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SUUNNITTELUALUEEN SIJAINTI

Suunnittelualue sijaitsee Keravan 1. Kalevan kaupunginosassa, Virrenkulman asuinalueen eteläosassa. Kaava-alue muodostuu toteutumattomasta teollisuusrakennusten
korttelialueesta, lähivirkistysalueesta, yleisestä pysäköintialueesta sekä toteuttamattomasta katualueesta. Suunnittelualueelta on matkaa Keravan keskustaan tietä pitkin
noin 3 kilometriä.

Ote opaskartasta, punaisella suunnittelualueen likimääräinen rajaus
ASEMAKAAVAMUUTOKSEN PÄÄTARKOITUS
Asemakaavamuutoksen tarkoituksena on mahdollistaa uuden asuinkerrostalon rakentaminen toteutumattoman teollisuusrakennusten korttelialueen tilalle.
KERROSALA- JA LAAJUUSTIEDOT
Asemakaavamuutosalueen pinta-ala on noin 1,46 hehtaaria, josta asuinkerrostalojen
korttelialueen osa on noin 5200 m2. Asemakaavamuutoksessa on osoitettu rakennusoikeutta 3650 k-m².
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1

TIIVISTELMÄ

1.1 Kaavaprosessin vaiheet
Aloite

Keravan kaupunki

Vireilletulo ja OAS
(osallistumis- ja arviointisuunnitelma)

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

Luonnos

Kaupunkikehitysjaosto 13.11.2017/76 §
Lausuntopyynnöt viranomaisille ja kirjeet osallisille
Ilmoitus Viikkouutiset Keski-Uusimaa-lehdessä lehdessä
22.11.2017, internetissä ja ilmoitustaululla (MRL 62 §).
Nähtävillä (MRA 30 §) 23.11. – 15.12.2017

Ehdotus

Kaupunkikehitysjaosto 26.2.2020/xxx §
Lausuntopyynnöt viranomaisille ja kirjeet osallisille
Ilmoitus Viikkouutiset Keski-Uusimaa-lehdessä lehdessä
pp.kk.vvvv, internetissä ja ilmoitustaululla (MRL 65 §).
Julkisesti nähtävillä (MRA 27 §) pp.kk. – pp.kk.vvvv

Hyväksyminen (MRL
52 §)

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

Kaavaprosessin vaiheet (täydennetään kaavaprosessin edetessä)
1.1

Asemakaavamuutos
Asemakaavamuutos on aloitettu Keravan kaupungin aloitteesta huhtikuussa 2017.
Asemakaavamuutoksella mahdollistetaan 5-kerroksisen asuinkerrostalon rakentaminen Ylikeravantien ja Kytömaan yhdystien välillä sijaitsevan toteutumattoman teollisuusrakennusten korttelialueen tilalle.
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1.2

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

1.3

Asemakaavamuutoksen merkittävimmät vaikutukset
Asemakaavamuutoksella teollisuusrakennusten korttelialueen pääkäyttötarkoitus
muuttuu asuinkerrostalojen korttelialueeksi. Virrenkulman alueelle tulee 66 uutta
asuntoa.
Alueen kaupunkikuva muuttuu, kun nykyisin toteutumaton teollisuusrakennuksille
kaavoitettu alue rakennetaan asuinkerrostalokäyttöön. Uudisrakennukset toteutetaan
olemassa olevaan kaupunkikuvaan ja ympäristöönsä sopiviksi.
Kaavamuutoksella ei ole haitallista vaikutusta melun leviämiseen Virrenkulman pientaloalueelle, koska asuinrakennukset toimivat korkeutensa vuoksi parempana meluesteenä, kuin voimassa olevan asemakaavan mukaiset teollisuusrakennukset olisivat
toimineet.
Kaavamuutoksella ei ole myöskään merkittäviä vaikutuksia luonnonympäristöön, sillä
tehtyjen luontoselvitysten mukaan uudisrakentamiseen otettavalla alueella ei ole erityisiä luontoarvoja.

Ilmakuva suunnittelualueelta (2019).
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2
2.1

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

Valtakunnalliset alueiden käyttötavoitteet ja kaavatilanne
Valtakunnalliset alueidenkäyttötavoitteet
Valtakunnalliset alueidenkäyttötavoitteet käsittelevät seuraavia kokonaisuuksia:
1. toimivat yhdyskunnat ja kestävä liikkuminen
2. tehokas liikennejärjestelmä
3. terveellinen ja turvallinen elinympäristö
4. elinvoimainen luonto- ja kulttuuriympäristö sekä luonnonvarat
5. uusiutumiskykyinen energiahuolto
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Suunnittelualuetta koskevat em. kokonaisuuksista ainakin toimivat yhdyskunnat ja
kestävä liikkuminen, terveellinen ja turvallinen elinympäristö sekä elinvoimainen luonto- ja kulttuuriympäristö sekä luonnonvarat.
Tavoitteet ovat:
Edistetään koko maan monikeskuksista, verkottuvaa ja hyviin yhteyksiin perustuvaa
aluerakennetta, ja tuetaan eri alueiden elinvoimaa ja vahvuuksien hyödyntämistä.
Luodaan edellytykset elinkeino- ja yritystoiminnan kehittämiselle sekä väestökehityksen edellyttämälle riittävälle ja monipuoliselle asuntotuotannolle.
Luodaan edellytykset vähähiiliselle ja resurssitehokkaalle yhdyskuntakehitykselle, joka
tukeutuu ensisijaisesti olemassa olevaan rakenteeseen. Suurilla kaupunkiseuduilla
vahvistetaan yhdyskuntarakenteen eheyttä.
Edistetään palvelujen, työpaikkojen ja vapaa-ajan alueiden hyvää saavutettavuutta eri
väestöryhmien kannalta. Edistetään kävelyä, pyöräilyä ja joukkoliikennettä sekä viestintä-, liikkumis- ja kuljetuspalveluiden kehittämistä.
Merkittävät uudet asuin-, työpaikka- ja palvelutoimintojen alueet sijoitetaan siten, että ne ovat joukkoliikenteen, kävelyn ja pyöräilyn kannalta hyvin saavutettavissa.
Varaudutaan sään ääri-ilmiöihin ja tulviin sekä ilmastonmuutoksen vaikutuksiin. Uusi
rakentaminen sijoitetaan tulvavaara-alueiden ulkopuolelle tai tulvariskien hallinta
varmistetaan muutoin.
Ehkäistään melusta, tärinästä ja huonosta ilmanlaadusta aiheutuvia ympäristö- ja terveyshaittoja.
Haitallisia terveysvaikutuksia tai onnettomuusriskejä aiheuttavien toimintojen ja vaikutuksille herkkien toimintojen välille jätetään riittävän suuri etäisyys, tai riskit hallitaan muulla tavoin.
Suuronnettomuusvaaraa aiheuttavat laitokset, kemikaaliratapihat ja vaarallisten aineiden kuljetusten järjestelyratapihat sijoitetaan riittävän etäälle asuinalueista, yleisten toimintojen alueista ja luonnon kannalta herkistä alueista.
Otetaan huomioon yhteiskunnan kokonaisturvallisuuden tarpeet, erityisesti maanpuolustuksen ja rajavalvonnan tarpeet ja turvataan niille riittävät alueelliset kehittämisedellytykset ja toimintamahdollisuudet.
Huolehditaan valtakunnallisesti arvokkaiden kulttuuriympäristöjen ja luonnonperinnön arvojen turvaamisesta.
Edistetään luonnon monimuotoisuuden kannalta arvokkaiden alueiden ja ekologisten
yhteyksien säilymistä.
KERAVAN KAUPUNKI
Kaupunkikehityspalvelut
PL 123, Kultasepänkatu 7
04250 KERAVA

K

9

Huolehditaan virkistyskäyttöön soveltuvien alueiden riittävyydestä sekä viheralueverkoston jatkuvuudesta.
Luodaan edellytykset bio- ja kiertotaloudelle sekä edistetään luonnonvarojen kestävää
hyödyntämistä. Huolehditaan maa- ja metsätalouden kannalta merkittävien yhtenäisten viljely- ja metsäalueiden sekä saamelaiskulttuurin ja -elinkeinojen kannalta merkittävien alueiden säilymisestä.
Maakuntakaava
Uudenmaan vahvistettujen maakuntakaavojen yhdistelmässä suunnittelualue on merkitty taajamatoimintojen alueeksi.

Ote maakuntakaavayhdistelmästä, suunnittelualueen sijainti punaisella
Yleiskaava
Alue on merkitty oikeusvaikutteiseen valtuuston 7.11.2016 hyväksymään
yleiskaavaan 2035 kehitettäväksi työpaikka-alueeksi (TP-2). Alueelle voi yleiskaavan
mukaan sijoittua toimisto- ja palvelutilaa, logistiikkatoimintoja, ympäristöhäiriötä aiheuttamatonta teollisuutta sekä siihen liittyvää myymälätilaa ja varastointia. Määräyksen mukaan alueen yksityiskohtainen maankäyttö ratkaistaan asemakaavoituksen
yhteydessä.
Osa suunnittelualueesta on merkitty yleiskaavaan luonnon monimuotoisuuden kannata erityisen tärkeäksi alueeksi (luo). Alue on vanhojen luontoselvitysten mukaan liitooravalle soveltuva metsäalue ja sen läpi kulkee ekologinen yhteys.
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Ote Keravan yleiskaavasta 2035.
Voimassa oleva asemakaava
Suunnittelualueella on voimassa kunnanvaltuuston 29.8.2005 hyväksymä Virrenkulman asemakaava (2197). Voimassa olevassa asemakaavassa suunnittelualue on merkitty: teollisuusrakennusten korttelialueeksi, jolle ympäristö asettaa toiminnan laadulle erityisiä vaatimuksia (TY-10), lähivirkistysalueeksi (VL), yleiseksi pysäköintialueeksi
(LP) ja katualueeksi.

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

Muut aluetta koskevat suunnitelmat ja päätökset
Tonttijako ja kiinteistörekisteri
Suunnittelualue on kokonaisuudessaan osa tilaa Palomäki 245-404-2-640.
Pohjakartta
Pohjakarttaa ylläpitää ja täydentää Keravan kaupungin paikkatietopalvelut ja pohjakartta täyttää kaavoitusmittausasetuksen 1284/1999 vaatimukset. Asemakaava on tulostettu mittakaavassa 1:1000.
Rakennuskiellot
Alueella ei ole maankäyttö- ja rakennuslain 53 §:n mukaista rakennuskieltoa.
Lähiympäristön kaavatilanne ja suunnitelmat
Suunnittelualueen lähiympäristössä on voimassa olevat asemakaavat. Suunnittelualuetta ympäröivät energiahuollon alue (EN-1) ja katualue. Välittömässä läheisyydessä on
myös asuinrakennusten korttelialuetta (A-24), suojaviheraluetta (EV-8) sekä teollisuusrakennusten korttelialuetta, jolla ympäristö asettaa toiminnan laadulle erityisiä vaatimuksia (TY-10).
Strategiat ja ohjelmat
Keravan kaupunkistrategia 2025, kv 12.3.2018/17 §
HLJ-2015 liikennejärjestelmäpäätös, kh 15.6.2015/205 §
Maankäyttösuunnitelma 2050, kh 15.6.2015/205 §
Asuntostrategia 2025, kh 15.6.2015/205 §
Asuntopoliittinen ohjelma 2018-2021, kv 10.12.2018/87 §
Keravan liikennejärjestelmäsuunnitelma 2035
Kaavoituksen käynnistämissopimus ja maankäyttösopimukset
Koska suunnittelualue on kokonaisuudessaan kaupungin omistuksessa, ei ole tarpeen
tehdä kaavoituksen käynnistämissopimuksia.

2.4

Asemakaavamuutoksen tarve
Asemakaavalla pyritään tiivistämään kaupunkirakennetta sekä vastaamaan asuntojen
kysyntään Keravan kaupungin alueella.

2.5

Asemakaavamuutoksen tavoitteet
Keravan kaupunkistrategia 2025:n tavoitteena on mm. kestävän yhdyskuntarakenteen
kehittäminen tiivistämällä olemassa olevaa yhdyskuntarakennetta ja etsimällä täydennysrakentamispaikkoja olemassa olevasta kaupunkirakenteesta.
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Asemakaavamuutoksella pyritään kaupunkikuvallisesti korkeatasoiseen ja ympäristöönsä soveltuvaan kokonaisuuteen. Tavoitteena on, että uudisrakentaminen sopii
Virrenkulman rakennuskantaan ja ympäristöönsä.
Tavoitteena on myös luoda terveellistä, turvallista ja viihtyisää elinympäristöä. Asemakaavamuutoksen mahdollistama uusi asuinrakentaminen toteutetaan siten, että
suunnittelualueen leikki- ja oleskelualueet sekä asunnot suojataan läheisten liikenneväylien aiheuttamalta melulta.
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3

ASEMAKAAVAMUUTOKSEN SUUNNITTELU

Kaavio 1. Asemakaavan vaiheet
3.1 Aloitusvaihe
Kaupunginhallitus päätti 8.5.2017/117 § kaupunkikehitysjaoston 25.4.2017/29 § esityksestä käynnistää asemakaavamuutoksen. Asemakaavamuutoksen vireilletulosta sekä osallistumis- ja arviointisuunnitelman nähtävilläolosta ilmoitettiin 3.5.2017 Viikkouutiset Keski-Uusimaa -lehdessä. Osallistumis- ja arviointisuunnitelma oli nähtävillä
4.5.-19.5.2017 Sampolan yhteispalvelupisteen ilmoitustaululla sekä Keravan kaupungin internet-sivuilla. Suunnittelualueen naapureille lähetettiin kirjeitse tieto nähtävilläolosta. Viranomaisille ja muille tarpeellisille yhteisöille lähettiin lausuntopyynnöt.
Osallistumis- ja arviointisuunnitelmasta annettiin 7 lausuntoa, mielipiteitä ei annettu
yhtään.
3.1

Valmisteluvaihe
Kaupunkikehitysjaosto päätti 13.11.2017/76 asettaa kaavan valmisteluaineoston nähtäville. Valmisteluaineiston nähtävilläolosta ilmoitettiin 22.11.2017 Viikkouutiset Keski-Uusimaa -lehdessä. Valmisteluaineisto oli nähtävillä 23.11.-15.12.2017 Sampolan
yhteispalvelupisteen ilmoitustaululla sekä Keravan kaupungin internet-sivuilla. Suunnittelualueen naapureille lähetettiin kirjeitse tieto nähtävilläolosta. Viranomaisille ja
muille tarpeellisille yhteisöille lähettiin lausuntopyynnöt.
Osallistumis- ja arviointisuunnitelmasta annettiin 6 lausuntoa ja 1 mielipide. Yhteenveto lausunnoista ja mielipiteistä sekä kaavoituksen vastine löytyy tämän selostuksen
liitteenä.

3.2

Ehdotusvaihe
Asemakaavamuutoksen ehdotus on valmisteltu kaupunkikehitysjaoston kokoukseen
26.2.2020. Ehdotus on kuvattu tarkemmin kohdassa 4.

3.3

Hyväksymisvaihe
Täydennetään kaavaprosessin edetessä.
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4

ASEMAKAAVAMUUTOKSEN KUVAUS

4.1 Kaavan rakenne
Asemakaavamuutoksella muodostuu uusi asuinkerrostalojen korttelialue (AK-88), jolle
on mahdollista rakentaa 3650 kerrosneliömetrin suuruinen 5-kerroksinen asuinkerrostalo. Asuinrakennukselle on merkitty rakennusala tontin koillis- ja itäkulmaan siten, että se suojaa rakennuspaikan keskiosiin osoitettua oleskelualueita raideliikenteen melulta. Tontin pohjoisosaan on merkitty rakennusala autokatosta varten, joka myös
toimii meluesteenä liikenteen melua vastaan. Kaikki uuden asuinkerrostalon tarvitsemat autopaikat rakennetaan tontille, sijoittuen sen luoteis-, länsi- ja eteläosaan. Rakennuspaikalle on estetty ajoneuvoliittymien toteuttaminen Ylikeravantieltä ja Kytömaan yhdystieltä.
Yleisen pysäköintialueen (LP) osalta kaavamuutoksella on päivitetty istutuksia koskevia
kaavamerkintöjä vastaamaan toteutunutta tilannetta.
Asuinkerrostalojen korttelialueen itäpuolella sijaitseva luonnontilainen Palosenmäki niminen viheralue on merkitty liikennemelun vuoksi suojaviheralueeksi (EV).
Kaava-alueelle on osoitettu Ahokuja -niminen tonttikatu, jolta on mahdollista järjestää
kulku uudelle asuinkerrostalojen korttelialueelle sekä viereiselle yleiselle pysäköintialueelle. Voimassa olevassa asemakaavassa kadun päässä ollut toteuttamaton varaus
kääntöpaikalle on poistettu tarpeettomana. Ahokujan päästä on osoitettu kevyen liikenteen yhteys Ylikeravantielle.
4.2

Mitoitus
•
•

•
•
•
4.3

Pinta-ala yhteensä: 14 642 m2
Pinta-alat käyttötarkoituksittain:
▪ AK-88: 5238 m2
▪ EV: 5347 m2
▪ LP: 3489 m2
▪ katualueet: 568 m2
Kerrosneliömetrit yhteensä: 3650 k-m²
Tonttitehokkuus: e=0.7
Asuntoja: 66 kpl

Yleiskaavan ohjausvaikutus
Yleiskaava on kaupungin maankäytön yleispiirteinen suunnitelma, jossa osoitetaan
maankäytön pääkäyttötarkoitus, ja jossa tehdyt ratkaisut tarkentuvat alueelle laadittavassa asemakaavassa tai asemakaavamuutoksessa. Yleisen oikeuskäytännön mukaan kaupungilla on lähtökohtaisesti laaja harkintavalta kaavan sisällön suhteen kuitenkin siten, että kaavahierarkiassa yleispiirteisimmissä kaavoissa tehdyt maankäytöl-
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listen ratkaisujen perusteet on otettava yksityiskohtaisemmassa kaavoituksessa kaavan laatimisen perustaksi. Yleisen oikeuskäytännön mukaan yleiskaavassa osoitettujen
aluevarausten muuttaminen on myös asemakaavassa tai asemakaavamuutoksessa
jossain määrin mahdollista, mikäli yleiskaavassa tehty maankäytöllinen ratkaisu ei
päämerkitykseltään muutu.
Helsingin hallinto-oikeus on päätöksessään 27.9.2019 (19/0622/5) linjannut, että Keravan yleiskaava 2035 antaa erityisesti eri maankäyttömuotojen raja-alueella sijaitsevalla suunnittelualueella liikkumavaraa sen suhteen, mihin käyttöön alue asemakaavassa osoitetaan. Ahokujan asemakaavamuutos sijoittuu eri maankäyttömuotojen raja-alueelle.
Ahokujan asemakaavamuutoksella ei muuteta yleiskaavan TP-2 alueen pääkäyttötarkoitusta tai päämerkitystä. Asemakaavamuutos sijoittuu yleiskaavan TP-2 -alueelle,
jonka pinta-ala on noin 7,6 hehtaaria (76 000 neliömetriä). Asemakaavamuutoksella
osoitetaan ko. alueen reunalle 5 238 neliömetrin kokoinen asuinkerrostalojen korttelialue AK-88, joka mahdollistaa yhden 5-kerroksisen, maksimissaan 3650 kerrosneliömetrin kokoisen kerrostalon rakentamisen. Kyseessä olevalla AK-88 -korttelialueella
ei voida katsoa muutettavan yleiskaavan TP-2 -alueen pääkäyttötarkoitusta, päämerkitystä tai muutenkaan alueen kokonaisilmettä. Samalla TP-2 -alueella ei ole vireillä eikä
tiedossakaan vireille tulevia vastaavia asemakaavamuutoksia.
Voimassa oleva yleiskaava 2035 ohjaa alueen pääkäyttötarkoitusta työpaikka-alueeksi.
Peruste yleiskaavan ratkaisulle osoittaa alueelle työpaikkoja on ollut rautatien läheisyys ja ratamelu. On ajateltu, että rakennuksilla suojataan Virrenkulman asuinaluetta
melulta. Asemakaavamuutoksessa esitetty asuinrakennus toimii kerrosluvultaan korkeampana rakennuksena teollisuusrakennuksia parempana meluesteenä.
Uuden asuinrakennuksen piha-alueiden sekä sisätilojen melua torjutaan rakennusten
sijoittelulla sekä asemakaavamääräyksin.
Uusi rakentaminen tulee sijoittumaan noin 100 metrin etäisyydelle junaradasta. Suunnittelualueen pohjoispuolella sijaitsee vuosina 2015 ja 2016 rakennettuja asuinkerrostaloja huomattavasti lähempänä, noin 60 - 80 metrin etäisyydellä radasta. Liikennetärinäselvityksen mukaan junaradalta ei tule alueelle tärinää, joka vaikuttaisi siellä rakentamiseen. Asemakaavassa on annettu kuitenkin tärinää ja runkomelua koskevat
asemakaavamääräykset.
Viereisten teollisuustonttien toiminnan pitää olla ympäristöhäiriötä aiheuttamatonta,
joten niistä ei ole haittaa uuden asuinkerrostalon asukkaille.
Osa suunnittelualueesta on merkitty yleiskaavaan luo-merkinnällä. Keväällä 2017 tehdyn liito-oravaselvityksen perusteella alueella ei esiinny kuitenkaan liito-oravia eikä siten luonnonsuojelulain nojalla suojeltuja liito-oravan lisääntymis- tai levähdyspaikkoja.
Aikaisemmin tehtyjen luontoselvitysten mukaan alueella ei ole muitakaan erityisiä
luontoarvoja.
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Ahokujan asemakaavamuutoksessa on kysymys sellaisesta yleiskaavassa osoitetun
maankäyttöratkaisun tarkentamisesta, jota ei ole pidettävä maankäyttö- ja rakennuslain vastaisena. Yleiskaava on näissä oloissa ollut asemakaavan muutosta laadittaessa
riittävästi ohjeena.
4.4

Aluevaraukset
4.4.1 Korttelialueet
Asuinkerrostalojen korttelialue (AK-88)
Asuinkerrostalojen korttelialueella rakennusten tulee olla massoitteluiltaan ja julkisivujen sommitteluiltaan sellaisia, että ne muodostavat kaupunkikuvallisesti korkeatasoisen ja ilmeikkään kokonaisuuden. Rakennuksen julkisivujen pääasiallisen pintamateriaalin tulee olla rappaus, joka on värisävyltään ympäristöön sopiva. Katon tulee olla
väriltään punainen. Mahdolliset elementtisaumat tulee häivyttää sauman sijoituksen
tai julkisivun pintarakenteen avulla.
Asemakaavassa osoitetun kerrosalan lisäksi saa rakentaa asumista palvelevia asunnon
ulkopuolisia varasto-, huolto-, kerho-, sauna- yms. tiloja yhteensä enintään 15 % asemakaavassa osoitetusta kerrosalasta. Porrashuoneiden kaikkien kerrosten sisäänkäyntitasojen 15 neliömetrin ylittävää osaa ei lasketa rakennusoikeuteen.
Asuinrakennukset on suunniteltava siten, että päiväaikainen keskiäänitaso (LAeq, 722) sisätiloissa on enintään 35 dB(A) ja että yöaikainen keskiäänitaso (LAeq, 22-7) sisätiloissa on enintään 30 dB(A) ja että yöaikainen hetkellinen enimmäisäänitaso (LAmax
22-7) sisätiloissa on enintään 45 dB(A).
Leikki- ja oleskelualueet sekä parvekkeet on suojattava liikennemelulta siten, että päiväaikainen keskiäänitaso (LAeq, 7-22) on enintään 55 dB(A) ja että yöaikainen keskiäänitaso (LAeq, 22-7) on enintään 50 dB(A).
Asuinrakennuksissa raideliikenteen aiheuttaman tärinän voimakkuus ei saa ylittää värähtelyluokan C raja-arvoa 0,30 mm/s tai rakennusluvan hakemisen aikana voimassa
olevaa määräysarvoa.
Asuinrakennuksissa raideliikenteen aiheuttaman tärinän aiheuttama runkomelu Lprm
ei saa ylittää asuintiloissa 35 dB(A) tai rakennusluvan hakemisen aikana voimassa olevaa määräysarvoa.
Asuinrakennusten tuloilman oton suunnittelussa tulee huomioida Pihkaniityn lämpökeskuksen sijainti rakennuspaikan länsipuolella. Tuloilman otto tulee suunnitella siten,
että mahdollisissa inversiotilanteissa estetään lämpökeskuksen savukaasujen pääsy tuloilmaan.
Rakentamatta jäävälle tontin osalle on istutettava puita ja pensaita.
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Autopaikkoja on varattava vähintään 1 autopaikka asuntojen kerrosalan 85 kerrosneliömetriä kohden. Yhteiskäyttöautolla voidaan korvata 6 autopaikkaa.
Polkupyöräpaikkoja on varattava vähintään 1,5 pyöräpaikkaa yksiöitä ja kaksioita kohden ja 2 pyöräpaikkaa kolmioita tai huoneluvultaan sitä suurempia asuntoja kohden.
4.4.2 Muut alueet
Suojaviheralue (EV)
Palosenmäki on liikenteen melusta johtuen merkitty asemakaavaan suojaviheralueeksi.
Yleinen pysäköintialue (LP)
Raskaan liikenteen pysäköintipaikka on merkitty yleiseksi pysäköintialueeksi.
Katualueet
Ahokuja on merkitty kaduksi. Kadun päästä on osoitettu varaus kevyen liikenteen väylälle Ylikeravantien suuntaan.
4.5

Kaavan vaikutukset
4.5.1 Vaikutukset rakennettuun ympäristöön
Asemakaavamuutoksella teollisuusrakennusten korttelialueen pääkäyttötarkoitus
muuttuu asuinkerrostalojen korttelialueeksi ja sen myötä olemassa oleva yhdyskuntarakenne tiivistyy.
Asemakaavalla vastataan asuntojen kysyntään Keravan kaupungin alueella. Virrenkulman alueelle tulee 66 uutta asuntoa.
Alueen kaupunkikuva muuttuu, kun nykyisin toteutumaton teollisuusrakennuksille
kaavoitettu alue rakennetaan asuinkerrostalokäyttöön. Uudisrakennukset toteutetaan
olemassa olevaan kaupunkikuvaan ja ympäristöönsä sopiviksi, mikä on varmistettu
asemakaavamääräyksin.
Kaavamuutoksella ei ole haitallista vaikutusta melun leviämiseen Virrenkulman alueelle, koska asuinrakennukset toimivat korkeutensa vuoksi jopa parempana meluesteenä, kuin voimassa olevan asemakaavan mukaiset teollisuusrakennukset olisivat toimineet. Kaavamuutos vähentää melun leviämistä Virrenkulman alueelle.
4.5.2 Vaikutukset luontoon ja luonnonympäristöön
Kaavamuutoksella ei ole myöskään merkittäviä vaikutuksia luonnonympäristöön, sillä
tehtyjen luontoselvitysten mukaan uudisrakentamiseen otettavalla alueella ei ole erityisiä luontoarvoja.
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4.6

Ympäristön häiriötekijät
Asemakaavan laatimisen tueksi on laadittu meluselvitys, jonka mukaan rakennuspaikan leikki- ja oleskelualueet saadaan suojattua raideliikenteen melulta siten, että valtioneuvoston päätöksen mukaiset melun ohjearvot toteutuvat. Uuden asuinkerrostalon oleskelupiha suojataan melulta asuinrakennuksen ja autokatoksen sijoittelulla.
Asemakaavassa on annettu määräykset myös asuntojen suojaamisesta liikenteenmelulta siten, että valtioneuvoston päätöksen mukaisten melun ohjearvojen tulee toteutua sisätiloissa. Myös hetkelliset enimmäisäänitasot on huomioitu.
Tie- ja raideliikenteen tärinä- ja runkomeluselvityksen perusteella tärinä ei estä asemakaavan muuttamista suunnitellusti eikä aseta ehtoja rakennuksen suunnitteluun.
Asemakaavassa on annettu kuitenkin varmuuden varalta määräykset tärinän ja runkomelun osalta.
Kaava-alueen länsipuolella sijaitseva Keravan Energian lämpökeskus on käytössä vain
kovimmilla pakkasilla ja/tai muun tuotannon häiriötilanteessa. Laitoksen piipun kärki
sijoittuu noin 13 metriä uuden asuinrakennuksen korkeinta kohtaa korkeammalle, joten sen normaalista savuvanasta ei ole haittaa kaavan muuttamiselle asuinkäyttöön.
Asemakaavassa on annettu määräys asuinrakennuksen tuloilmanoton järjestämisestä
siten, että mahdollisissa inversiotilanteissa savukaasujen painuminen lähelle maanpintaa ei johda savukaasujen päätymiseen asuntoihin.

4.7

Nimistö
Alueen nimistöön ei tule muutoksia.
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5
5.1

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

5.2

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

5.3

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