustelut.

18.

Alueen merkintä muuttuu EAlueen merkintä muuttuu. Entinen merkintä
alueeksi. Merkinnän sisältö
on TP/s-2 ja VL-5. Uusi merkintä on E-2.
pysyy ennallaan.

19.

20.

Nykyisellään säilyvä alue,
Alueen merkintä muutettu APAlueen merkintä muuttuu. Entinen merkintä
jolle ei tarvetta osoittaa
1. Merkinnän sisältö on
on AP. Uusi merkintä on AP-3.
uutta
pysynyt ennallaan.
täydennysrakentamista.
Ahjon
Alueen merkintä muuttuu. Entinen merkintä
Merkintä pysyy ennallaan.
yhdyskuntarakenteen
on AT ja TA-1. Uusi merkintä on AP-2
tiivistäminen.

21.

Alueen merkintä muuttuu. Entinen merkintä
Merkintä pysyy ennallaan.
on PK ja VU-1. Uusi merkintä on VU/ea.

22.

Merkintä muuttuu. Entinen merkintä on VL5. Uusi merkintä on VU-1.

23.

Alue sijaitsee erillään
muusta
yhdyskuntarakenteesta.

Aluetta kehitetään
monipuoliseksi urheilu- ja
virkistyskeskukseksi.

Merkintä muutettu VU Alue liittyy kiinteästi
alueeksi. Merkinnän sisältö on
Keinukallion alueeseen.
pysynyt ennallaan.
Tarve erityisalueelle.
Alueen merkintä muuttuu. Entinen merkintä Merkinnän rajaus muutettu.
Alue on rajattu siten, että
on VL-6. Uusi merkintä on E-1.
Merkintä on E.
arvokas luontokohde
(korpi) säilyy.
Alueen katsotaan
soveltuvan paremmin
teollisuuskäyttöön.

24.

Alueen merkintä muuttuu. Entinen merkintä Alueen merkintä muutettu TYon A. Uusi merkintä on TA-2.
2.

25.

Merkintä muutettu KM-3,
Alueen merkintä muuttuu. Entinen merkintä aluerajausta muutettu.
on MT-1. Uusi merkintä on KM-2.
Merkinnän sisältö pysynyt
ennallaan.

26.

Merkintä muutettu KM-3.
Alueen merkintä muuttuu. Entinen merkintä Merkinnän sisältö pysynyt
on VL-5. Uusi merkintä on KM-2.
ennallaan. Aluerajausta
muutettu.

27.

Alueen merkintä muuttuu. Entinen merkintä
Merkintä pysyy ennallaan.
on VL-5. Uusi merkintä on MU-2.

28.

Alueen merkintä muuttuu. Entinen merkintä
Merkintä muuttuu C-2.
on PK. Uusi merkintä on KM-2.

Alue tulee olemaan
toiminnallisesti osa
keskusta-aluetta.

29.

Alueen merkintä muuttuu. Entinen merkintä
Merkintä pysyy ennallaan.
on PK ja TY. Uusi merkintä on KM-2.

Alueen
täydennysrakentaminen

30.

Alueen merkintä muuttuu. Entinen merkintä
Merkintä muuttuu C-2.
on PK. Uusi merkintä on AK-3.

Alue tulee olemaan
toiminnallisesti osa
keskusta-aluetta.

Alueen sijainti on
tarkoituksenmukainen
kaupallisten palveluiden
alueelle. Katso myös 69,
70. muutokset ja
perustelut.
Alueen sijainti on
tarkoituksenmukainen
kaupallisten palveluiden
alueelle. Katso myös 69.
70. muutokset ja
perustelut.
Alueelle on osoitettu
yhdyskuntarakenteen
leviämissuunnan
osoittama nuoli.

Alueelle mahdollistetaan
palvelurakentaminen ja
monipuoliset
asuintoiminnot.
Alueen monipuolisempi
käyttö halutaan
mahdollistaa.

31.

Alueen merkintä muuttuu. Entinen merkintä
Merkintä muuttuu A-4
on A. Uusi merkintä on TP-2.

32.

Alueen merkintä muuttuu. Entinen merkintä
Merkintä pysyy ennallaan.
on AK ja PK. Uusi merkintä on C-2.

33.

Alueen merkintä muuttuu. Entinen merkintä
Merkintä pysyy ennallaan.
on AK ja AP. Uusi merkintä on C-2.

Alueen monipuolisempi
käyttö halutaan
mahdollistaa.

34.

Alueen merkintä muuttuu. Entinen merkintä
Merkintä pysyy ennallaan.
on A, PK ja PY. Uusi merkintä on C-2.

Alueen monipuolisempi
käyttö halutaan
mahdollistaa.

35.

Alueen merkintä muuttuu. Entinen merkintä
Merkintä pysyy ennallaan.
on AK ja AP. Uusi merkintä on C-2.

36.

Osa AP-alueesta muuttunut osaksi PYaluetta.

37.

Merkintä muutettu EV.
Alueen merkintä muuttuu. Entinen merkintä
Merkinnän sisältö pysynyt
on LTA. Uusi merkintä on EV-1
ennallaan.

Alueen monipuolisempi
käyttö halutaan
mahdollistaa.
Yleiskaava muutetaan
voimassa olevan
asemakaavan
mukaiseksi.
Alueelle ei ole enää
tarvetta osoittaa
liikennealuetta.

38.

SL-alueen rajausta muutettu. Osa VLalueesta liitetty osaksi SL-aluetta.

Luontoselvitys (Enviro
2014)

Merkintä pysyy ennallaan.

Merkintä pysyy ennallaan.

39.

TY-alueen rajausta muutettu.

Merkintä muutettu TP-2.

40.

Alueen merkintä muuttuu. Entinen VL, uusi
PY.

Merkintä pysyy ennallaan.

41.

Osa viereisestä VL-alueesta muutettu APalueeksi.

Merkintä pysyy ennallaan.

42.

PY-aluetta laajennettu. Osa viereisestä VLMerkintä pysyy ennallaan.
alueesta muutettu PY-alueeksi.

Tulevaisuudessa alueelle
soveltuvat paremmin
työpaikkatoiminnot kuin
teollisuus (läheinen
asutus).
Yleiskaava muutetaan
voimassa olevan
asemakaavan
mukaiseksi.
Kytömaan
yhdyskuntarakenteeseen
tukeutuva laajennus
Killan koulun
laajentamistarve

43.

Alueen merkintä muuttuu. Entinen merkintä
Merkintä muuttuu T-alueeksi.
on PK. Uusi merkintä on TA-1.

44.

Alueen merkintä muuttuu. Entinen PK, uusi
TY-1.

Merkintä muutettu TY-2.
Merkinnän sisältö on pysynyt
ennallaan.

Mahdollistetaan
nykyisten toimintojen
säilyminen alueella sekä
huomioidaan
rautatiealueiden
kehittämistarpeet.
Mahdollistetaan alueen
osoittaminen
teollisuusalueeksi.

45.

Alueen merkintä muuttuu. Entinen PK, uusi
TP-2.

Merkintä pysyy ennallaan.
Aluerajausta on hieman
pienennetty.

Mahdollistetaan
nykyisten toimintojen
säilyminen alueella

46.

Alueen merkintä muuttuu. Entinen MU-4,
uusi MU-1. Sama sisältö. Aluerajausta
laajennettu.

Merkintä pysyy ennallaan.

Alueella avokas
luontokohde (Enviro
2014).

47.

Alueen rajaus muuttunut. Osa LTAalueesta muuttunut osaksi EJ-aluetta.

Merkintä pysyy ennallaan.

Alueelle ei ole enää
tarvetta osoittaa
liikennealuetta.

48.

Alueen merkintä muuttuu. Entinen VU-1,
uusi AP-2.

Merkintä muutettu AP-3.
Merkinnän sisältö pysynyt
ennallaan.

Ahjon
yhdyskuntarakenteen
tiivistäminen.

49.

Alueen merkintä muuttuu. Entinen VL-5,
uusi AP-1.

Merkintä pysyy ennallaan.

50.

Alueen merkintä muuttuu. Entinen AP, uusi
A-2.

Merkintä muutettu A-3.

51.

Alueen merkintä muuttuu. Entinen AP, uusi
A-2.

Merkintä muutettu A-4.

52.

Alueen merkintä muuttuu. Entinen TY, uusi
C-2.

Merkintä muutettu C-3.
Merkinnän sisältö pysynyt
ennallaan.

Keskustan
laajenemisalue.

53.

Merkintä muutettu C-3.
Alueen merkintä muuttuu. Entinen EN, uusi
Merkinnän sisältö pysynyt
C-3.
ennallaan.

Keskustan
laajenemisalue.

Alue on
asemakaavoitettu
pientaloasumiselle.
Monipuolisen
asuntokannan
mahdollistaminen
alueella.
Monipuolisen
asuntokannan ja
palvelurakentamisen
mahdollistaminen
alueella.

VL-alue pysyi luonnoksessa ennallaan.

Ehdotusvaiheessa alue
muutettiin SL-alueeksi.

Suokokonaisuuden
kannalta on tarkoituksen
mukaista, että alue on
kokonaisuudessaan SLaluetta.

55.

Luonnoksessa alue on ollut AP-2 merkinnällä.

Ehdotusvaiheessa Kaskelan
pientaloalue muuttui AP-3 alueeksi ja aluetta
laajennettiin itäpuolelta.

Muutos perustui
maanomistajan
mielipiteeseen, eikä
muutokselle nähty muuta
estettä.

56.

Terästie oli luonnosvaiheessa merkitty TA1-merkinnällä.

Terästien teollisuusalueet
muutettiin A-3/t -alueeksi

Ahjon
yhdyskuntarakenteen
tiivistäminen.

57.

TA-1-merkintä pysyi luonnosvaiheessa
ennallaan.

Osa TA-1-alueesta muuttui AAhjon
3-alueeksi (Keupirtti). TA-1 yhdyskuntarakenteen
aluemerkintä muutettiin TY-1 tiivistäminen.
merkinnäksi.

60.

TA-1 -alue muutettu A-2-alueeksi.

Merkinnän sisältö pysynyt
ennallaan, uusi merkintä A-3.

61.

Luonnosvaiheessa alueen käyttötarkoitus
pysynyt ennallaan (AK).

Ehdotusvaiheessa merkintä
on muutettu C-2

62.

Luonnosvaiheessa alueen käyttötarkoitus
on pysynyt ennallaan.

54.

Ahjon
yhdyskuntarakenteen
täydennysrakentaminen.

Alue on toiminnallisesti
osa keskusta-aluetta.
Savion
Ehdotusvaiheessa merkintä
yhdyskuntarakenteeseen
on muutettu AK-3. Katso myös
tukeutuva
kohta 72.
täydennysrakentaminen.

63.

Alueen käyttötarkoitus muuttui PKmerkinnästä TP-2.

Ehdotusvaiheessa merkintä
muutettiin A-4.

64.

Alueen käyttötarkoitus pysyi ennallaan.

Ehdotusvaiheessa merkintä
muuttui A-4 -merkinnäksi.

65.

Alueen käyttötarkoitus pysyi ennallaan.

Ehdotusvaiheessa rajausta
tarkennettiin tulvarajan
mukaan.

66.

Katso kohta 25. ja 26.

KM-3 -merkintä muuttuu EVmerkinnäksi.

Katso kohta 25. ja 26.
67.
Katso kohta 25. ja 26.
68.
Katso kohta 25. ja 26.
69.
Katso kohta 25. ja 26.
70.

71.

Katso kohta 17.

72.

Katso kohta 62.

73.

Luonnosvaiheessa alueen käyttötarkoitus
pysyi ennallaan.

Monipuolisen
asuntokannan
mahdollistaminen.
Monipuolisen asumis- ja
palvelurakentamisen
mahdollistaminen.
Tulvavaaran torjuminen

Lausuntojen ja
muistutusten
huomioiminen
Lausuntojen ja
KM-alue muuttui EV-alueeksi. muistutusten
huomioiminen
Lausuntojen ja
KM-alue muuttui EV-alueeksi. muistutusten
huomioiminen
Lausuntojen ja
KM-3 -rajaus muuttuu
muistutusten
supistuu risteysalueelle.
huomioiminen
Lausuntojen ja
KM-3 -alue muuttuu KM-3/resmuistutusten
2-alueeksi.
huomioiminen
Lausuntojen ja
TP-3 -alue muuttuu MU-2 muistutusten
alueeksi.
huomioiminen
Aluetta voidaan käsitellä
Ehdotusvaiheen nähtävillä
kehitettävänä, koska alue
olon jälkeen merkintä
on jo nykytilassa
muutettu AK-2.
asemakaavoitettu
asumiselle
Alue tukeutuu
Ehdotusvaiheessa alue
yhdyskuntarakenteeseen
muuttui TY-alueesta A-4 ja soveltuu paremmin
alueeksi.
asuintoiminnoille.

Liite 20. Keravan liikuntapaikat

Liite 21. Kaupallisten palvelujen keskittyminen (YKR/ SYKE 2013).
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JOHDANTO
Yleiskaava on yleispiirteinen maankäytön suunnitelma, jolla ohjataan
yhdyskuntarakenteen ja maankäytön kehitystä sekä sovitetaan yhteen
eri toimintoja. Kaavassa esitetään tarpeelliset alueet rakentamisen sekä
muun suunnittelun ja maankäytön perustaksi.
Maankäyttö- ja rakennuslain mukaan jokaisen kunnan tulee huolehtia
yleiskaavan laatimisesta ja sen pitämisestä ajan tasalla. Kaupunginhallitus päätti 3.12.2012, että Keravan yleiskaavan tarkistustyö laitetaan vireille ja yleiskaavan ohjelmointisuunnitelman laatiminen käynnistetään.
Samalla aiemmin työn alla olleiden osayleiskaavojen laadinta keskeytettiin. Suunnittelualueena on koko Keravan kaupunki eli noin 30 km2 laajuinen alue. Vuoden 2013 lopussa alueella asui 34 913 henkilöä.
Yleiskaavatyöhön toivotetaan tervetulleiksi osallistumaan niin Keravan
kuin naapurikuntienkin asukkaat, naapurikunnat, seudun toimijat ja kaikki asiasta kiinnostuneet. Osallistumis- ja arviointisuunnitelmassa kerrotaan yleiskaavatyön tavoitteista, lähtökohdista, kaavan vaikutusten arvioinnista, kaavatyöhön osallistumisesta, kaavatyön etenemisestä sekä
siitä, kuinka kaavoituksesta tiedotetaan. Suunnitelmaa päivitetään koko
yleiskaavan suunnittelutyön ajan.
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1. YLEISKAAVATYÖN TAVOITTEET
Yleiskaavan tarkistuksen päätavoitteena on Keravan yleiskaavan ajantasaistaminen. Keskeistä on löytää uutta rakennusmaata asunto- sekä
yritysrakentamiseen. Lisäksi yleiskaavan avulla sovitetaan yhteen uudet
asuin- sekä yritysalueet kaupungin viheralue- ja palveluverkoston kanssa. Yleiskaava laaditaan oikeusvaikutteisena.
Keravan kaupunkistrategian 2020 perusteella suunnittelun tavoitteena
on erityisesti:
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hallittu väestönkasvu,
monipuolisen asuntokannan mahdollistaminen,
kaavoitettavan maan ja viheralueiden riittävyys,
tasapainoinen, taloudellinen ja ympäristöä säästävä yhdyskuntarakenne,
työpaikkaomavaraisuuden nostaminen,
kaupungin vetovoiman vahvistaminen,
ympäristöhaittojen torjuminen.

2. YLEISKAAVAAN VAIKUTTAVIA LÄHTÖKOHTIA JA SUUNNITELMIA

Valtakunnalliset alueidenkäyttötavoitteet
Tarkistetut valtakunnalliset alueidenkäyttötavoitteet (VAT) tulivat voimaan vuonna 2009 ja niiden tehtävänä on varmistaa, että maakuntien ja
kuntien kaavoituksessa sekä valtion viranomaisten toiminnassa otetaan
huomioon valtakunnallisesti merkittävät seikat.
Yksi valtakunnallisten alueidenkäyttötavoitteiden keskeisistä tavoitteista
on toimiva aluerakenne. Alueiden omia vahvuuksia tulee hyödyntää alueidenkäytön kehittämisessä ja aluerakenteen tulee perustua hyviin liikenneyhteyksiin. (Luku 4.2)
Toimivan aluerakenteen lisäksi eheytyvä yhdyskuntarakenne ja elinympäristön laatu ovat keskeisiä tekijöitä alueiden suunnittelussa. Tämän
tavoitteen mukaan yhdyskuntarakennetta tulee kehittää siten, että palvelut sekä työpaikat ovat helposti kaikkien saavutettavissa ja mahdollisuuksien mukaan sijoitettuina lähelle asumista. Tällaisella suunnittelulla
tarve henkilöauton käyttöön on mahdollisimman pieni. Kun elinkeinotoiminnalle on varattu riittävästi tontteja hyviltä sijainneilta, edistetään lisäksi kokonaisuudessaan elinkeinoelämän toimintaedellytyksiä. (Luku
4.3)
Valtakunnallisten alueidenkäyttötavoitteiden mukaan yleiskaavan lähtökohtana on oltava perusteltu väestönkehitysarvio. Lisäksi tulee varmistaa palvelujen saatavuutta edistävä keskusjärjestelmä ja palveluverkko
sekä selvittää vähittäiskaupan suuryksiköiden sijoittuminen. Uusia huomattavia asuin-, työpaikka- tai palvelutoimintojen alueita ei tule sijoittaa
irralleen olemassa olevasta yhdyskuntarakenteesta. Uusia asuinalueita
ei tule myöskään sijoittaa melualueille ilman, että varmistetaan riittävä
meluntorjunta. (Luku 4.3)
Valtakunnallisten alueidenkäyttötavoitteiden mukaan alueidenkäytöllä
edistetään kansallisen kulttuuriympäristön ja rakennusperinnön sekä niiden alueellisesti vaihtelevan luonteen säilymistä. Alueidenkäytössä tulee
varmistaa valtakunnallisesti merkittävien kulttuuriympäristöjen ja luonnonperinnön arvojen säilyminen. Keravan kaksi valtakunnallisesti merkittäviksi rakennetuiksi kulttuuriympäristöiksi luokiteltua kohdetta, RKYkohdetta (vankila ja Ala-Koivikon pientaloalue) tulee huomioida suunnittelussa. Alueidenkäytön suunnittelussa on lisäksi otettava huomioon
ekologisesti tai virkistyskäytön kannalta merkittävät ja yhtenäiset luonnonalueet. (luku 4.4)
Valtakunnallisissa alueidenkäyttötavoitteissa Helsingin seudulle, johon
Kerava lukeutuu, on esitetty erillisiä tavoitteita. Helsingin seutua koskevien tavoitteiden mukaan yleistavoitteena on edistää joukkoliikenteeseen, erityisesti raideliikenteeseen tukeutuvaa ja eheytyvää yhdyskuntarakennetta. Merkittävä rakentaminen tulee sijoittaa joukkoliikenteen, erityisesti raideliikenteen palvelualueelle ja alueidenkäytössä tulee varmistaa tonttimaan riittävyys asuntotuotannon turvaamiseksi. Lisäksi Hel-
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sinki-Vantaan lentoaseman läheisyys tulee huomioida alueidenkäytössä.
Seudun keskuksia puolestaan tulee vahvistaa asunto-, työpaikka- ja palvelukeskuksina.
Kaavoitustilanne


Maakuntakaava

Maakuntakaavat ohjaavat kuntien yleis- ja asemakaavoitusta. Keravan
kaupunki kuuluu Uudenmaan liittoon ja alueella ovat lainvoimaisia Uudenmaan maakuntakaava sekä Uudenmaan 1. ja 2. vaihemaakuntakaava.
Uudenmaan maakuntakaava on saanut lainvoiman 15.8.2007 ja kyseisessä kaavassa Kerava on osoitettu pääsääntöisesti taajamatoimintojen
alueeksi. Uudenmaan 1. vaihemaakuntakaavassa Keravan alueelle (Alikeravalle) on puolestaan merkitty energiahuollon sekä jätehuollon alueet.
Uudenmaan 2. vaihemaakuntakaavassa Keravan keskusta on merkitty
keskustapalvelujen alueeksi. Keskustan ympäristö sekä Ahjontien ja
Porvoontien tuntuma on osoitettu tiivistämisen alueeksi. Vankilan ympäristö on merkitty kulttuuriympäristön kannalta tärkeäksi alueeksi. Lisäksi
Alikeravan alueella on esitetty kulkevaksi voimajohto ja Keravan halki
kulkee liikennetunnelin ohjeellinen linjaus.
Tällä hetkellä valmistellaan Uudenmaan 4. vaihemaakuntakaavaa. Kyseisessä vaihemaakuntakaavassa määritellään yhteiset suuret kehittämislinjat mm. viherrakenteen osalta. Kyseisen vaihemaakuntakaavan sisältö otetaan huomioon Keravan yleiskaavan 2035 laatimisessa, mikäli
tämä on kaavatyön aikataulu huomioiden mahdollista.


Yleiskaava ja asemakaavat

Keravan nykyinen oikeusvaikutteinen yleiskaava, Keravan yleiskaava
2020 (YK3), hyväksyttiin kaupunginvaltuustossa 14.6.2004, ja se on tullut voimaan vaiheittain 25.9.2004, 30.11.2005 ja 22.6.2006. Yleiskaavaa
on tarkistettu Keravan logistiikkakeskuksen osalta, ja yleiskaavan muutos (KerCa/YK4) on hyväksytty kaupunginvaltuustossa 3.9.2007. KerCa/
YK4 on tullut voimaan 16.10.2007. (Liite 1)
Suunnittelualueella on useita asemakaavoja. Asemakaavoitettu alue sijoittuu pääosin Lahden moottoritien länsipuolelle ja on laajuudeltaan
hieman yli puolet Keravan kokonaispinta-alasta (16,9 km2). Keravan
kaupungin alueella on yksi rakennuskieltoalue, joka perustuu asemakaavan laatimiseen.
Seudulliset suunnitelmat
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Helsingin seudun kehityskuva 2050 "Rajaton metropoli" - MALneuvottelukunnan puheenvuoro, Helsingin kaupungin talous- ja
suunnittelukeskuksen julkaisuja 3/2011.
KUUMA-kuntien kehityskuva 2035, KUUMA-kunnat & Pöyry 2012.





Valtion ja Helsingin seudun kuntien maankäytön, asumisen ja liikenteen aiesopimus (MAL-aiesopimus) 2012–2015.
Helsingin seudun liikennejärjestelmäsuunnitelma (HLJ) 2015, HSL,
2015.
Keski-Uudenmaan strateginen ilmasto-ohjelma, KUUMA-seutu,
2010.

Yleiskaavatyöhön liittyviä tutkimuksia ja selvityksiä
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Keravan rakennuskulttuurin inventointi ja kulttuuriympäristön hoitosuunnitelma, Keravan kaupunki & Arkkitehtitoimisto Lehto Pelkonen
Valkama, 2003.
Marjamäen, Nygårdin ja Myllylän pohjavesialueiden suojelusuunnitelmat, Suunnittelukeskus Oy, 2007.
Keravan kaupungin rakennusjärjestys, Keravan kaupunki, 2010.
Keravan kaupungin ympäristönsuojelumääräykset, Keravan kaupunki, 2005.
Keravan keskustan kehittäminen, Keravan kaupunki, 2011.
Kerava - Nikkilä- vyöhykkeen joukkoliikenne- ja maankäyttöselvitys,
SITO- konsultit Oy, 2005.
Missä maat on mainiommat, Uudenmaan liitto, 2012.
Maatalouden kannalta hyvät ja yhtenäiset peltoalueet Uudellamaalla,
Uudenmaan liitto, 2011.
Keravan ympäristöterveysohjelma, Tapio Multanen, 2003.
Keravan Haukkavuoren alueen suurperhosselvitys vuosina 20052007, Asko Oksanen, 2009.
Keravan PIMA-tiedot, 2012.
Vantaan lentoaseman ympäristölupa ja siihen liittyvä aineisto (lentomelu).
Valtakunnallisesti merkittävät kulttuuriympäristöt, RKY, Museovirasto, 2009.
Keravan kaupungin maanomistus
Keravan kaupungin kaavavaranto
Maisema- ja viheralueverkkoselvitys (Keravan kaupunki 2013)
Keravan liikennejärjestelmäsuunnitelma 2035 (sis. melu- ja tärinäselvityksen) (Sito 2013–2014)
Keravan liikennejärjestelmäsuunnitelman lisätyö (Sito 2015)
Keravan liikennejärjestelmäsuunnitelma 2035 – Selvitys maantie 140
uusista maankäyttöliittymistä (Sito 2015)
Keravan luontoselvitys (sis. uhanalaiset eläin- ja kasvilajit) (Enviro
Oy 2014)
Keravan tunnettujen muinaisjäännösten tarkistusinventointi 2013–
2014 (Keravan kaupunki 2013–2015)
Hulevesiselvitys ja hulevesien hallinnan mallinnus (FCG 2014)
Selvitys alueen maaperän rakennettavuudesta
Asemakaavavarantotilanteen arvioiminen
Väestöennuste (Keravan kaupunki 2015–2016)
Alikeravan kaupallinen selvitys (Sweco 2015)
Kalevan vaihtoehtoinen täyttösuunnitelma (Ramboll 2015)
Täyttösuunnitelma – Kerca IV maanläjitysalue (Ramboll 2015)
Keravan yleiskaavan vaikutusten arviointi (Sweco 2016)

3. YLEISKAAVAN VAIKUTUSTEN ARVIOINTI
Yleiskaavan vaikutukset ulottuvat niin Keravan kaupungin kuin lähikuntienalueille. Keravan yleiskaavan merkittäviä vaikutuksia on arvioitu kaavan ehdotusvaiheessa. Vaikutusten arvioinnissa on huomioitu kaupungin
sisäisten vaikutusten lisäksi myös seudulliset vaikutukset. Raportin vaikutusten arvioinnista on laatinut Sweco Ympäristö Oy. Selostuksessa
esitetty vaikutusten arviointi pohjautuu Swecon laatimaan selvitykseen,
mutta kaavoittaja on joiltain osin tarkentanut arviointia.
Kaavan luonnosvaiheessa saatujen palautteiden pohjalta vaikutusten
arviointia on kohdistettu erityisesti yhdyskuntarakenteen, liikenteen ja
luonto- ja viheralueiden arviointiin.
Yleiskaavan merkittävimmät vaikutukset kohdistuvat:
 Yhdyskunta- ja aluerakenteeseen
 Liikennejärjestelmään
 Kaupallisiin palveluihin
 Elinympäristön laatuun
 Maisemaan ja luonnonympäristöön
Vaikutusten arviointi täyttää maankäyttö- ja rakennuslaissa (MRL 9
§) ja maankäyttö- ja rakennuslain asetuksessa (MRA 1 §) sille asetetut sisältövaatimukset. Vaikutusten arvioinnissa on tunnistettu
sektorikohtaisesti keskeiset yleiskaavatasoiset vaikutukset. Arvioinnissa on myös esitetty tärkeimmät haitallisten vaikutusten lieventämistoimenpiteet. Lieventämistoimenpiteet on suositeltavaa
ottaa huomioon jatkosuunnittelun yhteydessä.
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4. OSALLISET, OSALLISTUMINEN JA VUOROVAIKUTUS

Osallisen määritelmä ja osallistumisen vaiheet
Maankäyttö- ja rakennuslain mukaan osallisia ovat kaikki kaupungin
asukkaat ja yritykset, kaupungin alueen maanomistajat, kaupungin alueella työskentelevät sekä muut, joiden oloihin ja etuihin kaava saattaa
merkittävästi vaikuttaa. Periaatteena on, että kaikilla osallisilla on halutessaan mahdollisuus sanoa mielipiteensä ja tulla kuulluksi yleiskaavaa
laadittaessa.
Yleiskaavan laatiminen perustuu vuorovaikutteiseen suunnitteluun ja
osallistua voi monin eri tavoin. Kaavan nähtävilläolojen lisäksi järjestään
yleisötilaisuuksia sekä erillisiä neuvotteluja. Vuorovaikutusta täydentää
myös asiantuntijaryhmätyöskentely. Osallistumiseen liittyvistä tapahtumista ja tilaisuuksista tiedotetaan, kuten luvussa 6. esitetään.
Tärkeimmät osallistumis- ja vuorovaikutusajankohdat (MRL 62 § ja MRA
30 §) suunnittelun eri vaiheissa ovat seuraavat:





osallistumis- ja arviointisuunnitelma asetetaan nähtäville,
yleiskaavaluonnos asetetaan nähtäville ja siitä pyydetään lausunnot
yleiskaavaehdotus asetetaan nähtäville ja siitä pyydetään lausunnot,
kaupunginvaltuusto hyväksyy yleiskaavan, valitusmahdollisuus.

Palaute ja yleisötilaisuudet
Palautetta on mahdollista antaa koko yleiskaavatyön ajan. Nähtävilläolojen aikana järjestetään avoimia yleisötilaisuuksia ja näissä tilaisuuksissa
osalliset voivat ilmaista mielipiteensä suoraan kaavoittajalle. Yleisötilaisuuksia järjestetään kaavan luonnos- ja ehdotusvaiheissa. Osalliset
voivat antaa palautteen myös sähköpostilla tai ottamalla muulla tavoin
yhteyttä kaavoittajaan.
Palautetta osallistumis- ja arviointisuunnitelmasta voivat antaa kaikki
osalliset. Palaute voidaan toimittaa koko suunnitteluprosessin ajan kirjallisesti luvussa 6 esitettyyn osoitteeseen.
Osallisella on mahdollisuus esittää Uudenmaan elinkeino-, liikenne- ja
ympäristökeskukselle pyyntö neuvottelun käymiseksi osallistumis- ja arviointisuunnitelman riittävyydestä (MRL 64 §) ennen yleiskaavaehdotuksen asettamista julkisesti nähtäville.
Yleiskaavaluonnoksen ja -ehdotuksen ollessa nähtävillä ja lausunnoilla
palaute tulee antaa kirjallisena. Lausunnot, mielipiteet ja muistutukset
käsitellään kirjallisina ja liitetään kaava-aineistoon.
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Viranomaisyhteistyö
Valmisteltaessa kaavaa, jota koskevat valtakunnalliset tai seudulliset
alueidenkäyttötavoitteet tai joka muuten on maankäytön, luonnonarvojen, kulttuuriympäristön tai valtion viranomaisen toteuttamisvelvollisuuden kannalta merkittävä, on oltava yhteydessä alueelliseen elinkeino-,
liikenne- ja ympäristökeskukseen (ELY-keskus). Kaavan laadintaan liittyvien valtakunnallisten, seudullisten ja muiden keskeisten tavoitteiden
selvittämiseksi on järjestettävä neuvottelu (MRL 66 §). Aloitusvaiheen viranomaisneuvottelu järjestettiin helmikuussa 2014. Ehdotusvaiheen viranomaisneuvottelu järjestettiin 30.8.2016.
Yhteistyötahoina olevia viranomaisia ja julkisia yhteisöjä ovat mm.:
 Finavia
 Helsingin seudun liikenne (HSL)
 Helsingin seudun ympäristöpalvelut (HSY)
 Keravan Energia Oy
 Keski-Uudenmaan kehittämiskeskus Oy
 Keski-Uudenmaan maakuntamuseo (Helsingin kaupunginmuseo)
 Keski-Uudenmaan ympäristökeskus
 Liikennevirasto
 Museovirasto
 Naapurikunnat (Sipoo, Tuusula, Järvenpää ja Vantaa)
 Rikosseuraamuslaitos
 Sonera Oyj, Elisa Communications ja muut teleoperaattorit
 Tuusulan seudun vesilaitos kuntayhtymä
 Uudenmaan liitto
 VR-Yhtymä
 Gasum Oy
 Suomen luonnonsuojeluliitto
Seutuyhteistyö
Yleiskaavan vaikutuksia selvitettäessä ollaan tarpeellisessa määrin yhteydessä naapurikuntaan, mikäli yleiskaavan olennaiset vaikutukset ulottuvat tämän kunnan alueelle (MRA 1 §).
Suunnittelutyön kuluessa selvitetään yleiskaavan nivoutuminen naapurikuntien suunnitelmiin sekä laajemman yleiskaavallisen yhteistyön tarve.
Muita Keski-Uudenmaan kuntia tiedotetaan yleiskaavan laatimisesta.
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5. KAAVOITUKSEN ETENEMINEN

Tavoitteellinen päivittyvä työohjelma ja aikataulu
Yleiskaavan laatimistyön aikataulu on tavoitteellinen ja laadittavat selvitykset, osasuunnitelmat sekä luottamuselinkäsittelyt saattavat aiheuttaa
siihen muutoksia.
Yleiskaavan laatimisen neljä päävaihetta ovat seuraavat:


Aloitusvaihe
Yleiskaavan osallistumis- ja arviointisuunnitelma on nähtävillä touko-kesäkuussa mielipiteiden esittämistä varten ja siitä pyydetään
lausunnot kesällä 2013.



Luonnosvaihe
Yleiskaavan luonnos on nähtävillä mielipiteiden esittämistä varten
keväällä 2015. Samalla niistä pyydetään lausunnot. Lausuntojen ja
mielipiteiden palautteet julkaistaan Keravan internet-sivuilla Luonnosvaiheen vastineraportissa syksyllä 2015.



Ehdotusvaihe
Yleiskaavaehdotus asetetaan nähtäville ja siitä pyydetään lausunnot keväällä 2016.



Hyväksymisvaihe
Kaupunginvaltuusto hyväksyy yleiskaavan syksyllä 2016.

Kaavoitukseen liittyvät työvaiheet on esitetty tarkemmin taulukossa 1.
Päätöksenteko
Yleiskaavaluonnos käsitellään kaupunkikehitysjaostossa, joka tekee
kaupunginhallitukselle esityksen kaavaluonnoksen nähtäville panosta.
Kaupunkikehitysjaosto myös käsittelee luonnoksesta annetut mielipiteet
ja lausuntoihin laaditut vastineet.
Yleiskaavaehdotuksen nähtävillepanosta päättää kaupunginhallitus kaupunkikehitysjaoston ensin esitettyä sille yleiskaavaehdotus nähtävillepantavaksi. Kaupunkikehitysjaosto käsittelee myös ehdotuksesta annetut lausunnot ja muistutukset sekä niistä laaditut vastineet.
Ehdotus käsitellään kaupunginhallituksessa ja sen hyväksyy kaupunginvaltuusto. Kaupunginvaltuuston kaavapäätöksestä on mahdollista valittaa Helsingin hallinto-oikeuteen.

| 10

Taulukko 1. Yleiskaavatyön vaiheet.

YLEISKAAVATYÖN VAIHEET
Työstäminen

Osallistuminen ja yhteistyö

V A I H E 1.
● OAS, laatiminen
● Työohjelman laatiminen
● Lähtötietojen koostaminen
● Selvitysten käynnistäminen
● Tavoitteiden ja painopistealueiden
määrittely
● Yleiskaavatyöryhmän perustaminen

● OAS: sta on mahdollista
jättää palautetta.
● Kaupungin sisäinen
aloituskokous
● Viranomaisneuvottelu

● Päätös kaavan vireilletulosta
● OAS nähtäville
OAS nähtäville
kesäkuussa 2013
● Yleiskaavatyöryhmän asettaminen

V A I H E 2.

Luonnosvaihe

● Yhden tai tarvittaessa useamman
luonnoksen laatiminen

● Yleisötilaisuus (4/2015)

● Vaikutustenarviointi

● Mielipiteet, lausunnot

● Vastineet yleiskaavaluonnoksen
palautteeseen
● Selvitysten laatiminen

● Tavoitteiden ja vaihtoehtotarkastelun
hyväksyminen

● Yleiskaavaluonnos nähtäville
● Aineisto on nähtävillä
Luonnos nähtäville maaliskuussa 2015
Sampolan palvelukeskuksessa ja
kunnan internet-sivuilla
● Luonnosvaiheen vastineraportti ● Luonnosvaiheen vastineraportin
julkaistiin Keravan internethyväksyminen Kaupunkikehitysjaostossa
sivuilla lokakuussa 2015
(syyskuu 2015)

V A I H E 3.

Ehdotusvaihe

● Luonnoksesta saatujen mielipiteiden ja
lausuntojen pohjalta laaditaan
kaavaehdotus

● Viranomaisille esitetään
viralliset lausuntopyynnöt

● Vaikutustenarvioinnin ja
kaavaselostuksen täydentäminen
olennaisilta osin

● Muistutusten esittäminen

● Vastineet yleiskaavaehdotuksen
palautteeseen

● Yleisötilaisuus (kevät 5/2016)

● Kaavamääräysten tarkistaminen

●Selvitysten täydentäminen

Päätöksenteko

Aloitusvaihe

● Kaavaehdotuksen asettaminen nähtäville
Ehdotus nähtäville keväällä 2016

Tiedottaminen

Kesä - Talvi 2013
● OAS: n nähtävilläolosta
ilmoitetaan kaupungin
ilmoituslehdissä sekä
kaupungin internet-sivuilla
● OAS lähetetään viranomaisille
ja se on luettavissa kaupungin
internet-sivuilla

Talvi 2014 - Syksy 2015
● Nähtäville asettamisesta sekä oikeudesta
esittää mielipide ilmoitetaan kaupungin
ilmoituslehdissä sekä kaupungin internetsivuilla
● Luonnosvaiheen vastineraportti julkaistaan
Keravan internet-sivuilla lokakuussa 2015

Syksy 2015 - Syksy 2016
● Nähtäville asettamisesta sekä oikeudesta
esittää mielipide ilmoitetaan kaupungin
ilmoituslehdissä sekä kaupungin internetsivuilla
● Ehdotusvaiheen vastineraportti julkaistaan
kaavan osana (liite) kaavan
hyväksymiskäsittelyn yhteydessä

● Viranomaisneuvottelu syksyllä
(8/2016)
● Ehdotusvaiheen vastineraportti
julkaistaan osana kaavan
hyväksymismateriaalia

V A I H E 4.

Hyväksymisvaihe
● Päätöksestä on mahdollista
valittaa hallinto-oikeuteen

● Kaupunginvaltuusto hyväksyy kaavan

Syksy 2016
● Hyväksymispäätöksestä
kuulutetaan kaupungin ilmoituslehdissä
● Kaava lähetettään tiedoksi
viranomaisille
● Hyväksymispäätöksestä lähetetään
tieto niille kunnan jäsenille, jotka
kaavan nähtävillä ollessa ovat sitä
kirjallisesti pyytäneet
● Kaavan voimaantulosta tiedotetaan
ellei, kaavasta jätetä valituksia

Päätöksenteko

Työstäminen
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Tiedottaminen

6. TIEDOTTAMINEN JA YHTEYSTIEDOT

Kuuluttaminen
Osallistumis- ja arviointisuunnitelmasta sekä osallistumismahdollisuuksista, kuten yleisötilaisuuksista ja kaava-aineiston nähtävilläoloajoista ilmoitetaan kuulutuksella Keski-Uusimaassa, paikallisessa ilmaisjakelulehdessä (lehti tarkentuu myöhemmin), kaupungin ilmoitustaululla, kirjastossa ja Keravan kaupungin internet-sivuilla. Osallistumis- ja arviointisuunnitelman nähtävilläolosta on lisäksi kuulutettu Vantaan Sanomissa
ja Sipoon Sanomissa.
Yleiskaavaluonnoksesta
ja
-ehdotuksesta
kuulutetaan
KeskiUusimaassa, Tuusulanjärven viikkouutisissa, Sipoon Sanomissa sekä
Vantaan Sanomissa.
Yleiskaavaluonnos ja -ehdotus asetetaan nähtäville Sampolan palvelukeskukseen sekä Keravan kaupungin internet-sivuille.
Tiedoksiantaminen
Osallistumis- ja arviointisuunnitelma lähetetään tiedoksi Uudenmaan
elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskukselle, Uudenmaan liittoon, naapurikunnille sekä muille osallisten kohdassa määritellyille viranomaisille
ja yhteisöille. Muille suunnitelma lähetetään pyydettäessä.
Yleisötilaisuudet
Yleisötilaisuuksista ilmoitetaan kirjeitse viranomaisille ja yhteisöille, jotka
ovat osallisia. Muita tahoja informoidaan kuulutuksilla paikallisissa lehdissä ja Keravan kaupungin internet-sivuilla.
Muu tiedottaminen
Yleiskaavahankkeelle on luotu Facebook-sivu (Keravan yleiskaava
2035) ja kyseisellä sivulla kerrotaan kaavatyön etenemisestä.
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Yhteystiedot
Yleiskaavan valmistelusta vastaavat maankäyttöjohtaja Jukka Laitila,
kaavasuunnittelijat Heini-Sofia Iho ja Emmi Malin.
Keravan kaupunki, Maankäyttöpalvelut
Postiosoite: PL 123, 04201 Kerava
Käyntiosoite: Kultasepänkatu 7, Kerava
Jukka Laitila, maankäyttöjohtaja
p. 040 318 2392, sähköposti: jukka.laitila@kerava.fi
Emmi Malin, kaavasuunnittelija (Heini-Sofia Ihon sijainen 1.7.2015–
21.11.2016)
p. 040 318 2092, sähköposti: emmi.malin@kerava.fi
Heini-Sofia Iho, kaavasuunnittelija p. 040 318 2092, sähköposti: heinisofia.iho@kerava.fi
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LIITTEET
Liite 1. Keravan yleiskaavayhdistelmä
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KERAVAN YLEISKAAVA 2035 (YK6)

EHDOTUSVAIHEEN VASTINERAPORTTI

Vastineraportin hyväksymispäivämäärä: 21.9.2016
Yleiskaavaehdotuksen valmistelija: Emmi Malin, kaavasuunnittelija
Sijainen 1.7.2015–21.11.2016

KAAVAPROSESSI JA KÄSITTELYVAIHEET

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma

Osallistumis- ja arviointisuunnitelman vastineraportti

Valmistelumateriaalin ja selvitysten valmistelu
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TIIVISTELMÄ
Kaavaehdotuksesta saatujen lausuntojen ja muistutusten perusteella kaavakartalle, kaavamääräyksiin sekä kaavaselostukseen tullaan esittämään tarkentavia muutosehdotuksia. Keravan yleiskaavaehdotus oli nähtävillä (MRA 19 §) 18.4.–20.5.2016 välisen ajan. Kaavaehdotuksesta saatiin 29 lausuntoa ja 5 muistutusta.
Lausunnoissa nousivat esiin osittain samat teemat. Liikenteellisesti huolta herättivät keskustasta kauemmas osoitetut uudet rakentamisalueet, kuten Kaskelan ja Ylikeravan uudet
asuinalueet. Ylikeravan ja Kaskelan alueilta on noin kolme kilometriä keskustaan. Keravan
mittakaavassa alueet sijaitsevat suhteellisen kaukana keskusta-alueelta, mutta yleisesti ajatellen alueet ovat hyvin kevyenliikenteen tavoitettavissa. Alueiden kehittämisessä on kuitenkin huolehdittava riittävistä joukkoliikenteen kehittämismahdollisuuksista. Käytännössä tämä
onnistuu parhaiten vaiheistamalla rakentamisalueet niin, että yhdyskuntarakenne ehtii kehittyä Keravan pohjoisosiin.
Finavia ja Savion kyläyhdistys suhtautuivat kielteisesti Niinikankaan alueelle osoitettuun kerrostaloalueeseen lentomeluun liittyvistä syistä johtuen. Alue on jo nykytilassa osoitettu asumiseen. Kyseisellä kaavamuutoksella edistetään terveellisen ja turvallisen elinympäristön
kehittymistä Savion alueelle.
Kaavan ehdotusvaiheessa kaavakartan esitystapa on muuttunut yleispiirteisemmäksi. Useissa lausunnoissa huolta herättikin esimerkiksi viheralueiden tai olemassa olevien tie- ja rautatiealueiden asema. Keravan yleiskaavalla on tavoiteltu strategista esitystapaa, jotta kaava
palvelisi kaupungin tarpeita mahdollisimman joustavasti seuraavan 20 vuoden aikana. Yleiskaavan ollessa aikaisempaa yleispiirteisempi asemakaavasuunnittelun rooli tulee olemaan
yhä keskeisemmässä roolissa.
Myös kaupallisten palveluiden alueiden (KM) aluerajaukset saivat osakseen huomiota niin
naapurikuntien, kuin valtion viranomaisten osalta. Ennen kaavan hyväksymiskäsittelyä kaavamerkintöjä, aluerajauksia sekä kaavamääräyksiä tullaan tarkentamaan. Keskeisiin muutoksiin kuuluvat KM-alueiden rajaus Keravanjoen länsipuolelle, rakennusoikeuden jakaminen
KM-2-, KM-3-ja KM-3/res-2 -alueiden kesken, asemakaavanvaiheen tonttitehokkuusvaatimukset sekä alueiden toteuttamisen ajoittamismääräykset.
Kytömaan aseman lisääminen yleiskaavaehdotukseen nousi esiin naapurikuntien lausunnoissa. Kytömaan asema on merkitty voimassa olevaan yleiskaavaan. Niin kauan kuin aseman perustamispäätöstä ei ole tehty Ristikytöön, Kerava haluaa pitää esillä mahdollisuutta
sijoittaa asema Kytömaalle.
Muista asioista nousi esiin viheryhteyksien ja maisemaympäristöjen huomioiminen. Kaupallisten palveluiden alueiden rajausta tullaan tutkimaan uudestaan siten, että Keravanjoen ekologinen yhteys säilyy. Keravan pohjoisosissa olevien viheryhteyksien sijainnit tullaan myös
tarkistamaan. KM-aluerajauksen tutkittavilla muutoksilla pyritään huomioimaan paremmin
mm. maisemalliset arvot.
Muistutuksissa nousivat esiin Jokivarren työpaikkarajaukset, kaupallisten palveluiden alueiden sijainti, rakentamisen ohjaaminen asemakaava-alueiden ulkopuolella sekä maisemaarvoihin liittyvät kysymykset. Ennen kaavan hyväksymiskäsittelyä kaavamääräyksiin, kaavakarttaan sekä kaavaselostukseen tullaan tekemään korjauksia muistutusten pohjalta.

YHTEENVETO KAAVAEHDOTUKSEEN TEHTÄVISTÄ KESKEISISTÄ MUUTOKSISTA
Kaavakartalle tehtävät muutokset
ttttSI
 Tutkitaan mahdollisuudet muuttaa KM-3 -aluerajausta siten, että alue rajoittuu Keravanjoen länsipuolelle.
 Tutkitaan myös, voidaanko maantien 148 eteläpuolinen KM-3 -alue osoittaa reservimerkinnällä
(KM-3/-res-2), pohjoispuolen säilyessä KM-3 -merkinnällä
 KM-alueen läpi osoitetaan etelä-pohjoissuunnassa viheryhteysmerkinnällä tai aluevarauksena
ekologinen yhteys
 KM-alueiden toteuttamisen ajoittamismääräykset
 Kercan alueen kokoojakatujen merkintöjen tarkistaminen sekä KM-alueelle johtavan kokoojakadun
merkitseminen alikuluksi
 Energiahuollonalueiden (EN) merkitseminen kaavakarttaan
 Tuusulan ja Keravan pohjoisrajan viheryhteysmerkintöjen tarkistaminen
 SM-1 -merkintöjen muuttaminen SM-merkinnöiksi
 Niinikankaan AK-3 -merkinnän muuttaminen AK-2 -merkinnäksi
 Viheralueen leventäminen TP-3-alueen ja Vantaan kaupungin välisellä raja-alueella

Kaavamääräyksiin tehtävät muutokset

 KM-määräyksiin tullaan lisäämään ELY:n ja Uudenmaan liiton esittämät tarkennukset TIVAkaupan laadusta.
 KM-alueille osoitetaan rakennusoikeuden määrän jakautuminen (KM-2, KM-3 ja KM-3/res-2).
Määräyksessä myös annetaan tonttitehokkuusvaatimukset KM-alueiden asemakaavoitukseen.
Määräykseen myös lisätään ajoitusmääräys, siten, että ensiksi on hyödynnettävä KM-2 -alueet,
ennen kuin siirrytään KM-3-alueille.
 Lisätään yleismääräys hulevesistä
 Melua koskevan yleismääräyksen tarkentaminen
 Rata-alueiden kehittämistä koskevan määräyksen lisääminen
 Asemakaava-alueiden ulkopuolisen rakentamisen yleismääräyksen täydentäminen

Kaavaselostukseen
tehtävät muutokset

ja

liitekarttoihin

 Viheraluekartan lisääminen liitekarttoihin
 Myllypuron meanderilaakson ja Savion purolaakson lisääminen selostukseen vesilain mukaisina
kohteina
 Jokivarren AP-1 -alueen kaavaselostuksen muotoilu harkittava uudestaan
 Lisätään kappale rakentamisen ohjaamisesta asemakaava-alueiden ulkopuolella.
 Kaavaselostuksen korjaaminen ja täydentäminen KM-alueen osalta
 Kaavaselostuksen täydentäminen keskustan lentomelualueen kuvauksen osalta (yhdensuuntaisten kiitoteiden jatkeiden suuntautuminen Keravan keskustan ylitse.)
 Harkitaan seudullisten vaikutusten kokoamista omaksi kappaleekseen
 Harkitaan esteettömyyden lisäämistä yleiskaavan tavoitteisiin
 Valtakunnallisesti arvokkaiden kulttuuriympäristöjen ja maakunnallisesti arvokkaiden kulttuuriympäristöjen esittäminen erikseen liitekartalla
 Tutkitaan mahdollisuudet laatia uusi liitekartta alueiden toteuttamisjärjestyksestä
 Tie- ja raideliikennemelu erillisinä liitekarttoina
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ELISA OYJ

Elisa Oyj ilmoittaa, ettei sillä lausuttavaa Keravan yleiskaavan 2035 luonnokseen.

VASTINE

Lausunto ei edellytä toimenpiteitä
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ELY-KESKUS

Keravan kaupunki on pyytänyt Keravan yleiskaavaehdotuksesta 2035 (YK6) Uudenmaan
ELY-keskuksen lausuntoa 20.5.2016 mennessä. Uudenmaan ELY-keskus on saanut lausunnolleen lisäaikaa 31.5.2016 asti. Uudenmaan ELY-keskus lausui kaavasta edellisen kerran 29.4.2016 sen luonnosvaiheessa.
Yleiskaavaehdotuksen lausuntoaineisto on kattava ja helppolukuinen.
Kaavaselostuksessa on kuvattu onnistuneesti eri pääkäyttötarkoituksien muutoskohteet ja
liitekartat tukevat hyvin muutosten seuraamista. Kaavamääräyksissä esitettyä poikkileikkausvuoden perustelut eivät käy ilmi kaava-asiakirjoissa.
Rakennettu kulttuuriympäristö
Yleiskaavaehdotuksessa esitetyt suojelumääräykset ovat asianmukaiset ja ELY-keskuksen
esittämät tarkennukset on huomioitu. ELY-keskus korostaa jatkosuunnittelun merkitystä kulttuuriympäristöjen ja rakennussuojeluarvojen huomioimisessa erityisesti Keravan vankilan ja
Keravanjoen maisema-alueilla.
Pilaantuneet maat
Pilaantuneet maa-alueet on selitetty ja huomioitu kaavaselostuksen liitteissä. Osa liiteaineistossa esitetyistä kohteista on sellaisia, jotka on jo kunnostettu. Kunnostetuissa kohteissa ei
ole maankäytöllisiä rajoitteita.
Kaupan ratkaisu
Kaavamääräystä on tarkennettava esim. seuraavaksi: "KM korttelialueelle saa sijoittaa merkitykseltään seudullista vähittäiskauppaa, joka kaupan laatu huomioon ottaen voi perustellusta
syystä sijoittua keskusta-alueiden ulkopuolelle kuten auto-, rauta-, huonekalu-, puutarha- ja
maatalouskauppaa. Lisäksi korttelialueella voi sijoittaa osoitetun rakennusoikeuden puitteissa muuta erikoiskauppaa, mikäli kauppa vaatii paljon tilaa, ei kilpaile keskustaan sijoittuvan
kaupan kanssa ja jossa asiointitiheys on pieni." Tällöin määräys mahdollistaisi sen, että myös
muut kuin kaavamääräyksessä luetellut kaupan lajit tulisivat kyseeseen, mikäli sijoittumisedellytykset täyttyvät.
Yleiskaavassa tulee määritellä, miten rakennusoikeus jakautuu KM-2 ja KM-3 alueiden kesken. Kaupan ratkaisun kannalta yleiskaava on oikea suunnittelutaso kokonaisuuden suunnitteluun. Ratkaisua ei voi jättää jatkosuunnitteluun (osayleiskaavat, asemakaavat). Yleiskaavaehdotuksessa on esitetty 2. vaihemaakuntakaavasta poikkeava vähittäiskaupan suuryksikkö moottoritien itäpuolelle. Vaikka merkitykseltään seudullisen vähittäiskaupan suuryksikön
kohdemerkinnän laajuus on ratkaistavissa yleiskaava 2035:n puitteissa alueen eritys ominaisuudet huomioiden. tulee maakuntakaavan kaupan ratkaisun ja yleiskaavassa esitetyn ratkaisun (mitoitus, ajoitus) vastata toisiaan. Yleiskaavassa KM-3 alueelle on esitetty suhteellisen laaja pinta-ala, jonka tehokkuus vaikuttaa väljältä maakuntakaavan tavoitteisiin nähden.
Kaupan ratkaisussa uudet KM-3 alueet sijoittuvat miltei kokonaisuudessaan tulva-alueelle.
Uudenmaan ELY-keskus katsoo, että Uudenmaan maakuntakaavassa esitetty pohjois-etelä suunnassa jokilaaksossa kulkevaa ekologista yhteyttä ei ole huomioitu riittävästi KM-3 2

alueiden kohdalla, vaikka yleiskaavan yleispiirteisyyskin huomioitaisiin. Uudenmaan maakuntakaavan ohjausvaikutus ja alueen erityispiirteet tulee näkyä yleiskaavaratkaisussa.
Alueen maankäytön jatkosuunnittelussa tulee ottaa huomioon mahdollisten rakentamisen
aiheuttamien teknisten ratkaisujen vaikutukset joen tulvakäyttäytymiseen. Lisäksi maakuntakaavassa esitetyn ekologisen yhteyden turvaaminen tulee välittyä yleiskaavaratkaisuun.
Maakuntakaavassa on ajoitusmääräys, jonka mukaan vähittäiskauppaa ei saa toteuttaa ennen ympäröivien taajamatoimintojen ja työpaikka-alueiden toteutumista. Maakuntakaavan
ohjausvaikutus huomioiden yleiskaavaan tulee lisätä ajoitusmääräys.
Kaavaselostuksen sivulla 54 on virheellisesti todettu maakuntakaavan määräysten mahdollistavan enintään 2000 k-m2 suuruisen päivittäistavarakaupan. Määräysten mukaan maakuntakaava mahdollistaa sijoittaa palveluverkkoselvitysten perusteella paikallista vähittäiskauppaa suuryksikköalueelle. Seudullisuuden rajat ovat Keravalla muun kuin TIVA kaupan osalta
5000 k-m2 ja päivittäistavarakaupan osalta 2000 k-m2. Myös alue voi muodostaa vähittäiskaupan suuryksikön
Melun huomioiminen kaavaratkaisussa
Yleiskaavatyössä on käsitelty tie-, katu- ja rautatiemelua, lentomelua ja rautatietärinää. Kaavaselostuksesta ei käy suoraan ilmi, onko kaupungin alueella melua aiheuttavaa teollisuutta
tai onko tarkoitus osoittaa sellaista. Kaavaselostuksessa esitetään, että jatkosuunnittelun
yhteydessä on suositeltavaa osoittaa ympäristöä häiritseviä työpaikkatoimintoja kauemmas
asumisen alueista. Kaavamerkinnöillä ei ole osoitettu ympäristö- haittoja aiheuttavan toiminnan alueita.
Kaavaselostuksessa on käsitelty lentomelua ja kaavakarttaan on merkitty Finavian uusimman, vuodelle 2025 ulottuvan ennusteen mukaiset LDEN 55–60 dB -melualueet. Selostuksesta voi saada sen kuvan, että lentomelua esiintyy vain lentomelumerkinnällä osoitetulla
alueella. Vuoden 2014 toteutuneessa tilanteessa yli LDEN 55 dB-alue ulottuu vuoden 2025
ennustetta laajemmalle alueelle Ahjon kaupunginosaan (kiitoteiden jatkeet). Uudenmaan
ELY-keskus katsoo, että lentomelun esiintyminen kiitoteiden jatkeilla koko Keravan alueella
on tuotava selvästi esille kaavaselostuksessa.
Kaavaselostuksen mukaan yleiskaavassa uusia asuinalueita on osoitettu Ylikeravalle, Kytömaalle ja Kaskelaan, jotka ovat jo nykytilanteessa osin ohjearvot ylittävällä tie- ja rautatiemeluvyöhykkeellä. Kaavaselostuksen mukaan näille alueille uutta asutusta suunniteltaessa on
huolehdittava riittävästä meluntorjunnasta ja meluntorjunta suunnitellaan yksityiskohtaisemmassa kaavoituksessa. Uudenmaan ELY-keskus huomauttaa, että näilläkin alueilla valtioneuvoston päätöksen ohjearvojen tulee toteutua ja näkyä kaavamääräyksissä. Kaskelan alueella on sekä tiemelua että laskeutuvien lentokoneiden melu. Uusien alueiden osalta Uudenmaan ELY- keskus huomauttaa, että valtioneuvoston päätöksen meluohjearvot on saavutettava piha-alueillakin. Yleiskaavaehdotuksessa tämä näyttäisi koskevan Saviolla olevaa
uutta AK-aluetta.
Meluntorjuntaan ja turvallisuuteen liittyvää yleismääräystä tulee tarkentaa siten, että valtioneuvoston päätöksen arvoihin on päästävä (määräyksessä pyrittävä).
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Siton 2014 laatiman tärinäkartoituksen tuloksena on todettu, että raideliikenteestä asukkaita
häiritsevä vaikutusalue ulottuu noin 40–200 metrin etäisyydelle. Kilpilahden radalla vaikutusalue on noin 80–500 metriä. Yleiskaavaan on selvityksestä poiketen merkitty etäisyydeksi
100 metriä. Selvityksestä poikkeavaa ratkaisua on avattava kaavaselostuksessa. Samassa
määräyksessä on seuraavaa. "Virkistyskäytössä olevan alueen meluvyöhykkeelle ulottuvaa
reuna-aluetta voi käsitellä suojaviheralueena." Määräyksestä ei käy yksiselitteisesti ilmi, tarkoitetaanko tällä vain rautatien varteen sijoittuvia virkistysalueita vai koskeeko sama määräys
myös tie-ja katualueita. Mikäli virkistysalueilla ei saavuteta valtioneuvoston päätöksen mukaisia melutason ohjearvoja, alue olisi merkittävä esim. suoja-alueeksi yleiskaavan yleispiirteisyys huomioiden.
Liikennejärjestelmä
Yleiskaavan ehdotusvaiheessa on laadittu jo aiemmin tehtyä Keravan liikennejärjestelmäsuunnitelmaa täydentävä selvitys maantien 140 uusista maankäyttöliittymistä. Selvitys sisältää ehdotuksen Lahdentien (seututie 140) tulevien maankäyttöliittymien määrästä ja sijoittumisesta.
Selvitys antaa pohjaa Lahdentien liittymäjärjestelyjen suunnittelulle. Uudenmaan ELY-keskus
esittää, että ELY-keskus ja Keravan kaupunki käynnistävät yhteistyössä aluevaraussuunnitelman laadinnan Lahdentielle. Aluevaraussuunnitelmassa voidaan suunnitella yleispiirteisellä tasolla Lahdentien tulevat liikenneratkaisut ja niiden vaatimat tilavaraukset, ja varmistua
siitä, minkälaisin ratkaisuin Lahdentietä voidaan tulevaisuudessa kehittää. Esimerkiksi Kaskelan liittymän parantamistoimet ovat vielä ratkaisematta ja edellyttävät yhteistä suunnittelua
kaupungin ja ELY-keskuksen kesken.
Kercan uuden eritasoliittymän varaus Lahden moottoritielle (valtatie 4) on poistettu kaavakartalta luonnosvaiheen jälkeen. Eritasoliittymävarauksen kohdalle moottoritielle johtaa kuitenkin
yhdystie/kokoojakatu. Moottoritielle ei voi sijoittaa tasoliittymiä, joten yhdystie/kokoojakatu
tulee joko poistaa kaavakartalla tai osoittaa kaavamerkinnöin, että kyseessä on moottoritien
alikulku eikä liittymä. Tämän kohdan pohjoispuolella on kaavakartalle lisätty ehdotusvaiheessa yhdystie/kokoojakatu Alikeravantieltä moottoritien itäpuolella sijaitsevalle Lahdentielle.
Tämä yhteys on toteutuessaan alikulku. Kaavakarttaa tulee täsmentää niin, että siitä käy
selkeästi ilmi, kumpaan kohtaan Lahden moottoritien alittava ajoneuvoliikenteen alikulku on
tarkoitus sijoittaa ja poistettava tarpeeton moottoritielle johtava yhdystie/kokoojakatu kaavakartalta.
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VASTINE
Kaavaselostukseen tullaan lisäämään osio rakentamisen ohjaamisesta asemakaavaalueiden ulkopuolella. Samassa yhteydessä avataan myös Keravalla noudatetun poikkileikkausvuoden perusteluita.
Kauppa
KM-alueiden kaavamääräystä tullaan tarkentamaan ELY:n esittämällä tavalla.
KM-2- ja KM-3 -alueille tullaan osoittamaan rakennusoikeuden määrän jakautuminen. Tämän
lisäksi tullaan tutkimaan mahdollisuudet osoittaa mt 148 eteläpuolinen KM-3 -alue reservialueeksi (KM-3/res-2). Myös reservialue tullaan mitoittamaan. Kaavamääräyksessä esitetään
myös ajoitusmääräys alueiden toteuttamiselle. Vaiheistuksen avulla vastataan maakuntakaavan ajoitusmääräykseen.
Tässä suunnitteluvaiheessa KM-3 -alueen rajaus on haastavaa rajata tarkemmaksi. Alueen
rakentamisolosuhteet ovat haastavat ja ne on tutkittava asemakaavoituksen yhteydessä perusteellisesti. Ennen hyväksymiskäsittelyä lisättävän reservimerkinnän avulla turvataan riittävä suunnittelualue kaupallisille palveluille.
Alueen jatkosuunnittelun yhteydessä rakentamisalue tulee tarkentumaan selvitysten pohjalta.
KM-3 -alueen yleiskaavamääräyksessä tullaan esittämään tonttitehokkuusvaatimuksia kaupallisten palveluiden toteuttamiselle. Määräyksen avulla turvataan se, että alueen mitoitus
tulee asemakaavavaiheessa olemaan maakuntakaavan mukainen.
KM-3 -alueelle sijoittuva ekologinen yhteys tullaan lisäämään kartalle joko viheryhteysnuolella tai viheraluevarauksena.
Kaavaselostuksessa olevat virheelliset tiedot tullaan korjaamaan oikeiksi KM-alueiden osalta.
Melu
Kaavamääräystä ja -selostusta tullaan täydentämään yllä esitetyllä tavalla. Melun yleismääräystä tullaan tarkentamaan siten, että määräyksestä käy selvästi ilmi, että valtioneuvoston
meluarvoihin on päästävä.
Liikenne
Keravan kaupunki on kiinnostunut käynnistämään ELY:n kanssa yhteistyössä aluevaraussuunnitelman laatimisen Lahdentielle.
Kercan eritasoliittymään liittyviä liikennejärjestelyitä tullaan tarkentamaan ennen kaavan hyväksymiskäsittelyä.
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FINAVIA
Keravan kaupunki on pyytänyt Finavia Oyj:|tä lausuntoa Keravan yleiskaavan 2035 ehdotuksesta 20.5.2016 mennessä. Finavia Oyj toteaa lausuntonaan seuraavaa. Finavian lausunnossa Keravan yleiskaavan 2035 luonnoksesta vaadittu Ientomeluennusteen 2025 Lden 55
dB -käyrän esittäminen kaavakartalla on sisällytetty kaavaehdotukseen, mikä on otettava
myös ohjeeksi maankäyttöä suunniteltaessa.
Finavian mielestä lentoliikenteen ja lentokonemelun vaikutusten kuvaamiseksi kaavaselostuksessa tulisi selkeästi kuvata Helsinki-Vantaan lentoaseman kiitoteiden sijainti ja yhdensuuntaisten kiitoteiden jatkeiden suuntautuminen Keravan keskustan ylitse. SeIostusta tulisi
laajentaa tekstillä, joka kuvaa lentoliikenteen esiintymistä Keravan alueella, esimerkiksi sitä,
että keskustan ylittäviä Iaskeutuvia lentoja esiintyy etelä-länsituulilla, erityisesti iltapäivisin
liikenteen ollessa vilkkaimmillaan ja että Ientoon lähteviä koneita esiintyy pohjois-itätuulilla.
Kaavaehdotuksen mukainen maankäytön muutos lentomelualueella Lden >55 dB Keravan
Iänsirajalla olevassa alueessa AP-kaavamerkinnästä AK-3-kaavamerkintään lisäisi selvästi
melualueelle asukkaita, mikä ei ole perusteltua terveellisen ja viihtyisän elinympäristön suunnittelemiseksi. Tämän kaavakohteen vieressä Tuusulan puolella Rykmentinpuiston osayleiskaavaa koskevassa päätöksessä korkeimman hallinto-oikeuden päätöksellä jäi voimaan Ympäristöministeriön päätös olla vahvistamatta ns. uuden verhokäyrän Lden >55 dB alueelta
asuinkäyttöön osoitettujen alueiden käyttötarkoitus. Edelliseen perustuen Finavian mielestä
po. kaavamerkintää ei pidä muuttaa voimassa olevan yleiskaavan AP- merkinnästä AK- merkinnäksi. Muustakin lentokonemelualueella asukasmääriä Iisäävästä maankäytön kehittämisetä tulisi luopua.
Kaavamerkinnöillä on osoitettu meluntorjuntatarvetta teiden ja ratojen varsiin. Finavia pitää
tärkeänä, että Kerava määrittää vähintään uuden verhokäyrän (Lden > 55 dB) mukaiselle
lentokonemelualueelle rakennusten ääneneristysvaatimukset esimerkiksi Vantaan kaupungin
käyttämällä tavalla. Vantaalla vaatimukset on ulotettu koskemaan myös Lden > 50 dB aluetta. Myös ulkona oleskelualueiden suunnittelua, rakennusten sijoittelua ja rakenneratkaisuja
ohjaavilla määräyksillä voidaan vaikuttaa asuinalueiden viihtyisyyteen.
Melualueiden lisäksi Finavia yleisesti suosittelee suojavyöhykettä melulle herkkien maankäyttömuotojen sijoittamiselle, jotta mahdollisilta viihtyvyyshaitoilta vältyttäisiin.
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VASTINE
Valtakunnalliset alueidenkäyttötavoitteet ovat lentoliikenteen toimintaedellytysten turvaamisen osalta ristiriidassa eheytyvän yhdyskuntarakenteen kehittämisen kanssa. Keravan yleiskaavassa on pyritty yhteensovittamaan lentoliikenteen toimintaedellykset asemanseutujen
täydennysrakentamisen kanssa. Keravan yleiskaavassa ei ole osoitettu uusia asemakaavoitettavia alueita lentomelualueelle, vaan ne ovat yhdyskuntarakennetta tukevaa täydennysrakentamista, jotka ovat jo nykytilassa asemakaavoitettuja. Lentomelualueet on siis huomioitu
riittävällä tavalla Keravan maankäytön suunnittelussa.
Yleiskaava on strateginen maankäytönsuunnitelma, jossa esitetään yleispiirteisesti käyttötarkoituksia eri maa-alueille. Meluntorjunnassa keskeisessä asemassa on asemakaavavaihe,
jossa voidaan antaa tarkempia määräyksiä rakenteellisesta meluntorjunnasta. Lentomelun
torjuntaa ohjataan yleiskaavassa melua koskevien määräysten avulla.
Keravan yleiskaavassa on laadittu suuntaa-antavat mitoitukset aluekohtaisesti. Niinikankaan
alueelle on mahdollistettu asuntoja noin 900 asukkaalle. Alueen todellinen rakentamisen
määrä määritellään tulevan asemakaavasuunnittelun yhteydessä, jolloin tutkitaan, mikä on
tarkoituksenmukainen mitoitus alueelle niin kuntataloudellisesti tarkastellen kuin terveellisen
ja turvallisen elinympäristön näkökulmasta.
Keravan länsipuolelle sijoittuvalle Niinikankaan alueelle on Keravan yleiskaavassa (YK6)
osoitettu AK-3 -merkintä, joka tulee muuttamaan alueen pääkäyttötarkoituksen kerrostalovaltaiseksi. Niinikankaan nykyinen asemakaava mahdollistaa kaava-alueelle noin 350 asukasta.
Mikäli yleiskaavamuutoksen myötä alueelle mahdollistettaisiin kerrostalorakentaminen yleiskaavan mukaisen maksimin mukaan (900 asukasta), niin asukkaiden määrä lisääntyisi alueella noin 550 asukkaalla.
Elinympäristön terveellisyyttä ja turvallisuutta voidaan arvioida niin määrällisillä kuin laadullisilla mittareilla. Lentomelualueelle on mahdollista sijoittaa vähäisissä määrin yhdyskuntarakenteeseen tukeutuvaa täydennysrakentamista. Ensisijaisesti täydennysrakentamisen rakentamisen määrää arvioidaan suhteessa aluetta ympäröivään nykyiseen yhdyskuntarakenteeseen.
Määrällisesti arvioiden asukasluku ei tule lisääntymään kaavan vaikutusalueella merkittävästi. Niinikankaan lähiympäristö on nykytilassa tiiviisti rakennettua kaupunkiympäristöä. Niinikankaan lähiympäristössä (1 kilometrin säde) asuu nykytilassa noin 3500 asukasta. Mikäli
Niinikankaan lisärakentaminen toteutettaisiin (550 asukasta), niin väestö tulisi lisääntymään
alueella noin 15 %. Vuonna 2015 Keravan Visatien asemakaavan yhteydessä vähäiseksi
täydennysrakentamiseksi arvioitiin 80 kerrostaloasuntoa lentomelualueella. Asemakaavaalueella muutos lisäsi asukkaita alueella noin 200. Suhteessa Visatien lähiympäristöön (1
kilometrin säde = 2000 asukasta) asukasluku lisääntyi 10 %. Asukasluvun suhteellinen lisääntyminen Visatiellä on hyvin samankaltainen kuin Niinikankaan alueella.
Kun elinympäristön terveellisyyttä ja turvallisuutta tarkastellaan laadullisilla mittareilla, tulee
asumismuodon arviointi keskeiseksi kysymykseksi. Pientaloalueilla melun torjunta on huomattavasti haastavampaa kuin kerrostalovaltaisilla alueilla. Pientaloalueilla vietetään enemmän aikaa piha-alueilla kuin kerrostalovaltaisilla alueilla. Kerrostalorakentaminen myös mahdollistaa asuntojen rakentamisen äänieristykseltään laadukkaammiksi. Pelkästään tavanomainen kerrostalon äänieristys (30 dB) riittää torjumaan haitallisen melun asuntojen sisäti7

loista. Lisäksi kerrostaloalueella ei vapaa-ajankäyttö painotu piha-alueilla oleskeluun, vaan
asukkaat viettävät aikaa esimerkiksi parvekkeilla. Kerrostaloasumisessa parvekkeet voidaan
lasittaa siten, että meluarvoja pystytään laskemaan noin 10 desibelillä. Tämä on merkittävä
etu verrattuna pientaloalueeseen, jossa ei ole tehokkaita keinoja lentomelun torjumiseen piha-alueilla. Keravan kaupunki näkeekin, että alueelle soveltuu paremmin kerrostalorakentaminen kuin erillispientalot taikka rivitalot. Alueen käyttötarkoituksen muutos edistää terveellisen, turvallisen ja viihtyisän elinympäristön toteutumista alueella.
Huomionarvoista myös on, että Niinikankaan täydennysrakentaminen ei vertaudu suoraan
Tuusulan Rykmentinpuiston alueeseen. Niinikankaan ympäristö on jo nykytilanteessa asemakaavoitettu asuinkäyttöön. Kyse ei ole siis uuden asuinalueen suunnittelusta, vaan yhdyskuntarakenteeseen tukeutuvasta täydennysrakentamisesta. Rykmentinpuistosta korkeimman
hallinto-oikeuden päätöksellä kumotut alueet olivat ennestään asemakaavoittamattomia uusia asuinalueita.
Niinikankaalle osoitettua kaavamerkintää (uusi alue) tullaan tarkastelemaan uudestaan ennen yleiskaavan hyväksymiskäsittelyä. AK-2-merkintä (kehitettävä alue) kuvaisi alueen käyttötarkoituksen muutosta paremmin kuin AK-3-merkintä, koska kyse ei ole ensi kertaa asemakaavoitettavasta alueesta.
Keravan yleiskaavan selostusosaa tullaan täydentämään tekstillä, jossa kuvataan HelsinkiVantaan lentoaseman kiitoteiden sijainti ja yhdensuuntaisten kiitoteiden jatkeiden suuntautuminen Keravan keskustan ylitse.
Ennen yleiskaavan hyväksymiskäsittelyä tullaan vielä tutkimaan, mitkä ovat tarkoituksenmukaiset äänieristysvaatimukset lentomeluvyöhykkeellä sijaitseville rakennuksille. Samalla tarkastellaan, onko tarvetta määritellä suojavyöhykkeitä herkille maankäyttömuodoille.
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FINGRID

Kaava-alueella ei ole Fingrid Oyj:n voimajohtoja eikä muita toimintoja. Fingridillä ei ole siten
tarvetta ottaa kantaa kaavan sisältöön. Muiden kuin Fingridin omistamien voimajohtojen osalta teidän tulee pyytää erillinen lausunto voimajohtojen omistajalta.

VASTINE
Lausunto ei aiheuta toimenpiteitä.
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HSL

Kaavaehdotuksen tavoitteet ja Kerava osana seudullista suunnittelua
Kerava sijaitsee Helsingin seudulla keskeisesti hyvien joukkoliikenneyhteyksien varrella.
Maankäytön kehittäminen Keravalla joukkoliikenteen runkoverkkoon tukeutuen on kannatettavaa ja tukee seudun MAL -tavoitteiden toteutumista. Yleiskaavan tavoitteet tasapainoisesta, taloudellisesta ja ympäristöä säästävästä yhdyskuntarakenteesta sekä kävelyn ja pyöräilyn Iisäämisestä ovat erittäin kannatettavia ja yhtenevät HLJ 2015 linjausten kanssa. HSL
toteaa, että nykyrakenteeseen tukeutuminen ja keskusta-alueen laajentaminen parantavat
kestävän liikkumisen toimintaedellytyksiä ja kilpailukykyä.
Yleiskaavaprosessin aikana on valmistunut seudun maankäyttösuunnitelma sekä Helsingin
seudun liikennejärjestelmäsuunnitelma HLJ 2015. HSL:n hallitus teki HLJ 2015 liikennejärjestelmäpäätöksen 3.3.2015.
Kaavaehdotuksen maankäyttö
HSL pitää hyvänä, että Keravan aseman ympäristöä, erittäin hyvän saavutettavuuden seutua
kehitetään, ja laajeneminen osoitetaan nykyisen keskustan yhteyteen. Keravan keskusta ja
Kalevan alue tulevat mahdollistamaan myös tulevaisuudessa hyvin kestävien kulkutapojen
käytön.
Uusia asukkaita tulee kaavaehdotuksen mukaan etenkin Keravan keskustan tuntumaan sekä
muualle raideliikenteen vaikutusalueen piiriin, mikä on seudun yhteisen näkemyksen mukaista. HSL on kuitenkin huolissaan etäällä asemista sijaitsevista yleiskaavan asuin- ja työpaikka-alueista. Nykyisen kaltaisen junaliikenteen avulla Kytömaan ja Kaskelan kasvavien alueiden palveleminen joukkoliikenteellä kustannustehokkaasti on haastavaa. Alueiden kehittämisessä tuleekin ottaa huomioon bussien Iiityntäyhteyksien kehittämisen mahdollisuudet ja
kustannukset. Yleiskaavaa varten laaditussa Keravan liikennejärjestelmäsuunnitelmassa
2035 esitetty joukkoliikenteen palvelutaso kasvattaa HSL:n arvion mukaisesti operointikustannuksia noin 1,25 miljoonaa euroa nykyisiä vuosikustannuksia suuremmiksi. Nykyinen
joukkoliikennelinjasto Keravalla palvelee hyvin Iiityntäyhteyksiä etenkin Ahjon ja Sorsakorven
alueilta.
Liikenneviraston 2015 tilaamassa lähijunaliikenteen seisakkeita tutkineessa selvityksessä
nostettiin esiin Kytömaan alueen kehittäminen Ristikydön seisakkeeseen tukeutuvana. Ratateknisissä tarkasteluissa Kytömaan seisakkeen sijoittaminen maankäytön kannalta optimaalisesti todettiin haasteelliseksi. Sekä Kytömaan että Ristikydön seisakkeiden toteuttaminen
tekisi myös Iähijunien asemavälistä hyvin lyhyen. Kytömaan alueen tukeutumista Ristikydön
seisakkeeseen tulee jatkosuunnittelussa pitää esillä sekä tehdä tältä osin yhteistyötä Järvenpään kanssa.
Lahden moottoritien ja Keravantien risteyksen tuntumaan suunniteltu kaupallisten palvelujen
alue on haasteellinen Iiikennejärjestelmän toimivuuden kannalta. Kaavan uusien maankäyttöalueiden Iiikenteellisessä selvityksessä tunnistetaan, että jos uusille maankäyttöalueille
sijoittuu paljon autoliikennettä aiheuttavaa kaupallista toimintaa, on riskinä, että liikenteen
välityskyvyssä syntyy ongelmia maanteiden 140ja 148 Iiikennevaloliittymissä. Huolimatta
liittymään nyt tehtävistä parannuksista, sen liikenteen välityskyky on ruuhka-aikoina hyvin
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rajallinen. Eteläinen kaupallisten palvelujen alue voi aiheuttaa jopa 25–60 % kasvun Vanhan
Lahdentien liikenteeseen. Joukkoliikenne ei nykyisin palvele aluetta, eikä kaupallisten palveluiden alue synnytä riittävästi volyymiä jotta joukkoliikennettä kannattaisi vain siihen perustuen kehittää. Myös alueen työntekijöiden saavutettavuus jäisi heikoksi. Suunnittelussa tulee
huomioida myös Sipoon suunnan kasvava logistiikkaliikenne. HSL ei kannata suunnitellun
alueen kaavoittamista kaupallisille palveluille esitetyssä laajuudessa.
Lahden moottoritien itäpuolelle suunnitellut työpaikka-alueet eivät myöskään ole joukkoliikennepalvelun piirissä, vaan tukeutuisivat henkilöautoliikenteeseen. HSL kannattaa tilaa vievien työpaikka-alueiden siirtämistä laajennettavalta keskustan alueelta, mutta toivoo että
olemassa olevat työpaikka- ja logistiikka-alueet (esimerkiksi Kerca) hyödynnetään täysimääräisesti ennen uusien, joukkoliikenteen kannalta haastavien alueiden käyttöönottoa.
Sujuvan joukkoliikenteen mahdollistava katuverkko ja varikkotarve
Sekä Kaskelassa että Yli-Keravalla uusien asuinalueiden sujuviin uusiin katuyhteyksiin tulee
tarkemmassa suunnittelussa kiinnittää erityistä huomiota. Kestävien kulkutapojen houkuttelevuuteen voidaan vaikuttaa etenkin katuverkolla, joka mahdollistaa nopeat ja suorat yhteydet kävellen, pyöräillen ja joukkoliikenteellä. Varikot ovat keskeinen osa ylikunnallista joukkoliikennejärjestelmää ja niitä tulee kehittää tarkoituksenmukaisissa sijainneissa sekä tehdä
niille riittävät tilavaraukset. Keravan tulee huomioida juna- ja bussivarikkojen tarpeet kaavoituksessa, jotta joukkoliikennettä voidaan järjestää kustannustehokkaasti. Junavarikon tulee
olla lähellä Keravan asemaa ja riittävän suuri, jotta junaliikenteen operointi voidaan tehokkaasti järjestää sen kautta. Bussivarikon tulisi sijaita junavarikon yhteydessä. Lisäksi siirtoajojen lyhentymisellä torjutaan liikenteen ympäristöhaittoja.
HLJ 2015 suunnitelman yhteydessä tehdyssä varikkoselvityksessä selvitettiin Helsingin seudun tulevaisuuden varikkotarpeita, ja Kerava nähtiin siinä keskeisenä alueena. Tiheä 10 minuutin vuorovälillä Iiikennöitävä kaupunkirataliikenne tulee todennäköisesti hyvin pitkään
päättymään pohjoissuunnalla Keravalle. Pääradan junavarikon sijainti Keravalla olisi em.
syystä sijoitukseltaan soveliain, koska sieltä liikenteen aloitus ja lopetus on pitkien junaryhmien osalta taloudellisinta hoitaa. Yksistään Keravan varikon liikennöintikustannussäästöksi
on arvioitu noin 1,3–1,4 miljoonaa euroa/vuosi siirtoajokustannusten vähennyttyä. Keravan
junavarikon tarvetta, laajuutta ja paikkaa on tarkasteltava tarkemmin jatkosuunnittelussa.
Satelliittivarikon nähdään vähentävän siirtoajoja, tukevan junaliikenteen kilpailuttamista ja
mahdollistavan lähijunaliikenteen lisääntymisen tulevaisuudessa. Jäspilän alue on sopivan
lähellä Keravan asemaa, riittävän suuri ja muodoltaan sopiva jotta varikon raiteet voisivat olla
yhdensuuntaisia pääradan kanssa. Alue on myös Ientomelualuetta tällä hetkellä ja tulevaisuudessa.
Keravalla ei nykyisin ole linja-autovarikkoa, joten alueen liikenne hoidetaan pääosin Vantaan
puolelta Tuupakan ja Hakunilan varikolta. Hakunilan varikko kuitenkin poistuu alueen maankäytön kehittymisen myötä, ja tilalle tulee varikko Vantaan Ojankoon. Tuupakan ja Ojangon
varikot ovat yli 30 minuutin ajomatkan päässä Keravalta, joten siirtoajokustannukset muodostuvat hyvin suuriksi. Jo nykytilanteessa lisäkustannuksia syntyy noin 120 000 euroa vuodessa verrattuna tilanteeseen, että varikko sijaitsisi Keravan kaupungin alueella.
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Liityntäpysäköinti ja pyöräilyverkko
Yleiskaavatyössä on tunnistettu, että Keravan lyhyet etäisyydet huomioiden liityntäliikenteessä kannattaa ensisijaisesti keskittyä sujuvien bussiliityntäyhteyksien ja polkupyörien pysäköintipaikkojen kehittämiseen.
HSL pitää näiden liityntäkulkutapojen priorisointia erittäin kannatettavana. Lisäksi autojen
liityntäpysäköinnin järjestämisessä on tärkeää, että auton voi jättää parkkiin mahdollisimman
lähellä lähtöpaikkaa ja kulkea pidemmän matkan joukkoliikenteellä. Tästä näkökulmasta Keravalla on tärkeä rooli myös autoliitynnän osalta. Jotta liityntäpysäköintiä toteutuu vaikutusten
kannalta otollisimpiin sijainteihin, on tärkeää että rakennuskustannuksiin osallistuvat kaikki
liityntäpysäköinnistä hyötyvät. HSL:n vetämässä liityntäpysäköinnin kustannus- ja vastuujakopilotissa kehitettiin syksyn 2015 aikana HLJ 2015 mukaista kustannusjakoa sovellettavaksi
seudulla yksittäisissä hankkeissa. On tärkeää, että seuraavaksi hyötyjä maksaa periaatteeseen perustuva kustannusjakomalli saadaan käyttöön. Liityntäpysäköinnin toimenpideohjelma päivitetään vuoden 2016 aikana HSL:n vetämässä selvityksessä. Helsingin
seudun pääpyöräilyverkon määrittelyssä (PÄÄVE) Kerava toimii pyöräilyverkon solmukohtana ja muodostaa yhdessä Järvenpään ja Tuusulan kanssa seudullisen pääpyöräilyverkon
tihentymän. Pääpyöräilyverkon suunnittelussa ja toteuttamisessa tulee tehdä seudullista yhteistyötä laadukkaan ja yhtenäisen seudullisen verkon kehittämiseksi. Pyöräilyn laatureitti
Keravalta etelään on tunnistettu HLJ 2015 työn yhteydessä pyöräilyn kilpailukyvyn kannalta
keskeiseksi kehitettäväksi yhteydeksi seudulla. Katuverkkoa kehitettäessä tulee kiinnittää
erityistä huomiota pyöräily-yhteyksiin asemille. Merkitsemällä keskeiset laadukkaat pyöräilyyhteydet kaavakarttaan jo yleiskaavatasolla voidaan merkittävästi edistää niiden toteutumista
tarkoituksenmukaisesti ja yhteneväisenä. Pääpyöräilyverkon seudullisia kehittämistarpeita
selvitetään HSL:n selvityksessä vuoden 2016 aikana.
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VASTINE
Ylikeravan ja Kaskelan uusilta alueilta on enimmillään noin kolme kilometriä keskustaan. Keravan mittakaavassa alueet sijaitsevat suhteellisen kaukana keskusta-alueelta, mutta yleisesti ajatellen alueet ovat hyvin kevyenliikenteen tavoitettavissa. Keravan kaupunki on osallistunut HSY:n, HSL:n, Uudenmaan liiton ja Uudenmaan kuntien järjestämään Elias – Elinvoimaa asemanseuduille -projektiin. Projektissa tehtyjen paikkatietotarkasteluiden pohjalta
on nähtävissä, että kaikki tulevaisuudessa asemakaavoitettavat alueet tulevat sijaitsemaan
15 minuutin polkupyörävyöhykkeen sisäpuolella. Keravan osalta vyöhykkeiden keskipisteinä
olivat Savion ja Keravan asemat.

Kaskelan ja Ylikeravan asuinalueiden jatkosuunnittelun yhteydessä tullaan huolehtimaan
joukkoliikenteen järjestämisestä esimerkiksi bussien liityntäyhteyksien kehittämisellä. Ylikeravan alueella asemakaavoitus on aloitettava eteläosista siten, että uudet asuntoalueet ovat
liitoksissa uuteen keskusta-alueeseen (C-3) sekä muuhun olemassa olevaan kaupunkirakenteeseen, jolloin myös joukkoliikenteen järjestäminen alueelle helpottuu.
Ristikydön osalta viitataan Tuusulan kunnan lausunnosta annettuun vastineeseen.
Keravalle on osoitettu Uudenmaan maakuntakaavassa yhteensä 75 000 k–m2 kaupallisia
palveluita, joista on jo toteutettu noin 26 000 k–m2. Toteutettavaksi määräksi jää 49 000 k–
m2. Keravan yleiskaava toteuttaa Uudenmaan maakuntakaavaa. Kaupallisten palveluiden
alue on yleiskaavassa merkitty laajempana kuin se toteutuessaan tulee olemaan. Tämä johtuu alueen haastavista suunnitteluolosuhteista (tulva-alue, maisema-alue, muinaisjäännökset). Näin ollen liikenteenkasvu ei tule olemaan niin suurta kuin HSL ennakoi. Lisäksi moottoritien länsipuolelta ei ole tarkoitus ohjata merkittävää määrää liikennettä kaupallisten palve13

luiden alueelle. Alueelle sijoitettava kauppa on tilaa vaativaa erikoiskauppaa, jonka asiointitiheys on pieni.
Asemakaavoituksen yhteydessä alueen rakentamisolosuhteet tulee tutkia ja todellinen rakentamisalue rajata uudelleen. Ennen yleiskaavan hyväksymiskäsittelyä kaupallisten palveluiden
alueen kaavamääräyksiä ja aluevarauksen rajausta tullaan tarkentamaan.
Uusien työpaikka-alueiden käyttöönottoon liittyy tuntuvia kynnyskustannuksia, minkä vuoksi
esimerkiksi Kercan täysimääräinen hyödyntäminen on kuntataloudellisestikin järkevää, ennen kuin Jokivarren uudet työpaikka-alueet otetaan käyttöön. Yrityksillä on kuitenkin erilaisia
sijaintivaatimuksia ja uusilla työpaikka-alueilla halutaan tarjota monipuolisia mahdollisuuksia
toimia ja yrittää.
Keravan kaupunki jatkaa mielellään neuvotteluita Liikenneviraston ja HSL:n kanssa varikkotoiminnoista Jäspilän alueella. Keravan kaupunki kehottaa HSL:ää olemaan yhteydessä kaupunkiin ja alueen maanomistajaan (VR-yhtymä Oy), kun varikon jatkosuunnittelu tulee ajankohtaiseksi.
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HSY

Ilmastonmuutoksen hillintä ja sopeutuminen
Uudenmaan pitkän aikavälin ilmastotavoitteena on hiilineutraalius. Alueen ilmastovaikutukset
muodostuvat pääosin rakennusten Iämmityksestä ja liikenteestä, joihin myös maankäytön
suunnittelulla voidaan vaikuttaa. Yhdyskuntarakenteen täydentäminen raideliikenteeseen
tukeutuen edistää osaltaan tavoitteen toteutumista. Kaavaan tulisi lisätä ilmastovaikutusten
tarkasteluja. Rakennusten energiankulutuksen tarkastelu pidemmällä aikavälillä tuo hyvän
lisän hahmotettaessa alueen vaikutuksia seudun kasvihuonekaasupäästöihin. Ilmastonmuutoksen kannalta kaavan suunnitteluperiaate, jonka mukaan asemanseutuja on tarkoituksen
mukaista tiivistää, on hyvä, ja se tarjoaa mahdollisuudet jalankulun ja pyöräilyn edistämiseen. HSY tuottaa asemanseuduille osana seudullista yhteistyöprojektia ”ELIAS - Elinvoimaa
aseman-seuduille" uutta tietopohjaa ja paikkatietotarkasteluja, jotka edistävät suunnittelussa
vähä-hiilisen liikkumisen edellytysten parantamista. Hallitustenvälisen ilmastonmuutospaneeli
IPCC:n uusimman arviointiraportin mukaan (2013, 2014) nykyisillä globaaleilla kasvihuonekaasujen päästöillä maapallon keskilämpötila voi nousta 3–5° vuosisadan loppuun mennessä
ja Suomessa lämpötilan nousu olisi tätäkin suurempi, jolloin jo tämän vuosisadan puolivälissä voi meilläkin esiintyä merkittäviä haitallisia ilmastovaikutuksia. llmastonmuutoksen myötä
sademäärien ja rankkasateiden arvioidaan Iisääntyvän selvästi nykyisestä, mikä voi voimistaa vesistötulvia ja lisätä hulevesitulvia. Tulevaisuudessa myös kaupunkialueiden Iämpösarekeilmiö saattaa voimistua. Uuden tutkimuksen mukaan (Kollanus ja Lanki 2014, Duodecim) 2000-luvun pitkittyneet helleaallot aiheuttivat haitallisia terveysvaikutuksia myös
Suomessa.
HSY esittää, että jatkosuunnittelussa otetaan huomioon muuttuvan ilmaston vaikutukset keskustojen tiivistämiseen ja laajojen vettä läpäisemättömien alueiden rakentamiseen, tulvaalueille rakentamiseen sekä viheralueiden suunnitteluun. Jatkosuunnittelussa tulee varautua
kasvaviin hulevesimääriin ja varata riittävästi tilaa vedelle sekä suosia luonnonmukaisia hulevesien hallinnan menetelmiä. Lisäksi on tarpeen ottaa huomioon mahdollisesti lisääntyvät
hellejaksot ja niiden vaikutukset tiiviisti rakennetuilla kaupunkialueilla. Viheralueet ja rakenteet edistävät ilmastonmuutokseen sopeutumista ja ovat myös edullisia llmastonmuutoksen hillinnän kannalta.
Vesihuolto
HSY ottaa vastaan ja puhdistaa Keski-Uudenmaan vesiensuojelun liikelaitos- kuntayhtymän
(KUVES - Järvenpää, Kerava, Tuusula ja Vantaa) jätevesiä. Suunnittelussa tulee huomioida,
että mikäli alue vaikuttaa HSY:n jäteveden vastaanottamisen kapasiteettiin tai alueella muodostuu asumajätevedestä poikkeavia jätevesiä, tulee siitä olla yhteydessä HSY:n vesihuollon
yhteyshenkilöön.

15

VASTINE
Keravan yleiskaavaprosessia varten on laadittu Sweco ympäristö Oy:n toimesta kaavan vaikutusten arviointi -raportti. Raportissa on tarkasteltu osana yhdyskuntarakennetta myös ilmastovaikutuksia. Ilmastovaikutukset koostuvat laajasta skaalasta eri sektoreita (esim. yhdyskunta, liikenne, ym.). Ilmastovaikutuksia on siten sivuttu suurimmassa osassa eri sektoreiden vaikutusten arviointia. Esimerkiksi liikenne- ja kaupan vaikutukset, vaikutukset yhdyskuntarakenteeseen sekä luontovaikutukset muodostavat laajan kokonaisuuden, joissa ilmastovaikutusten arviointi on läsnä. Kaikkein selvimmin kaavaratkaisussa haitallisten ilmastovaikutusten torjuntaa on toteutettu edistämällä eheytyvää yhdyskuntarakennetta. Keravalla on jo
nykytilanteessa tiivis kaupunkirakenne, joka luo hyvät puitteet joukkoliikenteeseen, pyöräilyyn ja kävelyyn painottuvan kaupunkirakenteen suunnittelulle.
Keravan kaupunki on osallistunut Elias-projektiin. Projektissa tehtyjen paikkatietotarkasteluiden pohjalta on nähtävissä, että kaikki tulevaisuudessa asemakaavoitettavat alueet tulevat
sijaitsemaan 15 minuutin polkupyörävyöhykkeen sisäpuolella. Keravan osalta vyöhykkeiden
keskipisteinä olivat Savion ja Keravan asemat.
Yleiskaavaprosessia varten on laadittu kattava selvitys Keravan hulevesien järjestämisestä
(FCG 2014), joka luo tietopohjaa hulevesien tarkoituksenmukaiselle käsittelylle asemakaavasuunnittelun yhteydessä. Kaavamerkinnät ja -määräys -osioon tullaan lisäämään yleismääräys hulevesien järjestämisestä.
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JÄRVENPÄÄ

Järvenpään kaupunki katsoo edelleen, että Keravan yleiskaavalla on seudullisia vaikutuksia
kaupungin liikenneverkon kehittämisen ja keskustan ulkopuolelle sijoittuvien kaupan suuryksiköiden kautta.
Vastineessa luvattua liikenteen ylikunnallisten vaikutusten arviointia ei ole sisällytetty yleiskaavan ehdotusmateriaaliin. Kaavaselostukseen ei ole liitetty edes selkokielistä liikenneverkkokuvausta karttoineen. Vastineessa sanotusta poiketen Ristikytöön liittyvien kysymysten
olisi tullut nousta keskeisempään asemaan tässä yleiskaavaprosessissa, koska Ristikytö voi
tulevaisuudessa olla volyymiltään ja liikennetuotoksiltaan merkittävän suuri maankäyttöyksikkö. Erityisen tarpeellista olisi kuntien välisen yhteistyön kautta pohtia ja kuvata Ristikydön
maankäyttöön liittyvät liikenteen ja maankäytön kysymykset viimeistään ennen kuin Kytömaan alueita aletaan asemakaavoittaa. Nyt kaavaehdotukseen piirretyt katulinjaukset voivat
olla heikosti yhteen sovitettavissa laajemman seudullisen maankäytön kehityksen kanssa.
Kaavamateriaalissa ei ole tarkemmin selvitetty kuinka liikenne ohjataan Ristikydöstä YliKeravan moottoritien eritasoliittymään. Keravan tulee yleiskaavaratkaisussaan osoittaa Kytömaan alueelle linjaukseltaan ja mitoitukseltaan riittävät väylävaraukset tähän tarpeeseen.
Yleiskaava- ehdotuksessa on nyt esitetty rautatien itäpuolelle kaksi ja länsipuolelle yksi pientaloalueiden läpi tai vieritse kiertävää yhteyttä moottoritieliittymävarauksesta Ristikytöön.
Vaikuttaa, ettei katuverkossa ole riittävästi varauduttu Ristikydön liikenteen määrään ja luonteeseen. Katuyhteydet tulisi suunnitella siten, että ne ovat palvelukykyisiä eikä liikenne aiheuta tarpeetonta häiriöitä pientaloalueille. Vaihtoehtoisesti Kytömaan eritasoliittymälle tulisi
tutkia yleiskaavaehdotuksessa esitettyä pohjoisempaa sijaintia, jolloin Ristikydön liikenne
sekä Keravan puolen työpaikka-alueiden liikenne olisi kytkettävissä uuteen eritasoliittymään
asutus paremmin huomioiden.
Kytömaan juna-asemaa ei ollut kaavaluonnoksessa. Liikennevirasto on laatinut yleissuunnitelman Pasila - Riihimäki välityskyvyn nostaminen vaihe 2 ja selvityksen pääradan uusista
liikennepaikoista. Näissä selvityksissä on esitetty uusi asemavaraus vain Ristikydön kohdalle
Keravan ja Ainolan asemien välille. Kytömaan asemalle ei ole selvityksissä nähty teknisiä
toteuttamisedellytyksiä. Seudullisen maankäyttörakenteen kannalta oikea ratkaisu on tukea
Ristikydön ase- maa pääradalla (ja sen pariksi mahdollisesti asemaa myös oikoradalle). Keravan yleiskaavassa olisi tarkoituksenmukaista etsiä tapoja edistää kulkuyhteyksiä Ristikydön asemalle Kytömaan ja Virrenkulman suunnasta.
Keravan kaupallisten palveluiden alueet (KM) olivat jo luonnosvaiheessa rajattu hyvin laajoiksi suhteessa maakuntakaavan antamaan mitoituskehykseen, mutta nyt yleiskaavaehdotuksessa KM- alueita on entisestään laajennettu. Laajennuksia on esitetty maisemallisesti
arvokkaaseen Keravanjokilaaksoon, mitä ei voi pitää onnistuneena ajatuksena yritysalueiden
rakentumisen tavanomaiset laaturatkaisut huomioon ottaen. Koska alueita on mitoituksellisesti runsaasti, tulisi viherrakennetta vahvistaa korttelialueiden kustannuksella.
Uudenmaan 4. vaihe maakuntakaavaehdotuksessa Ristikydön poikittainen viheryhteys on
siirretty kulkemaan Tuusulan ja Keravan rajalle. Tämä tavoite ei näy mitenkään Keravan
yleiskaavaehdotuksessa. Keravan ei tulisi osoittaa pientalo- aluevarauksia kuntarajaan kiinni,
vaan sinne tulisi osoittaa viherkaistale tai vähintäänkin merkitä viheryhteystarve turvaamaan
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maakuntakaavan viheryhteyden toteuttaminen jommallakummalla tai molemmin puolin rajaa.
Viherkaistale erottaisi myös Keravan pientaloasutuksen tulevasta tehokkaammasta Ristikydön alueesta.
Yleiskaavaselostus kertoo edelleen erittäin niukasti valittujen ratkaisujen perusteista ja seudulliset, kuntarajat ylittävät vaikutukset ovat kuvaamatta. Tarvetta selostuksen täydentämiseen on erityisesti Ristikydön suunnalla. Keravan yleiskaava ei muutoin vaikuta laajemman
seudun tai Järvenpään kaupungin olosuhteisiin tai etuihin.

VASTINE
Ristikytöön liittyvien näkökohtien sekä kaupallisten palveluiden (KM) osalta viitataan Tuusulan kunnan lausunnosta annettuun vastineeseen.
Keravan yleiskaavassa on kuvattu kattavasti yleiskaavaratkaisu sekä sen vaikutukset keskeisiin sektoreihin ja lähikuntiin. Seudulliset vaikutukset on käsitelty aihepiirikohtaisesti. Ennen yleiskaavan hyväksymiskäsittelyä tullaan harkitsemaan seudullisten vaikutusten kokoamista yhdeksi kokonaisuudeksi kaavaselostukseen. Vaikutuksia on käsitelty kaavaselostuksen lisäksi Sweco ympäristö Oy:n laatimassa vaikutusten arviointiraportissa.
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KERAVAN ENERGIA

Olemassa olevaan kaavaehdotukseen tulisi lisätä liitteessä 1 esitetyt energiahuollon alueet
(sähköasemat, voima- ja lämpölaitokset sekä kytkinasema ja 110kV johtovaraukset). Liitteestä 2 selviää nykyinen 20kV jakeluverkko, joka on hyvä huomioida asemakaava alueita
suunniteltaessa.
Tuotantoliiketoiminta:
Ylikeravan lämpökeskus säilyy keskeisen sijaintinsa vuoksi tulevaisuudessakin kriittisen tärkeänä osana Keravan lämpöhuoltoa, varsinkin pakkaskeleillä. Alueen säilyttäminen energiahuollon alueena on välttämätöntä.

VASTINE
Tutkitaan mahdollisuudet merkitä energiahuollon alueet kaavakarttaan (EN-merkintä), samoin kuin 110 kV:n johtovaraukset.
Ylikeravan lämpökeskus on osoitettu kaavakarttaan EN-aluevarausmerkinnällä.
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KERAVAN JOKIVARREN OMAKOTIYHDISTYS

1. Rakentaminen asemakaava-alueiden ulkopuolella muutettava
Esitetään YK 2020 johdanto palautetaan; ”Asemakaavan ulkopuolisille alueilla rakennuspaikaan rakennusoikeus on 270 k-m2. Rakennuspaikalle saa rakentaa samaan pihapiiriin
korkeintaan kaksi asuntoa, joista toinen on enintään 60 k-m2. Rakennusoikeudesta saa
asuntoihin käyttää enintään 200 k-m2. Asumista palvelevia talousrakennuksia ja aputiloja
saa rakentaa enintään 70 k~m2.”
Poistetaan seuraava lause asukkaita epätasa-arvoisesti kohtelevana:
”Vanhoja rakennuksia saa kunnostaa ja vähäisissä määrin laajentaa rakennusjärjestyksen
mukaisesti." Lause tarkoittaa, ettei näillä yleiskaava-alueilla saa tehdä muuta.
Muutetaan rakennuspaikkoja saa asemakaavan ulkopuolisille pientaloalueilla (AP) olla tilaa
kohti enintään: 1 rakennuspaikka, jos tilan koko 0,2-9,99 ha ja samalla muutetaan rakennuspaikkoja saa asemakaavan ulkopuolisille maa- ja metsätalousalueilla (MU-2, MT-2)- alueilla,
olla tilaa kohti enintään: 1 rakennuspaikka, jos tilan koko on 0,2- 9,99 ha. Tämä esitys tuo
Keravan yleiskaava-alueiden säädökset naapurikuntiensa tasalle.
Muutos palauttaa alle 1 hehtaarin ns. rintamiestiloille rakennuspaikan arvon.
Poistetaan rakennuspaikkojen enimmäismäärän sitominen 1.9.1995 voimassa olleeseen
tilajakoon. Tässä on kysymys itse asiassa rakennuskiellon asettamisesta. Rakennuslupien
sitominen kanta-tilahistoriaan ei ole järkevää ja estää rakentamistarpeen. Tällainen menettely on erittäin vahingollista Keravan kaupungin kehittämisen kannalta. Vanhoja virheellisiä
menettelytapoja on nyt syytä uudistaa kohti 2035 vuotta.
2. Nykyisillään säilytettävät pientaloalueet AP-1
Nykyisellään säilyvät pientaloalueet (AP-1) on osoitettu Jokivarteen ja Jokivarren risteysalueelle (ml 140) ja mt 143 risteysalue). Alueet sijaitsevat erillään muusta yhdyskuntarakenteesta, jonka lisäksi ne sijaitsevat melualueella. Tulevaisuudessa alueet säilyvät kylämäisinä
haja-asutusalueella, eikä niille tulla osoittamaan uutta täydennysrakentamista.
Tämä kohta tulee poistaa kaavaselostuksesta. Kaavoittajan tulisi huomioida että Keravalla
tilan omistajia tulisi kohdella tasa-arvoisesti. Kaavoittajalla ei ole perusteluita rajoittaa rakentamista alueella koska alueelle ei ole yleiskaavassa osoitettu mitään tulevaa suunnitelmaa.
Tämä käy ilmi kaavaselostuksen liitteistä.
3. Kaupallisten palvelujen alueen itäraja on korjattava KM-3
Kaupallisten alueiden itäraja tulee noudattaa Keravanjoen tulva-alueen rajaa. Kaupallinen
strategia ei voi mennä tässä maisema- ja ympäristöstrategian yli. Ei ole järkevää antaa minkäänlaista mahdollisuutta suunnitella rakentamista kyseiselle alueelle.
4. Lahdentien itäpuoliset työpaikka-alueet TP-3 muutettava AP-alueiksi
Jokivarressa Lahdentien itäpuolella sijaitsevat TP-3 alueet soveltuisivat paremmin asuinrakentamiselle kantavan maaperän ansiosta. Alueilla on jo nyt pientalokeskittymiä. Alueen
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saattaminen työpaikka-alueeksi vaatii mittavia maanrakennustoimenpiteitä (korkea kalliomaasto), josta aiheutuu mittavia ympäristöhaittoja.
5. Ampumaurheilualueen merkintä Keinukalliolla poistettava
Keinukallion alueelta tulee poistaa kaavamerkintä joka mahdollistaa ampumaurheilun. Alue
on kooltaan pieni nykyiseen käyttäjä tiheyteen nähden. Ampumaurheilualue varaa kohtuuttoman suuren alueen pienen harrastajaryhmän käyttöön. Ampumaurheilu tuo mukanaan meluhaitan joka peittää alleen luonnon äänet. Kilpailu ja harjoittelu toiminta tapahtuisi pääsääntöisesti viikonloppuisin ajoittuen aamu- ja keskipäiviin, jolloin liikenteen aiheuttama taustamelu alueella on vähäisempää. Keravan alueella meluhaitat on merkittäviä. Kaavoituksen
toimin ei ole järkevää lisätä meluhaittaa alueella
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VASTINE
1. Alla esitetty lainaus tullaan lisäämään kaavan yleismääräyksiin. Kyseessä on ollut inhimillinen vahinko, jonka vuoksi teksti on tippunut pois kaavamääräyksestä.
”Asemakaavan ulkopuolisilla alueilla rakennuspaikan rakennusoikeus on 270 k-m2.
Rakennuspaikalle saa rakentaa samaan pihapiiriin korkeintaan kaksi asuntoa, joista
toinen on enintään 60 k-m2. Rakennusoikeudesta saa asuntoihin käyttää enintään
200 k-m2. Asumista palvelevia talousrakennuksia ja aputiloja saa rakentaa enintään
70 k-m2.”
Muutoin rakentamista ohjaavia yleismääräyksiä asemakaava-alueiden ulkopuolella ei
ole tarvetta muuttaa rakennuspaikan koon puolesta. Näitä poikkeamisperiaatteita on
noudatettu Keravalla vuosia ja maanomistajien tasapuolisen kohtelun kannalta on
tarkoituksenmukaista säilyttää käytännöt ennallaan.
Vuoden 1995 poikkileikkausajankohtaa on perusteltu Keravan omakotiyhdistykselle
annetussa vastineessa seuraavalla tavalla:
”Maanomistajien tasapuolisen kohtelun periaatetta on käytännössä toteutettu
noudattamalla niin sanottua emätilaperiaatetta. Emätilaperiaatteen avulla selvitetään, millainen kiinteistöjaotus ko. alueella on vallinnut rakennuslain tai rantakaavasäännöstön voimaantullessa. Tämän 45–55 vuoden takaisen tilajaotuksen puitteissa tarkastellaan, paljonko edellä kerrotuin perustein laskettavia rakennuspaikkoja kullekin tilalle tulisi. Näin selvitetään, onko kantatilalle kuuluvat
rakennuspaikat jo käytetty vai onko niitä vielä jäljellä. Jos ”emätilan” kaikkien
rakennuspaikkojen katsotaan tulleen jo rakennetuiksi, on hakijalta evätty poikkeus- tai rakennuslupa sillä perusteellä, että luvan myöntäminen loukkaisi alueen maanomistajien tasapuolista kohtelua. Maankäyttö- ja rakennuslain vaikeasti ymmärrettävä perustelu rakentuu näkemykselle, että myönnettävä lupa johtaisi siihen, että rakentamismahdollisuutensa vielä käyttämättä jättänyt maanomistaja estyisi rakentamasta omia maa-alueitaan. Tasapuolisen kohtelun vaatimus on oikeuskäytännössä saanut varsin keskeisen aseman.
Keravalla emätilaperiaatteen poikkileikkausvuotena ei ole noudatettu rakennuslain voimaantulon päivämäärää. Keravalla poikkileikkausajankohdaksi on asetettu ensimmäisen oikeusvaikutteisen yleiskaavan voimaantulopäivämäärä. Keravalla ko. kaava on Jokivarren osayleiskaavan vahvistumispäivämäärä. Kaikkien maanomistajien oikeusturvan kannalta on tarkoituksenmukaisinta, että
myös jatkossa em. päivämäärä pysyy voimassa.”
2. Kaavaselostuksessa olevaa muotoilua tullaan tarkastelemaan uudestaan ennen
yleiskaavan hyväksymiskäsittelyä.
3. KM-3 -alueen itärajan muuttamista tullaan tutkimaan ennen yleiskaavan hyväksymiskäsittelyä. Alustavasti on harkittu, että KM-aluerajaus muutetaan siten, että alue rajoittuu länsipuolella Keravanjokeen, eikä rajaus tule ulottumaan joen itäpuoliselle alueelle. Samalla tutkitaan, voidaanko mt 148 eteläpuolinen KM-3 -alue osoittaa reservialueeksi, joka tulee käyttöön vasta KM-2 ja pohjoisen KM-3 -alueen toteuttamisen jälkeen.
22

4. Työpaikka-alueiden aluerajauksen muuttamiselle ei ole ilmennyt sellaisia perusteita,
että niitä tultaisiin muuttamaan.
5. Keinukallion ea-merkinnällä ainoastaan mahdollistetaan alueen jatkosuunnittelu myös
ampumahiihtokäyttöön. Tällä hetkellä Keinukallion jatkosuunnittelusta ampumahiihtostadionin käyttöön ei ole tarkempaa tietoa.
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KERAVAN KAUPUNKITEKNIIKKA

Yleiskaava luonnos on kaupungin ja kaupunkitekniikan strategioiden mukainen ja se turvaa
kaupungin kehittymisen ja ympäristöarvot. Uusien rakentamisalueiden osalta johtokunta tuo
esiin sen, että alueiden kunnallistekniikan kynnyskustannukset ovat suuria alueiden sijainnista ja maanomistuksesta johtuen.
Lisäksi johtokunta esittää, että kaavan jatkovalmistelussa huomioidaan vielä seuraavat asiat:
Kytömaan seisake
Vireillä olevassa Pasila-Riihimäki radan välityskyvyn parantamistyössä on käsittelyyn nostettu Ristikydön ja Kytömaan seisakkeiden tarpeellisuus ja sijoittuminen. Keravan kaupunki on
tässä yhteydessä neuvottelemassa Kytömaalle sijoittuvasta seisakkeesta. Varaus Kytömaan
seisakkeelle on tämän vuoksi syytä huomioida yleiskaavassa.
Keravanjoen tulva-alue
Keravanjoen tulva-alueet tulee yleiskaavan jatkovalmistelussa merkitä kaavakarttaan Uudenmaan ELY-keskuksen tekemän selvityksen mukaisesti.
Lahden moottoritie varren kaupallisten palveluiden alue
Lahden moottoritien länsipuolelle on yleiskaavassa merkitty laaja kaupallisten palveluiden
alue. Alueen liikenteelliset yhteydet tulee tarkistaa yleiskaavan jatkovalmistelussa.
Keinukallioon liittyvät alueet
Keinukallio on osoitettu yleiskaavassa merkinnällä VU-1\ea, joka tarkoittaa urheilu- ja virkistyspalveluiden aluetta, jossa saa harjoittaa ampumaurheilua. VU-1-alueeseen on lisätty
mt148 pohjoispuolinen peltoalue, jonka kaupunki on ostanut. Toisaalta vanhassa yleiskaavassa VU-1-merkinnällä varustettu alue (mt148 ja Ratatien risteyksessä) on käsittelyssä olevassa yleiskaavassa merkitty asuinpientaloalueeksi (AP-2). Alueen käyttöä tulisi vielä selvittä, jotta turvataan Keinukallion ja Ollilanlaakson virkistysalueiden väliset kevyen liikenteen
reitistöt ja mahdollistetaan Keinukallion alueen monipuolinen kehittäminen vetovoimaisena
urheilukeskuksena.

VASTINE
Keravanjoen tulva-alueet on merkitty liitekartalle yleiskaavakartan luettavuuteen liittyvistä
syistä johtuen.
Kaupallisten palveluiden -alueiden asemakaavasuunnittelun yhteydessä ratkaistaan myös
liikenteelliset yhteydet.
Levonmäen pientaloalueen liikennejärjestelyitä on mahdollista tutkia tarkemmin alueen asemakaavoituksen yhteydessä.
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KERAVAN OMAKOTIYHDISTYS RY

Keravan yleiskaavaehdotuksessa 2035 todetaan, että Jokivarren ja Ollilanlaakson alueet on
nähty tarkoituksenmukaisena säilyttää viher- ja virkistyskäytössä. Ristiriidassa tämän kanssa
ovat ne ehdotukset, joissa
1) yhdyskuntarakenteen laajenemissuunnaksi osoitetaan Ollilanlaakso
2) vähittäiskaupan suuryksikölle osoitetaan varaus (KM-3) Keravan eteläosaan Jokivarteen
vanhan Lahdentien ja Lahden moottoritien väliin. Viimemainitun tekee liikenteellisestikin hankalaksi se, että kulku alueelle joudutaan järjestämään vanhalta Lahdentieltä (liittymä 4a).
Toteutuessaan kaupan suuryksikön aiheuttama liikenne tulisi lisäämään Keravantien ja vanhan Lahdentien liikennevaloliittymän kuormitusta merkittävästi, kuten kaavaehdotuksessa
todetaan. Mainituille alueille Ollilanlaaksoon ja Jokivarteen sijoittuvat myös Keravan eteläosan keskeiset ekologiset yhteydet.
Keravan Omakotiyhdistys esittää, että kyseiset kaavamerkinnät poistetaan yleiskaavasta.
Asemakaavan ulkopuolisilla alueilla yleiskaavassa rajoitetaan rakentamista merkittävästi.
Lienee Keravan kaupungin kannaltakin tarkoituksenmukaista, että haja-asutusalueiden
maanomistajilla on motiivi ylläpitää alueiden olemassa olevaa rakennuskantaa hyvässä kunnossa ja tarvittaessa laajentaa rakennuksia nykyisiä asumistarpeita vastaaviksi. Se ei vähennä, vaan päinvastoin lisää Keravan vetovoimaisuutta moni-ilmeisenä pikkukaupunkina.
Keravan Omakotiyhdistys esittää, että yleiskaavaehdotuksen kaavamerkinnät ja -määräysten
kohtaan, jossa käsitellään rakentamista alueiden ulkopuolella, palautetaan nykyisen yleiskaavan 2020 mukainen ohje: ”Asemakaavan ulkopuolisilla aluilla rakennuspaikan rakennusoikeus on 270 k-m2. Rakennuspaikalle saa rakentaa samaan pihapiiriin korkeintaan kaksi
asuntoa, joista toinen on enintään 60 k-m2. Rakennusoikeudesta saa asuntoihin käyttää
enintään 200 k-m2. Asumista palvelevia talousrakennuksia ja aputiloja saa rakentaa enintään 70 k-m2.” Lisäksi lause ”Vanhoja rakennuksia saa kunnostaa ja vähäisissä määrin laajentaa rakennusjärjestyksen mukaisesti.” poistetaan tarpeettomana. Rakennuspaikkojen
enimmäismäärän sitominen 1.9.1995 voimassa olleeseen, 20 vuotta vanhaan tilajakoon ei
myöskään ole tarpeen, koska rakennuspaikkojen määrää jo säädellään kiinteistön pintaalaan sidotulla ohjeella. Tilajako voidaan sitoa yleiskaavan vahvistamispäivämäärään.
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VASTINE
Yhdyskuntarakenteen laajenemissuuntanuoli edustaa yleiskaavamerkintänä ns. strategista
kaavamerkintää. Ollilanlaakson yhdyskuntarakenteen laajenemissuuntanuoli ei itsessään
mahdollista alueen ottamista rakentamiskäyttöön. Mikäli alue tulevaisuudessa halutaan rakentaa, alueelle tulee laatia osayleiskaava tai sellainen asemakaava, jossa vaikutukset on
tarkasteltu yleiskaavatasoisesti.
KM-alueet ovat maakuntakaavan mukaisia ja niiden sijoittuminen risteysalueelle on tarkoituksenmukaisin sijainti ko. toiminnoille. Ennen yleiskaavan hyväksymiskäsittelyä tullaan alueelle lisäämään maakunnallinen viheryhteystarve siten, että ekologiset yhteydet alueella turvataan. Myös liikennejärjestelyitä on tarkasteltava vielä uudestaan.
Alla esitetty lainaus tullaan lisäämään kaavan yleismääräyksiin. Kyseessä on ollut inhimillinen erehdys, jonka vuoksi teksti on tippunut pois kaavamääräyksestä.
”Asemakaavan ulkopuolisilla alueilla rakennuspaikan rakennusoikeus on 270 km2. Rakennuspaikalle saa rakentaa samaan pihapiiriin korkeintaan kaksi asuntoa, joista toinen on enintään 60 k-m2. Rakennusoikeudesta saa asuntoihin
käyttää enintään 200 k-m2. Asumista palvelevia talousrakennuksia ja aputiloja
saa rakentaa enintään 70 k-m2.”
Maanomistajien tasapuolisen kohtelun periaatetta on käytännössä toteutettu noudattamalla
niin sanottua emätilaperiaatetta. Emätilaperiaatteen avulla selvitetään, millainen kiinteistöjaotus ko. alueella on vallinnut rakennuslain tai rantakaavasäännöstön voimaantullessa. Tämän 45–55 vuoden takaisen tilajaotuksen puitteissa tarkastellaan, paljonko edellä kerrotuin
perustein laskettavia rakennuspaikkoja kullekin tilalle tulisi. Näin selvitetään, onko kantatilalle
kuuluvat rakennuspaikat jo käytetty vai onko niitä vielä jäljellä. Jos ”emätilan” kaikkien rakennuspaikkojen katsotaan tulleen jo rakennetuiksi, on hakijalta evätty poikkeus- tai rakennuslupa sillä perusteellä, että luvan myöntäminen loukkaisi alueen maanomistajien tasapuolista
kohtelua. Maankäyttö- ja rakennuslain vaikeasti ymmärrettävä perustelu rakentuu näkemykselle, että myönnettävä lupa johtaisi siihen, että rakentamismahdollisuutensa vielä käyttämättä jättänyt maanomistaja estyisi rakentamasta omia maa-alueitaan. Tasapuolisen kohtelun
vaatimus on oikeuskäytännössä saanut varsin keskeisen aseman.
Keravalla emätilaperiaatteen poikkileikkausvuotena ei ole noudatettu rakennuslain voimaantulon päivämäärää. Keravalla poikkileikkausajankohdaksi on asetettu ensimmäisen oikeusvaikutteisen yleiskaavan voimaantulopäivämäärä. Keravalla ko. kaava on Jokivarren
osayleiskaavan vahvistumispäivämäärä. Kaikkien maanomistajien oikeusturvan kannalta on
tarkoituksenmukaisinta, että myös jatkossa em. päivämäärä pysyy voimassa.
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KERAVAN SOSIAALI- JA TERVEYSLAUTAKUNTA

Sosiaali- ja terveyslautakunta ottaa Iausunnossaan kantaa kaavaIuonnokseen vain oman
toimialansa näkökulmasta. Lautakunta pitää hyvänä että yleiskaavassa on huomioitu hyvin
meluntorjuntatarpeet kaava-alueiden liikenne ja muiden meluhaittojen vähentämiseksi. Kaavaluonnos myös kehittää sosioekonomisesti ehjää kaupunkikokonaisuutta. Lautakunta pitää
tärkeänä, että kaavoituksessa kiinnitetään erityistä huomiota esteettömyyteen.
Lautakunta kiinnittää lisäksi huomiota kaavan tuoman väestökasvun myötä lisääntyvään palvelutarpeeseen, joka toteutuessaan vaikuttaa myös sosiaali- ja terveyspalveluiden palvelutuotantoon tulevaisuudessa.

VASTINE
Keravan kaupunki laatii vuosien 2016–2018 aikana palveluverkkosuunnitelman, jonka puitteissa tarkastellaan palvelutarpeet vuoteen 2035 saakka koko Keravan alueella. Selvitys laaditaan yleiskaavasta erillisenä työnä, mutta se perustuu yleiskaavan mahdollistamaan väestöennusteeseen sekä uusiin rakentamisalueisiin.
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KERAVAN YMPÄRISTÖNSUOJELUYHDISTYS

Edellinen yleiskaava 2020 oli esitystavaltaan selvästi parempi. Uudessa kaavakartassa liikenneväylät on esitetty vain ohuella viivalla. Tämä antaa harhaanjohtavan käsityksen alueesta, jonka Kerava voi kaavoittaa ja käyttää. Pelkästään rautatie, Lahdentie ja Lähden-väylä
vievat hyvinkin 5 % Keravan pinta-alasta. Esimerkiksi rautatiealueelle ei voi sijoittaa keskustatoimintoja,
Lisaksi kaavakartan tulisi olla kenen tahansa tulkittavissa kohtuullisella vaivalla. Uudesta
kaavakartasta on kuitenkin jätetty kokonaan pois nykyisen tilanteen tiedot lukuun ottamatta
ohuella viivalla esitettyjä pääliikenneväyliä, Kartasta ei voi todeta, mihin alueiden rajaukset
todellisuudessa sijoittuvat Yleiskaavasta julkisuuteen annettu tieto onkin tältä osin puutteellista.
Kaavaselostuksen johdannon mukaan Keravalla on runsaasti viheralueita. Kuitenkin muutosluettelosta löytyy helposti 16 kohtaa, joissa viheralueita supistetaan. Tämän lisäksi osa edellisen kaavan viheralueista on korvattu vain "viheryhteys" nuolella, jolloin nekin voidaan kaavoja laadittaessa pääosin poistaa. Kaavasta toki löytyy kaksi kohtaa jossa palveluille tarkoitettu alue muutetaan viheralueeksi. Nämä alueet ovat kuitenkin välittömästi moottoritien vieressä ja ne tulisikin käyttää meluvallien rakentamiseen, kuten jäljempänä esitetään (muutokset 11 ja 12).
Oleelliset viheralueet tulisivatkin peruuttamattomasti merkitä jo yleiskaavaan, koska tulkinnanvara toimii käytännössä vain viheralueiden tappioksi, ei koskaan toiseen suuntaan.
Haukkavuoren eteläpuolisen viheralueen pienentäminen (muutokset 9 ja 49) tulisi harkita
uudelleen, Haukkavuoren suojelualue jaa muutoksen tuloksena työpaikka-alueen ja joidenkin pientalojen takapihaksi.
Keravanjoen varsi Kulloontien eteläpuolella Lahdentien ja moottoritein välissä on muutettu
viheralueesta kaupallisten palvelujen alueeksi, joka ulottuu jopa joen yli (muutos 26), Uuden
kaavan esitystapa antaa tässä tapauksessa todella harhaanjohtavan kuvan käytettävissä
olevan alueen koosta ja lopustakin alueesta pääosa on Keravanjoen tulva-aluetta. Asia näkyy hyvin liiteasiakirjojen sivun 15 kartasta. Alueen sijainti on tavallaan hyvä, mutta liittymien
saanti tuottanee vaikeuksia, Perusteet viheralueen poistamiselle ovat riittämättömiä, Sama
koskee osin myös vastaavaa muutosta Kulloontien pohjoispuolella (muutos 25). Muutoksen
takana lienee taas kerran jokin suurellinen ajatus jostakin Keravan portista.
Uudessa yleiskaavassa on moottoritien varteen varattu monin paikoin alueita meluvallien
rakentamiseen. Sen sijaan ne puuttuvat kokonaan sieltä, missä niitä eniten tarvittaisiin. Suurin meluhaitta, johon Kerava itse voi vaikuttaa, on moottoritien länsipuoli Talmantien alikulun
eteläpuolelta lähelle Koivulantietä Kytömaan suunnalla. Yleiskaavaan tulisikin merkitä aluevaraukset meluvalleille ja perua käyttökelpoisten maa-ainesten tuhlaaminen muualle (esim.
muutos 23 entisen kaatopaikan eteläpuolella).
Nykyisten alueiden lisäksi moottoritien melu rasittaa erityisesti Kytömaantien varteen ajateltua, uutta asuntoaluetta (muutos 51). Nykyisellään melutaso on niin korkea, että ko. aluetta
ei pitäisi lainkaan rakentaa (liiteasiakirjojen mukaan 60–65 dB).
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Keravan autoliikenteen perusjärjestely on silla tavoin virheellinen, että valtaosa liikenteestä
mm, Kalevaan, Kurkelaan ja Kytömaalle kulkee keskustan läpi, osin jopa asemasillan kautta.
Kytömaan esitetty lisärakentaminen edelleen lisää läpiajoliikennettä Alikeravantien, Sampolankadun ja Porvoonkadun kautta. Yleiskaavassa ei ole esitetty mitään helpotusta tähän ongelmaan.
Koukkukallion eteläpuolisen alueen muuttaminen työpaikka-alueeksi on huonosti harkittu
(muutos 17, osin myös muutos 16). Kallioinen ja kumpuileva maasto sopii yleensäkin huonosti rakentamiseen ja aivan erityisesti ehdotettuun työpaikkarakentamiseen. Tämä johtaisi
suurisuuntaisiin louhinta- ja maansiirtotöihin, Kaavaselostuksessa mainitut "maisemallisesti
arvokkaat erityispiirteet" voidaan ottaa huomioon vain jättämällä alue rakentamatta. Vantaan
puolella alue on pientaloaluetta, osin aivan uusia taloja.
Kaavasta tulee poistaa merkintä, jonka mukaan Keinukallion ulkoilualuetta saa käyttää ampumaurheiluun (muutos 21). Kerava on aivan liian pieni ja ahdas alue tallaiseen. Ampumaradan sijoittaminen alueelle vähentäisi kokonaisuutena alueen käyttöä, Julkisuudessa on puhuttu "ampumahiihto-stadionista", Asiassa on aivan liikaa innostuttu hetkellisestä muotiilmiosta. Ilmaston edelleen lämmetessä ei Keravan alueella voi luotettavasti järjestää hiihtokilpailuja pitkälti ennakkoon päätettynä ajankohtana. Alue tulisikin varata oma-aloitteiseen
ulkoiluun eikä suurille yleisötilaisuuksille.

29

VASTINE
Keravan yleiskaavan 2035 (YK6) päivitystyön tavoitteena on osoittaa kehityssuunnat ja lähtökohdat tulevaisuuden maankäytölle. Keravan yleiskaavan 2035 (YK6) valmistelussa on
pyritty entistä yleispiirteisempään esitystapaan kuin aiemmin laaditussa yleiskaavassa (YK3).
Yleiskaavan aluevarausmerkinnät osoittavat vain alueen pääkäyttötarkoituksen. Asemakaavoituksen yhteydessä alueiden rajaus ja sisäinen rakenne tarkentuvat yksityiskohtaisempien
maankäytön suunnitelmien pohjalta. Yleiskaavan yleispiirteisyyden välityksellä on pyritty strategiseen esitystapaan ja siihen, että kaavaratkaisu palvelisi maankäytön vaihtelevia tarpeita
mahdollisimman joustavasti seuraavan 20 vuoden aikana. Esimerkiksi rautatiealueilla on
voimassa olevat asemakaavat, ja yleiskaava ei ole näillä alueilla voimassa.
Yleiskaavan suunnittelussa on pyritty siihen, että yhtenäiset viheralueet pyritään säästämään. Yleispiirteisen esitystavan vuoksi aivan pienimpiä viheralueita ei ole esitetty kaavakartalla. Tämä ei kuitenkaan tarkoita sitä, että ne olisi tarkoitus rakentaa. Esimerkiksi Keravan
pohjoisosissa Kalevassa ja Kurkelassa on voimassa olevat asemakaavat ja viheralueet pysyvät myös tulevaisuudessa ennallaan. Kaupunkistrategian 2020 toimenpideohjelman mukaan jokaisella keravalaisella tulee olla 300 metrin etäisyydellä viheralue. Asemakaavahankkeiden yhteydessä tätä linjausta toteutetaan käytännössä. Yleiskaava-aineistoon tullaan lisäämään ennen hyväksymiskäsittelyä viheraluekartta, jossa näkyvät kaikki nykyiset viheralueet.
Keravan yleiskaavaa varten on tehty koko kaupungin tasoinen melumallinnus. Esimerkiksi
Ylikeravan uusilla rakentamisen alueilla on tehtävä tarkempi melumalli, josta ilmenee mikä
on alueen todellinen melutaso. Melualueilla meluhaittoja pystytään hillitsemään myös erilaisin rakenteellisin ratkaisuin.
Keinukallion ea-merkinnällä ainoastaan mahdollistetaan alueen jatkosuunnittelu myös ampumahiihtokäyttöön. Tällä hetkellä Keinukallion jatkosuunnittelusta ampumahiihtostadionin
käyttöön ei ole tietoa.
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KERAVAN VAMMAISNEUVOSTO

Nyt lausunnolla oleva yleiskaava sekä sen liitteeksi laadittu selostusosa muistioineen
(9.3.2016) edustaa epäilemättä laajamittaisinta ja perusteellisinta kaavoitusselvitystä mitä
Keravalla on vuosiin tehty. Siihen perehtyminenkin on vaatinut siksi erityistä paneutumista
asiaan. 90-sivuisessa selostuksessa on esitetty suunnitelman tavoitteet ja keskeiset arvot.
Vammaisneuvosto on perehtynyt aineistoon, ja päätynyt seuraavaan arvojen ja tavoitteiden
ryhmittelyyn, joka hieman poikkeaa muistiossa esitetystä mutta kuitenkin perustuu nimenomaan siihen:
•

Uusien maa-alueiden osoittaminen rakentamistarkoituksiin;

•

Rakentamistehokkuuden ja viheralueiden yhdistäminen;

•

Väestönkasvu hallitusti

•

Työpaikat;

•

Terveellinen ympäristö, haitat torjuttava

•

Kaupungin imago.

Yleiskaavassa on haettu tasapainoa muutoksen ja säilyttämisen välillä. Muutospaineisiin
vaikuttavat valtakunnalliset ja maakunnalliset tekijät, ja niihin joudutaan hakemaan paikallisia
sopeutuskeinoja. Säilyttäminen liittyy paikallisiin kulttuuri-ja luontoarvoihin. Kaavaehdotuksen
selostusosassa on annettu tilaa näiden arvojen tutkimiselle paikallisella tasolla, ja niiden käsittely on sekä arvostavaa että perusteellista. Silti taloudellisia tekijöitä, jotka ratkaisevat kaupungin elinkelpoisuuden, ei ole suinkaan laiminlyöty, vaan niihin on kiinnitetty merkittävää
huomiota. Erääksi ongelmaksi muodostuu maa-alueiden riittävyys. Tulevaisuudessa joudutaan tutkimaan, miten myös savipitoiset ja suoperäiset maa-alueet voidaan hyödyntää rakentamistarkoituksiin. Samalla on tietysti pohdittava, miten turvataan erilaisten luontoperäisten
biotooppien säilyminen kaupungin alueella tuleville sukupolville.
Muistiossa on myös kaavailtu Keravan maapolitiikan strategiaa. Raakamaan hankkiminen
kaupungin käyttöön on liitetty kaupungin elinkeino-, asumis-, ja muihin politiikkasektoreihin.
Kuten Kerca IV kaava osoittaa, on kaupungilla myös pyrkimystä lisätä asukkaiden viihtyvyyttä panostamalla virkistys-ja vapaa-ajan toimintoihin.
Kun tarkastellaan suunnittelun tavoitteita ja arvoja, niin ne toteutuvat konkreettisten yksityiskohtien kautta. Esim. Luontoarvot toteutuvat tarkoitukseen varattujen maa-alueiden kautta.
Suunnitelman muistiossa ei ole erityisiä luetteloita olemassa olevista luonto-ja virkistyskohteista. Joidenkin kohteiden noteeraamista jäi kaipaamaan. Esimerkkinä palvelkoon Einari
Merikallion lintupuisto, joka kuuluu osana Keravan kartanon puistoalueeseen, joka on kylläkin mainittu. Lintupuisto on kuitenkin säilyttämisen ja hoitamisen arvoinen paikka. Sin-ne on
myös liikuntavammaisella melko helppoa päästä, ja siellä keväisin aukeava äänimaa-ilma on
rikas ja stimuloiva, suorastaan terapeuttinen.
Arvoihin ja tavoitteisiin Keravan Vammaisneuvosto ehdottaa lisättäväksi maininnan liikkumisen ja palveluiden esteettömyydestä. Tämä ei palvele ainoastaan vammaisia, vaan myös
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yhä laajenevaa joukkoa ihmisiä, joilla on mm. ikään tai puutteelliseen kommunikaatiokykyyn
perustuvia hankaluuksia orientoitua ympäristöön ja liikkua siinä. Tehokas kaupunkirakenne
on tiivis ja keskitetty, ja tämä ajatus palvelee hyvin Vammaisneuvoston tavoitteita. Vammaisneuvosto kiinnittääkin siksi huomiota suunnitelmassa esitettyyn mainintaan siitä että harkittaisiin eräänlaisen ”toisen keskusta-alueen” kehittämistä. Miten sen toiminnat voitaisiin integroida nykyiseen keskustaan, jää hieman avoimeksi.
Kaiken kaikkiaan kysymyksessä on laajamittainen suunnitelma, johon joudutaan vielä useaan otteeseen palaamaan.

VASTINE
Jatkokäsittelyn yhteydessä maankäyttöpalvelut tulee tutkimaan mahdollisuuksia lisätä yleiskaavan tavoitteisiin maininnan liikkumisen ja palveluiden esteettömyydestä. Uuden keskustaalueen suunnittelussa (C-3) alueen toiminnalliset yhteydet keskusta-alueelle (C-2) tullaan
tutkimaan asemakaavahankkeiden yhteydessä.

32

KESKI-UUDENMAAN MAAKUNTAMUSEO

Keravan kaupungin maankäyttöpalvelut on lähettänyt tiedon Keravan yleiskaava 2035 yleiskaavaluonnoksen nähtävillä olosta. Maakuntamuseo on tutustunut 9.3.2016 päivättyyn Keravan yleiskaava 2035 ehdotukseen, kaavamääräyksiin ja selostukseen sekä muihin liiteasiakirjoihin. Maakuntamuseo tarkastelee hanketta perustehtävänsä mukaisesti kulttuuriympäristön vaalimisen näkökulmasta ja esittää seuraavia huomioita.
Yleiskaavan päivitystyön tavoitteena on osoittaa Keravan kehityssuunnat ja lähtökohdat tulevaisuuden maankäytölle. Keravan yleiskaavan päivityksessä käsitellään seuraavia Valtakunnallisia alueidenkäyttötavoitteiden kokonaisuuksia: toimiva aluerakenne, eheytyvä yhdyskunta- rakenne ja elinympäristön laatu, kulttuuri- ja luonnonperintö, virkistys- käyttö ja luonnonvarat, toimivat yhteys-verkostot ja energiahuolto ja Helsingin seudun erityiskysymykset. Keravan kaupungin asettamana päätavoitteena on oikeusvaikutteisen yleiskaavan ajantasaistaminen. Tavoitteena on uuden rakennusmaan osoittaminen niin asunto- kuin yritysrakentamisen tarpeisiin sekä asuin-, palvelu- ja yritys-alueiden sovittaminen yhteen kaupungin viherverkoston kanssa.
Keski-Uudenmaan maakuntamuseo on antanut lausuntonsa Keravan yleiskaava 2035:n
aiemmista vaiheista. Kaavaluonnokseen verrattuna yleiskaavaehdotuksen esitystapa on
muuttunut yleispiirteisempään suuntaan ja yleiskaavan aluevarausmerkinnät osoittavat alueen pääkäyttötarkoituksen. Maakuntamuseon näkemyksen mukaan esitystapa on selkiytynyt, mutta asettaa asemakaavoitusvaiheelle aiempaa suuremman vastuun kokonaisuuden
hallinnasta. Kaavamerkinnät ovat selkiytyneet myös suojelumääräysten osalta. Maisemallisesti arvokkaiden alueiden määräystekstissä todetaan, että kyseisten valtakunnallisesti tai
maakunnallisesti arvokkaiden kohteiden maisemallisten ja kulttuuri- historiallisten arvojen
säilyminen on varmistettava. Kaupunkikuvallisesti arvokkaiden kohteiden suunnittelussa ja
toteutuksessa on otettava huomioon kulttuuriympäristön ominaispiirteiden vaaliminen ja turvattava maisema- ja kulttuuriarvojen säilyminen. Molempien arvokkaiden alueiden määräystekstissä viitataan lisäksi kaavan liitteisiin 16. ja 17., joissa on esitetty Keravan kulttuurihistoriallisesti arvokkaat kohteet, joiden suojelukysymys tulee ratkaista asemakaavalla. Osa liitteissä mainituista arvokkaista kohteista on jo suojeltu asemakaavalla. Lisäksi kaavamääräyksen mukaan edellä mainituista liitteissä mainituista kohteista tulee kaavamääräyksen
mukaan jatkosuunnittelun yhteydessä pyytää myös lausunto museoviranomaiselta. Maakuntamuseo pitää muutosta kaavamääräyksiin erittäin hyvänä.
Luonnosvaiheeseen verrattuna esillä olevassa yleiskaavaehdotuksessa on joitakin muutoksia myös alueiden pääasiallisen käyttötarkoituksen suhteen. Pienehköjä teollisuus- ja varastokäyttöön, lähivirkistysalueeksi sekä maa- ja metsätalouskäyttöön luonnoksessa osoitettuja
alueita on nyt ehdotusvaiheessa osoitettu asuntoalueiksi. Jo luonnosvaiheessa Kaskelaan
osoitettu uusi työpaikka-alue ja uusi pientaloalue sekä ja etelämmäs Lahdentien itäpuolelle
osoitetut työpaikka-alueet ovat kuitenkin edelleen mukana. Kaskelan osalla kaavamääräystekstin mukaisesti pientalovaltaisen asuntoalueen maisemallisesti arvokkailla alueilla on otettava huomioon rakennetun ympäristön erityispiirteet ja täydennysrakentamishankkeiden on
sopeuduttava olemassa olevaan asuinrakentamiseen. Myös Kaskelan työpaikka-alueen jatkosuunnittelussa on otettava huomioon alueen maisemallisesti arvokkaat erityispiirteet.
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Luonnosvaiheen tapaan esillä olevassa ehdotuksessa on edelleen olennaisesti muuttuvana
alueena mukana myös Lahdentien ja Lahden moottoritien välinen, Keravantien risteyksen
molemmin puolin sijaitseva kaupallisten palvelujen alueeksi määritelty vyöhyke. Tätä kaupallisten palvelujen aluetta on luonnosvaiheesta lyhennetty, mutta toisaalta levennetty niin, että
Keravanjokilaaksoon liittyvä vihervyöhyke on sen kohdalla kokonaan poistettu kaavaehdotuksesta. Kulttuuriympäristön vaalimisen näkökulmasta maakuntamuseo pitää ongelmallisena tätä Keravanjokilaaksoon liittyvän vihervyöhykkeen pienentämistä. Vaikka määräystekstissä lukeekin, että jatkosuunnittelun yhteydessä uudella kaupallisten palveluiden alueella
(KM-3) on kiinnitettävä erityistä huomiota Keravanjoen tulvariskiin sekä maisemallisten näkökohtien huomioimiseen, pitää maakuntamuseo kaupallisten palveluiden alueen sijoittumista
ja kokoa kyseiseen paikkaan ongelmallisena. Maakuntamuseo esittääkin huolensa kaupallisten palvelujen alueen ja työpaikka-alueiden tyypillisten, usein suurienkin hallimaisten rakennusten vaikutuksesta Lahdentien länsipuolella sijaitsevaan Keravanjokilaaksoon ja avoimien
näkymien säilymisestä tähän kulttuurimaisemaan. Maakunta- museo viittaa edelleen Keravan maisemaselvitykseen (Tuulikki Peltomäki, maankäyttöpalvelut, Keravan kaupunki
20.12.2013) ja siinä jokivartta koskeviin suosituksiin, joiden mukaan maisematilan pitäminen
avoimena säilyttää kulttuurimaiseman luonteen, joten turhia istutuksia ja rakenteita on jokilaaksossa vältettävä ja pellot säilytettävä viljelyssä tai laidunnuksessa. Edellä mainitussa
maisemaselvityksessä todetaan myös, että Keravan arvokkaimpia maisema-alueita, joihin
jokilaakso ehdottomasti kuuluu, kehitettäessä on vältettävä maisemavaurioita, esimerkiksi
voimajohtojen ja teiden rakentamista, vesistöjärjestelyjä, teollisuusrakentamista ja huonosti
suunniteltua maa-aineksen ottoa. Maakuntamuseon näkemyksen mukaan tavoitteena tulee
edelleen olla Keravan maisemarakenteen hallitsevimman tekijän eli jokilaakson säilyttäminen
maisemallisesti mahdollisimman yhtenäisenä ja tunnistettavana.
Maakuntamuseo totesi jo luonnosvaiheessa, että erityisen merkittävä maankäyttömuodon
muutos nykyiseen yleiskaavaan verrattuna on Keravan vankilan alueelle ja sitä ympäröiville
peltoaukeille esitetty muutos. Ehdotuksessa alue on saanut määräyksen AP-3/res-1 eli asumisen reservialue: ”Alue varataan asumisen reservialueeksi. Alueen toteutus riippuu Keravan
vankilan alueen kehittymisestä asuinkäyttöön. Alueen kulttuurihistorialliset ja maisemalliset
arvot on turvattava jatkosuunnittelun yhteydessä. Asemakaavasuunnittelun yhteydessä on
määriteltävä riittävät suojavyöhykkeet Haukkavuoren luonnonsuojelualueelle. Alueen asemakaavoitus edellyttää neuvotteluita Museoviraston kanssa.” Maakuntamuseo toteaa edelleen, että vankila-aluetta ympäröivien peltoaukeiden varaaminen asuntorakentamiselle on
maakuntamuseon näkemyksen mukaan selvässä ristiriidassa alueen ominaisluonteen vaalimiselle asetettujen tavoitteiden kanssa. Määräystekstin sisältöä on kuitenkin kehitetty olennaisesti parempaan suuntaan.
Luonnosvaiheen jälkeen Keravan yleiskaava 2035:n tausta-aineistoksi on teetetty lisää selvityksiä, mukaan lukien Keravan yleiskaavaehdotuksen vaikutusten arviointi (Sweco ympäristö
Oy 11/2015-2/2016 välisenä aikana). Maakuntamuseo pitää tätä hyvänä ja tärkeänä materiaalina myös jatko-suunnittelua ja asemakaavatyötä ajatellen. Selvityksen vaikutuksissa maisemaan, kulttuuriperintöön ja rakennettuun ympäristöön todetaan, että yleiskaava muuttaa ja
kehittää Keravan maisemaa monilta osin. Olennaisesti muuttuvien alueiden määrän arvioidaan yleiskaavassa jäävän kuitenkin suhteellisen vähäiseksi. Maiseman peruselementit on
hyvin otettu huomioon yleiskaavassa ja maiseman tai kulttuuriympäristön kannalta merkittävimmät ja arvokkaimmat alueet on kaavassa huomioitu aluerajauksin ja määräyksin, jotka
määräävät arvojen vaalimisen tulevassa asemakaavatyössä. Edellä mainittuun viitaten Kes34

ki-Uudenmaan maakuntamuseo katsoo, että esillä oleva Keravan yleiskaava 2035 luonnos
on monelta osin kehittynyt paremmin kulttuuriympäristön arvoja huomioivaan suuntaan.
Maakuntamuseolla ei ole muuta huomautettavaa Keravan yleiskaava 2035 ehdotukseen.

VASTINE
Keravan yleiskaavaan merkityt kaupallisten palveluiden alueet ovat Uudenmaan maakuntakaavan mukaisia. Keravan tiiviistä kaupunkirakenteesta johtuen tilaa vievälle kaupalle on
haastavaa löytää kaikilta osin optimaalista sijaintia. Kaavasuunnittelun yhteydessä on todettu, että vilkkaasti liikennöity risteysalue on kaikkein tarkoituksenmukaisin sijainti kaupallisten
palveluiden alueelle. Kaupallisten palveluiden alue on rajattu laajana, koska jatkosuunnittelun
yhteyteen on haluttu jättää suunnitteluvaraa. Ensisijaisesti kaupalliset alueen halutaan keskittää risteysalueelle, mutta mikäli tämä ei muista syistä ole mahdollista (muinaisjäännökset,
tulvaraja, maisema-alue), niin alue on mahdollista ulottaa eteläisemmälle alueelle. Ennen
yleiskaavan hyväksymiskäsittelyä tullaan tutkimaan mahdollisuudet rajata KM-3 -alueet uudestaan siten, ettei alue ulotu Keravanjoen itäpuolelle. Samalla tutkitaan myös mahdollisuudet esittää mt 148 eteläpuolinen KM-alue reservialueena.
Vankilan peltoalueet on osoitettu reservimerkinnällä. Alueen erityispiirteiden suojelu tullaan
ratkaisemaan alueelle laadittavien asemakaavojen tai osayleiskaavan välityksellä.
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KESKI-UUDENMAAN YMPÄRISTÖLAUTAKUNTA

Viheryhteydet
Keravanjoki ja sen sivupurot ovat merkittäviä luontaisia ekologisia yhteyksiä, jotka yhdistävät
alueen luontokohteita toisiinsa ja edelleen lähikuntiin. Ekologisiksi yhteyksiksi ne on arvotettu
myös Environ (2014) luontoselvityksessä (sininen merkintä), mutta kaavan liitekartalla niiden
ei ole indikoitu olevan ekologisia yhteyksiä. Lisäksi itse kaavakartasta tämä yhteysmerkintä
puuttuu ainakin Keravanjoen alajuoksun osalta. Viheryhteysmerkinnän lisääminen kaavakarttaan koko Keravanjoen alueelle on erityisen tärkeää, sillä joki toimii Keravan ainoana viheryhteytenä etelä-pohjoissuunnassa ja se on merkitty tärkeäksi viheryhteydeksi myös Uudenmaan maakunta-kaavaan (oheinen kartta). Joki yhdistääkin Keravan ja sen yläpuoliset viheralueet aina Vanhankaupunginlahteen ja edelleen Suomenlahteen asti. Yhteyttä rajoittavien
patojen purkamista tai ohittamista suunnitellaan parhaillaan jokialueella useammassa kohteessa (mm. Tikkurilankoski ja Kellokoski), mikä tulee lisäämään alueen arvoa kalastus-,
melonta- ja muulle virkistys- ja matkailukäytölle. Vesistöalue on vaelluskalojen, erityisesti
taimenen, luontaisen poikastuotannon voimakkaan elpymisen johdosta nykyään Suomenlahden merkittävin taimenen lisääntymisjoki, mikä tulee lähivuosina edelleen vahvistamaan joen
merkitystä. Jatkotyönä olisi myös tärkeää tarkastella polkuverkoston sijoittumista joen rantaan ja siltoja alittavien yhteyksien parantamista.
Kaavaehdotuksessa Keravanjoen viheryhteys on nyt vaarassa katketa Keravanportin laajennuksen vuoksi (KM-3), joka on yleiskaavaan merkitty ulottumaan Keravanjoen ylitse noin
kilometrin matkalla. Kyseinen alue on myös Keravanjoen tulvavaara-aluetta ja maisemallisesti tärkeää aluetta. Näiden arvojen turvaamiseen ja yhteensovittamiseen toivoisi kaavassa
tarkempia ohjeita jatkosuunnittelua varten. Ympäristöministeriön oppaassa (2014) Tulviin
varautuminen rakentamisessa on annettu tarkempia ohjeita tulvavaara-alueiden suunnittelusta. Ensisijaisesti tulee harkita Keravanportin laajennuksen rajaamista uudelleen, esim. enintään yleiskaavan luonnoksessa ollutta vaihtoehtoa vastaavaksi.
Ympäristölautakunta esittää, että Keravanjoen alajuoksulle tulee lisätä maakunnallisesta viheryhteystarpeesta kertova merkintä ja kaavamääräykseen KM-3-merkintään lisätä maininta
siitä, että Keravanjoen viherkäytävä tulee säilyttää riittävän levyisenä rakentamattomana ja
yhtenäisenä viherkäytäväalueena. Määräyksen voi vaihtoehtoisesti liittää myös yleisiin määräyksiin. Määräystä olisi hyvä täydentää Keravanjoen viherkäytävän leveyteen liittyvällä ohjeella. Tässä suhteessa Keravan rakennusjärjestyksen nykyinen määräys, joka estää rakentamisen 75 metriä lähemmäs jokea olisi hyvin soveltuva vähimmäisleveyden ohjeeksi ja
aiemman suunnittelukäytännön mukainen.
Lisäksi kaupungin itä-länsi-suuntaiset viheryhteydet ovat suhteellisen heikosti toimivia. Näiden toimivuutta tulisi kaavassa parantaa. Ainakin kaupungin pohjoisrajalle sijoitetun maankäytön yhteyteen on syytä selvittää seuraavia muutoksia:
-

Luoteiskulmaan VL-alueelle osoitettu puhtaiden maa-ainesten väliaikainen vastaanottopiste on Tuusulaan johtavan tärkeän viheryhteyden varrella. Alueelle tuleva raskas
liikenne kulkisi pientaloalueen halki, mikä todennäköisesti aiheuttaisi asukasvalituksia
toiminnasta. Läjitykseen osoitettu alue on topografialtaan hankala. Kalevankadun
pään korkeusasemasta (n. +60) maasto laskeutuu melko jyrkästi yli ll metriä laak36

sopainanteeseen, jonka korkeusasema on alle +49. Läjitettävät massa todennäköisesti leviäisivät laaksoon haitaten ratkaisevasti viheryhteyden käyttöä ja rumentaen
koko alueen. Lisäksi alueelle ulottuu lepakoiden tärkeä II-alue, joka tulee myös ottaa
huomioon suunnittelussa. Ylijäämämassojen läjitysalueen kaavamerkintä tulee poistaa. Läjitysalueen vaihtoehtoista paikkaa tulee harkita uudelleen ja pyrkiä sijoittamaan toiminta kauemmas viheryhteyksistä ja perempien liikenneyhteyksien varteen.
esim. moottoritien viereen osoitetuille suojavirealueille (EV) tai muualle vilkkaiden liikenneyhteyksien varrelle.
-

Lisäksi Kytömaan pohjoisosaan kaupungin rajalla tulisi tässä vaiheessa säilyttää Viheryhteys joko kapeana VL-alueena tai yhteystarvemerkintänä (AP3- ja TP3-alueiden
pohjoisreunassa). Viheryhteys ilmeisesti jatkuisi maakuntakaavan merkinnän mukaisesti myös Tuusulan puolella rajan suuntaisesti.

Hulevesien hallinta
Yleiskaavassa on selvitetty suunnitellun maankäytön muutoksen vaikutuksia hulevesien
määrään ja laatuun (Keravan hulevesiselvitys ja hulevesien hallinnan mallinnus FCG
31.102014, muutos 12.11.2014). Ilman asianmukaisia hallintatoimen- piteitä hulevesivalunnan lisääntyminen ja nopeutuminen voi johtaa ympäristöhaittojen lisäksi tulvimiseen niin korttelialueiden sisällä kuin yleisillä alueilla ja aiheuttaa aineellisia vahinkoja ja haitata alueiden
käyttöä. Kerava hulevesiselvityksessä on suositeltu hulevesien hallintaa toteutettavaksi moniportaisella järjestelmällä, jossa hulevesien hallintaa toteutetaan niin korttelikohtaisilla, katualueiden kuin yleisillä alueilla tehtävillä keskitetyillä ratkaisuilla. Lisäksi selvityksessä on kiinnitetty huomiota rakentamisen aikaisen hulevesien hallintaan, sillä rakentamisen aikaiset
hulevedet ovat laadultaan poikkeuksetta huonoja niiden suuren kiintoainespitoisuuden vuoksi.
Yleiskaavaan ympäristöä ja luontoa koskeviin yleisiin kaavamääräyksiin tulisi sisällyttää moniportaisen hulevesien hallinnan suunnitteluperiaate, rakentamisen aikainen hulevesien hallinta ja pienvesien luonnontilan turvaaminen esimerkiksi seuraavalla tavalla. Uusia alueita
suunniteltaessa tulee ottaa huomioon moniportaisen hulevesien hallinnan periaatteet. Myös
rakentamisen aikainen hulevesien hallinta tulee suunnitella ja ratkaista jo suunnittelun yhteydessä. Hulevesien hallintaa tulee tarkastella valuma-alueittain ja ratkaisut eivät saa heikentää alapuolisten purojen ja norojen luonnontilaa.
Myllypuron valuma-alueelle sijoittuvien uusien rakennettavien alueiden hulevesien hallintaan
tulisi kaavaselostuksessa kiinnittää erityistä huomiota. Kaupungin pienvesistä Myllypuro on
ilmeisesti haavoittuvin sijaitessaan laajojen uudisrakentamisalueiden läheisyydessä. Rakennusjärjestyksen nykyinen määräys, joka estää rakentamisen 75 metriä lähemmäs, jokea olisi
hyvin soveltuva vähimmäisleveyden ohjeeksi ja aiemman suunnittelukäytännön mukainen.
Vesilain kohteiden suojelu kaavassa
Vesilain 2 luvun 11 §:n Iuontotyyppejä ovat mm. lähteet, norot ja enintään 1 ha:n suuruiset
lammet ja järvet. Myös noroa suuremmilla pienvirtavesillä eli puroilla on vesilain suoja vesilain 3 luvun 2 §:n kohdan 8 nojalla. Puroja koskevat muutokset on vesitaloushankkeen yleisen Iuvanvaraisuuden piirissä. Keravan Iuontoselvityksessä (Enviro 22.12.2014) on luokiteltu
vain 2 luvun 11 §:n mukaiset Iuontotyypit eli Iuonnontilaiset purot eivät sisälly luokitukseen.
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Luontoselvityksen perusteella sekä Myllypuron meanderilaakson että Savion purolaakson
luonnontila on säilynyt hyvänä, ja kohdekuvausten perusteella ne ovat vesilain 3 luvun 2 §:n
kohdan 8 mukaisia Iuonnontilaisia puroja. Ympäristölautakunta esittää Environ laatiman
Iuontoselvityksen ja kaavaselostuksen päivittämistä näiltä osin (Iuontoselvityksen kohteet 17
ja 27). Kohteiden vesiluvan tarve tulisi esittää kaavaselostuksessa esimerkiksi kohdassa
Suunnittelusuositukset (s. 78) tai vaihtoehtoisesti kaavamääräyksissä seuraavalla tavalla:
Hulevesien hallinnan suunnittelussa ja toteutuksessa tulee lisäksi ottaa huomioon, että Savionojan purolaakson ja Myllypuron meanderilaakson luonnontilan vaarantamista koskee vesilain 3 luvun 2 §:n kohdan 8 mukainen luvantarve.
Kulttuuriympäristö
Kaavaselostuksen liitteessä 16 on esitetty kulttuurihistoriallisesti tärkeät kohteet ja rakennukset. Kartalle olisi hyvä merkitä, mitkä kohteista ovat maa- kunnallisesti arvokkaita kulttuuriympäristökohteita (Keravalla 4 kpl), mitkä valtakunnallisesti merkittäviä rakennettuja kulttuuriympäristöjä (RKY) (2 kpl) sekä mitkä paikallisesti arvokkaita ja Keravalle ominaisia kulttuuriympäristöjä, jotta nämä erottuisivat selkeästi alempiarvoisista kohteista.
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VASTINE
Viheryhteydet
Viheryhteysmerkinnät tullaan tarkistamaan ennen kaavan hyväksymiskäsittelyä. Samalla
myös liitekarttojen sisältö tullaan tarkistamaan.
Rakennusjärjestys on voimassa, ellei kaavassa ole muuta määrätty. Näin ollen ei ole tarpeellista kirjata rakennusjärjestyksessä olevia määräyksiä erikseen esiin.
KM-alueiden rajaus tullaan tutkimaan uudestaan. KM-alueen rajausta tutkitaan siten, että
Keravanjoen itäpuolinen kaistale muuttuu viheralueeksi. Samalla joen länsipuolelle jätetään
suojavyöhyke, jotta alue voi toimia ekologisena viheryhteytenä. Näistä muutoksista huolimatta KM-aluerajaus ulottuu tulva- ja maisemavyöhykkeelle. Rajaamalla alue luonnosmateriaalin
mukaiseksi estettäisiin kaupallisten palveluiden kehittäminen alueelle, koska rakentamisolosuhteet ovat metsäisellä vyöhykkeellä niin hankalat.
Kalevaan sijoittuvat puhtaiden maa-ainesten vastaanottoalue tulee toimimaan väliaikaisesti,
jonka jälkeen alue toimii viheralueena. Kalevan ja Kercan puhtaiden maa-ainesten vastaanottoalueet perustuvat Ramboll Oy:n laatimiin selvityksiin. Kalevan osalta häiriöt viheryhteyksiin tulevat olemaan lyhytaikaisia. Selvitysten yhteydessä on tarkasteltu maamassojen alustavat läjityspaikat sekä kasojen kantavuudet sekä vaikutukset luontoarvoihin ja liikenteeseen.
Hulevedet
Ennen kaavan hyväksymiskäsittelyä kaavan yleismääräyksiin lisätään määräys hulevesien
hallinnan moniportaisista periaatteista lausunnossa esitetyllä tavalla.
Myllypuron meanderilaakson ja Savion purolaakson asema vesilain mukaisina kohteina tullaan päivittämään kaava-aineistoon.
Kulttuuriympäristö
Liitekarttaa tullaan päivittämään siten, että valtakunnallisesti ja maakunnallisesti arvokkaat
kulttuuriympäristöt esitetään erikseen.
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LIIKENNEVIRASTO

Rautatieliikenteen kehitystarpeet
Liikennevirasto huomautti luonnosvaiheen lausunnossaan rautatieliikenteen tulevaisuuden
tarpeista pääradan ja Sköldvikin radan väliin jäävän alueen (Imppalanmäen) eteläosassa,
joka oli kaavaluonnoksessa osoitettu uudeksi keskustatoimintojen alueeksi.
Luonnosvaiheen jälkeen syksyllä 2015 Keravan kaupunki ja Liikennevirasto neuvottelivat
Keravan kaupungin maankäytön kehittämisen ja Liikenneviraston varikkotarpeiden (radanpidon raidetarpeet ja junakaluston seisontaraidetarpeet) yhteensovittamisesta. Neuvottelussa
tarkasteltiin mahdollisuutta varata radanpidon raiteille alue Imppalanmäestä ja kaluston seisontaraiteille Jäspilästä. Neuvotteluissa asiaan ei kuitenkaan saatu lopullista ratkaisua ja
varikkotarpeisiin varautuminen Keravalla jäi avoimeksi. Vastineraportissa kaupunki on ilmoittanut, että Liikenneviraston tarpeet olisivat kaupungille uusia ja ne olisi ratkaistu jo Postlars/Rata -asemakaavassa. Liikennevirasto on tuonut tulevaisuuden tarpeitaan jo aiemmin
kaupungin tietoisuuteen. Postlars/Rata -asemakaavassa ratkaistut raidetarpeet liittyvät Pasila – Riihimäki -hankkeessa suunniteltuun uuteen tavaraliikenteen raiteeseen eivätkä sinällään kosketa nyt kyseessä olevia tulevaisuuden varikkoalueiden varauksia.
Yleiskaavaehdotuksessa edellä mainittu pääradan ja Sköldvikin radan välinen alue on edelleen osoitettu uudeksi keskustatoimintojen alueeksi (C-3). Liikennevirasto toteaa, ettei sen
tarve varautua radanpidon raiteiden kehittämiseen ole juurikaan muuttunut kaavaluonnoksen
nähtävillä olon jälkeen. Imppalanmäen Tervahaudankadun läheistä nykyistä Liikenneviraston
hallinnoimaa aluetta tarvitaan uusittaville radanpidon raiteille sekä tulevalle radantarkastuskaluston hallille ja sen raiteille. Vaihtoehtoista sijaintia em. toiminnoille ei ole löytynyt. Liikennevirasto ei pidä koko alueen osoittamista keskustatoimintojen alueeksi mahdollisena.
Liikenneviraston näkemyksen mukaan merkintä estää rautatietoimintojen kehittämisen ja
heikentää rautatieliikennejärjestelmän toimivuutta. Liikennevirasto kehottaa muuttamaan
edellä mainituin perustein C-3 -alueen länsiosan Keravan yleiskaavan 2020 mukaiseksi LRalueeksi tai tarkentamaan C-3 -merkinnän kaavamääräystä varautumisella alueella myös
radanpidon tarpeisiin.
Liikennevirasto on jatkanut Keravan kaupungin kanssa pidetyssä neuvottelussa esillä olleen
junakaluston seisotusraidealueen selvittämistä. Keravan Jäspilän alue nykyisen radan itäpuolella on alustavien tarkasteluiden perusteella osoittautunut sopivaksi alueeksi seisontaraiteille. Yleiskaavaehdotuksessa kyseinen Jäspilän alue on osoitettu TY-1 -alueeksi (teollisuus- ja varastoalue). Liikennevirasto esittää, että kyseinen alue osoitetaan yleiskaavassa
voimassa olevan asemakaavan rajausten mukaisesti rautatiealueeksi.
Yleiskaavaehdotuksen mukainen tilanne ei turvaa rautatieliikenteen kehitystarpeita pitkällä
aikavälillä. Liikennevirasto tulee hakemaan muutosta kaavaratkaisuun, mikäli se etenee nykymuotoisena hyväksymiskäsittelyyn.
Kytömaan rautatieseisake
Yleiskaavaehdotuksessa Kytömaan kohdalle on osoitettu uusi seisake rautatieasemamerkinnällä kuten Keravan yleiskaavassa 2020. Liikennevirasto on vuonna 2015 selvittänyt yhdes40

sä HSL:n sekä Uudenmaan, Päijät-Hämeen ja Hämeen liittojen kanssa esiselvityksellä pääradan ja Lahden oikoradan uusien seisakkeiden toteuttamismahdollisuuksia (Esiselvitys lähiliikenteen uusista seisakkeista Kerava–Riihimäki- ja Kerava–Lahti-väleillä 2015). Selvityksessä todettiin, että maankäytön kannalta potentiaalisimpia uusia seisakkeita ovat Keravan
Kytömaa ja Tuusulan Ristikytö. Ratateknisestä näkökulmasta tarkasteltuna Kytömaan seisake todettiin kuitenkin vaikeasti toteutettavaksi. Lisäksi Kytömaan ja Ristikydön välimatka on
niin lyhyt, ettei liikennöinnin kannalta molempien toteuttaminen ole tarkoituksenmukaista.
Edellä mainituin perustein selvityksessä esitettiin uutta seisaketta Ristikytöön välittömästi
Lahden oikoradan erkanemiskohdan pohjoispuolelle.
Kaavaehdotuksessa osoitettu Kytömaan seisake sijoittuu pääradan ja Lahden oikoradan erkanemiskohtaan mikä on liikenteellisesti hyvin haastava sijainti. Kytömaan seisakkeen toteuttamisen on selvityksissä todettu lisäävän huomattavasti junaliikenteen häiriöherkkyyttä. Laiturien sijoittelu Kytömaalle on osoittautunut haastavaksi nykyisistä vaihdeyhteyksistä ja turvalaitteista johtuen, eikä laitureille ole löydetty selvityksistä huolimatta kokonaisuuden kannalta toimivaa sijaintia. Myös kulkuyhteydet laitureille olisivat vaikeasti toteutettavissa. Liikennevirasto ei pidä Kytömaan seisakkeen toteuttamista ratateknisesti mahdollisena kohtuullisin kustannuksin.
Raideliikenteen melu, runkomelu ja tärinä
Liikennevirasto edellyttää, että kaavoitettaessa alueita radan läheisyydessä on tapauskohtaisesti otettava huomioon mahdolliset junaliikenteen aiheuttamat melu-, runkomelu- ja tärinähaitat. Yleiskaavatyön yhteydessä on tehty yleispiirteiset melu- ja tärinäselvitykset, joiden
perusteella on yleiskaavassa annettu yleisluontoisia määräyksiä.
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VASTINE
Keravan yleiskaavan esitystapaa on muutettu yleispiirteisemmäksi verrattuna aikaisemmin
laadittuun yleiskaavaan (YK3). Yleispiirteisen esitystavan vuoksi LR-alueita ei ole erikseen
merkitty yleiskaavakarttaan. Rautatiealueen merkitseminen yleiskaavakarttaan ei ole tarpeellista, koska alueilla on voimassa olevat asemakaavat, jotka ohjaavat alueiden yksityiskohtaisempaa maankäyttöä. Imppalanmäen alue on voimassa olevassa asemakaavassa osoitettu
LR-alueeksi. Imppalanmäessä noudatetaan voimassa olevaa asemakaavaa, eikä yleiskaava
ole alueella voimassa. Keravan kaupunki tulee tutkimaan mahdollisuudet tarkentaa kaavamääräystä siten, että tulevaisuuden radanpidontarpeet tulevat huomioiduiksi.
Jäspilän alueen yleiskaavamerkinnän muuttaminen ei Keravan kaupungin näkemyksen mukaan ole välttämätöntä, koska alueella on voimassa oleva asemakaava, jossa alue on määritelty LR-alueeksi. Kyseisellä alueella ei yleiskaava ole voimassa vaan yksityiskohtaisempaa
maankäyttöä ohjaa asemakaava. Yleiskaavan TY-merkintä myös mahdollistaa alueen kehittämisen tulevaisuudessa mm. varikkotoiminnoille. Keravan kaupunki toteaa, että radanpidon
tulevaisuuden tarpeet on huomioitu yleiskaavatyössä siinä määrin kuin se tällä kaavatasolla
on relevanttia. Keravan kaupunki on edelleen halukas jatkamaan neuvotteluita Liikenneviraston kanssa varikkoalueen jatkosuunnittelusta.
Ristikydön osalta viitataan Tuusulan kunnan lausunnosta annettuun vastineeseen.
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MUSEOVIRASTO

Museovirasto on tutustunut ehdotukseen ja toteaa arkeologisen kulttuuriperinnön osalta seuraavan. Keravan arkeologisen kulttuuriperinnön varhaisin vaihe ajoittuu kivikaudelle, joka
näkyy asuinpaikkoina erityisesti Keravanjoen maisemassa. Historiallisesta ajasta puolestaan
kertovat asuinpaikat, kulkuväylät ja elinkeinoihin liittyvät kohteet. Muinaisjäännökset ja kulttuuriperintökohteet antavat maisemalle ajallista syvyyttä ja monimuotoisuutta.
Museovirasto on lausunut yleiskaavaluonnoksesta 8.5.2015 (MV24/05.02.00/2014). Keravan
alueella on tehty kaavoitukseen liittyen muinaisjäännösten tarkkuusinventointi kaupungin
toimesta (Kunnas). Inventointi on hyvä ja perusteellinen alueen tunnettujen muinaisjäännösten osalta. Museovirasto kiinnittää yleiskaavaehdotuksessa huomiota siihen, että muuttuvaa
maankäyttöä on suunniteltu myös muinaisjäännösalueille. On tärkeää, että jo suunnittelussa
huomioidaan alueen antikvaariset arvot. Myös ennestään tuntemattomia kohteita on mahdollista löytää kohdekohtaisissa tarkkuusinventoinneissa.
Jos kuitenkin muuttuvan maankäytön toimenpiteet ulottuvat muinaisjäännösalueille, tulee
tuolloin varautua arkeologisiin tutkimuksiin ja niistä aiheutuviin kustannuksiin (muinaismuistolaki 295/1963 15 §).
Arkeologinen kulttuuriperintö on esitelty kattavasti ja selkeästi kaavakartassa, selostusosassa ja Iiiteosassa. Muinaisjäännösinventoinnin (v.2013–2014) perusteella Keravalta tunnetaan
18 muinaismuistolailla (295/1963) rauhoitettua muinaisjäännöstä, joista 3 on historiallisen
ajan kylänpaikkoja. Ehdotuksessa kiinteät muinaisjäännökset on merkitty juoksevalla numerolla sekä kaavakarttaan että selostusosaan, jossa kohteet on myös lyhyesti esitelty. Kaavamerkinnöissä kiinteiden muinaisjäännösten kohdalla turkoosia neliötä seuraa pelkkä sm ja
juokseva numero (jolloin -1 jätetään pois). Historiallisen ajan kylänpaikat merkitään päivitetyn
käytännön mukaisesti sm-2 merkinnällä ja juoksevalla numerolla. MRL:n avulla suojellut kulttuuriperintökohteet on huomioitu ja niiden suojelumerkintä on /s ja juokseva numero. Näin
ollen Museovirastolla ei ole muuta lisättävää ehdotukseen.
Rakennetun kulttuuriympäristön ja maiseman osalta kaavasta lausuu Museoviraston ja maakunta-museon välisen yhteistyösopimuksen perusteella Keski-Uudenmaan maakuntamuseo.

VASTINE
Ennen kaavan hyväksymiskäsittelyä SM-merkintöjen esitystapaa tullaan tarkentamaan.
Asemakaavasuunnittelun yhteydessä muinaisjäännösalueilla tullaan varautumaan varhaisessa vaiheessa arkeologisiin tutkimuksiin sekä niistä koituviin kustannuksiin.
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SAVION KYLÄYHDISTYS

Niinikankaan alueesta:
Niinikankaan alueen muuttaminen kerrostaloalueeksi, jossa olisi noin 500–900 asukasta ilman mitään lähipalveluja, vaatii vielä uudelleen harkintaa. Alue on myös maapohjaltaan
haasteellinen ja sijaitsee lentomelualueella, kuten jo sivuilla 44 (Sito 2014) ja sivulla 49
(Sweco 2016) todetaan.
Mielestämme uusi kerrostaloalue ei ole enää vähäistä täydennysrakentamista. Miten vaikuttaa Tuusulan kunnan saama kielteinen päätös, jolla KHO on estänyt asuntorakentamisen
Rykmentinpuiston itäosassa?
Sito 2014: Lentomelun ohjearvot ylittyvät erityisesti Savion ja Kercan alueilla, jonne ei ole
tule osoittaa merkittävää määrää uutta rakentamista. Myös Kanniston, Marttilan, Nurmikallion
ja Kytömaan alueilla altistutaan ohjearvot ylittävälle melulle.
Lainaus:
”Korkeimman hallinto-oikeuden linjauksen perusteella Keravan yleiskaavassa on osoitettu
myös Finavian mukainen lentomelualue. Keravan yleiskaavassa ei ole osoitettu uusia asuinalueita maakuntakaavan mukaiselle lentomelualueelle tai Finavian ympäristöluvan liitteen
verhokäyrän mukaiselle lentomelualueelle. Finavian ympäristöluvan mukaiselle lentomelualueelle osoitettu rakentaminen on kaupunkirakennetta täydentävää, kuten lentomelualueen
lounaisreunaan sijoittuvat keskustan C-2 -alue. Niinikankaalle osoitettu uusi kerrostalovaltainen alue (AK-3) on jo nykytilanteessa asemakaavoitettu asuinkäyttöön”
Sweco 2016: Lentomelun torjunnan toteuttaminen on haastavaa, sillä piha-alueilla lentomelua ei pystytä vähentämään. Tästä johtuen uusia asuinalueita ei ole suositeltavaa sijoittaa
Finavian verhokäyrän mukaiselle lentomelualueelle. Lentomelualueella sijaitsevilla asuinalueilla voidaan vähäistä täydennysrakentamista pitää hyväksyttävänä.
Lentomelusta toteaa jo FINAVIA vastineessaan
”Kaavaselostuksessa Helsinki–Vantaan lentoasema ja meluasiat ovat jääneet pienelle huomiolle. Maakuntakaavan tavoitteet on katsottu toteutettavan siten, että Ientomelualueelle ei
ole sijoitettu uutta mittavaa asutusta tai muita herkkiä toimintoja”.
Niinikankaan lehdosta jo aiemmissa muissa lausunnoissa (2015)
Sivu 72: Luokan III lepakkoalueista (L4) sijoittuu Kannistossa kerrostalovaltaiseksi asuntoalueeksi merkitylle alueelle. Tällä alueella sijaitsee myös Niinikankaan lehto, joka on kaavassa osoitettu LUO-merkinnällä. Merkintä on päällekkäinen kerrostalovaltaisen asuntoalueen
kanssa. Kerrostalovaltaisen asuinalueen myötä viiksisiipoille sopiva vanha kuusikko tulee
todennäköisesti supistumaan”.
Ehdotamme lehdon suojelemista.
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Kerca
Kerca nelonen on ajatuksena järkevä, mutta valmis vasta 2030 luvulla. Ehdotuksemme on
alueen virkistyskäytön lisääminen vaiheittain, myös täytön ajan, sekä viherreittien suunnittelu
ja toteutus ja LUO-alueen suojelu yhteisymmärryksessä Vantaan kaupungin kanssa.
Alueen pääasialliset käyttäjät Keravalla ovat Saviolta, mutta tällä hetkellä pääsy mm. Savionselänteen alueelle ulkoilemaan on kokonaan estetty. Nykyisellään karttaan merkittyä viherkäytävää ei ole, ja jatkossakin viherkäytävä kulkisi keskellä rakennuksia.
Tuemme täysin Vantaan kaupunkia, joka sanoo lausunnossaan mm. näin: Saviolle lähelle
Vantaan rajaa on VL-alueelle sijoitettu erityisalue (E-l), joka on tarkoitettu puhtaan maaaineksen läjitystoimintaan. Alue on nykyisin merkittävä Keravan ja Vantaan välinen virkistysalue, joka toimii myös suojametsänä kaatopaikalta Vantaalle päin. Suunnitellulle läjitysalueelle sijoittuu lisäksi paikallisesti arvokas Savionselänteen korven luontokohde. Laajenemista Vantaan suuntaan tulee rajoittaa siten, että suojametsäalue pääosin ja luontokohde
kokonaisuudessaan säilyvät ennallaan.
Keravan eteläosiin, Vantaa rajan välittömään läheisyyteen, on osoitettu huomattava määrä
uutta työpaikkarakentamista. Lahdentien itäpuolen asuntoaluevaraus on muutettu luonnoksessa työpaikka-alueeksi (TP-2) ja viheryhteydet sen poikki on poistettu. Työpaikkarakentaminen tulee suunnitella ja rajata siten, ettei siitä aiheudu haittaa Vantaan puoliselle asuntoalueelle. Kyseisen työpaikka-alueen ja Vantaan rajan väliin tulee osoittaa leveämpi viheralue.
Lisäksi TP-2 alueen läpi tulee varata pohjois-etelä suuntainen viheryhteys Vantaan kaavoissa olevan virkistysalueen jatkeeksi yhteytenä Koukkukallion ja Keinukallion alueille.
Muita huomioita:
Sivu 22: Kurkelan ja Kalevan täydennysrakentamisalueille voidaan tontteja lohkomalla rakentaa lisää pientaloasuntoja. Mitä tämä lohkominen käytännössä tarkoittaa? Jo rakennettujen
tonttien lohkomista?
Keinukallio/Ollilanlaakso
Sivu 23: Ollilanlaakson alueelle on Keravan yleiskaavassa osoitettu yhdyskuntarakenteen
laajenemissuunnan osoittava nuoli. Merkinnällä osoitetaan yhdyskunnan pitkän aikavälin
tavoitteellinen laajenemissuunta. Ollilanlaakson osoittaminen asuinkäyttöön edellyttää joko
osayleiskaavan laatimista alueelle taikka sellaista asemakaavaa, jossa vaikutukset on tarkasteltu yleiskaavatasoisesti
Kuitenkin sivulla 69 sanotaan, että Keravan laajimmat viher- ja virkistysalueet ovat osoitettu
Keravanjoen varrelle, Ollilanlaaksoon sekä Keinukallion alueelle. Pääradan länsipuoliset viheralueet ovat pääasiassa lähivirkistysalueita.
Onko tämä nyt jotenkin ristiriidassa Keinukallion kehittämissuunnitelman (3.11.2014) kanssa? Siinä Ollilanlaakso on merkattu kehitettäväksi nimenomaan ulkoilualueena.
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VASTINE
Niinikankaan ja lentomelun osalta viitataan Finavian lausunnosta annettuun vastineeseen.
Maakunnallinen viheryhteys Kercan alueelle toteutetaan kevyenliikenteen väylän kautta. Alueen kevyenliikenteenverkoston toteuttaminen on toistaiseksi kesken.
Yleiskaavan ehdotusvaiheessa Savionselänteen luontokohde on rajattu siten, ettei läjitystoiminta aiheuta sille haittaa. Viheryhteysnuoli on lisätty Keravan ja Vantaan väliselle rajalle.
Kurkelan ja Kalevan täydennysrakentaminen jo rakennettuja tontteja lohkomalla toteutuu
käytännössä maanomistajien niin halutessa.
Yhdyskuntarakenteen laajenemissuunta -nuoli edustaa yleiskaavamerkintänä ns. strategista
kaavamerkintää. Ollilanlaakson yhdyskuntarakenteen laajenemissuuntanuoli ei itsessään
mahdollista alueen ottamista rakentamiskäyttöön. Mikäli alue tulevaisuudessa halutaan rakentaa, alueelle tulee laatia osayleiskaava tai sellainen asemakaava, jossa vaikutukset on
tarkasteltu yleiskaavatasoisesti. Alueen jatkosuunnittelun yhteydessä mahdollinen asuinrakentaminen on yhteensovitettava alueen virkistysarvojen kanssa.
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SENAATTI-KIINTEISTÖT JA RIKOSSEURAAMUSLAITOS

Keravan kaupunki on laatimassa yleiskaavamuutosta kunnan alueella. Senaatti-kiinteistöt
hallinnoivat kaupungin alueella sijaitsevia Suomen valtion omistuksessa olevia vankilan käytössä olevia kiinteistöjä.
Keravan vankilan toimintaa ollaan suunnittelemassa uudelleen. Peltoviljely on poistumassa
vankien työtoiminnasta, ja siten peltoalueelle merkitty AP-3/res-1-merkintä voidaan korvata
AP-3 merkinnällä. Suunnitelmat vankilatoiminnan tarvitsemasta maa-alueesta valmistuvat
arviolta 2018 kuluessa, joiden perusteella voidaan laatia maa-aluejako vankilatoiminnan ja
asuinalueen välille tulevaa asema-kaavoitusta ohjaamaan. Vankilatoimintaa on alustavasti
ajateltu harjoitettavan nykyisestä nuoriso-vankilarakennuksesta itään ja etelään jokiuomaan
saakka rajautuvalla alueella.
Uusi Lahdenväylän ja Koivulantien eritasoliittymä nähdään positiivisena ja tarpeellisena alueen kehittämiseksi. Vankilan peltojen keskeltä merkitty tieliikenteen ohjeellinen yhteystarve
on sijoitettu vankilatoiminnan uudelleenjärjestämisen kannalta hankalaan paikkaan, ja sitä
esitetään siirrettäväksi hieman pohjoisemmaksi esimerkiksi lähemmäksi pohjavesialueen
eteläreunaa. Varaus uudelle juna-asemalle kaupungin pohjoisosaan nähdään koko alueen
kehittämismahdollisuuksia lisäävänä toimenpiteenä.
Olemassa olevan työpaikka-alueen läheisyys sekä varaukset uusille työpaikka-alueille ovat
vankilan toiminnan ja vankien työllistämismahdoIlisuuksien kannalta myönteisiä.
Yleisesti kehittämistoimenpiteet kaupungin pohjoisilla alueilla erityisesti junaradan itäpuolella
ovat toivottuja.

VASTINE
Keravan vankilanpellot on osoitettu yleiskaavaehdotukseen reservimerkinnällä, koska alue
sijaitsee suhteellisen kaukana Keravan muusta yhdyskuntarakenteesta. Alue on myös kulttuurihistoriallisesti arvokas, jonka vuoksi se on suunniteltava kokonaisuutena siten, ettei alueen arvokasta maisemaa ja rakennuskulttuurillisia arvoja vahingoiteta. Keravan kaupunki ei
näe alueen osoittamista pientaloalueeksi (AP) tarkoituksenmukaisena tällä hetkellä. Vankilan
peltojen toteuttaminen tulee ajankohtaiseksi tulevaisuudessa, kun Pohjois-Kaskela ja Tuusulan puoleisen Ristikydön yhdyskuntarakenne alkaa kehittyä. Tällä hetkellä alue sijaitsee
joukkoliikenteen ulottumattomissa ja alueelle liikkuminen tulisikin perustumaan pitkälti yksityisautoiluun.
Keravan maapoliittisten periaatteiden mukaan ensi kertaa kaavoitettavien alueiden tulee olla
kaupungin omistuksessa ennen kuin alueiden asemakaavoitus käynnistetään.
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SIPOO

Sipoon kunta lausui kaavan valmisteluaineistosta keväällä 2015. Kaavan tavoitteina olevat
olemassa olevan kaupunkirakenteen täydentäminen ja tiivistäminen ovat edelleen erittäin
kannatettavia tavoitteita. Kriittisempää huomiota kiinnitti erityisesti valmisteluaineiston yleispiirteisyys ja suppeus, mikä teki kaavasta lausumisesta haastavaa. Erityisen vaikeaa kaavan
tulkinnasta teki seudullisten vaikutusten arvioinnin ja selvitysten puuttuminen kaavamateriaalista.
Kaava-aineistoa on täydennetty seudullisten selvitysten osalta, mutta seudullisten vaikutusten arviointia ei ole esitetty kaava-aineistossa erikseen vaan seudullista näkökulmaa on sivuttu liikennettä ja kauppaa koskevissa arvioinneissa.
Sipoon kunnan kannalta oleellisia muutoksia kaavakarttaan ovat lähinnä Terästien alueen
kaavamerkintöjen muuttuminen teollisuusvaltaisesta alueista asuinaluemerkinnöiksi sekä
pienet täsmennykset viheryhteyksien sijaintiin. Terästie on edelleen merkitty joukkoliikennekaduksi eikä määräystä ole muutettu Sipoon kunnan lausunnosta huolimatta.
Logistiikka, raskas liikenne ja elinkeinoelämän toimintaedellytykset
Luonnosvaiheessa Sipoon kunta peräänkuulutti parannustoimenpiteiden merkitsemistä kaavakarttaan. Kaavaehdotuksessa logistiikkakäytävän ja maantien 148 toimivuuden parantamiseen on kiinnitetty huomiota. Lahden väylän ja maantie 148:n risteymään on esitetty eritasoliittymää. Sipoon kunta näkee tämän hyvänä kehityksenä kaavaluonnoksesta. Sipoon Bastukärrin työpaikka-alue on merkittävä logistiikkatoimintojen keskittymä, jonka liikenteellistä
toimivuutta ei tule vaarantaa. Raskaan liikenteen sujuvuus on turvattava Lahden moottoritien
(Vt 4), Tuusulan väylän (kantatie 45) sekä Hämeenlinnan väylän (vt3) suuntiin.
Kerava-Nikkilä-kehityskäytävä
Sipoon kunnan tavoitteena on henkilöraideliikenteen mahdollistaminen maankäytön osalta
vuoteen 2025 mennessä. Kerava–Nikkilä-rataosuuden on esitetty Helsingin seudun liikennejärjestelmäsuunnitelmassa 2015 (HLJ 2015) infrastruktuurin kehittämishankkeista kaudelle
2026–2040.Kuntien tehtävä on luoda maankäytölliset edellytykset infrahankkeen toteuttamiselle.
Käytännössä tämä tarkoittaa vähintään 20000 asukkaan yhdyskuntarakenteen luomista kehityskäytävälle. Sipoon puolella Sipoon yleiskaava 2025 sekä sitä tarkentavat Talman
osayleiskaava ja Nikkilän kehityskuva luovat strategisen pohjan kunnianhimoiselle maankäytön kehittämiselle. Suunnitelmat mahdollistavat n. 17 000 asukaan sijoittumisen Sipoon puolelle kehityskäytävää vuoteen 2025 mennessä. Vaikka henkilöraideliikenteen avaaminen rataosuudella heti vuonna 2026 näyttäisikin nyt epätodennäköiseltä, kuten Kerava vastineessaan Sipoon kunnalle toteaa, ovat paineet hankkeen toteuttamiselle sitä suuremmat, mitä
enemmän kunnat panostavat maankäytön kehittämiseen kehityskäytävällä.
Maankäytön kehittämiseen etupainotteisesti kannattaa panostaa voimakkaasti.
Tätä taustaa vasten Keravan yleiskaava 2035:n tavoite tiivistää Ahjon maankäyttöä ja ohjata
rakentamista tulevalle asemanseudulle on Sipoon kunnan näkökulmasta kannatettava tavoi48

te. Kaava-aineistosta ei selvinnyt ajateltua toteutuksen vaiheistusta, joten kuntien tavoitteiden ajallista täsmäämistä on edelleen vaikeata arvioida. Kaava-aineistoon tulee liittää tavoitteellinen maankäytön vaiheistus, jossa huomioidaan myös seudullinen näkökulma. Henkilöraideliikenteen avaaminen Kerava-Nikkilä raideosuudella on Ahjon, Talman ja Nikkilän muodostaman kehitysvyöhykkeen vetovoimaisuuden kannalta kriittinen tekijä.
Eheä yhdyskuntarakenne
Maankäytön lisääntyessä ja yhdyskuntarakenteen eheytyessä Ahjon ja Talman kasvaessa
yhteen on tärkeää, että kaupunkirakenne sovitetaan hyvin yhteen. Erityistä huomiota on kiinnitettävä katuverkon jatkuvuuteen kuntien rajalla. Yleiskaavaehdotuksessa Ahjon maankäyttöä tiivistetään mm. Terästien varteen. On ristiriitaista estää läpikulkuliikenne kuntarajan yli.
Tämä heikentää myös Ahjon asukkaiden mahdollisuuksia käyttää lähiseudun palveluita mm.
Talman alueen virkistyspalveluita. Liikenteen jakautuminen laajemmalle katuverkolle vähentää pullonkauloja alueella.
Henkilöautoliikenteen mahdollistamista kuntarajan yli Terästiellä ei tule nyt sulkea pois vaan
sitä pitää olla mahdollista tutkia alueen tarkemman suunnittelun yhteydessä.
Viher- ja virkistysalueet sekä viheryhteydet
Viheryhteyksien sijainnit on sovitettu ehdotuskarttaan vastaamaan paremmin Talman
osayleiskaavassa esitettyjä viheryhteyksiä.
Keinukallion kehittäminen virkistyspalveluiden alueena on kannatettava ajatus. Yhdessä
Talman alueen runsaan virkistyspalvelutarjonnan kanssa syntyy kokonaisuus, joka luo vetovoimaa asumiselle ja yritysmahdollisuuksia molempien kuntien alueelle. Palveluiden käytön
kannalta on oleellista suunnitella jatkossa niin ajoneuvo- ja joukkoliikenteen sekä pyöräilyn ja
ulkoilun reitistöt tukemaan koko alueen kehittymistä.

VASTINE
Keravan yleiskaavassa seudullisia vaikutuksia on käsitelty sektorikohtaisesti, eikä niitä ole
koottu yhdeksi kokonaisuudeksi. Kaavan jatkovalmistelussa tutkitaan vielä tarve koota seudulliset vaikutukset omaksi kokonaisuudekseen kaavaselostukseen.
Kaava-aineistoon tullaan tutkimaan mahdollisuudet lisätä vaiheistus eri alueiden toteuttamisjärjestyksestä.
Keravan kaupunki näkee, että Terästien merkitseminen joukkoliikennekaduksi on alueelle
oikea merkintä. Merkintä mahdollistaa alueen julkisen liikenteen kehittämisen. Terästiellä
toimii alakoulu sekä päiväkoti, eikä liikenteen kasvattaminen alueella ole turvallisuusnäkökohdista tarkoituksenmukaista. Lisäksi Keravan kaupunki haluaa ohjata keskustaan suuntautuvan yksityisautoilun pääväylille, jotka ovat Porvoontie ja Keravantie Sipoon suunnasta
saavuttaessa.
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TUKES

Turvallisuus- ja kemikaalivirasto (Tukes) on vastaanottanut Keravan kaupungin Lausuntopyynnön, joka koskee Keravan yleiskaava 2035 (YK6) -kaavaehdotusta.
Tukes toteaa Lausunnossaan, että Keravan alueella sijaitsee Sinebrychoff Supply Company
Oy, jonka toiminta on vaarallisten kemikaalien laajamittaista käyttöä ja varastointia. Merkittävin vaara laitoksen toiminnasta on ammoniakin leviäminen, joka tulee huomioida kaavoituksessa. Keravan alueella kulkee myös maakaasuputkistoja, joiden edellyttämät suojavyöhykkeet tulee huomioida.
Lisäksi alueella sijaitsee pienempiä kemikaalien käyttö- ja varastokohteita (kuten huoltoasemat), jotka myös tulee huomioida kaavavalmistelussa.
Tukesilla ei ole muuta huomautettavaa lausuntopyynnön johdosta.

VASTINE
Sinebrychoff Supply Companyn lähiympäristö on teollisuuskäytössä, eikä sen lähialueelle ole
kaavoitettu uusia asuintoimintoja.
Lahden moottoritien itäpuolelle on osoitettu kaupallisten palveluiden alue (KM-3). Alue on
merkitty seudullisesti merkittäväksi vähittäiskaupan alueeksi, jolle kaupan laatu huomioon
ottaen voi perustellusta syystä sijoittaa tilaa vaativan erikoistavaran kaupan tiloja, kuten
moottoriajoneuvo-, vene-, rauta-, rautatarvike-, huonekalu-, kodintekniikka-, puutarha- ja
maatalouskauppaa ym. Kaupan laatu huomioon ottaen se ei kilpaile keskustaan sijoitettavan
kaupan kanssa, ja sen tyypillinen asiointitiheys on pieni.
Pienenpien kemikaalien varasto- ja käyttökohteiden osalta turvallisuusnäkökohdat huomioidaan asemakaavoituksen yhteydessä.
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TUUSULAN KUNTA

Tuusulan kunta toistaa luonnoksesta lausumansa koskien laajoja keskusta sekä kaupallisten
palvelujen alueita. Yleiskaavaehdotusta varten tehdyn vaikutusten arvioinnin mukaan: Keravan kaupallinen kehittyminen ei vaikuta merkittävästi Järvenpäähän ja Hyrylään. Näiden alueiden kaupallinen asema on jo nykytilanteessa vahva. Suuryksiköt eivät myöskään vaikuta
merkittävästi lähialueidensa pienempiin keskuksiin. Niistä asioidaan suuressa keskuksessa
joka tapauksessa, jos tarjonta on monipuolisempaa kuin omassa keskuksessa. (Sweco
2016.). Hyrylässä on puute mm. erikoistavarakaupasta ja kunnasta virtaa ostovoimaa naapurikuntiin. Hyrylän kaupallinen asema ei ole nykyisellään vahva, joskin sitä tullaan kehittämään. Luonnoksesta saadun vastineen perusteella ei vielä voitu todeta keskusta-alueen laajuuden kasvattamisen esitetynlaisena olevan perusteltua. Ymmärrettävästi keskustan tehostamisen myötä syntyy tarvetta laajentaa keskusta-aluetta, mutta mikäli keskustakortteleihin
on tarkoitus jatkossakin sijoittaa palveluita, vaikuttaa keskusta-alueen laajuus ylimitoitetulta.
Samaten laajojen KM-alueiden osoittaminen ottaen huomioon maakuntakaavan mitoituksen
vaikuttaa edelleen ylimitoitetulta.
Kaavaehdotukseen on osoitettu Kytömaan junaseisake. Seisaketta ei esitetty kaavaluonnoksessa. Liikennevirasto on laatinut yleissuunnitelman Pasila - Riihimäki välityskyvyn nostaminen vaihe 2 ja selvityksen pääradan uusista liikennepaikoista. Suunnitelmissa on tutkittu uusien asemien mahdollista lukumäärää ja sijaintia. Näissä selvityksissä on esitetty uusi asemavaraus Tuusulan alueelle Ristikydön kohdalle Keravan ja Ainolan asemien välille.
Yleissuunnitelma ei sisällä asemaa Kytömaalle eikä Kytömaan asemalle ei ole selvityksissä
nähty teknisiä toteuttamisedellytyksiä. Yleiskaavaehdotuksessa on osoitettu uusi eritasoliittymä Kytömaalle. Kaavaselostuksessa kerrotaan, että Tuusulan Ristikydön tuleva liikenne
ohjataan tähän eritasoliittymään ja liittymän tarve perustuu ennen kaikkea Ristikydön liikennetarpeisiin. Liittymän varaaminen yleiskaavassa on tarpeen Ristikydön toteuttamisen edellyttämien liikenneyhteyksien kannalta. Kaavaselostuksessa ei kuitenkaan oteta kantaa siihen, kuinka liikenne ohjataan Tuusulan Ristikydöstä moottoritien eritasoliittymään. Ristikydöstä tarvitaan Vanhan Lahdentien ohella myös yhdystie/kokoojakatutasoisia väyliä moottoritien länsipuolelta kohti eritasoliittymää ja Keravan tulee yleiskaava-ratkaisussaan varautua Kytömaan alueen väylien mitoituksessa tähän. Pääradan ja Lahden moottoritien välistä
Ristikydön aluetta suunnitellaan mahdollisesti työpaikkavaltaiseksi alueeksi mm. melu- ja
tärinäsyiden vuoksi. Yleiskaavassa on esitetty yhteys Kytömaan eritasoliittymästä Ristikytöön
pientaloalueen läpi eikä katuverkossa ole riittävästi varauduttu Ristikydön liikenteen määrään
ja luonteeseen. Katuyhteys tulisi suunnitella siten, että liikenne ei aiheuta tarpeetonta häiriötä
Kytömaan alueelle suunnitellulle pientaloalueelle. Vaihtoehtoisesti Kytömaan eritasoliittymälle tulisi tutkia yleiskaavaehdotuksessa esitettyä pohjoisempaa sijaintia, jolloin Ristikydön liikenne sekä Keravan puolen työpaikka-alueiden liikenne olisi kytkettävissä uuteen eritasoliittymään asutus paremmin huomioiden.
Tuusulan kunnan tavoitteet Rykmentinpuiston ja Hyrylän alueen kasvusta on otettu huomioon liikennetarkasteluissa. Keravan liikennejärjestelmäsuunnitelma pohjaa siihen, että Ristikydön taajaman oletetaan kehittyvän, mutta liikennetarkasteluissa ei ole huomioitu Ristikydön tulevia liikennemäärätietoja.
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Hyrylän ja Keravan yhdistävät katuyhteydet on esitetty yleiskaavaehdotuksessa yhteyksinä ja
katuluokkina tarkoituksenmukaisesti kestävien kulkumuotojen suosimiseksi ja kestävän liikkumisen tavoitteiden saavuttamiseksi. Kaavaselostuksessa mainitaan kevyen liikenteen yhteyksiä kehitettävän mm. Rykmentinpuiston suuntaan. Esitetyn pyöräilyn pääverkon lisäksi
yhteyksiä Hyrylän ja Keravan välillä on kehitettävä edelleen suoraviivaisemmiksi ja houkuttelevammiksi. Keskeisenä yhteyksiä parantavana toimenpiteenä tulisi esittää Aleksis Kiven tien
kevyen liikenteen olosuhteiden kehittämistä ”paikallinen pääreitti” -tasoiseksi.
Uudenmaan 4. vaihemaakuntakaavassa Ristikydön poikittainen viheryhteys on siirretty kulkemaan Tuusulan ja Keravan rajalle. Tuusulan kunta näkee, ettei Keravan tule kaavoittaa
asuinalueitaan kuntarajaan kiinni, vaan rajalle tulee jättää viherkaistale turvaamaan maakuntakaavan viheryhteys. Viherkaistale erottaisi myös Keravan pientaloasutuksen tulevalta tehokkaammalta Ristikydön asemanseudulta sekä työpaikka-alueilta. Tuusulan kunta on lausunut asiasta myös Virrenkulma III asemakaavan yhteydessä.

52

VASTINE
Kauppa
Maakuntakaavassa ei rajoiteta keskustaan sijoittuvan kaupan määrää. Eheyttävä yhdyskuntarakenne perustuu elinvoimaisen keskustan ympärille. Keravalla on yksi vahva keskusta,
jota on pyrittävä kehittämään mahdollisimman elinvoimaiseksi ja vireäksi. Kaavan jatkovalmistelussa tullaan esittämään kartta, jossa on esitetty eri alueiden toteuttamisen vaiheistus.
Keskusta-alueella ensisijaisesti täydennysrakennettava alue on C-2 -alue. Vasta myöhemmin
C-3 -alueen toteuttaminen tulee ajankohtaiseksi.
KM-alueiden mitoitus on Uudenmaan maakuntakaavan mukainen. Suunnittelualueena KMalue on haastava (tulva-alue, muinaisjäännökset, maisema-arvot). Tämän vuoksi alue on
rajattu suurempana, jotta asemakaavavaiheessa on tarpeeksi suunnitteluvaraa. Ennen kaavan hyväksymiskäsittelyä kaavamääräystä tullaan tarkentamaan siten, että KM-alueiden tehokkuus on tarpeeksi suuri, jolloin rakentaminen ei levittäydy liian laajalle alueelle.
Ristikytö
Voimassa olevassa maakuntakaavassa (2. vaihemaakuntakaava) Ristikytö on osoitettu raideliikenteeseen tukeutuvaksi asemanseudun kehittämisalueeksi, joka ei mahdollista alueen
toteuttamista ennen kuin alueen maankäyttö on ratkaistu maakuntakaavassa. Uudessa 4.
vaihemaakuntakaavassa aluetta on tarkasteltu, ja sen ehdotuksessa alue on osoitettu raideliikenteeseen tukeutuvaksi taajamatoimintojen alueeksi, jonka toteuttaminen on sidottu aseman toteuttamispäätökseen. Toteuttamispäätöstä ei ole tehty. Maakuntakaava ei ota kantaa
alueen toteuttamisajankohtaan. Tuusula on osoittanut Ristikydön Tuusulan yleiskaavan
(2040) luonnoksessa reservialueeksi, joka tullaan toteuttamaan vuoden 2040 jälkeen. Tällä
hetkellä Ristikydön alueelle ei ole olemassa maankäytön suunnitelmia, jossa alue olisi suunniteltu ja mitoitettu. Keravan yleiskaavan vaikutusten arvioinnin pohjatiedot eivät voi perustua
spekulatiivisiin lukuihin, vaan hyväksyttyihin suunnitelmiin. Tämän vuoksi Ristikydön liikennemääriä ei ole otettu laskelmiin mukaan. Tuusula on myös ajoittanut Ristikydön toteuttamisen vuoden 2040 jälkeen. Keravan yleiskaavan tavoitevuotena toimii vuosi 2035. Seuraavan
Keravan yleiskaavan päivityksen yhteydessä liikennevaikutuksia pystytään Ristikydön osalta
arvioimaan tarkemmin, kun alueen suunnitelmat ovat edenneet.
Ristikydön epävarmasta suunnittelutilanteesta huolimatta Keravan pohjoisosiin on osoitettu
kolme katuyhteyttä, joiden kautta on mahdollista ohjata merkittävä osa Ristikydön liikenteestä. Tuusulan on kaavatöidensä yhteydessä arvioitava Ristikydön vaikutukset lähikuntiin liikenteen osalta. Kerava on varautunut Ristikydön maankäytönmuutoksiin yleiskaavassa siinä
määrin kuin se tässä vaiheessa on mahdollista. Tulevaisuudessa yhtenä mahdollisuutena
on, että Tuusula, Kerava ja Järvenpää käynnistävät yhteistyössä kuntien yhteisen yleiskaavan, jonka puitteissa liikenteeseen liittyvät seudulliset näkökohdat pyrittäisiin ratkaisemaan
kokonaisvaltaisesti.
Liikennevirasto on teettänyt Pasila-Riihimäki välityskyvyn nostaminen -hankkeessa yleissuunnitelman pääradasta, jossa Ristikydön seisakkeelle on tehty varaus. Seisaketta ei tulla
kuitenkaan toteuttamaan hankkeen yhteydessä. Seisakkeen taloudellisia toteuttamisedellytyksiä yleissuunnitelmassa ei ole tarkasteltu, eikä niitä voi tehdä ennen luotettavia maankäytön suunnitelmia. Maankäytön suunnitelmien tarkennettua pystytään vasta arvioimaan, onko
hankkeella todellisia toteuttamisedellytyksiä.
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Ainolan seisakkeen siirtämisestä noin 100 metriä etelään on myös tehty päätös. Pasila–
Riihimäen välityskyvyn nostaminen -yleissuunnitelmassa on lisäksi osoitettu Ristikydön asema Tuusulan pohjoisosiin, aivan lähelle Järvenpään rajaa. Ainolan ja Ristikydön väliseksi
etäisyydeksi jäisi suunnitelman mukaan noin 1,3 kilometriä. Hyvänä vähimmäisetäisyytenä
asemien välillä pidetään vähintään noin 2 kilometriä. Aseman sijoittaminen etelämmäksi olisi
koko Ristikydön suunnittelun kannalta tarkoituksenmukaisempaa.
Asemien sijainnin kannalta sekä maankäytön suunnitelmien ollessa Ristikydön alueelta kesken Kerava haluaa yleiskaavassa (YK6) pitää esillä mahdollisuutta tutkia aseman sijoittamista myös Kytömaalle. Kytömaan alueella on merkittävä osa aseman tarvitsemasta väestöpohjasta, jonka lisäksi sen sijainti suhteessa Ainolan asemaan on hyvä. Kaavamerkinnällä ainoastaan mahdollistetaan asian tutkiminen tulevaisuudessa. Mikäli aseman perustamispäätös
tehdään Ristikytöön, Kerava on halukas kehittämään pohjoisosiaan yhteistyössä Tuusulan
kanssa.
Kytömaan eritasoliittymä
Keravalla ei ole edellytyksiä siirtää eritasoliittymää pohjoisemmaksi. Moottoritien ympäristössä, Koivulantien pohjoispuolella, on tilaa eritasoliittymän toteuttamiselle vasta Tuusulan rajan
välittömässä läheisyydessä. Em. kohdassa ei kuitenkaan ole nykytilassa moottoritien alikulkua, mikä nostaa merkittävästi liittymän toteuttamiskustannuksia. Lisäksi liittymä sijaitsisi niin
lähellä Järvenpään eteläistä liittymää, että liikenneturvallisuusnäkökohdista johtuen jouduttaisiin toteuttamaan kalliita kokoojaramppijärjestelyitä.
Viheryhteys
Kerava tulee ennen kaavan hyväksymiskäsittelyä tutkimaan mahdollisuudet lisätä viheryhteysnuoli Tuusulan ja Keravan rajalle siten, että maakunnallinen viheryhteys turvataan.
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TUUSULAN SEUDUN VESILAITOS KUNTAYHTYMÄ

Lausuntopyyntöön viitaten Tuusulan seudun vesilaitos kuntayhtymä esittää lausuntonaan
seuraavaa:
1. Keravalla sijaitsee yksi Tuusulan seudun vesilaitoksen käytössä oleva pohjavesi- alue,
Marjamäen pohjavesialue, ja siitäkin vain osa. Myös itse ottamo (pohja- vesikaivo) sijaitsee
alueella. Ko. pohja-vesialue on viranomaisluokituksessa I-luokan pohjavesialueeksi määritelty. Tuusulan seudun vesilaitokselle Marjamäen esiintymällä ei sen suhteellisen pienen antoisuuden takia ole erityistä strategista merkitystä. Palkallisena vesilähteenä ja esim. poikkeustilanteita ajatellen sitä ei kuitenkaan ole syytä väheksyä.
2. Kaavaehdotuksessa on otettu huomioon luonnosvaiheessa todetut epäkohdat, mm. pohjavesialueen rajaus ja AP-4/res-1 alueen merkintäepäselvyys. Myös kaavaselostuksessa
pohjavesiasia on tullut mainituksi.
3. Tuusulan seudun vesilaitoksella ei ole huomautettava kaavaehdotuksesta.

VASTINE
Lausunto ei aiheuta toimenpiteitä.
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UUDENMAAN LIITTO

Keravan yleiskaavan päivityksellä täydennetään, tiivistetään ja eheytetään yhdyskuntarakennetta. Keravan yleiskaavalla pyritään toteuttamaan maakuntakaavan tavoitteita. Keravan
yhdyskuntarakenne on hyvien joukko- ja kevyen liikenteen liikenneyhteyksien, monipuolisten
asumisen, elinkeino- ja palvelujen alueiden sekä viheralueiden verkosto. Uudenmaan liitto
lausuu Keravan yleiskaava 2035 kaavaehdotuksesta seuraavaa:
Taajamatoimintojen alueet/ tiivistettävän alueen kehittämisperiaatemerkintä
Voimassa olevassa maakuntakaavassa on osoitettu tiivistettäväksi taajamatoimintojen alueiksi Keravan ja Ahjon asemanseutujen alueet. Keravan keskusta-alueen rajausta on laajennettu ja rakentamisen tehokkuus ohjaa hyvin alueelle laadittavia asemakaavoja. Samoin Ahjoon osoitetut uudet asuntoalueet (A-3/t), joissa voi olla myös pienteollisuutta, toteuttavat
maakuntakaavaa. Keravan yleiskaavan luonnoksesta annettu Uudenmaan liiton lausunto
tiivistettävistä alueista ja niiden osoittamista kaavakartalla sekä määräyksissä on hyvin huomioitu Keravan yleiskaavan ehdotuksessa.
Kauppa
Keravanportin vähittäiskaupan suuryksikköön on osoitettu 2. vaihemaakuntakaavassa rakennusoikeutta 75 000 k-m2. Yleiskaava 2035 ehdotuksessa on Keravanporttiin osoitettu
uutta vähittäiskauppaa 49 000 km2 keskusta-alueelle sopimatonta tilaa vievää erikoiskauppaa.
Yleiskaavan kaavamääräystä tulee tarkentaa maakuntakaavan mukaisesti vielä siten, että
aluetta tulee kehittää sellaista kauppaa varten, joka ei kilpaile keskustaan sijoittuvan kaupan
kanssa ja jonka tyypillinen asiointitiheys on pieni kuten auto-, rauta-, huonekalu-, puutarha- ja
maatalouskauppaa.
Keravan yleiskaava 2035 ehdotuksessa on kaupallisten palvelujen alue muodostunut useasta alueesta. Kaavakartassa ja -määräyksissä tulee osoittaa merkitykseltään seudullisen vähittäiskaupan suuryksikön jokaiselle osa-alueelle mitoitus kuinka suuren osan maakuntakaavassa osoitetusta enimmäismitoituksesta sijaitsee kullakin alueella.
Uudenmaan 2. vaihemaakuntakaavaa varten tehdyssä ”Kaupan palveluverkon mitoittaminen
ja vaikutusten arviointi” -selvityksessä on Keravalle osoitettu keskustan ulkopuolisten alueiden liiketilan lisätarpeeksi yli 60 000 k m2. Selvityksen perusteella keskusta-alueen ja vähittäiskaupan suuryksikköalueen ulkopuolella olevien alueiden vähittäiskaupan kehittämiseen
jää 14 000 k-m2.
Maakuntakaavan suunnittelumääräyksen mukaan yksityiskohtaisessa kaavoituksessa on
määriteltävä suuryksikön sijainti ja laajuus siten, että se muodostaa riittävän laajan toiminnallisen kokonaisuuden. Kaupallisten alueiden toiminnallisen kokonaisuuden osoittavaa selostuksen liitekarttaa tulee täydentää ja osoittaa osa-alueiden mitoitus Mt 148 pohjois- ja eteläpuolella mukaan lukien kehitettäväksi merkitty alue KM-2.
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Selostuksessa tulee osoittaa myös perusteet sille, että kaupalliset alueet KM-2 ja KM-3 muodostavat toiminnallisen kokonaisuuden. Kerava on selvittänyt yleiskaava 2035 laadintaa varten Keravanportin kaupan suuryksikköalueen kaupalliset palvelut sekä aluetta palvelevat
liikenneyhteydet. Kaupallisten palvelujen alue sijoittuu keskustan reunavyöhykkeelle sekä
autovyöhykkeelle ja on näin periaatteessa helposti saavutettavissa. Kuitenkin uusille maankäytön alueille, sisältäen kaupallisten palvelujen alueen, tehty liikenneselvitys osoittaa, että
kaikki vanhan Lahdentien kautta esitetyt liikenneyhteydet sijoittuvat tulva-alueelle ja että kovin suuria liikennevirtoja ei voida ohjata kaupallisten palveluiden alueelle moottoritien länsipuolelta. (TIVA-kauppa ei synnytä suuria liikennevirtoja)
Maisema/kulttuuriympäristö
Voimassa olevissa maakuntakaavoissa on osoitettu kulttuuriympäristön tai maiseman vaalimisen kannalta tärkeäksi alueeksi mm. Savion teollisuusympäristö.
Uudenmaan 4. maakuntakaavan ehdotuksessa Savion teollisuusympäristön alueelle ja Savion Ala-Koivikon pientaloalueelle on osoitettu maakunnallisesti merkittävät kulttuuriympäristöt
”Missä maat on mainioimmat” -selvityksen mukaisesti. Keravan kaupungin antaman lausunnon ja Keski-Uudenmaan maakuntamuseon kommentoinnin pohjalta tullaan 4. vaihemaakuntakaavan ehdotuksessa olevaa Savion teollisuusympäristön aluerajausta supistamaan voimassa olevan maakuntakaavan mukaiseksi aluerajaukseksi.
Suojelualueet
Haukkavuori on voimassa olevassa maakuntakaavassa osa virkistysalueverkostoa. Uudenmaan 4. vaihemaakuntakaavan ehdotuksessa Haukkavuoren alue on merkitty luonnonsuojelualueeksi (SL) tehdyn luontoselvityksen pohjalta ja aluerajaus on Keravan yleiskaavaehdotuksessa olevan suojelualueen rajauksen mukainen.
Keravan eteläosassa oleva Matkoissuon osa tullaan merkitsemään nähtäville asetettavaan 4.
vaihemaakuntakaavan ehdotukseen Keravan puolella suojelualueeksi METSO-inventoinnin
perusteella. Uudenmaan 4. vaihemaakuntakaavan ehdotuksen aluerajaus tulee olemaan
Keravan yleiskaavan ehdotuksen aluerajauksen mukainen. Nykyisin alue on maakuntakaavassa taajamatoimintojen aluetta.
Viheryhteystarpeet
Maakuntakaavassa on osoitettu virkistysalueverkostoon ja ekologiseen verkostoon kuuluvat
viheryhteydet ja -alueet. Voimassa olevassa maakuntakaavassa ja 4. vaihemaakuntakaavan
ehdotuksessa on osoitettu viheryhteystarve Koukkusuolta länteen. Keravan voimassa olevassa yleiskaavassa osoitetut asumisen alueet on muutettu työpaikka-alueiksi. Koukkusuon
alueelle suunnitellun käyttötarkoitusmuutoksen ja saadun palautteen pohjalta maakuntakaavan ehdotuksesta tullaan poistamaan Koukkusuon viheryhteystarve länteen.
Yleiskaavassa tulee huomioida maakuntakaavassa osoitettu moottoritien länsi- ja itäpuolella
oleva pohjois-eteläsuuntainen viheryhteystarvemerkintä.
Liikenne
Maakuntakaavassa on osoitettu kaksi eritasoliittymää Keravantien ja Lahden moottoritien
sekä Keravantien ja vanhan Lahdentien risteämiin. Keravan yleiskaavassa osoitettu pohjois57

Keravalla oleva Kytömaan eritasoliittymä ei ole maakuntakaavan mukainen. Eritasoliittymän
toteuttaminen tulee perustua selvityksiin, jossa osoitetaan sen toteuttamismahdollisuudet ja
vaikutukset.
Kaupallisten palvelujen alueen läpi osoitetun yhdystien (Yt/kk (e) ja moottoritiehen ulottuvan
yhdystien (Yt/kk) suhde moottoritiehen ei käy selville kaavakartasta eikä määräyksistä.
Melu
Raide- ja tiemelu:
Selostuksen liitekartoissa on yhdistetty raide- ja tieliikennemelu. Melutapahtumien erilaisuuden vuoksi melukarttoja ei tule yhdistää, vaan ne tulee esittää erillisinä liitekarttoina melulähteen mukaan. Erilliset liitekartat ohjaavat asemakaavoitusta ja antavat oikean kuvan melun
leviämisen alueista.
Lentomelu:
Uudenmaan liitto on käynnistämässä tulevaan maakuntakaavoitukseen liittyen HelsinkiVantaan lentoaseman merkityksen ja vaikutusten kokonaisuustarkastelun. Maakuntakaavatason tarkastelu edellyttää, että käytettävissä tulee olemaan lentomelualueen rajaukset pidemmälle aikavälille kuin vain vuoteen 2025 saakka.
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VASTINE
Kauppa
KM-alueiden osalta viitataan ELY:lle laadittuun vastineeseen. Kaavamääräystä tullaan tarkentamaan jatkovalmistelun yhteydessä ELY:n ja Uudenmaan liiton esittämällä tavalla. Samalla KM-2 ja KM-3 -alueiden kesken jaetaan rakennusoikeuden määrä.
Selostuksessa tullaan avaamaan paremmin sitä, kuinka KM-alueet muodostavat toiminnallisen kokonaisuuden.
Moottoritien länsipuolelta ei ole tarkoitus ohjata merkittävää määrää liikennettä kaupallisten
palveluiden alueelle. Alueelle sijoitettava kauppa on tilaa vaativaa erikoiskauppaa, jonka asiointitiheys on pieni.
Viheryhteysmerkintä
KM-3 -alueelle sijoittuva maakunnallinen viheryhteys tullaan lisäämään kartalle joko viheryhteysnuolella taikka viheraluevarauksena.
Liikenne
Kytömaan eritasoliittymä on ollut osoitettuna Keravan yleiskaavassa 2020 (YK3). Yleiskaavan päivityksen osalta kaavakarttaan ei ole tarvetta tehdä muutoksia. Liittymän jatkosuunnittelu halutaan mahdollistaa tulevaisuudessa, mikäli tarvetta liittymälle tulevaisuudessa ilmenee. ELY-keskus on laatinut liittymästä tiesuunnitelman jo 1990-luvulla, jossa liittymän toteuttamisedellytykset on tutkittu. Yleissuunnitelma on kuitenkin vanhentunut. Liittymää varten
tullaan laatimaan päivitetty yleissuunnitelma, kun hankkeen toteuttaminen tulee ajankohtaiseksi.
Kaavamerkintöjä tullaan tarkentamaan KM-alueisiin liittyvien kokoojakatujen suhteen.
Melu
Tie- ja raideliikennemelu tullaan esittämään erillisinä liitekarttoina.
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VANHAN KASKELAN ASUKASYHDISTYS

Yleiskaavassa ehdotetaan, että Kaskelan alue on osoitettu asuinpientalovaltaiseksi alueeksi,
jonne tullaan aikanaan rakentamaan rivitaloja, paritaloja ja erillistaloja alueelle laadittavan
asemakaavan mukaisesti.
Kaskelan alueella on jo valmis asemakaava Kaskelantien länsipuolella, joka mielestämme
riittää uutena asuinalueena. Loppu Kaskela tulee säilyttää erillistaloalueena ja maanomistajien itsensä mahdollisuutena jakaa tonttejaan.
Ehdotuksessa valkoinen AP-3 ja pl alue tulee jättää rakentamatta, alue sopii maanviljelykseen ja mahdolliseen hevostalouden laajenemiseen. Alueella oleva talli ja maneesi tarvitsevat tilaa eikä niiden lähelle rakentaminen ole kenenkään etu. Peltojen säilyttäminen tulee
olemaan hyvinkin tärkeää tulevaisuudessa. Lähimaanviljelystä tullaan varmasti arvostamaan
tulevaisuudessa ja maisemallisestikin se on merkittävä tekijä.
Kaskelantien länsipuoli on sopivampi rakentamiseen sekä täydennysrakentaminen Kaskelantien ja Laineentien varteen jo olemassa olevien kiinteistöjen yhteyteen. Siellä olevat pellot
eivät ole enää viljeltyjä, niitä tosin käytätetään jonkin verran hevostaloudessa. Kaskelan itäpuolella onkin useampi hevostila ja alue hyödynnytetään osin hevosten laitumena. Alue ulottuu Kuusisaareen ja sen alueen kehittäminen ja laajentaminen sopii paremmin Kaskelan ilmeeseen.
Länsipuoli on myös sopivampi pl -alueeksi.
Pohjoinen jokivarsi on ennen ollut AP aluetta, mutta muutettu MU-1 alueeksi. Haluamme sen
palautettavaksi AP alueeksi, ainakin alkupäästä. Kuten jo aikaisemmin ja luonnosvaiheessa
olemme maininneet, maanomistajilla tulisi olla mahdollisuus täydennysrakentamiseen ja
omien tonttiensa jakamiseen. Kaskela halutaan säilyttää haja-asutusalueelle ominaisena
väljänä asuntoalueena, tänne pystytään lisäämään runsaasti asutusta antamalla rakennuslupia jo olemassa olevien rakennusten yhteyteen.
Kaskelan liikenne on lisääntynyt jo nyt suuresti ja pyörä/kävelytien puuttuminen on suuri riski
varsinkin lasten turvallisuudelle, mutta myös kaikille liikuntaa harrastaville keravalaisille, jotka
hyödyntävät Kaskelaa virkistyskohteenaan.
Lainataksemme yleiskaavamääräyksiä, joita tulee ottaa huomioon kun yleiskaavaa suunnitellaan, niin sen mukaan on otettava huomioon ”ekologisesti tai virkistyskäytön kannalta merkittävät ja yhtenäiset luonnonalueet. Alueiden käyttöä on ohjattava siten, ettei näitä aluekokonaisuuksia tarpeettomasti pirstota.”
”Yleiskaavoituksella on luotava alueiden käytölliset edellytykset seudullisten virkistysalueiden
muodostamiselle erityisesti Etelä-Suomessa ja suurilla kaupunkiseuduilla.” Kerava ei ole vielä mikään suuri kaupunki, mutta tulevaisuudessa on, siksi on jo nyt tärkeää säästää alue,
joka on Keravan viimeinen maalaiskylä ja merkittävä virkistys ja ulkoilualue kaikille keravalaisille.
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”Erityistä huomiota kiinnitetään lisäksi liikenneturvallisuuden parantamiseen. Tarvittaviin liikenneyhteyksiin varaudutaan kehittämällä ensisijaisesti olemassa olevia pääliikenneyhteyksiä ja verkostoja.”
Eli ei pirstota viimeistä Keravan maaseutukylää vaan säilytetään vanhaa ja arvokasta miljöötä sekä tehdään tästä nopeasti turvallinen kaikille kevyenliikenteen käyttäjille. Kevyenliikenteen väylä on tärkeää saada kaavaan jo nyt, eikä vasta kun kaupunki on saanut maat omistukseensa ja laatii asema-kaavan.
Suunniteltu 650 asukasta lisää Kaskelaan on sama kuin luonnon ja hienon virkistysalueen
loppu. Kaskela on arvokas kaikille keravalaisille maalaiskylänä, ei täyteen ahdattuna uutena
asuntoalueena. Kehitetään Keravan keskustaa ja radan vartta rakentamalla kaupunkimaista
asutusta, ei pilata maisemallisesti ja ekologisesti tärkeää kaunista luontoa.
Positiivista ehdotuksessa on, että Jänisvuoren ominaispiirteet tullaan huomioimaan suunnittelussa mahdollisimman kattavasti sekä yritystoiminnan mahdollisuus ja jatkuvuus.
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VASTINE
Kaskelan AP-3 -alueen osalta viitataan luonnosvaiheessa annettuun vastineeseen:
Yleiskaavassa Kaskelan alue on osoitettu pientalovaltaiseksi alueeksi, jonne
tullaan aikanaan rakentamaan rivitaloja, paritaloja ja erillistaloja alueelle laadittavan asemakaavan mukaisesti. Kaskelan asuinalueen toteuttaminen ei kuitenkaan ole Keravan kaupungin intresseissä lähitulevaisuudessa, vaan aluevarauksella varaudutaan tulevaisuuden tarpeisiin. Asemakaavoituksen käynnistäminen edellyttää, että maa-alueet ovat maakauppojen myötä siirtyneet kaupungin omistukseen. Kaskelan alue tulee lähitulevaisuudessa säilymään maaseutumaisena alueena. Alueella toimiva hevostalli voi jatkaa toimintaansa myös
tulevaisuudessa, samoin kuin pienimuotoinen yritystoiminta.
AP-2 -alue jokivarren läheisyydessä on rajattu ehdotusvaiheessa uudestaan. Tämä johtuu
siitä, että alue sijaitsee tulvavaaravyöhykkeellä, ja alueen pohjoispää todettiin liian tulvaalttiiksi pientalorakentamiselle. Alla olevassa kuvassa on esitetty Kaskelan tulvaraja.
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VANTAAN KAUPUNKI

Keravan yleiskaavaehdotuksessa kaavaratkaisun perusteluja ja vaikutusten arviointia on
tarkennettu Iuonnosvaiheesta merkittävästi. Kerava on tehnyt yleiskaavaan useita muutoksia
ja tarkennuksia Vantaan lausunnon mukaisesti. Kerava on laajentanut maa- ja metsätalousaluetta Keravan etelä-osan TP-3 alueen ja Vantaan Nikinmäen asuntoalueen välillä. Lisäksi
TP-3 alueen läpi on osoitettu viheryhteystarve. Vantaa pitää kyseisiä muutoksia hyvinä. Keravan eteläosan TP-3- alueen ja Vantaan Nikinmäen asuntoalueen välistä maa- ja metsätalousaluetta tulee kuitenkin edelleen Ieventää sekä laajentaa länteen Lahdentiehen asti.
Keravan TP-3-alueelta ei myöskään tule johtaa raskasta liikennettä kulkemaan Jokivarrentielle Vantaalle. Keravan E-, ja EJ-alueiden tulee säilyä Keravan nykyisen asemakaavan
asettamalla etäisyydellä Vantaan pohjoisrajasta. Vantaan puolella Leppäkorven vanha pientaloalue on kiinni Keravan rajassa, joten noin 200 metrin viheraluevyöhyke tarvitaan suojaksi
vantaalaisten pientalojen ja Keravan jätteenkäsittelyalueiden väliin. Vantaan puolella myös
Oljemarkin alueelle on jo tulossa lisää pientaloasutusta. Yleiskaavaehdotuksen kaupan ratkaisulle on esitetty tarvittavat selvitykset ja arvioinnit. Vantaa katsoo, että kaavaratkaisu ohjaa seudullisesti merkittävää kaupallisten palvelujen aluetta (KM) onnistuneesti. Lisäksi Vantaa on tyytyväinen, että Karhuntassuntien länsipään raskaan liikenteen kielto on säilytetty
luonnoksen mukaisena.
Vantaa esitti yleiskaavaluonnoksen yhteydessä huolen Lahdenväylän itäpuolen maaaineksen läjitysalueen aiheuttamasta raskaasta liikenteestä. Keravan tulee varmistaa, että
Vantaan puoleisille kaduille ei aiheudu liikennettä Lahdenväylän itäpuolelle sijoittuvalta erityisalueelta (E). Erityisalueen liikenne tulee järjestää ”Keravan liikennejärjestelmäsuunnitelma - Uusien maankäyttökohteiden Iiikenteellinen selvitys” - raportissa esitettyjen vaihtoehtojen mukaisesti. Vantaa tulee kehittämään Vallinojaa asumiselle pidemmällä aikavälillä ja rohkaisee Keravaa pohtimaan vielä kerran asumisen mahdollisuudet Vallinojan mahdollisenrautatieaseman lähialueella.
Hulevesien hallinnan merkitys Vantaan vesistöille kasvaa Keravan kaupunkirakenteen tiivistyessä. Yleiskaavan yhteydessä laadittu hulevesiselvitys antaa hyvät hallinnan periaatteet,
jotka toteutuvat asemakaavoituksen tarkempien selvitysten ja määräysten avulla.

VASTINE
Keran yleiskaavassa on pyritty yleispiirteisempään esitystapaan verrattuna aikaisemmin laadittuun yleiskaavaan (YK3). Yleispiirteisen esitystavan avulla jätetään enemmän harkintavaltaa jatkosuunnittelun yhteyteen. Keravan on jättänyt vihervyöhykkeen työpaikka-alueiden
(TP-3) ja Vantaan Nikinmäen asuntoalueen väliin Vantaan luonnosvaiheessa antaman lausunnon pohjalta. Ennen kaavan hyväksymiskäsittelyitä kuitenkin tarkistetaan, että viheralue
kattaa koko Vantaan ja Keravan välisen rajan. Työpaikka-alueen asemakaavoituksen yhteydessä määritellään tarkemmin suoja-alueen leveys, joka voi vaihdella 200–500 metrin välillä.
Puhtaiden maa-ainesten varastointialueiden rajaukset perustuvat Ramboll Oy:n laatimiin selvityksiin. Alueen liikenne tullaan järjestämään Liikennejärjestelmäsuunnitelmassa kuvatulla
tavalla tai muulla tavalla siten, ettei siitä aiheudu Vantaan puolisille alueille haittaa.
Hulevesien käsittelystä tullaan lisäämään yleismääräys yleiskaavamääräyksiin.
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VR-YHTYMÄ OY

Yleiskaavaehdotuksessa koko keskusta-alue on kaavoitettu kehitettäväksi keskusta-alueeksi
(C-2). VR-Yhtymä pitää hyvänä asiana, että asemanseutu on mukana kehitettävässä alueessa ja näkee asemanseudun yhtenä tärkeänä kaupunkirakenteen tiivistämisen paikkana.
Jäspilän alueella on radan varteen kaavoitettu nykyisellään säilyvä teollisuus- ja varastoalue
(TY-1), jolla ei ole tarvetta toteuttaa merkittäviä muutostöitä. Kyseisellä alueella sijaitsee radan varressa VR-Yhtymän omistuksessa oleva noin 8 ha:n suuruinen Ratajäspilä-niminen
maa-alue, jolla ei ole radan käytön kannalta mitään funktiota. Alue on tällä hetkellä joutomaata. VR-Yhtymä on kiinnostunut keskustelemaan alueen mahdollisesta kehittämisestä tulevaisuudessa. Tästä syystä VR-Yhtymä näkee, että yleiskaavan merkintää kyseisellä alueella
tulisi vielä muuttaa väljemmäksi. Yksi vaihtoehto on TY-1-alueen eteläpuolella sijaitsevan
kehitettävän työpaikka-alueen (TP-2) laajentaminen radan varressa vielä pohjoiseen päin.
Tällöin mahdollistetaan teollisuus- ja varastotoiminnan lisäksi myös muiden työpaikkatoimintojen sijoittuminen alueelle. VR-Yhtymä on kiinnostunut keskustelemaan kaavamerkinnän
muutoksen vaihtoehdoista kaupungin kanssa.

VASTINE
Keravan kaupunki suhtautuu myönteisesti Ratajäspilän -alueen kehittämiseen, ja on halukas
jatkamaan keskusteluita alueesta Liikenneviraston ja VR-yhtymä Oy:n kanssa.
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MUISTUTUS: NIIKKO

Keravan yleiskaavaehdotus on Pohjois-Nikinmäen pohjoispuolelle suunnitellun teollisuusalueen TP-3 osalta kaikilta osin maankäyttö-ja rakennuslain 39 §: n vastainen.
Vantaan ja Keravan raja kulkee itä-Iänsisuunnassa ja Vantaan puolelle Pohjois-Nikinmäkeen
on rakennettu omakotitaloja aivan rajaan kiinni jo vuosikymmenet sitten ja rakentaminen jatkuu edelleen. Keravan puoli on ulkoilukäytössä olevaa metsää.
Keravan puolelle suunniteltu teollisuusalue on ulotettu koko Pohjois-Nikinmäen ”eteen” lähes
1200 m levyisenä osittain rakennettuihin tontteihin kiinni ja kauimmillaankin vain 100 m etäisyydelle.
Oheiseen karttaan on punaisella merkitty yleiskaavaehdotuksessa oleva teollisuusalue TP-3.
Teollisuusaluetta tulee rajata Pohjois-Nikinmäen asuinalueeseen siten, että suojaetäisyys
asutukseen on vähintään 300 m ja itäinen "viiksi" jätetään pois. Mikäli Kerava haluaa, niin
teollisuusaluetta voisi vastaavasti laajentaa itään karttaliitteen mukaisesti.
Esitetyllä 300 m suojaetäisyysalueella on runsaasti kalliota ja alueen otto teollisuusalueeksi
edellyttäisi laajoja Iouhintoja. Asetus 800/2010 edellyttää piha-alueen ja louhinnan väliin vähintään 300 m suojaetäisyyttä. Esitetty muutos on myös asetuksen 800/2010 mukainen.

VASTINE
Keravan yleiskaavaehdotus toteuttaa MRL 39 §:n mukaisia yleiskaavalle asetettuja sisältövaatimuksia. Esimerkiksi Sweco ympäristö Oy on laatinut kaavasta vaikutusten arvioinnin,
jossa on arvioitu sisältövaatimusten toteutumista.
Keravan Jokivarteen on osoitettu kaksi uutta työpaikka-aluetta (TP-3). Koko kaupungin yleiskaavassa on tavoiteltu yleispiirteistä esitystapaa suunnittelualueen mittakaavan sekä pitkän
suunnitteluaikajänteen vuoksi. Yleiskaava ei itsessään mahdollista vielä rakentamista, vaan
alueelle tulee laatia asemakaava. Yleiskaavamerkintä mahdollistaa alueen tutkimisen rakentamiskäyttöön. Keravan kaupunki tulee kuitenkin tutkimaan mahdollisuudet osoittaa viheralue koko Vantaan ja Keravan väliselle rajalle. Varsinaiset rakentamisalueet tarkentuvat
asemakaavasuunnittelun yhteydessä. Asemakaavoja laadittaessa huolehditaan myös siitä,
että suojavyöhyke läheisiin asuinrakennuksiin jää tarpeeksi leveäksi.
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MUISTUTUS: NIKINMÄEN OMAKOTIYHDISTYS

Keravan yleiskaavaehdotus on Pohjois-Nikinmäen pohjoispuolelle suunnitellun teollisuusalueen TP-3 osalta kaikilta osin maankäyttö- ja rakennuslain 39 §: n vastainen.
Vantaan ja Keravan raja kulkee itä-länsisuunnassa ja Vantaan puolelle Pohjois-Nikinmäkeen
on rakennettu omakotitaloja aivan rajaan kiinni jo vuosikymmenet sitten ja rakentaminen jatkuu edelleen. Keravan puoli on ulkoilukäytössä olevaa metsää.
Keravan puolelle suunniteltu teollisuusalue on ulotettu koko Pohjois-Nikinmäen "eteen" lähes
1200 m levyisenä osittain rakennettuihin tontteihin kiinni ja kauimmillaankin vain 100 m etäisyydelle.
Oheiseen karttaan on punaisella merkitty yleiskaavaehdotuksessa oleva teollisuusalue TP-3.
Teollisuusaluetta tulee rajata Pohjois-Nikinmäen asuinalueeseen siten, että suojaetäisyys
asutukseen on vähintään 300 m ja itäinen "viiksi" jätetään pois.
Esitetyllä 300 m suojaetäisyysalueella on runsaasti kalliota ja alueen otto teollisuusalueeksi
edellyttäisi laajoja louhintoja. Asetus 800/2010 edellyttää piha-alueen ja louhinnan väliin vähintään 300 metrin suojaetäisyyttä. Tässä esittämämme muutos on myös asetuksen
800/2010 mukainen.
Etelä-Pohjoissuuntainen viheraluekäytävä tulee huomioida kaavaan, jotta ulkoilu- ja virkistysyhteys säilyy Keinukallion alueen suuntaan Vantaan puolelta.

VASTINE
Keravan yleiskaavan toteuttaa MRL 39 §:n mukaisia yleiskaavalle asetettuja sisältövaatimuksia. Esimerkiksi Sweco ympäristö Oy on laatinut kaavasta vaikutusten arvioinnin, jossa
on arvioitu sisältövaatimusten toteutumista.
Keravan Jokivarteen on osoitettu kaksi uutta työpaikka-aluetta (TP-3). Koko kaupungin yleiskaavassa on tavoiteltu yleispiirteistä esitystapaa suunnittelualueen mittakaavan sekä pitkän
suunnitteluaikajänteen vuoksi. Yleiskaava ei itsessään mahdollista vielä rakentamista, vaan
alueelle tulee laatia asemakaava. Yleiskaavamerkintä mahdollistaa alueen tutkimisen rakentamiskäyttöön. Varsinaiset rakentamisalueet tarkentuvat asemakaavasuunnittelun yhteydessä. Asemakaavoja laadittaessa huolehditaan myös siitä, että suojavyöhyke läheisiin asuinrakennuksiin jää tarpeeksi leveäksi. Keravan kaupunki tulee kuitenkin tutkimaan mahdollisuudet osoittaa viheralue koko Vantaan ja Keravan väliselle rajalle
Pohjois-eteläsuuntaisesta viheryhteyden toteutumisesta on huolehdittu viheryhteysnuolella,
joka on otettava huomioon alueen asemakaavasuunnittelun yhteydessä.
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MUISTUTUS: NIEMINEN

Yli-Keravan jokilaakso ensimmäinen Keravan keskusta
Keravan ensimmäinen keskusta oli Yli-Keravalla Keravan jokilaaksossa. Sen alkuperäisistä
tilakeskuksista on jäljellä Lapilan kaupunginosan puolella sijaitseva Heikkilän maakirjatalo (v.
1573), joki-laaksossa sijaitseva Keravan kartano ja Postlar, joka jo 1740-luvulla muodostui
kahdesta tilakeskuksesta – Postlar ja Mattila.
Nämä ennen jo isojakoa muodostuneet tilakeskukset säilyivät isojaon (v. 1779) jälkeen nykyisyyteen alkuperäisillä paikoilla.
Yli-Keravan jokilaakson kulttuurimaiseman muodostumisen historiaa voidaan tilojen jakolukuja taaksepäin laskien seurata aina 1200-luvulle. (Jaakko Sarkamo, Tuusulan historia I) Siten
se ainutlaatuisuutensa vuoksi on ehkä vanhin nykypäivään säilynyt etelähämäläinen rakennetun kulttuurin maisema ja siksi arvokas.
Lisäksi jokilaakson alueelta on löytynyt asumiseen ja kulkemiseen liittyviä arkeologisia löytöjä
kivikaudelta nykypäivään ja sillä on myös erityinen sija Suomen säveltaiteessa. Siten kulttuurimaiseman säilymisellä on valtakunnallista merkitystä.
Sipoon kirkon perustamisen jälkeen jokilaakson kautta kulkivat myös keskiaikaisten Tuusulanjärven ympäristön kylien kirkkopolut (myöhemmin tiet) Sipoon kirkolle, mikä korostaa
myös jokilaakson keskeistä paikallisliikenteellistä merkitystä keskiajalla ennen Tuusulan
omaa kirkon perustamista v. 1643.
Yli-Keravan jokilaakso arvokas rakennettu kulttuuriympäristö ja kulttuurimaisema
Mm. yllämainittujen syiden vuoksi Yli-Keravan kylän jokilaakson pellot ja alkuperäiset kantatilojen tilakeskukset rakennuksineen muodostavat yhdessä ainutlaatuisen ja arvokkaan kulttuurimaiseman ja rakennetun kulttuuriympäristökokonaisuuden. Se pystyy oivallisesti kertomaan keravalaisille kotikaupunkinsa kehityksestä. Sen merkittävyyden vuoksi se tulee säilyttää nyky- ja tuleville polville.
Alueen arvo on myös huomattu 2012 julkaistussa Rakennustaiteen seuran kirjassa Maalle.
Helsingin seudun kulttuuriympäristöopas (ISBN978-951-98331-5-6)
Yleiskaava 2035 ei tosiasiassa suojele kulttuuriympäristöä rajulta rakentamiselta Yli-Keravan
jokilaaksossa
Yleiskaava 2035: n asiakirjoista ns. pääkartta vahvistetaan ja se on juridisesti sitova, eivät
yleiskaavaselostus tai sen liitteet. Näin ollen pääkartan aluevarausmerkinnät ja niihin liittyvät
kirjainmerkinnät sekä väri määräävät tulevan maankäytön, joka yksityiskohtaisesti sitten
määritellään asemakaavoissa. Merkintä A4 Yli-Keravan jokilaaksossa tarkoittaa uutta asuntoaluetta, jolle saadaan rakentaa sekä pien- että kerrostaloja. Vaikka uudella asuntoalueella
(A-4) on yleiskaavakartassa lisämerkintä ”maisemallisesti arvokas alue tai kaupunkikuvallisesti arvokas alue” ei vahvistettavasta kaavakartassa tai sen määräyksissä ilmene, mikä
kulttuuriympäristössä, kulttuurimaisemassa ja rakennetussa kulttuuriympäristössä tulee säilyttää. Jokilaakson kulttuuriympäristön oleellinen osa ovat tilakeskukset ja niitä ympäröivät
avoimet pellot.
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Yleiskaavan mukaan ne rakennetaan. Tätä puutetta ei korvaa yleiskaavamääräyksen viittaus
kaavamerkintöjen liitteisiin, joita ei vahvisteta ja jotka eivät ole juridisesti sitovia, jotka tämän
vuoksi sallivat asemakaavoissa ja todellisuudessa rakentamisen kulttuuriympäristöstä piittaamatta ja sen tuhoamisen
Keravan jokilaakson vanhat tilakeskukset Postlar ja Mattila ovat rakennettuina kulttuuriympäristöinä ja kulttuurimaisemaltaan yhtä arvokkaita kuin Keravan kartano. Puute on, että pääkartassa vain Keravan kartano on merkitty kaupunkikuvallisesti arvokkaaksi alueeksi.
Edellä mainituista syistä tulee Yli-Keravan jokilaakson maisemakokonaisuus Kytömaantien
itäpuolella nykyiselle Koivulantielle asti varustaa kaavamerkinnällä ja määräyksillä, jotka takaavat alueen nykyisen säilymisen kulttuurisesti arvokkaana kulttuuriympäristönä perustuen
alueen maatalous- ja virkistyskäyttöön. Nykyinen rakentamisen salliva (A-4) kaavamääräys
tulee poistaa. Mainittakoon, että myös Uudenmaan liitto on kiinnittänyt huomiota avoimien
peltojen merkitykseen kulttuurimaisemassa selvityksessään Häiriöitä aiheuttaneet muutokset
maisemassa. Selvitys maisemahäiriöistä. Uudenmaan liiton julkiasuja E146, 2015.
Keravan vankilan alue peltoineen valtakunnallisesti merkittävänä alueena tulee merkitä samanlaisella merkinnällä, joka ei salli rakentamista, eikä sen selvittämistä.
Keravanjoenlaakso Ali-Keravalla
Keravanjoenlaakso Ali-Keravalla on n. vuodesta 600 lähtien ollut tärkeä Hämeeseen talviliikenteen huoltopaikka. Alueella sijainneet luonnonniityt ovat tarjonneet talvisille hevoskuljetuksille niiden tarvitseman rehun. Alueella olleet keskiajalta asti säilyneet niittypalstat osoittavat niiden olleen yksityisten hämäläistelojen kauko-omistuksia. Tästä on todisteena alueen
paikannimistö, jota voitaneen pitää osana koko Keravan vanhinta kulttuuriympäristökerrosta.
Siten Ali-Keravan jokilaakso on osa Keravanjoen laakson arvokasta kulttuurimaisemaa. Nykyiset alueen pellot ovat muinaisen jokivarsiniityn paikalla, mutta tästä huolimatta tämä muinaisen vanhan niityn ja metsän raja on säilynyt nykypäivään asti tärkeänä muinaista maisemaa kuvaavana elementtinä. Poikkeuksena on yksi isojaon jälkeen syntynyt tilakeskus.
Maiseman sisältämää arvokkuutta lisää se, että jokilaakson ja Lahden moottoritien välisellä
harjanteella on kulkenut myös koko rautakauden ajan Östersundom – Vuosaari alueelta Hämeeseen johtava polkutie, jonka olemassaolosta kertoo tien varrelta ja sen lähiympäristöstä
löytynyt arkeologinen löytöaineisto.
Tästä syystä myös Ali-Keravan jokilaakson länsiranta tulee Vantaa rajalle asti varustaa samoilla maisemaa säilyttävillä kaavamääräyksillä kuin Yli-Keravan jokilaaksoon olemme esittäneet. Alueen nykyinen maatalouskäyttö on riittävä.
Lopuksi
Keravanjoenlaakso Keravan alueella on kulttuurihistoriallisesti, liikennehistoriallisesti, asutushistoriallisesti ja maisemahistoriallisesti arvokas alue, siksi Keravan alueella olevaa laakson osuutta tulee käsitellä yleiskaavassa kulttuuriympäristönä arvokkaana alueena.
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VASTINE
Uudenmaan ELY-keskus on omassa lausunnossaan arvioinut, ettei sillä ole huomautettavaa
Keravan yleiskaavasta 2035 kulttuurihistoriallisten ja maisemallisten arvojen huomioinnin
osalta. ELY-keskus painotti jatkosuunnittelun merkitystä kulttuurihistoriallisten arvojen suojelussa. Yleiskaava ei itsessään suojele maisemaa tai kulttuurihistoriallisia arvoja, vaan yleiskaavalla ohjataan alueiden tarkempaa asemakaavasuunnittelua siten, että lain asettamat
vaatimukset tulevat huomioiduksi. Asemakaavoituksen yhteydessä määritellään tarkemmat
suunnittelualueet.
Liitteet 16. ja 17. tulevat osaksi kaavamääräyksiä kaavamerkintöjen ja määräysten hyväksymisen välityksellä. Tätä tapaa on myös Uudenmaan ELY-keskus suositellut omassa luonnosvaiheessa antamassaan lausunnossa.
Ylikeravan rakentamisalue tulee tarkentumaan asemakaavasuunnittelun yhteydessä.
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MUISTUTUS:ISOTUPA

Keravan kaupungin yleiskaava 2035-kaavaehdotuksessa suunnitellaan työpaikka-alueita
Jokivarteen Lahdentien itäpuolelle keskelle vanhaa maanviljelys- ja jokimaisemaa. Emme
hyväksy Jokela ja Isotupa -tilojen maille suunniteltua työpaikka-aluetta. Peltoaukeiden vuoksi
alue kuuluu jokilaakson maisema-alueeseen. Jokilaakson maisemaa eikä vanhaa viljelysmaisemaa tule pilata.
Kaavaehdotus on myös ristiriidassa kaupungin teettämässä maisemaselvityksessä mainittujen kulttuurimaiseman arvojen kanssa. Siinä todetaan, että "jokilaakso on yksi Keravan tärkeimmistä maisema- alueista ja avoin viljelymaisema on jokilaakson kulttuurimaiseman tärkein tunnusmerkki". Lisäksi Jokelan tila ja talouskeskus, johon Isotupa-tilakin kiinteästi liittyy,
on selvityksessä mainittu historiallisesti arvokkaaksi.
Isotuvan suku on viljellyt näitä maita ja hoitanut metsiä sadan vuoden ajan ja Jukka Isotupa
jatkaa edelleenkin tätä työtä. Tämä on meidän mielestämme arvokasta ja sitä haluamme
puolustaa. Lahdentien itäpuolen alue Jokivarressa on jo nyt asutettu pientaloilla.
Lahdentien itäpuolen työpaikka-alueet heikentävät asukkaiden elinympäristön laatua muun
muassa lisääntyneen melun ja maiseman pilaantumisen vuoksi. Tiheän rakentamisen vastapainoksi Keravan tulee jättää myös rakentamatonta ja avointa maisemaa. Tätä arvostavat
myös ulkoilijat, joita liikkuu alueella paljon, lenkkeillen, marjastaen ja sienestäen.
Lahdentien itäpuoli Jokivarressa on kallioista aluetta, joka ei sovellu työpaikkarakentamiseen, vaan paremmin pientaloille. Alueelle sopii korkeintaan riittävän harvaa pientaloasustusta Lahdentien puolen rinteille.
Mielestämme esimerkiksi vankilan pellot soveltuvat työpaikkarakentamiseen paremmin, koska sieltä löytyy jo valmiiksi työpaikkarakentamista.
Keravan ei tule sijoittaa työpaikka-alueita ympäri Keravaa. Lahden moottoritien (vt 4) ja Lahdentien (mt 140) välisellä alueelle suunnitellun Kaupallisen alueen (KM-3) itäraja on muutettava. Alue on jokilaakson maisema-aluetta ja tulva-aluetta. Tulva alueelle ei voi rakentaa kustannustehokkaasti ja myös jokilaakson maisema pilaantuu.
Kaupallisen alueen tulee rajoittua aivan Lahden moottoritien varteen. Liikenneyhteys kaupalliselle alueelle tulee toteuttaa moottoritien ali eikä Jokitietä pitkin joen yli.
Vaadimme kaupunkia noudattamaan myös rakennuspaikkojen saamista asemakaavan ulkopuolisilla alueilla vähintään yleiskaavassa mainitun mukaan, jotta maanomistajien tasapuolinen kohtelu toteutuu. Reilut 2 vuotta sitten haetut rakennuspaikat hylättiin erilaisin tekosyin.
Jokivarren omakotiyhdistyksen ja muiden asukkaiden kanta jokivarteen suunniteltuun työpaikka-alueeseen ja kaupanalueen laajuuteen on myös kielteinen.
Myös Keravan rakennuslautakunta on yleiskaavaluonnoksesta antamassaan lausunnossa
maininnut seuraavaa jokivarteen suunnitelluista työpaikka-alueista ”Yleiskaavaehdotusta
valmistellessa tulee aiempaa painokkaammin ottaa huomioon retkeily- ja ulkoilukäyttöön soveltuva MU-2 alueen säilyminen... Ehdotusta perustellaan vilkkaassa virkistyskäytössä ole70

van luontoalueen säilymisellä ja virkistyskäytön mahdollisella laajenemisella... kallioisen alueen soveltuvuus kustannustehokkaaseen rakentamiseen on kyseenalaista”
Myös Vantaan kaupunki on maininnut viheralueen riittämättömyydestä asukkaiden kannalta
luonnosvaiheen lausunnossaan.
Lisäksi Keravan Kaupunkitekniikka -liikelaitoksen johtokunta on todennut yleiskaavaehdotuksen lausunnossa Jokivarren kaupanalueesta seuraavaa ”Liikenneyhteyksien toteuttaminen
joko moottoritien ali tai Keravanjoen yli vaatii merkittäviä investointeja. Lisäksi Keravanjoen
tulva-alueet voivat edellyttää maanpinnan tason korottamista... Tulee varmistaa, että alueiden käyttöönotto on taloudellisesti järkevää”
Myös Savion kyläyhdistys on työpaikka-alueista todennut seuraavaa ”Lahdentien itäpuolelle
suunnitellut teollisuusalueet ovat maiseman kannalta arveluttavia, kallioisessa maastossa
toteuttamisen kannalta erittäin hankalia ja kalliita sekä saviolaisten ulkoilumahdollisuuksia
heikentäviä.”

VASTINE
Keravan yleiskaavalle 2035 on asetettu tavoitteeksi työpaikkaomavaraisuuden kohottaminen.
Keravan kaupungin kehityksen kannalta on tärkeää, että kaupungilla on tarjota yrityksille tilaa
toimia, kasvaa ja kehittyä. Tämä edistää mm. Keravan kaupungin kykyä tuottaa palveluita
sekä ylläpitää työpaikkaomavaraisuuttaan. Nykyisellään Kerava on yhdyskuntarakenteeltaan
tiivis alue, ja tästä syystä uusia alueita – niin asumiselle kuin työpaikkarakentamisellekin – on
jouduttu etsimään aiempaa kauempaa Keravan keskustasta. Merkittävä osa Keravanjoen
varresta on maakunnallisessa maisemaselvityksessä luokiteltu arvokkaaksi, lisäksi tulvariskiin liittyvistä syistä johtuen ei alueelle ole mielekästä sijoittaa merkittävää määrää uutta työpaikkarakentamista. Kaavan luonnosvaiheessa Keravan kaupunginhallitus linjasi Jokivarren
työpaikka-alueiden sijaintia.
KM-3 -alueen itärajan rajaus tullaan tutkimaan ennen yleiskaavan hyväksymiskäsittelyä siten, että KM-aluerajaus sijoittuisi vain Keravanjoen länsipuolisella alueella. Tällä tavoin mahdollistetaan maakunnallisesti arvokkaan viheryhteyden osoittaminen alueen läpi eteläpohjoissuunnassa. Samalla tutkitaan myös mahdollisuudet osoittaa mt 148 eteläpuoleinen
alue reservimerkinnällä.
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MUISTUTUS: VÄRTINEN

Yleiskaavaehdotuksessa ollutta kaavakarttaa on ehdotuksessa muutettu niin, että Kaskelantien Iänsipuolinen AP-alue vaihtuu koillissuunnassa aiemmin maatalousaiueeksi (MU). Kyseistä muutosta ei vaadittu luonnoksessa annetuissa vastineissa, eikä sitä ole mainittu Iuonnosvaiheen vastineraportissa.
Vaadimme kaavakartan muuttamista kyseisen alueen osalta aiempaa kaavaluonnosta vastaavaksi. Yleiskaavaehdotuksen kaavakartassa olevaa muutosta ei ole ehdotuksessa perusteltu. Aiemmassa versiossa AP-alue rajoittuu Laineentien pohjoispäähän, joka on mielestämme myös luonnollinen kohta rajata AP -alue.
Kyseinen muutos kohdistuu pääosin jo rakennettuun tilaamme (Kaskelantie 202). Tila ei ole
maatalouskäytössä tai -maana. Järkevän täydennysrakentamisen mahdollistamiseksi alue
tulisi kuulua AP- alueeseen.
Edellä mainitun lisäksi tilamme läpi menevä tievaraus tulee tarkemmassa suunnittelussa linjata niin, ettei käytössä oleva piha-alue pirstoudu.

VASTINE
AP-2 -alue jokivarren läheisyydessä on rajattu ehdotusvaiheessa uudestaan. Tämä johtuu
siitä, että alue sijaitsee tulvavaaravyöhykkeellä, ja alueen pohjoispää todettiin liian tulvaalttiiksi pientalorakentamiselle. Alla olevassa kuvassa on esitetty Kaskelan tulvaraja. Asemakaavavaiheessa alueen aluerajausta on mahdollista tarkentaa tarkempien selvitysten pohjalta.
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Liite 32: Yleiskaavan tarkoitus ja tiivistelmä keskeisistä muutoksista

Yleiskaavan tarkoitus
Yleiskaavassa osoitetaan kaupungin maankäytön suuret strategiset linjaukset.
Keravan yleiskaavassa 2035 (YK6) osoitetaan Keravan maankäytön kehityssuunnat. Keravalla
laaditaan yleiskaava noin 10 vuoden välein. Yleiskaavan laadintaa kuluu yleensä noin 3–4 vuotta,
jonka lisäksi oikeusasteissa kuluva käsittelyaika vaihtelee noin 1–2 vuoden välillä. Keravan
yleiskaavassa 2035 (YK6) ajantasaistetaan strategiset linjat maankäytön kehittämiselle. Ilman ajan
tasalla olevaa yleiskaavaa kaupungin kehittäminen hidastuu ja maankäytöstä tulee sekavaa sekä
tehotonta. Yleiskaavassa osoitetaan uusien asuinalueiden ja muiden toimintojen sijainti
yleispiirteisellä strategisella tasolla. Yleiskaavan valmistumisen jälkeen alueet suunnitellaan
tarkasti asemakaavoittamalla alueet, jonka jälkeen alueiden rakentaminen voidaan aloittaa.
Asemakaavoitettujen alueiden käyttötarkoitus voidaan asemakaavoituksen kautta muuttaa
yleiskaavan linjausten mukaiseen suuntaan.
Yleiskaavassa osoitetaan aluevarauksia erilaisille toiminnoille, kuten asumiselle, työpaikoille,
kaupallisille toiminnoille sekä viher- ja virkistysalueille ja luonnonsuojelualueille. Yleiskaavaan
merkityt aluevaraukset eivät vielä tarkoita rakentamispäätöstä, vaan yksityiskohtaisemmat
maankäytön suunnitelmat tehdään aina asemakaavahankkeiden yhteydessä. Yleiskaavassa
osoitetaan ainoastaan alueiden pääkäyttötarkoitus. Esimerkiksi pientaloasumiselle (AP) varattu
alue voi sisältää myös muutakin asuinrakentamista kuin pientalorakentamista. AP-merkintä siis
tarkoittaa sitä, että suurin osa asuntokannasta tulee olla pientalovaltaista. AP-merkintä pitää tämän
lisäksi sisällään viheralueita, katuverkostoja sekä julkisia ja yksityisiä palveluita.
Aluevarausmerkinnät eivät myöskään tarkoita, että koko alue otettaisiin asemakaavoituksen myötä
rakentamiskäyttöön, vaan asemakaavoituksen yhteydessä tutkitaan, mitkä osat aluevarauksesta
on tarkoitus osoittaa eri käyttömuodolle ja mitkä osat jätetään rakentamatta (esim. tiet, kadut,
puistot ym.)
Keravan kaupunki on muiden pääkaupunkiseudun kuntien tavoin sitoutunut nk. MAL-sopimukseen.
MAL-sopimuksen mukaan Keravan on tuotettava noin 400 uutta asuntoa vuosittain.
Asuntotuotannolla
vastataan
pääkaupunkiseudun
asuntopulaan.
Tämän
lisäksi
asuntotuotantotavoitteita vastaan jaetaan rahaa erilaisiin liikennehankkeisiin, jotka hyödyttävät
sekä tavallista keravalaista asukasta että edistävät elinkeinoelämän toimintaedellytyksiä.
Esimerkiksi maantien 148 kunnostustyö rahoitettiin juuri MAL-sopimukseen perustuvalla valtion
rahoituksella. Yleiskaavassa osoitetuilla aluevarauksilla mahdollistetaan se, että MAL-sopimuksen
mukaisiin asuntotuotantotavoitteisiin voidaan myös tulevaisuudessa päästä.
Keskeiset muutokset
Keravan yleiskaavaa 2035 (YK6) on laadittu koko kaupungin strategisena yleiskaavana.
Aluevarausmerkintöjen lisäksi aluevarausmerkintöjen merkintätapa (valkoinen, ruudukko tai
tasaväri) osoittavat sen, kuinka suuresta muutoksesta eri alueilla on kyse. Aluevarauksen
merkintätapa siis kuvaa tietylle alueelle kohdistuvan muutoksen suuruutta kun taas aluetehokkuus
kuvaa sitä, kuinka paljon rakennetaan. Rakentamisen aluetehokkuudet on esitetty
kaavamääräyksissä.
Keravan tiiviistä kaupunkirakenteesta johtuen lähes kaikki uudet rakentamishankkeet ovat
nykyiseen yhdyskuntarakenteeseen tukeutuvaa täydennysrakentamista. Koko keskusta-alue (C-2,
C-3) on täydennysrakentamisaluetta. Yleiskaavan päivitystyöllä mahdollistetaan keskustan
kehittäminen elinvoimaiseksi ja monipuoliseksi alueeksi.

Yleiskaavan päivitystyön keskeisimmät muutokset kohdistuvat Jokivarteen, Ahjoon sekä uudelle
kaupallisten palveluiden alueelle. Keravan keskusta-alue tulee myös tulevaisuudessa
laajentumaan koilliseen, jonka myötä osa alueella sijaitsevista toiminnoista siirtyy
tarkoituksenmukaisimmille sijainneille. Suuri osa alueen työpaikkatoiminnoista on keskustaalueelle soveltuvaa.
Lahden moottoritien ja Keravantien risteysalueella sijaitsee tulevaisuudessa kaupallisten
palveluiden alue, jonne sijoittuu keskusta-alueelle soveltumattomia kaupallisia palveluita.
Yleiskaavaratkaisun myötä Jokivarren yleiskaavan 2020 mukaiset pientaloalueet Lahdentien
itäpuolella muuttuvat työpaikka-alueiksi. Alue on asuintoiminnoille haastava sen sijaitessa
melualueella ja suhteellisen kaukana muusta yhdyskuntarakenteesta.
Ahjon alue on puolestaan maakuntakaavan mukaista yhdyskuntarakenteen tiivistämisaluetta.
Pääosa Ahjon uudesta asuntorakentamisesta tulee sijoittumaan Terästien ympäristöön.
Keravan vankilan pellot ovat myös osoitettu rakentamisen reservialueeksi. Alue on tarkoitus ottaa
käyttöön vasta sitten, kun muut rakentamisalueet on hyödynnetty.
Edellä mainittujen alueiden lisäksi koko Keravan alueella tullaan toteuttamaan
yhdyskuntarakennetta tiivistävää täydennysrakentamista. Esimerkiksi Jaakkolan ja Lapilan
koulujen alueella voi toteuttaa täydennysrakentamishankkeita, sisältäen tarvittavan julkisen
palvelurakentamisen.
Kaikkien yksityisellä maalla sijaitsevien alueiden käyttötarkoituksen
tapahtumaan hiljalleen alueilla tehtävien maakauppojen toteutuessa.

muuttaminen

tulee

Erityisalueiden osalta Keravan eteläosiin on osoitettu yhteensä kolme maa-ainesten
vastaanottopaikkaa (E-aluevaraus). Toiminnan päätyttyä alueet maisemoidaan osaksi ympäristöä.
Kalevan pohjoisosiin osoitettu erityisalue toimii väliaikaisesti (2-4 vuotta), jonka jälkeen alue
palautuu kokonaisuudessaan virkistyskäyttöön.
Yleiskaavan päivitystyön tuloksena Matkoissuon alue on osoitettu luonnonsuojelualueeksi.
Aikaisemmin alue oli osoitettu virkistyskäyttöön. Kaavakartalle on myös osoitettu luo-merkinnällä
arvokkaat luontokohteet, jotka on otettava huomioon asemakaavoituksen yhteydessä.
Viher- ja virkistysalueet mukailevat pitkälti Keravan yleiskaavan 2020 ratkaisua. Viheralueiden
merkintätapa aikaisempaa yleispiirteisempi, minkä vuoksi esimerkiksi Kalevan alueella kaikkia
olemassa olevia asemakaavoitettuja viheralueita ei ole merkitty kaavakarttaan. Kalevan viheralueet
tulevat kuitenkin säilymään ennallaan, koska alueilla on voimassa olevat asemakaavat. Viher- ja
virkistysalueen merkintä on muuttunut yhteensä neljällä laajemmalla alueella. Muut aluemuutokset
ovat paikallisempia tai alueille on jo ennen yleiskaavan päivittämistä laadittu rakentamisen
mahdollistavia asemakaavamuutoksia.
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Kkj. 12 §
Kaupunginvaltuusto hyväksyi Keravan yleiskaavan 2035 kokouksessaan 7.11.2016/85 §. Siitä tehtiin Helsingin hallinto-oikeuteen neljä
valitusta.
Valituksista yksi kohdistui Vironmäen virkistysalueeseen. Kolme
muuta valitusta kohdistuivat asemakaavoittamattomille alueille, Jokivarteen sekä Ollilanlaakson tuntumaan. Yhdessä valituksessa vaadittiin koko asemakaava-alueen ulkopuolelle kohdistuvan kaavamääräyksen muuttamista. Näistä syistä Keravan yleiskaava 2035 ei voi
toistaiseksi tulla voimaan alueilla, joihin valitukset kohdistuvat eikä
alueella, jolla ei 7.11.2016 tilanteessa ollut asemakaavaa.
Kuntien yleiskaavat tulevat pääsääntöisesti voimaan valtuuston päätöksen tultua lainvoimaiseksi. Helsingin hallinto-oikeuteen jätetyt valitukset aiheuttavat ongelmia kaavapäätöksen täytäntöönpanokelpoisuuden suhteen. Pääsäännöstä on maankäyttö- ja rakennuslaissa
kuitenkin säädetty poikkeus, jossa annetaan mahdollisuus panna
yleiskaava täytäntöön osittain.
MRL 201 §:n mukaan ”kunnanhallitus voi valitusajan kuluttua määrätä yleis- ja asemakaavan tulemaan voimaan ennen kuin se on saanut lainvoiman kaava-alueen siltä osalta, johon valitusten tai oikaisukehotuksen ei voida katsoa kohdistuvan”. Yleiskaavasta tehdyt valitukset kohdistuvat selkeästi mainittuihin alueisiin sekä kaavamääräykseen, joka koskee vain asemakaavoittamattoman alueen rakentamista. Kaupunginhallitus voi siten käyttää MRL 201 § tarjoamaa
mahdollisuutta määrätä yleiskaava tulemaan voimaan osittain.
Kaupunkikehitysjaosto katsoo, että kaupunginhallitus em. rajauksin
päättää yleiskaavan voimaantulosta. Liitteessä 1 esitetään alueet,
joiden osalta Keravan yleiskaava 2035 esitetään tulevaksi voimaan
sekä liitteessä 2 ne alueet, joiden osalta on jätetty valitukset (sekä
asemakaavoittamaton alue, jonka osalta yleiskaava ei voi tulla vielä
voimaan). Liitteestä 3 käy ilmi valitusten sisältö sekä Keravan kaupungin antamat lausunnot. (HSI)
Listan liitteenä nro 12 jaetaan:
- Liite 1. Keravan yleiskaava 2035 – Alue, jonka osalta yleiskaava
pannaan täytäntöön,
- Liite 2. Alueet, joihin valitukset kohdistuvat
- Liite 3. Keravan yleiskaava 2035 – Kaupungin lausunto Keravan
yleiskaava 2035 koskevan Sakari Häkkisen, Keravan Jokivarren
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Omakotiyhdistyksen, Pentti, Irmeli ja Irma Isotuvan sekä Antti Saastamoisen valituksen johdosta.
Ehdotus:

Kaupunkikehitysjaosto esittää, että kaupunginhallitus
MRL 201 § perusteella määrää, että Keravan yleiskaava
2035 tulee voimaan ennen kuin se on saanut lainvoiman
niiltä osin, joihin valitusten ei voida katsoa kohdistuvan
(liite 1).

Päätös:
Ehdotus hyväksyttiin.
__________
Kh 52 §
Esityslistan liitteenä nro 52 Keravan yleiskaava 2035 – alue, jonka
osalta yleiskaava pannaan täytäntöön, liitteenä 52a alueet, joihin valitukset kohdistuvat ja liitteenä 52b Keravan yleiskaava 2035 – Kaupungin lausunto Keravan yleiskaava 2035 koskevan Sakari Häkkisen, Keravan Jokivarren Omakotiyhdistyksen, Pentti, Irmeli ja Irma
Isotuvan sekä Antti Saastamoisen valituksen johdosta.
Ehdotus:

Kaupunginhallitus päättää MRL 201 § perusteella määrätä, että Keravan yleiskaava 2035 tulee voimaan ennen
kuin se on saanut lainvoiman niiltä osin, joihin valitusten
ei voida katsoa kohdistuvan liitteen 52 mukaan.

Päätös:

Ehdotus hyväksyttiin.
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