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K

unnan asuntopolitiikka ohjaa asumista ja sen kehittämistä. Se vaikuttaa myös kunnan kehitykseen,
talouteen, asumisviihtyvyyteen ja elinkeinoelämään.
Valtuustokauden päätteeksi vuonna 2016 Keravalle
laadittiin Asuntopoliittinen ohjelma. Ohjelman laatimisen taustalla vaikutti tarve nähdä kokonaisvaltaisesti, kuinka Keravaa kehitetään tulevaisuudessa.
Keravan tulee olla jokaiselle keravalaiselle tasa-arvoinen, viihtyisä ja monia erilaisia asumisen tarpeita
palveleva kotikaupunki.
Uuden valtuuston ja juuri voimaan tulleen kaupunkistrategian myötä Asuntopoliittisen ohjelman päivittäminen on tullut jälleen ajankohtaiseksi.
Uuden kaupunkistrategian mukaan Keravalla asuminen houkuttaa ja koukuttaa. Tulevaisuudessa Kerava
on pääkaupunkiseudun kiinnostavin muuttokohde.
Nostamme esiin asuntotuotannon suuret tavoitteet:
pääkaupunkiseudun houkuttelevimman asuntotarjonnan, sosiaalisesti vastuullisen kaupunkirakenteen,
laadukkaan omistusasumisen sekä asumisen uudet
muodot. Teemme tiiviimmin ja rohkeammin, mutta
samalla viihtyisämmin ja toiminnallisemmin. Kehitämme tiivistä yhdyskuntarakennetta samalla huolehtien sen laadusta ja kestävyydestä.
Asuntopoliittinen ohjelma ottaa kantaa niihin keinoihin, joita kaupungilla on käytössään hyvän ja laadukkaan kaupunkiympäristön luomisessa nyt ja tulevaisuudessa.
Myös jatkossa asuntopoliittista ohjelmaa tullaan päivittämään säännöllisesti ja uudistamaan valtuustokausittain.
Tehdään Keravasta Keski-Uudenmaan houkuttelevin
kunta!

Keravalla 16.11.2018
Kirsi Rontu
kaupunginjohtaja
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KAUPUNGIN TAHTOTILA

K

eravan vetovoiman perustana ovat monipuoliset asumisen mahdollisuudet, sujuvat liikenneyhteydet, laadukkaat viheralueet sekä sen asema Keski-Uudenmaan
kaupallisena keskuksena. Pääkaupunkiseutua edullisemmat
asumiskustannukset myös lisäävät Keravan vetovoimaisuutta.
Kerava on Suomen kolmanneksi tiiveimmin rakennettu kaupunki ja sitä kehitetään jatkossakin viihtyisänä ja urbaanina
keskuksena. Keskustan kehittämisen keskiössä on monipuolinen täydennysrakentaminen ja älykkäät liikenneratkaisut
rautatieasemaa hyödyntäen. Tulevaisuudessa uusi rakentaminen toteutetaan keskusta-alueelle nykyistä tehokkaampana, millä lisätään alueen väestömäärää sekä palveluiden
kysyntää. Tämä luo myös paremmat edellytykset palveluiden ja monipuolisten erikoiskauppojen sijoittumiselle keskusta-alueelle.
Keravan kaupunki käyttää kaikkia maapoliittisia keinoja
riittävän asuntotuotannon saavuttamiseksi. Keravaa kehitetään siten, että varmistetaan asuntojen monipuolinen
hallintamuotojakauma sekä ehkäistään alueiden eriarvoistumista. Tähän päästään maanhankinnan lisäksi asettamalla
maankäyttösopimuksiin tarkempia ehtoja sekä vahvistamal-

la KOy Nikkarinkruunun asemaa ja omistajaohjausta. Erityisasumista kehitetään siten, että jokainen voi asua omassa,
palvelutarpeensa mukaisessa, laadukkaassa asunnossa.
Tiiviin yhdyskuntarakenteen rinnalla on kiinnitettävä huomiota elinympäristön laadun kehittämiseen. Laatukysymykset ovat tärkeitä Keravan urbaanilla keskusta-alueella, mutta koko Keravan tulee täyttää viherkaupungin vaatimustaso.
Viihtyisät viher- ja puistoalueet, laadukas katutilan toteutus
sekä yhteisöllisyyttä lisäävät asumisratkaisut tekevät asuinalueista houkuttelevan ja lisäävät niiden vetovoimaisuutta.
Kerava on Keski-Uudenmaan tärkein liityntäpysäköinnin
solmukohta. Laadukkaan liityntäpysäköinnin kehittäminen
on keskeinen osa asemanseudun täydennysrakentamista.
Erityistä huomiota kiinnitetään digitaalisiin liikennepalveluihin, joita ovat muun muassa ajantasainen pysäköinnin täyttöasteen ennustetieto sekä mahdollisuus pysäköintipaikan
varaamiseen.
Kerava on Keski-Uudenmaan vetovoimaisin kaupunki.
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1. ASUNTOPOLITIIKKAA OHJAAVAT
		NYKYISET LINJAUKSET

A

suntopolitiikkaa ohjaavat kaupungin omat linjaukset
sekä seudulliset sopimukset. Keskeisimmät linjaukset
liittyvät kaupunkistrategiaan, maapolitiikkaan, yleiskaavaan,
MAL-sopimukseen sekä kaupungin omaan vuokrayhtiöön.
Liitteessä 3 on kuvattu laajemmin asuntopolitiikkaan vaikuttavia linjauksia. Asumisen toimintaympäristöä muovaavia
muita ilmiötä on käsitelty laajemmin liitteessä 2.

Kaupunkistrategia 2025
Keravan kaupunginvaltuusto hyväksyi uuden kaupunkistrategian 6.3.2018. Keravan uusi visio on ”Hyvä elämän kaupunki”. Hyvän elämän kaupunki rakennetaan tasapainoisen
talouden ja innostuneen henkilöstön varaan. Kaupunkistrategiaa toteutetaan neljän strategisen kärjen avulla: uusien
ajatusten kärkikaupunki, sydämessä keravalainen, sivistyksen edelläkävijä ja monimuotoinen viherkaupunki.

Monimuotoinen viherkaupunki
Keravalla asuminen houkuttaa ja koukuttaa. Tulevaisuudesssa Kerava on pääkaupunkiseudun kiinnostavin muuttokohde. Kerava nostaa esiin asuntotuotannon suuret tavoitteet:
pääkaupunkiseudun houkuttelevimman asuntotarjonnan,
sosiaalisesti vastuullisen kaupunkirakenteen, laadukkaan
omistusasumisen seka asumisen uudet muodot. Teemme
tiiviimmin ja rohkeammin, mutta samalla viihtyisämmin ja
toiminnallisemmin. Kehitämme tiivistä yhdyskuntarakennetta samalla huolehtien sen laadusta ja kestävyydestä.
Päämääränä on, että kaikki rakentaminen perustuu elinkaariajatteluun, joka sisältää rakentamisen ja ylläpidon kustannukset. Jokaisella keravalaisella on asuinympäristössään
viheralueita. Keinukallio, Keravanjoki, Haukkavuori sekä lähimetsät ja lampialueet ovat jokaisen keravalaisen hyvänolontunteen paikkoja.

Keskeiset toimenpiteet
Monimuotoinen viherkaupunki-osiossa linjattiin kolme keskeistä toimenpidettä, joiden toteutumista kaupunginhallitus
seuraa vuosittain.
1. Kerava haluaa olla kestävän liikkumisen esimerkkikaupunki.
2. Kerava rakentaa viheralueet niin, että jokaisella keravalaisella on enintään 300 metriä viheralueelle.
3. Kaikki rakentaminen tapahtuu elinkaariajattelulla, joka sisältää rakentamisen ja ylläpidon kokonaiskustannukset.

Keravan maapolitiikka
Keravan kaupungilla on vuonna 2006 laadittu maapoliittinen
ohjelma (täydennykset vuosina 2011, 2013).
Maapoliittinen ohjelma luo edellytykset rakentamiselle
huolehtien siitä, että maata on jatkuvasti saatavissa kohtuuhintaan eri tarkoituksia varten, sopivilta paikoilta ja sopivana ajankohtana.
Maapoliittisten tavoitteiden toteuttaminen on sujuvinta
silloin, kun kaupunki omistaa suunnittelun kohteena olevat
alueet. Keravalla noin 40 % maa-alasta on kaupungin omistuksessa. Kaupungissa on pitkään noudatettu periaatetta,
jonka mukaan kaavoitettavan alueen ensimmäinen asemakaava laaditaan kaupungin omistamalle maalle.
Kaupunki on toteuttanut periaatetta maapoliittisen ohjelman mukaisesti hankkimalla omistukseensa raakamaata ensisijaisesti voimassa olevassa yleiskaavassa rakentamiseen
varatuilta alueilta. Raakamaan hankinnassa tavoitteena on
olla jatkuvasti vähintään viisi vuotta rakentamisen edellä.
Kaavamuutoshankkeissa laaditaan maanomistajien kanssa
maankäyttösopimuksia. Maankäyttösopimuksissa maanomistajat sitoutuvat osallistumaan yhdyskuntarakentamisen kustannuksiin pääsääntöisesti summalla, joka vastaa 50
% asemakaavalla aikaansaatavasta arvonnoususta.
Maankäyttösopimuksia olisi mahdollisuus käyttää ohjaamaan laajemminkin kaavamuutoshankkeiden toteuttamista. Luvussa kolme on kuvattu linjaukset liittyen maankäyttösopimuksiin ja täsmennetty maapolitiittisten keinojen
soveltamista.

Keravan yleiskaava 2035 (YK6)
Keravan uusi yleiskaava (KV 7.11.2016) mahdollistaa noin
1,3 % väestönkasvun suhteessa vuoden 2015 tasoon (35
500). Vuositasolla tämä tarkoittaa noin 500 asukkaan lisäystä. Suurimmat väestönkasvun painopistealueet sijoittuvat
keskustaan (+3 000), Ylikeravalle (+3 500), Ahjoon (+2 700)
ja Kaskelaan (+650).
Yleiskaavan mitoituksessa on noudatettu periaatetta, jonka
mukaan hyvien julkisten kulkuyhteyksien varrella pyritään
mahdollisimman tehokkaaseen kaupunkirakenteeseen.
Myös kaavan toteuttamisjärjestyksessä priorisoidaan keskusta-aluetta sekä muita alueita, jotka ovat liikenteellisesti
hyvin saavutettavissa.
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Asuntopolitiikkaa
ohjaavat kaupungin
omat ja seudulliset
linjaukset.

Yleiskaavassa on uusien toteutettavien alueiden lisäksi osoitettu koko kaupungin laajuinen viheralueverkosto. Viheralueet sijaitsevat ympäri kaupunkia siten, että ne ovat kuntalaisille helposti saavutettavissa. Yleiskaavan laadinnassa
otettiin huomioon Keravan kaupunkistrategian toimenpideohjelman linjaus nk. viheraluelupauksesta. Viherlupauksen
mukaan jokaisella keravalaisella tulee olla viher- tai virkistysalue käytettävissään 300 metrin etäisyydellä asuinpaikastaan.

MAL-sopimus ja Helsingin seudun
asuntostrategia

10 % on ARA-vuokra-asuntotuotantoa ja 10 % ARA:n lainoittamaa asumisoikeustuotantoa. Kun vuoden 2018 luvut ovat
tätä kirjoittaessa vielä osittain arvioita, näyttää siltä, että
vuosikeskiarvo ko. vuosina on ollut 352 asuntoa, josta 12 %
on ollut ASO-asuntoja ja 8 % ARA-vuokra-asuntoja.
Uusi MAL-sopimus vuosille 2020-2023 on valmisteilla ja siinä Keravan tavoitteeksi on tulossa vuodessa 514 asuntoa,
josta 10 % on ARA-vuokra-asuntotuotantoa ja 10 % ARA:n
lainoittamaa asumisoikeustuotantoa.

KOy Nikkarinkruunu

Helsingin seudun asuntopolitiikkaa vuodet 2016–2019
ohjaava MAL-sopimus allekirjoitettiin 9.6.2016. Sopimus
määrittelee sitovat kuntakohtaiset asuntoasemakaavojen
kerrosalamäärät, asuntotuotantotavoitteet, ARA-tuotannon
tavoitteet sekä asumisen ja asemakaavoituksen ensisijaiset
kohdealueet.
MAL-sopimuksen sisältöön vaikutti merkittävästi aiemmin
laadittu Helsingin seudun asuntostrategia 2025. Asuntostrategiaa myötäillen, MAL-sopimuksen ensisijaiset asuntotuotannon kohdealueet sijoittuvat yhdyskuntarakenteen,
joukkoliikenteen ja palveluiden suhteen hyvin saavutettaville alueille.
KUUMA-kunnat ovat sitoutuneet huolehtimaan tontinluovutuksessaan siitä, että KUUMA-seudun asuntotuotantotavoitteesta noin 10 prosenttia on valtion tukemaa tavallista
40-vuotista korkotukivuokra-asuntotuotantoa ja erityisryhmien vuokra-asuntotuotantoa. Tavallisen 40-vuotisen korkotukivuokra-asunnon tuotantotavoite sovitetaan yhteen
valtion käynnistysavustusten määrän kanssa. Asuntotuotannon hallinta- ja rahoitusmuodot on esitetty liitteessä 1.
Vuosina 2016-2019 voimassa olleessa sopimuksessa Keravan tavoite oli tuottaa noin 450-490 asuntoa vuodessa, josta
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Kaupungin omistaman vuokrataloyhtiön tavoitteena on
tarjota keravalaisille kilpailukykyisiä, kohtuuhintaisia, turvallisia, laadukkaita ja monipuolisia asumisvaihtoehtoja.
Nikkarinkruunun omistuksessa on tällä hetkellä 48 vuokratalokiinteistöä, joiden lisäksi yhtiö omistaa 102 asunto-osakehuoneistoa. Vuokrattavana on lisäksi noin 115 muuta
vuokra-asuntoa, eli yhteensä 1543 asuntoa. Asunnot ovat
rivi-, pien- ja kerrostaloasuntoja.

Erityisryhmien asuminen
Ikääntyneiden keravalaisten asumispalvelujen järjestämisen
linjaukset on kuvattu Keravan vanhuspoliittisessa ohjelmassa
2020. Painopisteenä on tukea kotona asumista monipuolisesti
siten, että suurin osa yli 75-vuotiaista asuu kotona esteettömissä asunnoissa soveltuvien palveluiden turvin. Ikääntyneiden
asumispalveluja järjestetään kaupungin omana toimintana
mm. palvelukeskus Hopeahovissa ja hoivakoti Vommassa, jonka lisäksi niitä käytetään ostopalveluina.
Erityisasumisen tontteja luovutetaan tarpeeseen perustuen,
mahdollistaen monenlaisen erityisasumisen. Tontinluovutus
voi käynnistyä sosiaali- ja terveystoimen aloitteesta, jolloin
kaupunkikehityspalvelut selvittää, onko olemassa olevassa
tonttivarannossa sopivaa tonttia. Vaihtoehtoisesti soveltuvien jo kaavoitettujen tonttien osalta voidaan pyytää sosiaali- ja terveystoimen lausunto erityisasumisen ajankohtaisista
tarpeista ja käynnistää tontinluovutus niihin vastaten.

2. ASUNTORAKENTAMISEN
		NYKYTILA
		JA KEHITYSNÄKYMÄT
Nykyinen väestörakenne ja tulotaso

K

eravan maapinta-ala on pääosin rakennettua kaupunkialuetta, joka keskittyy Keravan aseman ja Savion aseman
lähialueille. Keravan tiiviistä yhdyskuntarakenteesta johtuen lähes kaikki uusi rakentaminen on nykyiseen yhdyskuntarakenteeseen tukeutuvaa täydennysrakentamista. Noin
kolmasosa keravalaisista asuu kilometrin etäisyydelle rautatieasemasta. Olemassa olevista asuinalueista ainoastaan
Ahjon alue jää rautatieasemien välittömän vaikutusalueen
ulkopuolelle. Ahjossa asuu noin 10 % keravalaisista.
Asuntopoliittisessa ohjelmassa eri muuttujia on vertailtu
suuraluekohtaisesti. Suuralueet on osoitettu liitteessä 5.
Keskustan aluetta on käsitelty omana kokonaisuutenaan.
Keravan kaupungin asukasluku on 2000-luvulla kasvanut
noin prosentin vuositahdilla. Kaupungin asukasluvun kasvu
on viimeisen vuosikymmenen aikana perustunut suurimmalta osin syntyvyyden kasvuun. Muuttoliikkeiden merkitys
on kokonaiskasvun määrittäjänä kuitenkin huomattava.

Keravan asunnoista yli
puolet on kerrostaloasuntoja.

Keravalla ei ole suuria tuloeroja eri alueiden välillä. Asukaskohtaisesti ja koko Keravan laajuudella tarkastellen vuosikohtaiset mediaanitulot ovat samaa luokkaa kuin Suomessa
keskimäärin (24 010 €). Alueellisesti tarkasteltuna Keravan
eri osien välillä ei ole merkittäviä eroja. Suurimmat asuinkuntien vuosittaiset mediaanitulot ovat Keravan eteläisellä
alueella (58 323 €) ja alimmat itäisellä alueella (55 025 €).
Pohjoisen alueen asuinkuntien vuosittainen tulotaso on 56
541 €.
Noin 70 % Keravan asuntokunnista on kooltaan pieniä, 1–2
hengen talouksia. Asuinkunnat, joihin kuuluu lapsia tai nuo-

ria, ovat jakautuneet melko tasaisesti ympäri Keravaa. Kaupunginosatasollakaan ei ole suuria eroja. Pohjoisella alueella nuorisovaltaisimpia kaupunginosia ovat Kurkela ja Viro.
Keskustassa on puolestaan koko Keravan pienin nuorison
osuus väestöstä (9 %). Itäisellä alueella nuoriso on keskittynyt keskeisimmille alueille moottoritien molemmin puolin.
Idän alueella kaikista nuorisovaltaisin alue on Päivölä, jonka
asukkaista 31 % on alle 18-vuotiaita. Eteläinen alue noudattelee kaupungin yleistä trendiä.
Noin 20 % keravalaisista on yli 65-vuotiaita. Pohjoisella
alueella ikääntyneet muodostavat 22 % asukkaista ja jakautuvat kohtuullisen tasaisesti nykyisille asuinalueille. Pohjoisella alueella kaikista eniten iäkkäitä on Viron ja Kalevan
alueilla. Itäisellä alueella ikääntyneet muodostavat 14 %
osuuden asukkaista ja keskittyvät kaikista selkeimmin Lapilan ja Jaakkolan alueille (34 %). Ahjossa asuu 15 % alueen
ikääntyneistä. Myös eteläisellä alueella ikääntyneiden osuus
(20 %) on jakautunut tasaisesti eri alueiden kesken.

Asuminen
Keravalla on yhteensä noin 18 000 asuntoa. Vuosittaisen
asuntorakentamisen määrä on vaihdellut 100–550 asunnon välillä. 2000-luvun ensimmäisinä vuosina rakentaminen
voimistui, mutta trendi hidastui taloustilanteen heikkenemisen myötä. 2010-luvulla asuntoja on valmistunut reilun
200 asunnon vuosivauhtia. Vuonna 2017 asuntoja valmistui
yhteensä 314 kappaletta.
Keravan asunnoista yli puolet on kerrostaloasuntoja. Jakauma on samaa tasoa kuin Helsingin seudulla keskimäärin
(68 %), mutta poikkeaa huomattavasti muusta kehysalueesta. Kehysalueella erilliset pientalot muodostavat 46 %
asuntokannasta ja asuinkerrostalot ainoastaan 36 %. Keravalla kerrostaloasuminen on keskittynyt pääasiassa keskusta-alueelle, mutta myös Ahjossa ja Saviolla on runsaasti kerrostaloasumista.
Kerrostaloalueiden lisäksi Keravalla on myös laajoja pientaloalueita. Alueet sijaitsevat mm. Kalevassa, Saviolla, Sompiossa ja Ahjossa. Erillispientaloihin sijoittuva osuus koko
kaupungin asuntokannasta on noin 23 % ja rivitalojen osalta
n. 14 %. Pohjoisella alueella pientaloasumista on kaikista
eniten. Myös eteläisellä alueella asunnoista lähes yhtä suuri
osuus (27 %) on omakotitaloasumista. Itäisellä alueella pientalojen osuus on selkeästi pienempi: omakotitaloja on 16 %
asuntokannasta ja rivitaloja 11 %.
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Suurin osa Keravan asuntokannasta on yksityisessä omistuksessa (56 %) ja vuokrattuna on noin kolmannes (35 %).
Suhteessa pääkaupunkiseutuun vuokra-asuntoja on hieman
vähemmän kuin keskimäärin pääkaupunkiseudun kunnissa
(pääkaupunkiseudun vertailuluku 42 %).
Keravan vuokra-asuntokanta jakaantuu puoliksi vapaarahoitteisiin ja valtion tukemiin kohteisiin. Vuokra-asunnoista
valtaosa (n. 91 %) sijoittuu kerrostaloihin. Asumisoikeusasuntoja on noin 5 % asuntokannasta. Suuralueita vertaillen
Keravan pohjoinen alue osoittautuu kaikista omistusasuntovaltaisimmaksi. Alueen asunnoista noin 70 % on yksityisessä
omistuksessa. Vuokra-asuntojen osuus on noin 20 %. Itäisellä alueella vuokra-asuntojen osuus on suurempi, joskin
vuokra-asuntoja (48 %) ja omistusasuntoja (41 %) on likimain saman verran. Eteläisellä alueella on karkeasti ottaen
kolmasosa asunnoista vuokra-asuntoja ja kaksi kolmasosaa
omistusasuntoja.

Asuntorakentamisen
kehitysnäkymät
KUUMA-kunnat ovat vuosien 2017-2018 aikana laatineet
tutkimukset asumisen tulevaisuudesta kuin muuttoliikkeen
taloudellisista vaikutuksista, jotka toimivat pohjana myös
Keravan asuntopoliittisen ohjelman toimenpiteille.

KUUMA-asumisen raportti
KUUMA-kunnissa asuu yli 300 000 asukasta. Seudun ominaispiirre on pääkaupunkiseudulle suuntautuva työssäkäynti sekä pääkaupunkiseutua selvästi suurempi pientalojen
osuus kokonaisasuntokannasta. Tutkimuksen mukaan uusia
asumisen konsepteja ja ratkaisuja on kehitettävä, sillä asumispreferenssit urbanisoituvat ja eriytyvät yhä moninaisemmiksi.
Selvityksessä esitetään seudun kunnille kaksi erilaista asumisen mallia, joilla pyritään vastaamaan tulevaisuuden
muuttuviin asumisen tarpeisiin:
1. Urbaanit pikkukaupungit
2. Monipuolisen asumisen KUUMA-kunnat.
Tutkimuksen mukaan Kerava, Järvenpää ja Hyvinkää ovat
selkeimmin profiloitavissa kaupunkimaisiksi radanvarsikunniksi. Näiden kaupunkien tulisikin jatkossa tunnistaa kaupungistumiskehitys voimavaraksi ja vetovoimatekijäksi.
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Keravan tulisi jatkossa
tunnistaa kaupungistumiskehitys voimavaraksi
ja vetovoimatekijäksi.

KUUMA-kuntien muuttoliikkeen taloudelliset
vaikutukset
Keravan väkiluvun arvioidaan olevan vuonna 2035 noin 43
500 asukasta. Tämä tarkoittaa noin 400 uutta asukasta joka
vuosi (Keravan kaupunki 2018).
KUUMA-muuttoliikkeen taloudelliset vaikutukset -tutkimuksen mukaan vuosien 2000-2017 välillä Kerava on saanut
muuttovoittoa keskimäärin 305 henkilöä vuodessa. Kerava poikkesi muista KUUMA-kunnista siinä, että nettomaahanmuuton merkitys väestönlisäyksessä oli suurempi kuin
kuntien välisen nettomuuton. Samalla aikavälillä Kerava sai
määrällisesti eniten muuttovoittoa Vantaalta (2532). Lisäksi
Kerava sai merkittävää muuttovoittoa Helsingistä (663), Espoosta (557) ja Sipoosta (219) sekä kärsi eniten muuttotappiota Järvenpäälle (-705), Mäntsälälle (-394), Hyvinkäälle
(-194) ja Hämeenlinnalle (-104) vuosina 2010-2016.
Keravan muuttajien rakenne poikkeaa muista KUUMA-kunnista eikä Kerava hyödy samalla tavoin muuttajien rakenteesta kuin muut alueen kunnat. Keravan muuttoliikkeen
laskennallinen tulokertymä oli -7,2 miljoonaa euroa vuosina
2010-2016 eli keskimäärin noin -1,0 miljoonaa euroa vuodessa. Kerava oli KUUMA-kunnista ainoa, jossa muuttoliikkeen laskennallinen tulokertymä oli negatiivinen. Keravan
muuttajien tulokertymä oli keskimäärin vuodessa -29 euroa
asukasta kohden.
Kerava hyötyi määrällisestä muuttoliikkeestä, mutta muuttajien rakenteesta kaupunki ei saanut samaa suhteellista kilpailuetua tai ”tuplahyötyä” kuin muut KUUMA-kunnat.

Vuosien 2018–2021
asuntohankkeet
Keravan asuntopoliittinen ohjelma konkretisoi, miten asumisen kysyntään vastataan alueittain ja ajallisesti jaksotettuna. Seuraavassa on kuvattu tarkastelujakson tuotantonäkymät ja keskeisimmät uudet asuntotuotantokohteet on
koottu myös kartalle.
Tuleva uustuotanto jakaantuu MAL-sopimuksen mukaisesti vapaarahoitteiseen asuntotuotantoon ja ARA-tukien piirissä olevaan asumisoikeus- ja vuokra-asuntotuotantoon.
Asumisen kysyntä kohdistuu monipuolisesti koko Keravan
alueelle kerrostaloasumisesta pientaloasumiseen, mutta
painokkaammin kerrostaloihin. Tätä heijastellen, tuleva rakentaminen tulee olemaan kerrostalovaltaista. Kaupungilla
on lisäksi jatkuvasti tarjolla 30–50 omakotitonttia eri puolilta kaupunkia.
Kuluvan vuoden (2018) osalta asuntotuotannon kokonaistavoitteeseen (350–390 asuntoa) ylletään hyvin. Viimeisen
kahden vuoden aikana rakennuslupia on myönnetty runsaasti: vuonna 2016 lupia myönnettiin 860 asunnolle ja
vuonna 2017 880 asunnolle. Vuoden 2018 aikana asuntoja
arvioidaan valmistuvan yhteensä noin 550-600 (30.8.2018
mennessä valmistunut 395 asuntoa). Valmistuneiden asuntojen määrä tulee nousemaan huomattavasti, kun lukua
verrataan vuoden 2017 asuntotuotannon kokonaismäärään,
joka oli 328.

Vuonna 2018 Keravalle ei valmistu yhtään ARA- tai ASO-kohdetta, minkä vuoksi vuoden 2018 osalta ei ylletä MAL-sopimuksen mukaisiin korkotukilainoitetun uudistuotannon
tavoitteisiin (75–78 asuntoa). Korkotukilainoitetun uudistuotannon tavoitteita kurotaan kiinni vuonna 2019, kun
pohjoiselle suuralueelle Kurjenmetsään ja Leivonpolulle valmistuu yhteensä 126 asuntoa, joista 56 asuntoa on
ARA-vuokraa ja 70 asumisoikeusasuntoa.
Vuodelle 2019 on tulossa runsaasti hankkeita. Asuntoja arvioidaan valmistuvan yhteensä noin 800, joista 126 asuntoa
on korkotukilainoitettuja. Vastaavasti tällä hetkellä näyttää
siltä, että vuoden 2020 aikana valmistuvien asuntojen määrä laskee alle MAL-tavoitteiden. On kuitenkin todennäköistä, että osa vuoden 2019 hankkeista siirtyy vuodelle 2020.
Vuosien 2020-2021 aikana toteutettavien hankkeiden määrä vaihtelee 310-514 välillä. Vuoden 2021 hankkeissa korostuu korkotukilainoitettu tuotanto. Tällä hetkellä näyttää
siltä, että vuonna 2021 valmistuu 140 ARA-vuokrakohdetta
ja 114 asumisoikeusasuntoa.
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Taulukko 1. Keravan tulevia asuntotuotantohankkeita

2018 			

2019 			

Yhteensä 550

KESKUSTA

KESKUSTA

SRV/Orno: 284 asuntoa
SRV: 77 asuntoa
Skanska/Vesilaitos: 89 asuntoa

SRV: 238 asuntoa
SRV/Orno: 84 asuntoa
T2H/Jaakkola: 233 asuntoa

POHJOINEN

POHJOINEN

40 omakotitaloasuntoa

TA/ Kurjenmetsä: 70 asuntoa (ARA/ASO)
A-Kruunu/Leivonpolku: 56 asuntoa (ARA-vuokra)

ETELÄINEN

ETELÄINEN

Tehtaanmäki: 60 asuntoa

Lehto/Tehtaanmäki: 42 asuntoa

ITÄINEN

ITÄINEN

Ei kohteita

2020			

Yhteensä 761

40 omakotitaloasuntoa
Ahjonrinne: 38 rivitaloasuntoa

2021 			

Yhteensä 378

Yhteensä 454

KESKUSTA

KESKUSTA

Varte/Palopellonkatu: 100 asuntoa (vapaarahoitteinen)
Varte/Palopellonkatu: 60 asuntoa (ARA-vuokra)

SRV: 85 asuntoa

POHJOINEN

POHJOINEN

Skanska/Käenkatu: 77 asuntoa
Kytömaan rivitalotontit: 50 asuntoa (ARA)
Nikkarinkruunu/Terhikki: 65-68 asuntoa (ARA)

Kytömaan rivitalotontit: 50 asuntoa
Avain-yhtiöt/Kilta: 114 asuntoa (ARA-ASO)

ETELÄINEN

ETELÄINEN

Seurakunta/Savio: 80 asuntoa
Nikkarinkruunu/Juurakkokatu: 20 asuntoa (ARA-vuokra)

Skanska/Boklok, Savio: 48 asuntoa

ITÄINEN

ITÄINEN

Kaskelan omakotitalotontit: 50 asuntoa

Kaskelan 30 omakotitaloasuntoa
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3. ASUNTOPOLIITTISEN OHJELMAN
		TOIMENPITEET
Keskustan kehittäminen
asuntopolitiikan kärkihankkeena
Keskustan houkuttelevuuden lisääminen on keskeisessä
asemassa Keravan kaupungin vetovoimaisuuden vahvistamisessa. Myös vuonna 2017 julkaistussa KUUMA-kuntien
asumisen raportissa Keravalle suositeltiin profiloitumista
urbaaniksi radanvarsikaupungiksi.
Keravan uudessa kaupunkistrategiassa 2025 linjattiin, että
Kerava tulee olemaan pääkaupunkiseudun pohjoinen kärki,
Keski-Uudenmaan kaupallisten palveluiden keskus ja liikenteen solmukohta. Tavoitekauden aikana Keravan keskustan
sekä asemakeskuksen kaavahankkeita edistetään, jotta strategiassa asetettuihin tavoitteisiin päästään.
Keskusta-aluetta kehitetään täydennys- ja uudisrakentamisen osalta tehokkaasti ja kaupunkirakennetta tiivistäen.
Keskustaa rakennetaan kaupunkikuvaltaan korkeatasoiseksi
huolehtien samalla alueen viherrakentamisesta ja viihtyisyydestä.
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Keskustan kehittämisen
tavoitteena on elinvoimaisen ja kiinnostavan
kaupunkiympäristön
synnyttäminen.

Keravan aseman
kautta kulkee
päivittäin noin
17 000 ihmistä.

Keskustan kehittämishankkeilla ja varmistetaan, että Keravan keskusta on palveluiltaan Keski-Uudenmaan vetovoimaisin keskus. Tavoitteena on elinvoimaisen ja kiinnostavan
kaupunkiympäristön synnyttäminen.
Keravan asemanseutu on seudullisesti merkittävä liityntäliikenteen solmukohta. Keravan aseman kautta kulkee
päivittäin noin 17 000 ihmistä, minkä vuoksi aseman toiminnallisuutta on tulevaisuudessa lisättävä. Asemaseudun
kehittäminen vastaa myös liikennepoliittisiin tavoitteisiin
kestävien kulkumuotojen kulkutapaosuuden kasvattamiseksi.
Kaavoituksen tueksi laaditaan liikennepoliittinen ohjelma, jolla varmistetaan liikenteen toimivuus asukasmäärän
kasvaessa. Jatkossa keskustan lisääntyvä liikenne ohjataan
ensisijaisesti kävelyyn ja pyöräilyyn, jolla minimoidaan liikkumiseen tarvittavan lisätilan tarve sekä lisätään keskustan
elinvoimaisuutta. Samalla varmistetaan keskustan saavutettavuus kaikilla kulkumuodoilla.

Asumisen alueet
POHJOINEN SUURALUE
Pohjoisella suuralueella varaudutaan tulevaisuudessa monipuoliseen asuntotuotantoon. Alueen eteläosien kaavoituksessa pyritään tehokkaaseen ja laadukkaaseen rakentamiseen. Keravanjokivarren kehittäminen asumisen ja
vapaa-ajan alueeksi tuo Keravan kartanon ympäristön kaikkien keravalaisten vapaa-ajanviettopaikaksi sekä satojen uusien asukkaiden asuinalueeksi.
Alueen pohjois- ja koillisosat ovat pientalorakentamisen
merkittävin kasvusuunta, jonne tulevaisuudessa asettuu
pääasiassa lapsiperheitä. Kaupunki turvaa kehitystä ja uudisrakentamista kiinnittämällä erityistä huomiota alueiden
vetovoimaisuuden säilyttämiseen.
Pohjoisilla alueilla kaupunki tehostaa ja priorisoi maanhankintaansa tarpeen mukaisille raakamaa-alueille. Kerava on
maapolitiikassaan aktiivinen ja pitää jatkuvasti yllä neuvotteluyhteyttä potentiaalisiin maanmyyjiin sekä kehittää laajempien viheralueiden saavutettavuutta. Alueen eteläosien
ja keskustan kasvuvyöhykkeisiin rajoittuvien osien rakentaminen on alueen tiivistämistä, jolla varaudutaan keskustan
hallittuun kasvuun.
ITÄINEN SUURALUE
Itäisen suuralueen pohjoisosien asumisen määrään vaikuttaa pitkällä tähtäimellä Kaskelan ja Keravan vankilan alueen
rakentuminen sekä Kerava-Nikkiläradan henkilöliikenteen
käynnistyminen.
Ahjon aluetta kehitetään tehokkaan rakentamisen kohteeksi. Yksi väestökasvun painopistealueista on osoitettu Ahjon
Terästien alueelle, joka palvelurakenteensa puolesta sopii
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Saviolla pyritään
säilyttämään
nykyisenlainen
monipuolinen
hallintamuotojakauma.
MUUT KEINOT ASUNTOTUOTANNON KEHITTÄMISEEN
asuinrakentamiselle. Alue tullaan toteuttamaan vaiheittain
korkeatasoisena kerrostaloalueena.
Itäinen alue on Keravan vuokra-asuntovaltaisin ja siellä on
eniten yhden hengen talouksia. Tulevien asuntotuotantohankkeiden yhteydessä pyritään täydentämään alueen
asuntotyyppijakaumaa omistuspohjaisella asumisella.
Kaupunki tehostaa alueen maanhankintaa, pitää yhteyttä
potentiaalisiin maanmyyjiin ja kehittää kaupungin laajempien viheralueiden saavutettavuutta.
ETELÄINEN SUURALUE
Keravan eteläiset osat ovat Keravan vanhimpia asumisen
alueita, minkä vuoksi yhdyskuntarakenne on muotoutunut
vanhastaan alueella melko tiiviiksi. Saviolla sijaitsee myös
Savion asema, jonka ympäristöä on tarkoituksenmukaista
tiivistää ja tuoda lisää asumista hyvien liikenneyhteyksien
varrelle. Keravan eteläisten osien kehittämisen haasteena
on lentomelu, joka on otettava huomioon uusien kohteiden
suunnittelussa.
Savion keskustan alueella kaupunki toimii aktiivisesti täydennysrakentamiseen, kaupunkikuvan eheyttämiseen ja
kiinteistökehitykseen soveltuvien kohteiden löytämiseksi.
Täydennysrakentaminen painottuu kerrostalorakentamiseen, joka on vähemmän altis lentomelulle. Täydennysrakentamisella tuetaan asemanseudun väestöpohjan kehittämistä ja ikärakenteen nuorentamista.
Saviolle on valmistunut 2017 Nikkarinkruunun ARA-vuokrakohde. Savion aseman ympäristössä on parhaillaan käynnissä kaksi kerrostalokohdetta. Jatkossa Saviolla pyritään
säilyttämään nykyisenlainen monipuolinen hallintamuotojakauma.
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Vuonna 2018 julkaistun KUUMA-kuntien muuttoliikkeen taloudelliset vaikutukset -tutkimuksen mukaan Keravan muuttoliikkeen laskennallinen tulokertymä oli vuosina 2010-2016
-7,2 miljoonaa euroa. Kerava oli ainoa KUUMA-kunnista,
jossa muuttoliikkeen laskennallinen tulokertymä oli negatiivinen. Tutkimuksen tuloksien pohjalta asuntopoliittiseen
ohjelmaan on lisätty toimenpiteitä, joiden tarkoituksena on
laajentaa Keravalle muuttajien sosio-ekonomista taustaa ja
kääntää jatkossa tulevien muuttajien laskennallinen tulokertymä positiiviseksi.
Keravan kaupunki pyrkii jatkuvasti edistämään kohtuuhintaisen omistusasumisen tarjontaa etsimällä sopivia rakennuttajia toteuttamaan kohtuuhintaisen asuntotuotannon
hankkeita. Viime vuosina asuntomarkkinoille on tullut
tonttirahastotoimijoita. Yhtenä kohtuuhintaisen asumisen
toimenpiteenä kaupunki ei enää luovuta näille toimijoille
tontteja tontinluovutuksen yhteydessä.
Viime vuosina rakennusliikkeet ovat keskittyneet pienten
asuntojen rakentamiseen. Lisäksi monet kohteet ovat myyty
sijoittajille. Tämä on johtanut siihen, että keskustassa ei ole
ollut tarjontaa perhekokoisista omistusasunnoista. Kaudella
2018–2021 tullaan kerrostalorakentamisessa edistämään
isompien asuntojen toteuttamista keskusta-alueilla sekä
muilla hyvien julkisten kulkuyhteyksien saavutettavissa olevilla alueilla.
Pientalorakentamista tullaan myös uudistamaan. Jatkossa
kaavoitetaan monipuolisia pientalotontteja kaikenikäisten
tarpeisiin sekä puretaan sääntelyä täydennysrakentamisen
mahdollistamiseksi. Toimenpiteillä halutaan edistää uusien
pientalokonseptien kokeilua, kuten pienten pientaloasuntojen rakentamista. Uusien pientalokonseptien edistämiseksi
päivitetään Keravan rakennusjärjestys vastaamaan tavoitteen toteutumista.
Keravan pienestä pinta-alasta johtuen kaupunkirakenne on
muodostunut tiiviiksi ja uusien rakennuspaikkojen löytämminen on haastavaa. Keravan elinvoiman ja kehittymisen
kannalta on tärkeää, että uusia asuntoja rakennetaan myös
tulevaisuudessa. Asuntorakentamista pyritään tehostamaan toimenpiteellä, jossa täydennysraketamishankkeita
priorisoidaan kaupunkirakenteen sisällä. Toimenpiteellä
pyritään ohjaamaan uusi rakentaminen olemassa olevan

kaupunkirakenteen yhteyteen. Tavoitteena on suojata laajat
ja yhtenäiset viher- ja virkistysalueet uudelta lisärakentamiselta sekä ohjata lisärakentaminen alueille, joissa on jo olemassa olevat palvelut ja infrastruktuuri.
Esteettisen kaupunkiympäristön suunnittelun merkitys korostuu koko ajan kaupunkisuunnittelussa. Vuoden 2018
aikana Keravalle on laadittu usealle eri asuinalueelle aluekehityssuunnitelmia, joiden tarkoitus on ollut täydennysrakentamismahdollisuuksien lisäksi eheyttää niin toiminnallisesti kuin kaupunkikuvallisesti alueiden identiteettejä.
Kaunis kaupunkiympäristö lisää yhteisöllisyyttä ja kiinnittää
asukkaat tiukemmin osaksi omaan asuinympäristöönsä. Yhtenä asuntopoliittisena toimenpiteenä lisätään taiteen näkyvyyttä kaupunkitilassa.

Keravan asuntopoliittiset linjaukset
Riittävä määrä asuntoja on perusedellytys kohtuuhintaiselle asumiselle. Kun asuntoja on kysyntää vastaava määrä, ei
hintataso ole enää määräävä elementti. Asuntotuotannon
määrällinen lisääminen Helsingin seudulla on myös MAL-sopimuksen taustalla. Mikäli Kerava toteuttaa MAL-sopimuksen tavoitteet, on asuntotuotantomäärä riittävä hillitsemään hintojen nousua.

Keravan
kaupungilla on
vakiintuneet
maapoliittiset
linjaukset ja
toimintatavat.

Kaupungin mahdollisuudet vaikuttaa
asuntotuotannon määrään:
−
−
−
−
−

Riittävä maanhankinta,
Sujuva kaavoitusprosessi
Tehokas tontinluovutus
Maankäyttösopimusten hyödyntäminen
kaupungin etuja turvaavasti
KOy Nikkarinkruunun toimintaedellytysten
parantaminen

Asuntopoliittista ohjelmaa ohjaavat linjaukset on esitetty
luvussa 1. Asuntopolitiikan tehostamiseksi on joitain näistä
linjauksista nähty työn kuluessa tarpeelliseksi korostaa ja
täsmentää. Täsmennettävät linjaukset liittyvät:
1.
2.

Aktiivisen maapolitiikan edistämiseen
Kaupungin vuokrataloyhtiön
toimintaedellytyksien turvaamiseen

Maapolitiikka osana
asuntopolitiikkaa
Hyvän asuntopolitiikan edellytyksenä on aktiivinen maapolitiikka. Keravan kaupungilla on vakiintuneet maapoliittiset
linjaukset ja toimintatavat. Kaupungin tavoitteena on pitää
omistuksessaan riittävää maareserviä siten, että maata on
eri muodoissaan käytettävissä oikea määrä, oikeaan aikaan

ja oikeassa paikassa. Oman maaomaisuutensa kautta kaupunki pystyy varmistamaan oikeanlaisen asuntotuotannon
sijoittumisen kaupungin intressien kannalta tarkoituksenmukaisille sijainneille.
Aktiivisella maapolitiikalla varmistetaan kaupungin edun toteutuminen. Resursoimalla kaupungin maanhankinta oikein
turvataan kaupungin mahdollisuus määritellä, kuinka paljon
ja minkälaista asuinrakentamista millekin alueelle sijoittuu.
Nykytilanteessa maapoliittisista keinoista on maanhankinnassa käytetty vapaaehtoista kauppaa, maanvaihtoa sekä
etuosto-oikeutta. Tulevaisuudessa myös lunastuksia sekä
rakentamiskehoituksia tullaan tarvittaessa lisäämään niillä
alueilla, joilla on strateginen merkitys asuntotuotannon näkökulmasta.
Maapolitiikalla on keskeinen rooli myös täydennysrakentamisen edistäjänä. Yksityisen maille tehtävissä asemakaavamuutoksissa toteutetaan yhdyskuntataloudellisesti järkevää ja kaupunkikuvaa eheyttävää täydennysrakentamista.
Kaavamuutosten yhteydessä maankäyttösopimus on oikea
työkalu kaupungin etujen toteuttamiseen. Maakäyttösopi-
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muksessa kaupunki ja maanomistaja sopivat hankkeen toteuttamisesta sekä kustannusten jaosta.
Jatkossa maankäyttösopimuskäytäntöä muutetaan siten,
että kaupunki ottaa pääsääntöisesti korvauksen maana.
Näin kaupunki saa tonttivarantoa keskeisiltä paikoilta ja voi
ohjata sitä kulloisenkin tarpeen mukaiseen asuntotuotantoon. Lisäksi täydennysrakentamista edistetään siten, että
talon asukkaiden omistamien asunto-osakeyhtiöiden toteuttamissa kaavamuutoshankkeista kaupunki perii yhdyskuntarakentamisen kustannuksina kaavoituksen tuomasta
arvonnoususta 30 %, kun kaupallisissa hankkeissa osuus on
noin 50 %. Nykykäytännön mukaisesti jatkossakin arvonnousu ARA-hankkeissa lasketaan ARA:n tonttihintojen mukaan, mikä kannustaa kohtuuhintaiseen asuntotuotantoon.

Riittävä määrä asuntoja
on perusedellytys kohtuuhintaiselle
asumiselle.

KOy Nikkarinkruunu toimii
kohtuuhintaisen vuokra-asumisen
turvaajana
Asuntopoliittisella ohjelmalla halutaan edistää kohtuuhintaista asuntotuotantoa. Maanomistuksen nykytilanne
rajoittaa kaupungin mahdollisuuksia vaikuttaa asuntojen
hallintamuotoon. Tulevaisuudessa Nikkarinkruunun toimintaedellytyksiä tulee entisestään vahvistaa. Kaupunki tarjoaa
myös maankäyttösopimuksien kautta saamiaan tontteja
Nikkarinkruunulle.
KOy Nikkarinkruunun omistajaohjausta tehostetaan siten,
että KOy Nikkarinkruunulle asetetaan vuosittaiset tavoitteet asuntotuotannon määrälle ja laadulle. Määrällisesti
Nikkarinkruunu tulee tuottamaan vähintään puolet MAL-sopimuksen mukaisesta ARA-vuokratuotannosta. Laadullisesti Nikkarinkruunu pyrkii vastaamaan asuntokysyntää lisäämällä kerrostalotuotannon ohella rivitalo- ja luhtitaloja.
Rakentamisen laatuun tullaan kiinnittämään entisestään
huomioita, ottamalla käyttöön Kuivaketju 10 -toimintamalli.
Kuivaketju 10:n avulla kosteudenhallinnan riskejä rakennusaikana pyritään ehkäisemään entistä paremmin.
Myös Nikkarinkruunun nykyisten kiinteistöjen asumisviihtyvyyden lisäämiseen tullaan kiinnittämään enemmän huomiota. Käytännössä tämä tarkoittaa sitä, että Nikkarinkruunu pyrkii lisäämään uudisrakentamisen ja peruskorjausten
yhteydessä mm. yhteistyötä Keravan museoiden kanssa
taiteen hyödyntämiseksi kaupunkitilan elävöittämisessä.
Talojen julkisivuissa lisätään erilaisia valoratkaisuja, jotka
lisäävät kaupunkiympäristön laatua, esteettisyyttä ja turvallisuutta.
Asuntopoliittisessa ohjelmassa esitettyjen toimenpiteiden
pohjalta Keravan kaupungin konserniohjaus ja KOy Nikkarinkruunun hallitus laativat yhdessä toimenpideohjelmat
sekä mittariston, joiden toteutumista seurataan konserniraportoinnin yhteydessä kahdesti vuodessa.

KOy Nikkarinkruunulla on ratkaiseva
asema kohtuuhintaisen
vuokra-asumisen
mahdollistajana.
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Yhteenveto tehtävistä
toimenpiteistä
TOIMENPIDE 1
Kaikkia maapoliittisia keinoja
hyödyntämällä, mukaan lukien
lunastus, luodaan perusedellytykset kaupungin oman
tahdon ja tavoitteiden
mukaiseen asuntotuotantoon.

TOIMENPIDE 5
Täydennysrakentamista tuetaan
siten, että kaavoituksen tuomasta arvonnoususta peritään kaupungille korvauksena
30 %, silloin kun rakentaminen
tapahtuu asunto-osakeyhtiön
omalla tontilla.

TOIMENPIDE 2
Budjettiin varataan vuosittain
1,5 – 2 miljoonaa euroa rahaa
maanhankintaan.

TOIMENPIDE 6
Kohdennetaan asuntotuotantoa kysyntää vastaavasti
sekä huolehditaan isojen perheasuntojen tarjonnasta myös
hyvien julkisten kulkuyhteyksien
varrelta.

TOIMENPIDE 3
Kaavamuutoshankkeissa
maankäyttösopimuksiin
kirjataan tarvittaessa asuntotuotannon määrälliset,
laadulliset ja hallintamuotoa
koskevat ehdot.

TOIMENPIDE 7
KOy Nikkarinkruunun omistajaohjausta vahvistetaan ja sille
tarjotaan toteutettavaksi myös
maankäyttösopimuksien kautta
saatavia tontteja.

TOIMENPIDE 4
Maankäyttösopimuksissa
kaupunki ottaa korvauksen aina
maana, kun se on mahdollista.

TOIMENPIDE 8
Kaavoitetaan monipuolisia pientalotontteja kaikenikäisten tarpeisiin sekä puretaan sääntelyä
täydennysrakentamisen mahdollistamiseksi.
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TOIMENPIDE 9
Mahdollistetaan keravalaisille,
mukaan lukien erityisryhmät,
erilaisiin tarpeisiin vastaavia asumismuotoja

TOIMENPIDE 13
Idän alueella panostetaan
erityisesti omistuspohjaiseen
asuinrakentamiseen.

TOIMENPIDE 10
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ARA- vuokra-asuntotuotanto

Asuntotuotannon hallinta- ja rahoitusmuodot
• Korkotukilain nojalla rakennettavat asunnot
- Valtion korkotuki (40 vuotta) sekä käyttö- ja
		luovutusrajoitukset
- Asukasvalintaan liittyviä säädöksiä,
		omakustannusperusteinen vuokran
		
määräytyminen sekä velvollisuus
		
pitää asunnot laina-ajan vuokrakäytössä
- Asuntotuotannon kohdentuessa erityisryhmille
		
on asuntojen rakentamiseksi mahdollisuus hakea
		
investointiavustusta, jonka suuruus vaihtelee
		
10–50 prosenttiin kohderyhmästä ja hankkeesta
		riippuen
- Korkotukilain nojalla rakennettavat opiskelija- ja
		nuorisoasunnot

ARAvuokra-asunnot

•

Tontin vuokra hyväksytään ARA:ssa,
enimmäistonttihinnat määritelty

•

Helsingin seudun 2016–2019 MAL-sopimuksen
mukaan valtio pyrkii osoittamaan tavallisille 40-v.
korkotukivuokra-asunnoille 10 000 euron asuntokohtaisia käynnistysavustuksia

•

Vapaarahoitteisia tai korkotukilain nojalla
rakennettuja, voidaan rajata senioreille

•

Tontin vuokra hyväksytään ARA:ssa, enimmäistonttihinnat määritelty

•

Elokuussa 2016 voimaan tullut asetus vuokratalojen
rakentamislainojen lyhytaikaisesta korkotuesta

•

Valtion korkotuki ja takaus, asukasvalintaan liittyy
ainoastaan tuloraja, kevyempi vuokranmääritys,
rajoitusaika 10–30 vuotta

•

Tavoitteena kohdistaa asuntotuotantoa suurimpiin,
nopeimmin kasvaviin kasvukeskuksiin

•

Takauslainan turvin toteutettavat vuokra-asunnot

Muut säännellyt
asunnot

•

Korkotukilain turvin toteutettavat omaksi
lunastettavat asunto-osakeyhtiömuotoiset
vuokra-asunnot

Sääntelemättömät
vuokra- ja
omistusasunnot

•

Vapaarahoitteiset vuokra- ja omistusasunnot

Asumisoikeusasunnot

Lyhyen korkotuen
asunnot

Sääntelemätön
omistus- ja vuokraasuntotuotanto

LIITE 1
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LIITE 2 Lähtökohtia asumisen kehittämiselle

Kaupungistuminen
Suomalaisten asumisen tilaa muokkaava kaupungistumiskehitys on jakanut asuntomarkkinat alueellisesti vahvoihin
toiminnallisiin kaupunkiseutuihin ja elinvoimaansa menettäviin seutuihin, joissa on sekä syrjäseutuja että pienempiä
kaupunkiseutuja. Nykyisin noin puolet suomalaisista asuu
seitsemällä suurimmalla kaupunkiseudulla. Kehitys jatkuu
parin lähivuosikymmenen aikana samansuuntaisena. Väestöennusteiden mukaan vuonna 2030 noin 60 % koko maan
asukkaista asuu 90 minuutin saavutettavuusetäisyydellä
Helsingistä, Tampereelta ja Turusta.
Suurimpien kaupunkien kasvun ajureina ovat sekä luonnollinen väestönkasvu, eli syntyneiden enemmyys, että työhön
ja talouskasvuun linkittyvä muuttoliike. Muuttovoitto koostuu sekä kotimaisesta että ulkomaisesta muuttoliikkeestä,
joskin jälkimmäisen merkitys tulee korostumaan. Suomen
vieraskieliset ovat jo nyt keskittyneet kaupunkialueille ja
erityisesti metropolialueelle, jossa asuu yli puolet kaikista
vieraskielisistä. Maahanmuuttajat hakeutuvat kantaväestön
tapaan kohti työpaikkoja, palveluita ja sukulaisia, mikä lisää
Helsingin seudun ja muiden kasvukeskusten vuokra-asuntojen kysyntää.

Valtakunnallinen asumisen
kysyntä ja tarjonta
Asumisen hintakehitys osoittaa, että asuntotuotanto on
ollut keskeisillä alueilla pitkään alimitoitettua. VTT:n Asuntotuotannon tarve 2040 -selvityksen mukaan Suomessa on
koko maan tasolla pysytty aiemman tarvemallin mukaisissa
asuntotuotantotavoitteissa, mutta alueellisesti tarkasteltuna erityisesti pääkaupunkiseudulla, mutta myös suurimmissa kasvukeskuksissa on jääty toteutumassa jälkeen. Uuden
ennusteen mukaan pelkästään Helsingin seudun tarve on 15
000 asunnon luokkaa vuodessa.
Kasvukeskusten asuntovaje nostaa asuntojen hintoja ja kotitalouksien velkamääriä sekä estää työvoiman liikkuvuutta,
jarruttaa kansantalouden kasvua ja työllisyysasteen kohenemista. Supistuvan asuntokysynnän alueilla taas elinvoima
heikkenee, asunnot tyhjenevät ja vajaakäytössä olevien talojen tarvittaviin peruskorjauksiin on yhä vaikeampaa löytää
taloudellista yhtälöä. Osin kysyntään riittämättömän rakentamisen seurauksena asumisväljyyden kasvu on pysähtynyt
ja asunnottomuus jälleen yleistynyt pääkaupunkiseudulla
2010-luvulla.

Paikallinen asumisen
kysyntä ja tarjonta
Paikallisen tason kaupungistumiskehityksessä näyttää olevan tapahtumassa asuntomarkkinoihin pysyvämmin heijastuva käänne. Keskuskaupunkien vetovoima on lisääntynyt ja
pitkään jatkuneen hajanaisen ulospäin laajenemisen sijaan
suuret kaupunkiseudut kasvavat nyt sisäänpäin sekä raideyhteyksien suuntaan. 25–40-vuotiaiden pitkään jatkunut
muuttoliike keskuskaupunkien naapurikuntiin on viime vuosina hiljentynyt kaikkialla ja asuntojen hintakehityksen perusteella kysyntä on alkanut siirtyä pientaloasunnoista kohti
keskustamaisia kerrostaloasuntoja. Keskusta-asumiseen on
kuitenkin niukasti asuntotarjontaa, mikä luo paineita paikalliselle asuntotuotannolle.
Käänteen taustalla ovat keskusta-alueilla asumista menneinä vuosina haitanneiden terveydellisten uhkien ratkaiseminen ja monipuolisen urbaanin palveluympäristön tarjoamat
elämykset. Asumisen paikallisessa kohtaanto-ongelmassa
on osin kyse suhdanneilmiöstä, sillä kyselytutkimukset osoittavat, että unelma omakotitalosta väljällä tontilla elää edelleen vahvana. Toisaalta havainnot selkeästi osoittavat, että
urbaani elämäntapa voittaa alaa myös nuorten perheiden
keskuudessa. Yhä useampi perhe asettuu kaupunkimaisiin
naapurustoihin sujuvien joukkoliikenneyhteyksien äärelle.
Lisäksi suuret ikäluokat ovat tekemässä ”paluumuuttoa”
pientaloalueilta aluekeskuksiin hyvien yhteyksien ja palveluiden ääreen.

Ikääntyminen ja
muuttuvat elämäntavat
Ruokakunnat ovat jo pitkään pienentyneet suomalaisten
elämäntapojen muuttuessa. Asuntopolitiikan näkökulmasta
yksinasumisen yleistymisen voi ajatella kasvattavan asuntojen, ja erityisesti pienten asuntojen, kysyntää. Ilmiötä selittävät mm. nuorten aikaisempi itsenäistyminen, avioerojen
yleistyminen sekä yksilöllistyminen.
Lisäksi merkittäviä yksinasumista lisääviä ilmiöitä ovat samanaikainen väestön ikääntyminen ja eliniän piteneminen.
Asuntomarkkinoiden tasapainoisen kehityksen kannalta
asuntopolitiikan prioriteettina on kaikkialla kiinnittää huomiota ja varautua vanhusväestön kasvuun. Palveluiden
lähelle keskustaan muuttavat vanhukset tarvitsevat esteettömiä ja turvallisia asuntoja. Asumisen laatutekijöiden
joukossa ikääntyvän väestön tarpeiden myötä korostuvat
esimerkiksi toimivat hissit.
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Asuinalueiden eriytymiskehitys
Globaalin talouden seurauksena viime vuosikymmeninä tapahtunut teollisten työpaikkojen menetys ja palvelusektorin
nousu on horjuttanut erityisesti vähemmän koulutetun väestön asemaa. Tämä on heijastunut joihinkin kaupunginosiin
suhteellisen pysyvänä ja korkeana työttömyytenä. Monella
kaupunkiseudulla alueiden väliset tuloerot ovat alkaneet
kasvaa. Lisäksi ainakin Helsingin seudulla sosio-ekonominen
eriytyminen on alkanut limittyä etnisen eriytymisen kanssa.
Monikulttuurisuus on siis alkanut lisääntyä huono-osaisilla
asuinalueilla.

Kansainväliset kiinteistösijoittajat
Rahoitusmarkkinoilla viime vuosikymmeninä tapahtuneet
muutokset ovat tuoneet rakennusmarkkinoille merkittäviä
kiinteistösijoittajia, jolla on ollut pienten kovan rahan vuokrakohteiden rakentamiselle vilkastuttava vaikutus. Finanssikriisin jälkeisen välittömän notkahduksen jälkeen Suomi ja
varsinkin Helsingin seutu on jälleen muodostunut kiinnostavaksi kohteeksi. Ulkomaisten kiinteistösijoitusten arvon
arvioidaan kohoavan tänä vuonna kaikkiaan 3-4 miljardiin
euroon. Keravalla näitä hankkeita varten laadittuja asemakaavan muutoksia on viimevuosien aikana valmistunut tai
tullut vireille yhteensä lähes 100 000 k-m².

Ilmastonmuutos
Kestävän kehityksen, ilmastonmuutoksen torjunnan sekä
energiatehokkuuden vaatimukset ohjaavat nykypäivänä
oleellisesti asumisen sekä yhdyskuntarakenteen suunnittelua ja toteutusta. Pariisin ilmastosopimus kiristää vaatimuksia edelleen. Lähes universaalina tavoitteena pidetään
eheää yhdyskuntarakennetta, jossa liikkumistarve sekä ympäristön ekologiset haitat ja energiankulutus pystytään pitämään kohtuullisena. Liikkumistarpeen vähentämisen ohella
joukkoliikenteen, pyöräilyn ja kävelyn osuuksien lisääminen
on yleistyvä suuntaus. Tavoitteita voidaan saavuttaa mm.
työpaikkojen ja palveluiden sijoittamisella lähelle toisiaan
sekä riittävän väestöpohjan turvaamisella.
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LIITE 3 Laaja selvitys asuntopolitiikkaan
vaikuttavista linjauksista

MAL-sopimus 2016–2019 ja Helsingin seudun asuntostrategia 2025

K

eravan asuntopoliittisissa linjauksissa on vahva seudullinen ulottuvuus. Helsingin seutu muodostaa kroonisen
asuntopulansa vuoksi erityiskysymyksen valtion aluepolitiikassa ja ns. metropolipolitiikan yksi vaikuttavimmista painopistekokonaisuuksista on ollut maankäytön, asumisen
ja liikenteen yhteensovittaminen yhdessä seudun kuntien
kanssa aiesopimusmenettelyllä.
Helsingin seudun asuntopolitiikkaa vuodet 2016–2019
ohjaava MAL-sopimus allekirjoitettiin 9.6.2016. Sopimus
määrittelee sitovat kuntakohtaiset asuntoasemakaavojen
kerrosalamäärät, asuntotuotantotavoitteet, ARA-tuotannon
tavoitteet ja asumisen ja asemakaavoituksen ensisijaiset
kohdealueet.
MAL-sopimuksen sisältöön vaikutti merkittävästi aiemmin
laadittu Helsingin seudun asuntostrategia 2025, joka on
metropolialueen kuntien keskenään koordinoima työ seudullisen asuntokysymyksen jäsentämiseen. Asuntostrategia
2025 -työssä asetettiin vuosille 2016–2020 tavoitteita mm.
asuntorakentamisen määrälle ja sijainnille, asuntotuotannon rakenteelle, täydentävälle asuntorakentamiselle ja vanhojen alueiden kehittämiselle metropolialueen kuntien yhteisesti linjaaman väestö- ja työpaikkaprojektion mukaisesti.
Asuntostrategiaa myötäillen, MAL-sopimuksen ensisijaiset
asuntotuotannon kohdealueet sijoittuvat yhdyskuntarakenteen, joukkoliikenteen ja palveluiden suhteen hyvin saavutettaville alueille, jotka määritelty saavutettavuusvyöhyketarkasteluiden (SAVU ja UrbaZone) avulla.
MAL-sopimuksen osapuolten yhteisenä koko sopimuskauden asuntotuotantotavoitteena on 60 000 asunnon rakentaminen Helsingin seudulla siten, että asuntotuotanto on
yhteensä 13 500 asuntoa vuonna 2016 ja kasvaa vuosittain 1
000 asunnolla ollen vuonna 2019 yhteensä 16 500 asuntoa.

Valtion tukeman tavallisen 40-vuotisen korkotukivuokra-asuntotuotannon, erityisryhmien vuokra-asuntotuotannon, asumisoikeusasuntotuotannon ja uuden lyhyen korkotukivuokra-asuntotuotannon tuotantotavoite on koko
sopimuskaudella KUUMA-kunnissa yhteensä noin 20 prosenttia KUUMA-seudun kokonaistavoitteesta.
Kaavoituksen osalta Helsingin seudun kunnat sitoutuvat
MAL-sopimuksessa siihen, että koko sopimuskaudella valmistuu asuntotonttien asemakaavoja yhteensä 6,2 miljoonaa (edellisen sopimuskauden yli- ja alijäämä huomioon
ottaen) kerrosalaneliömetriä. Tämä on keskimäärin 1,5 milj.
k-m²/vuosi.
KUUMA-kunnat ovat sitoutuneet huolehtimaan tontinluovutuksessaan siitä, että KUUMA-seudun asuntotuotantotavoitteesta noin 10 prosenttia on valtion tukemaa tavallista
40-vuotista korkotukivuokra-asuntotuotantoa ja erityisryhmien vuokra-asuntotuotantoa. Tavallisen 40-vuotisen korkotukivuokra-asunnon tuotantotavoite sovitetaan yhteen
valtion käynnistysavustusten määrän kanssa.
Keravaa sitovat MAL- tavoitteet 2016–2019 ovat:
		
		
		

Kaavoitettavien asuntotonttien kerrosalamäärät
yhteensä 173 000 k-m² ja vuosittain 43 250 k-m²,
minkä lisäksi huomioidaan aikaisemman
sopimuskauden alijäämä.

- Asuntotuotantotavoite yhteensä 1 872 asuntoa
- Tuettu asuntotuotanto yhteensä 374 asuntoa,
		 josta 40-vuotisen vuokra-asuntotuotannon
		 osuus on 187 asuntoa
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Kaupunkistrategia 2025
Keravan kaupunginvaltuusto hyväksyi uuden kaupunkistrategian 6.3.2018. Keravan uusi visio on ”Hyvä elämän kaupunki”. Hyvän elämän kaupunki rakennetaan tasapainoisen
talouden ja innostuneen henkilöstön varaan. Kaupunkistrategiaa toteutetaan neljän strategisen kärjen avulla: uusien
ajatusten kärkikaupunki, sydämessä keravalainen, sivistyksen edelläkävijä ja monimuotoinen viherkaupunki.

Monimuotoinen viherkaupunki
Keravalla asuminen houkuttaa ja koukuttaa. Tulevaisuudesssa Kerava on pääkaupunkiseudun kiinnostavin muuttokohde. Kerava nostaa esiin asuntotuotannon suuret tavoitteet:
pääkaupunkiseudun houkuttelevimman asuntotarjonnan,
sosiaalisesti vastuullisen kaupunkirakenteen, laadukkaan
omistusasumisen seka asumisen uudet muodot. Teemme
tiiviimmin ja rohkeammin, mutta samalla viihtyisämmin ja
toiminnallisemmin. Kehitämme tiivistä yhdyskuntarakennetta samalla huolehtien sen laadusta ja kestävyydestä.
Päämääränä on, että kaikki rakentaminen perustuu elinkaariajatteluun, joka sisältää rakentamisen ja ylläpidon kustannukset. Jokaisella keravalaisella on asuinympäristössään
viheralueita. Keinukallio, Keravanjoki, Haukkavuori sekä lähimetsät ja lampialueet ovat jokaisen keravalaisen hyvänolontunteen paikkoja.

tuksessa ja kaupungissa on pitkään noudatettu periaatetta,
jonka mukaan kaavoitettavan alueen ensimmäinen asemakaava laaditaan kaupungin omistamalle maalle.
Kaupunki on toteuttanut periaatetta maapoliittisen ohjelman mukaisesti hankkimalla omistukseensa raakamaata ensisijaisesti voimassa olevassa yleiskaavassa rakentamiseen
varatuilta alueilta. Raakamaan hankinnassa on tavoitteena
olla jatkuvasti vähintään viisi vuotta rakentamista edellä.
Asemakaavoituksen jälkeen tontit luovutetaan rakentamiseen kysynnän mukaan laaditun julkistaloudellisen investointiohjelman puitteissa. Poikkeuksena tästä ovat olleet
muun kaavoitettavan maan välittömässä läheisyydessä olevat pienehköt yksityisten tahojen omistamat tai jo rakennetut alueet, jotka ovat maankäyttösopimuksia hyödyntäen
kaavoitettu muuta aluetta vastaavalla tavalla.
Kaavamuutoshankkeissa laaditaan maanomistajien kanssa
maankäyttösopimuksia. Maankäyttösopimuksissa maanomistajat sitoutuvat osallistumaan yhdyskuntarakentamisen kustannuksiin pääsääntöisesti summalla, joka vastaa 50
% asemakaavalla aikaansaatavasta arvonnoususta.

Keskeiset toimenpiteet

Maankäyttösopimuksia olisi mahdollisuus käyttää ohjaamaan laajemminkin kaavamuutoshankkeiden toteuttamista. Kappaleessa 5 on kuvattu uusia linjauksia maankäyttösopimuksiin ja täsmennetty maapolitiikan keinojen käyttöä
muutenkin.

Monimuotoinen viherkaupunki-osiossa linjattiin kolme keskeistä toimenpidettä, joiden toteutumista kaupunginhallitus
seuraa vuosittain.

Yleiskaava 2035 (YK6)

1. Kerava haluaa olla kestävän liikkumisen esimerkkikaupunki.
2. Kerava rakentaa viheralueet niin, että jokaisella keravalaisella on enintään 300 metriä viheralueelle.
3. Kaikki rakentaminen tapahtuu elinkaariajattelulla, joka sisältää rakentamisen ja ylläpidon kokonaiskustannukset.

Keravan maapolitiikka
Maapolitiikka käsittää kaupungin maanhankintaan ja kaavojen toteuttamiseen liittyvät tavoitteet ja toimenpiteet.
Keravan kaupungilla on voimassa vuonna 2006 laadittu ja
vuosina 2011 ja 2013 tarkistettu maapoliittinen ohjelma,
joka tukee tavoitetta luoda edellytykset rakentamiselle huolehtien siitä, että maata on jatkuvasti saatavissa kohtuuhintaan eri tarkoituksia varten, sopivilta paikoilta ja sopivana
ajankohtana. Lisäksi maapolitiikka ohjaa edellä kappaleessa
3.2 kuvatut kaupunkistrategiassa hyväksytyt linjaukset.
Maapoliittisten tavoitteiden toteuttaminen on sujuvinta
silloin, kun kaupunki omistaa suunnittelun kohteena olevat
alueet. Keravalla noin 40 % maa-alasta on julkisessa omis-
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Yleiskaavan tavoitteet
Keravan uuden yleiskaavan päivitystyön tavoitteena on ollut
kaupungin strategiaan nivoutuen osoittaa kehityssuunnat ja
lähtökohdat tulevalle maankäytölle. Yleiskaavan valmistelussa on pyritty aiempaa yleispiirteisempään esitystapaan
ja 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 keskeiset linjaukset 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

FOTO JUKKA NISSINEN

7. Ympäristöhaittojen torjuminen
Yleiskaava asuntotuotannon ohjaajana
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.
Keravan yleiskaava 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.
Yleiskaavan mitoitus
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. Suurimmat väestönkasvun painopistealueet sijoittuvat keskustaan (+3 000), Ylikeravalle (+3 500), Ahjoon (+2
700) ja Kaskelaan (+650).

Yleiskaavan mitoituksessa on noudatettu periaatetta, jonka
mukaan hyvien julkisten kulkuyhteyksien varrella pyritään
mahdollisimman tehokkaaseen kaupunkirakenteeseen.
Myös kaavan toteuttamisjärjestyksessä priorisoidaan keskusta-aluetta sekä muita alueita, jotka ovat liikenteellisesti
hyvin saavutettavissa.
Tehokkaan rakentamisen alueet tulevat sijoittumaan keskusta-alueiden lisäksi niille alueille, jonne on tehty varauksia
uusille raideliikenteen seisakkeille (Ahjo ja Kytömaa). Lisäksi
koko Keravan alueella tullaan toteuttamaan yhdyskuntarakennetta tiivistävää täydennysrakentamista. Kaikkien yksityisellä maalla sijaitsevien alueiden käyttöönotto tapahtuu
niiden siirtyessä hiljalleen maakauppojen myötä kaupungin
omistukseen.
Viher- ja virkistysalueverkosto
Yleiskaavassa on uusien toteutettavien alueiden lisäksi osoitettu koko kaupungin laajuinen viheralueverkosto. Osa viheralueista on osoitettu viheryhteysnuolin ja osa viheraluevarauksin.
Viheralueita tulee myös tulevaisuudessa sijaitsemaan ympäri kaupunkia siten, että ne ovat kuntalaisille helposti saavutettavissa. Yleiskaavan laadinnassa otettiin huomioon Keravan kaupunkistrategian toimenpideohjelman linjaus nk.
viheraluelupauksesta. Viherlupauksen mukaan jokaisella
keravalaisella tulee olla viher- tai virkistysalue käytettävis-
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sään 300 metrin etäisyydellä asuinpaikastaan. Viherlupausta toteutetaan käytännössä asemakaavahankkeiden yhteydessä.

Keskustan kehittämisryhmän
linjaukset
Kaupunkistrategian asuntopoliittiseen tavoitealueen saralla
2014 perustetun työryhmän tarkoituksena oli ideoida aiempaa konkreettisempia toimenpiteitä keskustan kehittämiseksi. Työryhmän maaliskuussa 2015 valmistuneessa raportissa on mietitty Keravan keskustaa kokonaisuutena sekä
alueittain: kävelykadun ympäristö, Asemanseutu, Sampola
ja Jaakkola sekä Viertolan alue. Keskeisiä asumisen järjestämiseen liittyviä linjauksia ovat:
-

-

tiivistetään ylöspäin rakentamalla
koteja kaikille ikä- ja sosiaalisille ryhmille
joustavia tilaratkaisuja asuntojen koon ja
käyttömahdollisuuksien mukaan / harkintaa
joistakin normituksista poikkeaminen tilanteen
mukaan
alempi paikoitusvaatimus
otetaan tavoitteeksi kaupungin ja kumppanin
tarpeiden yhteensovittaminen sekä keskustan
erityislaatuisuus.

Kiinteistö Oy Nikkarinkruunu

Erityisryhmien asuminen

Kaupungin omistaman vuokrataloyhtiön tavoitteena on
tarjota vanhoille ja uusille keravalaisille kilpailukykyisiä,
kohtuuhintaisia, turvallisia, laadukkaita ja monipuolisia asumisvaihtoehtoja. Nikkarinkruunun omistuksessa on tällä
hetkellä 41 vuokratalokiinteistöä, joiden lisäksi yhtiö omistaa 110 asunto-osakehuoneistoa. Vuokrattavana on lisäksi
noin 105 muuta vuokra-asuntoa, eli yhteensä 1235 asuntoa.
Asunnot ovat rivi-, pien- ja kerrostaloissa.

Erityisryhmien asumisen järjestämisellä tarkoitetaan asumista johon liittyy tukipalveluita. Eritysasumisen piirissä
olevia ryhmiä ovat Keravalla erityisesti ikääntyvä väestö,
vammaiset, asunnottomat, päihdeongelmaiset, ja mielenterveyskuntoutujat. Erityisasumisen tarpeet suunnitellaan
hyvissä ajoin etukäteen uusien asuntoalueiden suunnittelun
yhteydessä.

Nikkarinkruunun asuntokanta on suunnitelmallisen ylläpidon ja korjaustoiminnan piirissä. Yhtiön perusparannuksen
korjausohjelma ulottuu vuoteen 2032 ja sitä päivitetään vähintään viiden vuoden välein. Tärkeimmät lähitulevaisuuden
parantamistoimenpiteet asuntokannassa tulevat olemaan
julkisivuremontit, LVIS-saneeraukset ja muut huoneistojen
peruskorjaukset, kuten keittiöt ja kylpyhuoneet. Olemassa
olevan asuntokannan energiatehokkuutta myös pyritään
parantamaan korjausten yhteydessä. Perusparannukset pyritään toteuttamaan keskitetysti.
Asuntokannan kunnon ylläpito on keskeinen osa omistajapolitiikkaa, koska sillä on suuri merkitys alueen imagoon ja
vetovoimaisuuteen. Asuntojen lisäksi Nikkarinkruunu pyrkii
myös kehittämään vanhoja asuinympäristöjä niin, että ne
säilyvät kilpailukykyisinä ja vetovoimaisina uusien asuinalueiden rinnalla.
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Keravan asumispalveluiden tuotanto ja erityisasumisen tilat
on pääosin organisoitu sosiaali- ja terveystoimen sekä asuntotoimen järjestettäväksi. Asumispalveluita toteutetaan
osittain kaupungin omana toimintana ja usein ostopalveluina Kiinteistö Oy Nikkarinkruunulta tai Keravalla toimivilta
kolmannen sektorin toimijoilta tai sosiaalialan yrityksiltä.
Ikääntyneiden keravalaisten asumispalvelujen järjestämisen
linjaukset on kuvattu Keravan vanhuspoliittisessa ohjelmassa 2020. Painopisteenä on tukea kotona asumista monipuolisesti niin, että vuonna 2020 92–94 % yli 75-vuotiaista asuu
kotona esteettömissä asunnoissa soveltuvien palveluiden
turvin. Ikääntyneiden asumispalveluja järjestetään kaupungin omana toimintana mm. palvelukeskus Hopeahovissa ja
hoivakoti Vommassa sekä lisäksi hankitaan ostopalveluina.
Asunnottomien määrä Keravalla vaihtelee, mutta suurusluokaltaan asunnottomia on 1 000 asukasta kohden vuosittain 1,1 (vrt. pääkaupunkiseutu 4,9 asunnotonta/1 000
asukasta vuonna 2015). Asunnottomille henkilöille asumispalvelut järjestetään ensisijaisesti kaupungin vuokra-asun-

toihin. Toteuttajina on mukana mm. Ki Oy Nikkarinkruunu
ja Suojakotiyhdistys ry. Keravan kaupunki on osallistumassa
asunnottomuutta ehkäisevään työhön Asunnottomuuden
ennaltaehkäisyn toimenpideohjelman 2016–2019 puitteissa.
Vammaisille, kehitysvammaisille, mielenterveyskuntoutujille ja päihdeasiakkaille asumispalveluja hankitaan ostopalveluina. Palveluja toteuttavat mm. Keski-Uudenmaan Sopimuskoti ry, Keravan palvelutalosäätiö ja Mikeva Oy.

FOTO JUKKA NISSINEN

Erityisasumisen tontteja luovutetaan Keravan tarpeisiin
perustuen, esimerkiksi tarjouskilpailuin. Tontinluovutus
voi käynnistyä sosiaali- ja terveystoimen aloitteesta, jolloin
maankäyttöpalvelut joko selvittää onko olemassa olevassa
tonttivarannossa kulloiseenkin tarpeeseen sopivaa tonttia
tai kaavoittaa sellaisen. Vaihtoehtoisesti soveltuvien jo kaavoitettujen tonttien osalta voidaan pyytää sosiaali- ja terveystoimen lausunto erityisasumisen ajankohtaisista tarpeista
ja käynnistää tontinluovutus niihin vastaten.
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LIITE 4 Asumisen kehitysnäkymiä

K

eravan väestöennusteen mukaan vuonna 2035 Keravalla
arvioidaan olevan noin 45 000 asukasta. Vuoden 2020
perspektiivissä koko Keravan kasvuksi ennustetaan 5 %, joka
on linjassa kaupungin asuntopoliittisten linjausten kanssa ja
yleiskaavan mahdollistaman väestönlisäyksen kanssa.
Valtaosa Keravan väestönkasvusta on niin sanottua luonnollista väestönkasvua ja loppuosa Keravalle suuntautuvaa
tulomuuttoa. Koko kaupungin tasolla tarkastellen lasten ja
nuorten (0–18 v.) väestömäärä kasvaa tasaisesti seuraavan
20 vuoden aikana. Samaan aikaan väestö kuitenkin myös
ikääntyy merkittävästi ja yli 65-vuotiaiden ikäluokissa väestönkasvu on yli kolme kertaa voimakkaampaa kuin alle
18-vuotiaissa (kuvat 10–12).
Painokkaimmin Keravan kasvu kohdistuu pohjoiselle alueelle, jonka väestön ennustetaan kasvavan vuoteen 2020
mennessä 9,9 % vuoden 2016 tasosta. Itäinen alue kasvaa
myös (4,4 %) kun taas eteläisellä alueella väestömäärä pysyy nykyisellä tasollaan (0,2 %). Asuntopoliittisten linjausten
mukaisesti ja kysyntää vastaavasti kaavoitusta ja asuntorakentamista ohjataan olemassa olevan yhdyskuntarakenteen
lomaan joukkoliikenteen ja palveluiden vaikutusalueille.
Yleiskaavan aiempaa yleispiirteisemmällä otteella pyritään
tekemään tilaa joustavuudelle, jota täydennysrakentaminen
ja alueiden käyttötarkoitusten muuttaminen vaativat.
Keskusta-asumisen suosio on kasvussa lapsiperheidenkin
joukossa ja kasvava joukko ikääntyviä suunnittelee muuttavansa vaivattomille sijainneille palveluiden äärelle. Muuttuvien asumispreferenssien ohella keskeisillä paikoilla sijaitsevien tonttien kysyntää lisäävät kestävän kehityksen tarpeet.
Pienten asuntokuntien ja yksinasuvien määrä todennäköisesti myös jatkaa kasvuaan, mikä lisää asuntotuotantotarpeita ja pienten asuntojen kysyntää. Yhteiskunnan vahvistuva monikulttuurisuus puolestaan saattaa luoda lisäkysyntää
suurille asunnoille.
Helsingin seudun kasvavan vetovoiman ja pitkään jatkuneen
asuntopulan yhtälö heijastuu koko kaupunkiseudulle vielä pitkään. Asumismenojen kasvu jatkuu ja vie asukkaiden
tuloista yhä suuremman osuuden. Alueelle työn perässä
muuttavat ja yleisesti kasvava pienten asuinkuntien määrä
lisäävät pienikokoisten kohtuuhintaisten vuokra-asuntojen
kysyntää. Ki Oy Nikkarinkruunun vuokra-asuntojonossa on
syksyllä 2016 noin 400 hakijakuntaa, joista suurin osa oli yhden hengen ruokakuntia.
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Kuva 10. Väestökehitys Pohjois-Keravalla 2016-2035. Lähde: Keravan
kaupungin väestöennuste 2016.
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Kuva 11. Väestökehitys Itä-Keravalla 2016-2035.
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Kuva 12. Väestökehitys Etelä-Keravalla 2016-2035.
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Keskustatoiminnot keskittyvät Keravalla aseman ja kävelykadun ympäristöön, joiden kehittäminen täydennysrakentamisen keinoin on kaupunkirakennetta
tiivistävää ja eheyttävää.

Pohjoisen alueen
kehitysnäkymiä
Pohjoisen alueen kehitysnäkymistä yleisesti
Keravan pohjoisosien alueen väestömäärä kasvaa merkittävästi seuraavan 20 vuoden aikana. Näköpiirissä on uusia
lapsiperheitä, sillä alueella on vuonna 2035 yhteensä 350
alle 16-vuotiasta enemmän kuin vuonna 2016. Ikääntyneiden määrä kasvaa nuorisoa voimakkaammin ja heidän määränsä kasvaa pelkästään keskustassa melkein kaksi kertaa
enemmän. Keskustaan kohdistuu tulevaisuudessa erilaisia
kehittämistoimenpiteitä ja kasvavan väestön tarpeisiin mm.
kaavaillaan tornitaloja.

Keskustan kehitysnäkymiä
Keskusta-alueita kehitetään toiminnallisesti sekoittuneina
kaupan, julkisten palveluiden, asumisen ja viheralueiden
korkeatasoisena kokonaisuutena yleiskaavan päivityksessä
YK6 esitettyjen aluerajausten mukaisesti. Keskustatoimintojen aluetta on noin 80 hehtaarilla. Keskustatoiminnot keskittyvät Keravalla aseman ja kävelykadun ympäristöön, joiden
kehittäminen täydennysrakentamisen keinoin on kaupunkirakennetta tiivistävää ja eheyttävää. Keravan rooli joukkoliikenteen ja liityntäpysäköinnin hyväksikäytössä korostuu.

Näiden ohella Keravan pohjoisosiin tullaan lähivuosien aikana käynnistämään useita laajamittaisia rakennushankkeita.
Merkittävimmät rakennuskohteet ovat Ylikeravan kerros- ja
pientaloalueet. Ylikeravan tilastoalueeseen kuuluu myös
nykyinen Tukon logistiikka-alue, joka on uuden yleiskaavan
mukaan mahdollista muuttaa tulevaisuudessa uudeksi keskusta-asumisen alueeksi. Näillä alueilla myös nuorten osuus
kasvaa lähes 500 hengellä ja ikääntyneiden yli 500 hengellä. Muissa kaupunginosissa, mm. Virossa, väestön ikääntymiskehitys näyttäytyy selkeämmin, sillä samalla kun nykytilanteeseen nähden nuorten määrä vähenee yli sadalla, yli
65-vuotiaiden määrä kasvaa viidellä kymmenellä.
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Tulevaisuudessa keskusta-alueen suunnitellaan laajentuvan koilliseen, Tervahaudankadun pohjoispuolelle. Alue on
nykyisin teollisuuskäytössä. Asemakaavamuutosten myötä
alue on mahdollista muuttaa osaksi kaupunkimaista keskusta-aluetta. Uudelle keskusta-alueelle tullaan jatkosuunnittelun yhteydessä laatimaan asemakaavamuutoksia, joissa
alueen rakenne, toiminnallisuus sekä yhteydet kehitettävälle keskusta-alueelle tarkentuvat.

Lapilaan suhteellisen lähelle keskustaa suunnitellaan tiiviimpää kerrostaloasumista, kuten myös täydennysrakennettavan Jaakkolan alueelle. Erityisesti 65-vuotiaista vanhempiin
keravalaisten määrä kasvaa juuri Jaakkolassa noin 750 henkilöllä vuoteen 2035 mennessä. Jaakkolaan nousee seuraavan 20 vuoden aikana noin 1 000 ja Lapilaan noin 300 uutta
kerrostaloasuntoa.

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 ja se tulee
tarjoamaan asunnot kaikille ikä- ja sosiaalisille ryhmille.

Eteläisen alueen kehitysnäkymiä

Itäisen alueen kehitysnäkymiä
Keravan uusi yleiskaava ohjaa rakentamista itäisellä Keravalla etenkin Ahjon ja Kaskelan kaupunginosiin. Pääosa Ahjon
uudesta asuntorakentamisesta tulee sijoittumaan Terästien
ympäristöön. Ahjo on houkutteleva kaupunginosa lapsiperheille hyvien koulu- ja varhaiskasvatuspalvelujen vuoksi ja
Kaskelan pidemmän aikavälin kehitysnäkymissä on nuorten
lapsiperheiden tarpeisiin vastaavaa asuntotyyppitarjontaa
noin 300 erillispientalon, paritalon ja rivitalon muodossa.
Väestöennusteen mukaan alle 16-vuotiaiden osuus kasvaakin usealla sadalla näillä alueilla. Ja vaikka koko itäisen
alueen ikärakenne muun Keravan tapaan vanhenee, näissä
kahdessa kaupunginosassa sekä Lapilassa ikääntyneiden
ryhmä kasvaa vähemmän kuin nuorten määrä.

Näkymä Koukkutieltä Ahjosta.
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Keravan eteläosat ovat vanhastaan tiiviisti rakennettuja ja
siellä sijaitsee Keravan vanhin asuntokanta. Väestöennusteen pohjalta Keravan eteläosien väestönkasvu on maltillista. Ikärakenne kuitenkin vanhentuu, sillä yli 65-vuotiaiden lukumäärä kasvaa kaikissa kaupunginosissa, mutta alle
16-vuotiaita on koko suuralueella vuonna 2035 ainoastaan
13 henkeä enemmän kuin nykytilanteessa. Kaupunginosien
väliset erot ovat kuitenkin huomattavia. Kannistossa ja Sompiossa ikääntyneiden määrän suhteellinen kasvu on hillitympää, sillä myös nuorten määrä kasvaa samanaikaisesti.
Saviossa ja Killassa ikärakenne taas vanhenee nopeammin,
sillä ikääntyneiden määrä kasvaa molemmissa yli 200:lla kun
erityisesti Saviossa nuorten määrä pienenee lähes 150:llä.
Etelä-Keravalle ei osoiteta lähitulevaisuudessa merkittävää
määrää uutta rakentamista lentomelun sekä vähäisten rakentamismahdollisuuksien vuoksi. Alueen ilme ei täten tule
muuttumaan yhtä selkeästi kuin Keravan itä- ja pohjoisosien
kasvualueilla. Savion aseman ympäristön erinomainen saavutettavuus tekee alueesta kuitenkin houkuttelevan asuinpaikan, joten aseman välittömällä vaikutusalueella nähdään
jonkin verran kaupunkirakennetta tiivistävää täydennysrakentamista.

Näkymä vuosien 2018–2021
asuntohankkeista
Keravan asuntopoliittinen ohjelma konkretisoi, miten asumisen kysyntään vastataan alueittain ja ajallisesti jaksotettuna. Seuraavassa on kuvattu tarkastelujakson tuotantonäkymät ja keskeisimmät uudet asuntotuotantokohteet on
koottu myös kartalle.
Tuleva uustuotanto jakaantuu MAL-sopimuksen mukaisesti vapaarahoitteiseen asuntotuotantoon ja ARA-tukien piirissä olevaan asumisoikeus- ja vuokra-asuntotuotantoon.
Asumisen kysyntä kohdistuu monipuolisesti koko Keravan
alueelle kerrostaloasumisesta pientaloasumiseen, mutta
painokkaammin kerrostaloihin. Tätä heijastellen, tuleva rakentaminen tulee olemaan kerrostalovaltaista. Kaupungilla
on lisäksi jatkuvasti tarjolla 30–50 omakotitonttia eri puolilta kaupunkia.
Kuluvan vuoden (2018) osalta asuntotuotannon kokonaistavoitteeseen (350–390 asuntoa) ylletään hyvin. Viimeisen
kahden vuoden aikana rakennuslupia on myönnetty runsaasti: vuonna 2016 lupia myönnettiin 860 asunnolle ja
vuonna 2017 880 asunnolle. Vuoden 2018 aikana asuntoja
arvioidaan valmistuvan yhteensä noin 550-600 (30.8.2018
mennessä valmistunut 395 asuntoa). Valmistuneiden asuntojen määrä tulee nousemaan huomattavasti, kun lukua
verrataan vuoden 2017 asuntotuotannon kokonaismäärään,
joka oli 328.
Vuonna 2018 Keravalle ei valmistu yhtään ARA- tai ASO-kohdetta, minkä vuoksi vuoden 2018 osalta ei ylletä MAL-so-

pimuksen mukaisiin korkotukilainoitetun uudistuotannon
tavoitteisiin (75–78 asuntoa). Korkotukilainoitetun uudistuotannon tavoitteita kurotaan kiinni vuonna 2019, kun
pohjoiselle suuralueelle Kurjenmetsään ja Leivonpolulle valmistuu yhteensä 126 asuntoa, joista 56 asuntoa on
ARA-vuokraa ja 70 asumisoikeusasuntoa.
Vuodelle 2019 on tulossa runsaasti hankkeita. Asuntoja arvioidaan valmistuvan yhteensä noin 800, joista 126 asuntoa
on korkotukilainoitettuja. Vastaavasti tällä hetkellä näyttää
siltä, että vuoden 2020 aikana valmistuvien asuntojen määrä laskee alle MAL-tavoitteiden. On kuitenkin todennäköistä, että osa vuoden 2019 hankkeista siirtyy vuodelle 2020.
Vuosien 2020-2021 aikana toteutettavien hankkeiden määrä vaihtelee 310-514 välillä. Vuoden 2021 hankkeissa korostuu korkotukilainoitettu tuotanto. Tällä hetkellä näyttää
siltä, että vuonna 2021 valmistuu 140 ARA-vuokrakohdetta
ja 114 asumisoikeusasuntoa.
Kokonaistavoite saavutettaneen myös vuonna 2020.
ARA-tuotannon osalta tavoitteen toteutuminen edellyttää
kuitenkin kokonaan uusia rakennushankkeita.
Vuosina 2015-2018 voimassa olleessa sopimuksessa Keravan tavoite oli tuottaa noin 450-490 asuntoa vuodessa, josta
10 % on ARA-vuokra-asuntotuotantoa ja 10 % ARA:n lainoittamaa asumisoikeustuotantoa. Kun vuoden 2018 luvut ovat
tätä kirjoittaessa vielä osittain arvioita, näyttää siltä, että
vuosikeskiarvo ko. vuosina on ollut 352 asuntoa, josta 12 %
on ollut ASO-asuntoja ja 8 % ARA-vuokra-asuntoja.
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LIITE 5

Selvityksessä käytetty suuraluejako
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