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Keravan kaupunki kaupunkisuunnittelu
PL 123
04201 KERAVA

Keski-Uudenmaan maakuntamuseon lausunto Keravan KerCa_IV 
asemakaavan muutoksen (2297) osallistumis- ja arviointisuunnitel-
masta (OAS)

HEL 2016-004753 T 10 03 01

Keravan kaupungin maankäyttöpalvelut on ilmoittanut Keravan Alikera-
van 9. kaupunginosan virkistysaluetta koskevan asemakaavan muutok-
sen vireille tulosta ja OAS:n nähtävillä olosta. Maakuntamuseo tarkas-
telee hanketta perustehtävänsä mukaisesti kulttuurihistorian ja raken-
netun kulttuuriympäristön vaalimisen näkökulmasta ja esittää kanta-
naan seuraavaa.

Suunnittelualue sijaitsee Keravan Alikeravan 9. kaupunginosassa, Ali-
keravan työpaikka-alueen eteläpuolella. Alue rajoittuu eteläpuolella 
Vantaan kaupungin rajaan, idässä Myllykorventiehen ja lännessä rauta-
tiealueeseen. Metsäinen alue on voimassa olevassa asemakaavassa 
osoitettu virkistysalueeksi ja alueella sijaitsee myös Savionselänteen 
korpi. Rakennuksia ei kaava-alueella sijaitse, mutta sen läpi kulkee 
maanalainen rautatieyhteys pääradalta Vuosaaren satamaan.

Asemakaavamuutoksen tavoitteeksi on asetettu puhtaiden ylijäämä-
maiden loppusijoituspaikan osoittaminen Alikeravan työpaikka-alueen 
eteläpuolelle. Alueelle läjitettäisiin tie- ja rakennustyömailta tulevia yli-
jäämämaita, jotka eivät mahdu työmaa-alueille. Osallistumis- ja arvioin-
tisuunnitelman liitteenä on maankaatopaikan yleissuunnitelma, jossa 
on osoitettu kaksi täyttöaluetta ja niiden väliin jäävä luontoalue. Maata 
on suunniteltu läjitettävän täyttömäkiin 2030-luvun puoliväliin saakka, 
minkä aikana maanpinnan korkeus lakien kohdalla nousisi noin 10-12 
metriä. Tämän jälkeen alue maisemoidaan ja rakennetaan virkistys-
käyttöön.

Oikeusvaikutteisessa, kaupunginvaltuuston 14.6.2004 hyväksymässä 
Keravan yleiskaavassa 2020 suunnittelualue on merkitty virkistysalu-
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eeksi (VL-6). Tekeillä olevassa uudessa Keravan yleiskaava 2035:ssä 
alue on osoitettu virkistysalueeksi ja puhtaan maa-aineksen läjitysalu-
eeksi.

Nyt esillä olevan asemakaavamuutoksen seurauksena kaava-alue to-
teutuessaan muuttaisi maisemaa ja muutos tulisi todennäköisesti näky-
mään myös ympäristöön. Suunnittelu-alue ei kuitenkaan sijaitse arvok-
kaalla maisema-alueella ja toiminnan päättyessä täyttömäet on määrät-
ty maisemoitavaksi. Keravan rakennuskulttuurin inventointi ja kulttuu-
riympäristön hoitosuunnitelmassa (Keravan kaupunki & Arkkitehtitoi-
misto Lehto Peltonen Valkama, 2003) ei kaava-alueelta tai sen lähiym-
päristöstä ole mainittu muistomerkkejä tai rakennus- tai kulttuurihisto-
riallisesti arvokkaita kohteita tai kokonaisuuksia. Rakennetun kulttuu-
riympäristön ja maiseman osalta maakuntamuseo ei näin ollen näe es-
tettä suunnittelualueen muuttamiselle kaavamuutokselle asetettujen ta-
voitteiden mukaisesti.

Museovirasto lausuu muinaismuistolain alaisista kohteista.

Keski-Uudenmaan maakuntamuseolla ei ole huomautettavaa KerCa_IV 
asemakaavan osallistumis- ja arviointisuunnitelmaan ja katsoo, että 
kulttuuriympäristön vaalimisen näkökulmasta maakuntamuseon ei ole 
enää tarpeen lausua asemakaavamuutoksen seuraavissa vaiheissa.
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