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Kerran vuodessa laadittavassa Kaavoituskatsauksessa kerrotaan asukkaille ajankohtaisista
maankäytön suunnitelmista. Kaavoituskatsauksessa selostetaan lyhyesti Keravalla ja
maakunnan liitossa vireillä olevat ja lähiaikoina vireille tulevat kaavasuunnitelmat.

Laadukasta ja omaleimaista täydennysrakentamista
Keravan uusi kaupunkistrategia tuo kaavoitukselle
monia innostavia tavoitteita. Monimuotoisen
viherkaupunki -kärjen alla kaupunkistrategiassa
linjataan, että Kerava on pääkaupunkiseudun
kiinnostavin muuttokohde, kehitämme kestävää
yhdyskuntarakennetta ja sitä kautta rakennamme
sosiaalisesti ja ympäristöllisesti kestävää kaupunkia.
Lisäksi Keravan viherverkosto ja kevyen liikenteen
väylät ovat kaikkien yhteinen ilonaihe.
Tasapainoinen talous -kärjen alla muun muassa
varmistamme houkuttelevuuden aktiivisella
elinvoimapolitiikalla, edistämällä työllisyyttä ja
lisäämällä työpaikkaomavaraisuutta. Uusien ajatusten
kärkikaupunki tarkoittaa kaavoituksen kannalta,
että olemme ennakkoluulottomia ja luomme uusia
kekseliäitä ratkaisuja. Ja kun näiden lisäksi pidämme
strategian mukaisesti sydämessä keravalaisen,
on Kerava turvallinen paikka asua ja yrittää.
Syytä innostuneisuuteen kaupunkikehityksessä
riittääkin. Asuntorakentaminen Keravalla on
vilkastunut vuoden 2018 aikana ja valmistumassa
onkin moninkertainen määrä asuntoja verrattuna
aikaisempiin vuosiin. Lisäksi, aloitettujen asuntojen
määrästä päätellen, vilkas asuntorakentaminen Keravalla jatkuu myös vuonna 2019.

Keskusta kehittyy suunnitelmallisesti
Keskustasta ja sen ympäristöstä rakennetaan vahva
kaupunkikeskus, joka takaa palvelujen rikkauden,
elinvoimaisuuden ja vetovoiman. Kasvava keskusta
ja väkiluku houkuttelevat erilaisia palveluja
tarjoavia yrityksiä keskustaan, ja vähitellen Keravan
kasvaessa myös toimistotilojen kysyntä kasvaa.
Keskustaan tänä vuonna laaditut viitesuunnitelmat
johdattelevat ajatuksia kaikkiin niihin
mahdollisuuksiin, joita keskustassa voidaan
toteuttaa, kun uskallamme katsoa asioista uudella
tavalla ja samalla pitää kiinni siitä historiasta, joka
luo elävää keravalaisuutta kaupunkikuvaan.

Monipuolista rakentamista ja lisää työpaikkoja
Keskustan ulkopuolellekin rakennetaan monenlaista
asumista kerrostaloista omakotitaloihin. Jaakkolaan,
Ahjoon ja Saviolle viime vuonna valmistuneet
brändioppaat ohjaavat näiden muuttuvien ja tiivistyvien alueiden asemakaavoitusta siten, että syntyy
ihmisenkokoista, kaunista ja toimivaa kaupunkia.
Tilaa vaativan yritystoiminnan suosiossa on
Alikeravan alue, jossa on tekeillä yritysten tarpeisiin
kaavamuutoksia. Lisää työpaikka-aluetta on tulossa
Lahden moottoritien ja vanhan Lahdentien varteen,
Koivunoksaan ja Koivulan työpaikka-alueelle.

Asuntomessuilla 2024 monipuolista kaupunkiasumista kulttuuri- ja luontoarvot säilyttäen
Osuuskunta Suomen Asuntomessut myönsi
lokakuussa vuoden 2024 asuntomessut Keravan
kartanon ympäristöön. Alueen kaavoitus on
ollut käynnissä eri kaavatason suunnitelmilla jo
pitkään, mutta messupäätös kirkasti tavoitteet.
Kun kaupunki saa Suomen Asuntomessujen
osaamisen, brändin ja yhteistyökumppanit
mukaan alueen kaavoitukseen ja rakentamiseen,
saamme luotua kiinnostavan ja monipuolisen
kaupunkiasumisen kohteen, jossa kulttuuri- ja
luontoarvot voidaan säilyttää ja tuoda näkyviksi.

Viherkaavan avulla tunnistetaan
tärkeät viherkokonaisuudet
Jotta voimme varmistua siitä, että kaikki täydennysrakentaminen tapahtuu viherkaupungin arvot
säilyttäen, Keravalle laaditaan koko Keravan alueen
kattava viherkaava. Viherkaavan avulla tunnistamme
meille erityisen tärkeät viherkokonaisuudet sekä
pystymme ohjaamaan täydennysrakentamista hallitusti.

Va. kaupunkikehitysjohtaja
Tiina Hartman
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Sisällys

1

1

kaavoituskäsitteitä
MAAKUNTAKAAVA
ohjaa yleis- ja asemakaavoitusta
valtakunnalliset ja seudulliset
tavoitteet huomioiden. Yleis- ja
asemakaavat laatii kaupunki.

RAKENNUSJÄRJESTYS
antaa asemakaavaa täydentäviä
määräyksiä ja asemakaavaalueen ulkopuolisen alueen
rakentamista koskevia määräyksiä.

YLEISKAAVA ja OSAYLEISKAAVA
ovat kaupungin yleispiirteisiä
maankäytön ja yhdyskuntarakenteen suunnitelmia, jotka
ohjaavat asemakaavoitusta.

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS)
laaditaan jokaisen kaavan
alkuvaiheessa. Osallistumisja arviointisuunnitelmassa
kerrotaan, miten osallistumis- ja
vuorovaikutusmenettelyt on
tarkoitus toteuttaa kaavan
eri vaiheissa sekä kuvataan
kaavoituksen kohde, arvioitu
aikataulu, suunnittelun
lähtökohdat sekä kaavoituksen
merkittävimmät vaikutukset,
jotka arvioidaan työn kuluessa.

KAAVARUNKO
on asemakaavoituksen pohjaksi
laadittava yleissuunnitelma,
jolla ei ole oikeusvaikutuksia.
ASEMAKAAVA
ohjaa yksityiskohtaista
maankäyttöä ja rakentamista.

Koti uudessa vuokra- tai asumisoikeusasunnossa
OSALLINEN
tarkoittaa kaikkia niitä tahoja,
joiden oloihin kaavoituksella
vaikutetaan ja joihin kaavoittajan
on oltava vuorovaikutuksessa
suunnittelun ajan.
MAL
on lyhenne maankäytön, asumisen
ja liikenteen yhteensovittamisesta,
josta Helsingin seudun kunnat ja
valtio ovat tehneet sopimuksen.
MRL
on lyhenne maankäyttöja rakennuslaista.
MRA
on lyhenne maankäyttö- ja
rakennusasetuksesta.

Vuodesta 2012 alkaen Kerava on solminut yhdessä 13 muun Helsingin seudun kunnan ja kaupungin sekä
valtion kanssa MAL-sopimuksia asunto- ja tonttitarjonnan lisäämiseksi sekä niitä täydentävän sopimuksen
infrahankkeiden tukemiseksi ja asumisen edistämiseksi.
Vuosina 2015–2018 voimassa olleessa sopimuksessa Keravan tavoite oli tuottaa vuodessa noin 450–490
asuntoa, josta 10 prosenttia on ARA-vuokra-asuntoja ja 10 prosenttia ARA:n lainoittamia asumisoikeusasuntoja. Tähän tavoitteeseen ei täysin ole päästy, sillä sopimuskaudella on rakennettu vuosittain keskimäärin
352 asuntoa, josta 12 prosenttia on ollut asumisoikeusasuntoja ja 8 prosenttia ARA-vuokra-asuntoja.
Uusi MAL-sopimus on valmisteilla ja siinä Keravan tavoitteena on rakentaa vuodessa 514 asuntoa, joista
10 prosenttia on ARA-vuokra-asuntoja ja 10 prosenttia ARA:n lainoittamia asumisoikeusasuntoja.

Koti omalle tontille
Kaupungin pientalotonttivaranto riittää noin kolmen vuoden luovutustarpeisiin ja sijoittuu pääasiassa
Kaskelan alueelle. Tavoitteena on, että luovutettavissa olisi vuosittain 30–40 tonttia. Tonttivaranto pystytään
pitämään jatkossakin hyvällä tasolla.
Kerrostalotonttien kysyntä suuntautuu Keravan keskustaan ja keskustan lähialueille. Kerrostalotontteja
kaavoitetaan lähinnä täydennysrakentamisen periaatteiden mukaisesti, eli nykyisten kaavoitettujen alueiden
maankäyttöä tiivistäen.

2

Keravalle valmistui:

663

uutta asuntoa:

Valmistuneiden
asuntojen
keskikoko:

609

oli kerrostaloasuntoja

47 m

2

ja

54

pientaloasuntoa.

Asuntoja rakennettiin yli kaksi kertaa
enemmän kuin vuonna 2017. Samaan
aikaan Keravan asukasluku kasvoi
725 asukkaalla.
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Asuntorakentaminen lukuina vuonna 2018
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Osallistu ja vaikuta

1

Millaisen Keravan
sinä haluat?

Saat tietoa kaavahankkeista
kaupungin verkkosivuilta
www.kerava.fi/palvelut/
kaavoitus, josta löydät myös
nähtävillä olevat kaavat.

Osallistumismenettelyt suunnitellaan kaavakohtaisesti ja menettelyt
esitetään kaavahankkeen osallistumis- ja arviointisuunnitelmassa.
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Etsi kaavahanke kartalta

Kaavahankkeet löytyvät
myös kaupungin karttapalvelusta kartta.kerava.fi.
Karttapalvelusta löydät tietoa
kaavahankkeista sekä näet, minne
kaavahankkeet sijoittuvat.
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Lue paikallisia
sanomalehtiä

Kaavahankkeet kuulutetaan
kaikkiin talouksiin jaettavassa
ilmaisessa Viikkouutiset
Keski-Uusimaassa.
Kuulutuksessa kerrotaan
minkä ajan sisällä mielipide
tai muistutus pitää jättää,
mihin osoitteeseen se jätetään
ja keneltä saa lisätietoja
hankkeeseen liittyen.

Tutustu kaavoituksen vaiheisiin
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1. Aloitusvaihe
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2. Luonnosvaihe

3. Ehdotusvaihe

Kaavan valmistelu käynnistetään
kaupungin tai yksityisen
tahon aloitteesta

►►

Kaavaa varten tehdään
selvityksiä ja vaikutusten
arviointeja

►►

Laaditaan kaavaehdotus
valitun kaavaluonnoksen
pohjalta

►►

Kaupunkikehitysjaosto
käsittelee kaavaehdotusta,
muistutuksia ja vastineita

►►

Kaavan vireilletulosta ilmoitetaan
kuuluttamalla paikallislehdessä tai
Kaavoituskatsauksessa

►►

Laaditaan kaavaluonnos,
jonka vireilletulosta
ilmoitetaan lehtikuulutuksella sekä kirjeitse
hankkeen osallisille

►►

Kaavaehdotuksen
vireilletulosta ilmoitetaan
lehtikuulutuksella sekä
kirjeitse hankkeen osallisille

►►

Yleiskaavat ja vaikutukseltaan
merkittävät asemakaavat
hyväksyy kaupunginvaltuusto,
muut kaavat hyväksyy
kaupunginhallitus

►►

►►

Kaavahankkeen osallisille
ilmoitetaan asiasta kirjeitse
Vireilletulon yhteydessä
julkaistaan osallistumis- ja
arviointisuunnitelma (OAS), jossa
kerrotaan kaavan laatimisvaiheet
ja suoritettavat selvitykset
Osalliset voivat antaa suullisen tai
kirjallisen mielipiteen jo osallistumis- ja arviointisuunnitelmasta

►►

Osallisilla on mahdollisuus
esittää suullinen tai
kirjallinen mielipide, jotka
otetaan mahdollisuuksien
mukaan huomioon
kaavaratkaisuja tehtäessä

►►

►►

Kaavaehdotus asetetaan
nähtäville 30 päivänajaksi.
Vaikutukseltaan vähäiset
kaavamuutokset ovat
nähtävillä 14 päivän ajan
Nähtävilläolon aikana
osalliset voivat jättää
kaavaehdotuksesta
kirjallisen muistutuksen

Poikkea asiointipisteessä

Mielipiteiden jättämistä varten
nähtävillä oleviin kaavahankkeisiin
voi tutustua myös Sampolan
palvelukeskuksessa sijaitsevassa
asiointipisteessä, joka sijaitsee
osoitteessa Kultasepänkatu 7.
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Kysy ja keskustele

Kaavahankkeiden suunnittelijat
osaavat vastata hanketta koskeviin
kysymyksiin. Suunnittelijoita voi
tavata myös hanketta varten
järjestetyssä asukasillassa.
Hankkeesta vastaavan
suunnittelijan nimen löydät
jokaisen hankkeen yhteydestä.

4. Hyväksymisvaihe

►►

►►

4

►►

Osallisilla on hyväksymispäätöksen jälkeen yhä
valitusmahdollisuus: ensin
Helsingin hallinto-oikeuteen
ja hallinto-oikeuden
päätöksestä korkeimpaan
hallinto-oikeuteen

5. Voimaantulo
►►

Kaava vahvistuu, jos
siitä ei valiteta tai
valitukset on käsitelty
hallinto-oikeudessa
ja korkeimmassa
hallinto-oikeudessa

►►

Kaava kuulutetaan
lainvoimaiseksi

Keravan kaupungin Kaavoituskatsaus 2019

Kaavoja valmistellaan vuorovaikutuksessa osallisten kanssa. Osallisia ovat kaava-alueen
maanomistajien ja -haltioiden sekä kaava-alueen rajoihin rajautuvien naapureiden lisäksi
myös ne, joiden asumiseen, työntekoon tai muihin oloihin kaava saattaa vaikuttaa.
Osallisia ovat myös viranomaiset ja yhteisöt, joiden toimialaa suunnittelussa käsitellään.

Seuraa suunnittelua
verkkosivuilta
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Asemakaavassa määritellään,
mitä alueelle saa rakentaa ja millä
tavalla. Asemakaavassa osoitetaan
esimerkiksi rakennusten sijainti,
koko ja käyttötarkoitus.
Kaavoituskatsauksessa esitellään ja
kerrotaan lyhyesti asemakaavoitettavien alueiden ja tulevien täydennysrakennuskohteiden tavoitteet.
Asemakaavoitettavien alueiden ja
tulevien täydennysrakennuskohteiden
sijainnit löydät Kaavoituskatsauksessa
olevasta kartassa.
Vuoden aikana voi käynnistyä
myös kaavahankkeita, joita ei löydy
Kaavoituskatsauksesta. Näistä
kaavahankkeista tiedotetaan
erikseen asukkaiden osallistumisen
ja vuorovaikutuksen takaamiseksi.
Lisätietoja kaavahankkeesta saat hankkeen
yhteydessä mainitulta valmistelijalta,
joiden yhteystiedot löytyvät sivulta 18.
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Keskusta
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1. Kaupungintalon kortteli, 2279
Asemakaavamuutoksen tavoitteena on mahdollistaa uusien liike-,
toimisto- ja asuinrakennusten rakentuminen kaupungintalon tontille.
Asemakaavan muutos liittyy kaupungin
pyrkimyksiin uudistaa ja kehittää
keskustan aluetta. Kaupungintalon tontin
kaavoittamisen tavoitteena on eheyttää
ja tiivistää kaupunkirakennetta Keravan
keskustan kehittäminen -selvitystyön
pohjalta. Asemakaavoitus käynnistetään
lähivuosina. (Tiina Hartman)

2. Kauppakaaren hankkeet, 2341
Keravan yleiskaava mahdollistaa jopa
3000 asukkaan lisäämisen keskustan
alueella. Asemakaavamuutoksilla
pyritään kehittämään keskustan alueen
nykyisiä kiinteistöjä ja osoitetaan alueelle
keskustatoimintoja, kuten asuin-, liike- ja
palvelutiloja. Keskustan kehittäminen
keskittyy kävelykeskustan ja asemanseudun ympäristöön. Kauppakaaren
varrella käynnistetään hankkeita vuonna
2019 ja lähivuosina. (Tiina Hartman)

Kaleva

3. Asemanseutu, 2313
Asemakaavamuutoksen tavoitteena on
mahdollistaa liikerakennuksen toteuttaminen asema-alueelle. Kaavatyössä
tutkitaan myös asuinrakentamisen
toteuttamista liikerakentamisen yhteyteen ja liityntäpysäköinnin järjestämistä. Tavoitteena on eheyttää ja
parantaa asemanseudun kaupunkikuvaa.
Asemakaavamuutos on käynnistetty
loppuvuodesta 2017. (Juha Pasma)

9. Ahokuja, 2336
Asemakaavamuutoksen tarkoituksena
on mahdollistaa uuden asuinkerrostalon rakentaminen toteutumattoman
teollisuusrakennusten korttelialueen
tilalle. Asemakaavoitus on käynnistetty
keväällä 2017. (Tuomas Turpeinen)

4. Kauppakaari 1, 2350
Asemakaavamuutoksella tutkitaan
asuin-, liike- ja toimistorakentamisen
mahdollistamista nykyisen liikerakennuksen ja pysäköintilaitoksen paikalle.
Asemakaavamuutos on käynnistetty
keväällä 2018. (Tiina Hartman)
5. Jussilantie 1, 2352
Asemakaavamuutoksen tarkoituksena on
mahdollistaa asuinrakennuksen rakentaminen vanhalle toteuttamattomalle asuinja liiketontille. Asemakaavoitus käynnistetään vuonna 2019. (Tuomas Turpeinen)
6. Lapilantie 14, 2354
Asemakaavamuutoksella tutkitaan
mahdollisuutta toteuttaa asuinkerrostalorakentamista nykyisen liikerakennuksen paikalle. Asemakaavamuutos
käynnistetään lähivuosina. (Juha Pasma)
7. Paloasemantie 8, 2355
Asemakaavamuutoksella tutkitaan,
voidaanko Keravanjoen päiväkoti
sijoittaa Lapilan päiväkodin yhteyteen.
Asemakaavoitus on käynnistetty
syksyllä 2018. (Tiina Hartman)

8. Pihkaniitynkatu, 2307
Asemakaavamuutoksen tarkoituksena
on tutkia pientaloalueen laajentamista.
Kaavassa huomioidaan virkistysalueiden riittävyys ja tutkintaan olemassa
olevan polku- ja latuverkoston laajentamismahdollisuuksia. Tavoitteena on
sijoittaa alueelle myös leikkipuisto.
Asemakaavoitus käynnistetään lähivuosina. (Tommi Jääskeläinen)

10. Kalevan uudet
pientalotontit, 2347
Asemakaavamuutoksen tarkoituksena
on mahdollistaa uusien omakotitalojen rakentaminen Kalevan alueelle.
Asemakaavamuutos on käynnistetty
keväällä 2018. (Tuomas Turpeinen)

Kilta
11. Kankurinkatu, 2275
Asemakaavamuutoksella tutkitaan
Kankurinkadun varrella olevien pientalokortteleiden käyttötarkoituksen
muuttamista kerrostalojen korttelialueeksi. Asemakaavoitus on käynnistetty
kesällä 2018. (Tommi Jääskeläinen)
12. Tuusulantie 68, 2339
Voimassa olevaa asemakaavaa on
tarkoitus muuttaa siten, että liikerakennusten korttelialueen osan paikalle
olisi mahdollista sijoittaa asuinkerrostalorakentamista. Asemakaavoitus
on käynnistetty loppuvuodesta 2017,
mutta se laaditaan valmiiksi vasta
lähivuosina. (Tuomas Turpeinen)

13. Killan vanha kerrostaloalue, 2346
Asemakaavamuutoksen tavoitteena
on tutkia Killan vanhan kerrostaloalueen täydennysrakentamista sekä
olemassa olevien asuinkerrostalojen
korotusmahdollisuutta. Asemakaavoitus
käynnistetään 2019. (Tiina Hartman)

Asemakaavoitus käynnissä
Asemakaavoitus käynnistetään 2019
Asemakaavoitus käynnistetään lähivuosina
2018 kaavoitettu alue

Sompio
14. Viertolantie, 2337
Asemakaavamuutoksella selvitetään
asuin-, seniori- ja palvelurakentamisen
mahdollistamista Keskustan Kehän
varrella sijaitsevan puiston tilalle.
Asemakaavoitus on käynnistetty kesällä 2017. (Tuomas Turpeinen)
15. Sarviniitynkatu III, 2342
Asemakaavamuutoksella tutkitaan
asuinkerrostalorakentamisen sijoittamista Saviontien ja Sarviniitynkadun
väliselle alueelle. Asemakaavoitus
käynnistetään 2019. (Juha Pasma)

Ahjo
16. Ketjutie 5, 2353
Asemakaavamuutoksen tarkoituksena on
muuttaa teollisuusrakennusten korttelialue asuinkäyttöön. Rakentaminen alueella on tarkoitus vaiheistaa. Ketjupuistoon
on tarkoitus suunnitella uusi kevyen liikenteen väylä. Asemakaavoitus on käynnistetty syksyllä 2018. (Tommi Jääskeläinen)
17. Moukaritie, 2306
Asemakaavamuutoksen tavoitteena on
liittää osa puistoa asuinkerrostalojen
korttelialueeseen ja osoittaa muodostuvan
alueen käyttötarkoitus asuinrakentamiseen. Asemakaavoitus on käynnistetty
loppuvuodesta 2017. (Tiina Hartman)
18. Terästien täydennysrakentamishankkeet, 2343
Asemakaavamuutoksilla tutkitaan
Terästien varren yritystonttien muuttamista asuinkerrostalotonteiksi
nykyisten yritysten tarpeet ja tavoitteet
huomioiden. Alueen asemakaavoja
käynnistetään lähivuosina. (Juha Pasma)
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Asemakaavat
ja asemakaavamuutokset
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19. Kanniston päiväkoti, 2320
Nykyisen Kanniston päiväkodin pohjoispuolelle on tarkoitus rakentaa uusi
päiväkoti Keravan palveluverkkosuunnitelman 2035 mukaisesti. Asemakaavoitus
käynnistetään lähivuosina. (Juha Pasma)
20. Kääpäkatu 1–5, 2344
Alueella tutkitaan asuinkerrostalorakentamisen mahdollisuuksia nykyisen
liiketalon ja pysäköintipaikkojen
tilalle. Asemakaavoitus on käynnistetty keväällä 2018. (Juha Pasma)
21. Koivikontie 3–5, 2351
Tavoitteena on mahdollistaa asuinkerrostalon rakentaminen rakentamattoman
liiketontin tilalle. Asemakaavoitus on käynnistetty syksyllä 2018. (Tuomas Turpeinen)
22. Koivikontie 9, 2335
Tavoitteena on mahdollistaa uuden seurakuntakeskuksen ja asuinkerrostalojen rakentaminen vanhan seurakuntakeskuksen
tontille. Asemakaavoitus on käynnistetty
loppuvuodesta 2017. (Tuomas Turpeinen)

Keravan kaupungin Kaavoituskatsaus 2019

23. Marttilan täydennysrakentaminen, 2356
Tavoitteena on tutkia Marttilan päiväkodin alueen ja sen ympäristön
täydennysrakentamisen mahdollisuuksia. Asemakaavoitus käynnistetään
2019. (Jani Ylimäki ja Juha Pasma)
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Ylikerava
24. Postlar, 2272
Tarkoituksena on tutkia, voidaanko
Postlarin alue asemakaavoittaa yleiskaavan 2035 mukaisesti virkistys- ja
asuinkäyttöön. Kytömaantien länsipuolelle
on tavoitteena osoittaa työpaikka-aluetta. Asemakaavoitus käynnistetään
lähivuosina. (Tommi Jääskeläinen)
25. Keravan kartanon ympäristö, 2316
Keravan kartanon ympäristössä
järjestetään asuntomessut vuonna
2024, osana Keravan 100-vuotisjuhlaa.

Asemakaavan tarkoituksena on
mahdollistaa virkistys- ja asuinkäyttö
alueella, huomioiden maisema- ja
kulttuuriarvot. Asemakaavoitus
pyritään käynnistämään vuonna
2019. (Tommi Jääskeläinen)
26. Koivunoksan jatke, 2324
Asemakaavan tavoitteena on laajentaa
Koivunoksan työpaikka-aluetta pohjoiseen. Kaavan yhteydessä on laadittu luontoselvitys. Asemakaavoitus on käynnistetty
kesällä 2018. (Tommi Jääskeläinen)
27. Huhtimontie 2, 2357
Asemakaavamuutoksen tarkoituksena
laajentaa osoitteessa Huhtimontie 2
sijaitsevaa toimitilatonttia ja lisätä sen
rakennusoikeutta. Asemakaavoitus
käynnistetään 2019. (Tuomas Turpeinen)

Alikerava
28. Jaakkolantie 18, 2303
Asemakaavamuutoksella tutkitaan
pientalojen sijoittamista Jaakkolan
entisen maatilan päärakennuksen
ympärille ja päärakennuksen suojelemista. Alueen kaavoittaminen kohdistuu
kaupungin ja yksityisen omistamille
maa-alueille. Asemakaavoitus on käynnistetty loppuvuodesta 2014. (Juha Pasma)
29. Palopellonkatu 8–10, 2328
Asemakaavamuutoksen tavoitteena
on tutkia teollisuustontin muuttamista
asuinkerrostaloalueeksi. Samalla tutkitaan
huoltoaseman tontin laajentamista.
Asemakaavoitus on käynnistetty
kesällä 2018. (Tommi Jääskeläinen)
30. Vuorela, Klondyke ja
Kumitehtaankadun ympäristö, 2247
Asemakaavamuutoksella uusia tontteja
yritystoimintaa varten. Rakentamattomat
asuinrakennusten korttelialueet sekä
alueella tarpeettomaksi käyneet pysäköintialueet muutettiin yritystoimintaan
soveltuvaksi korttelialueeksi. (Juha Pasma)

Kaskela
31. Koivulan työpaikka-alue, 2345
Asemakaavalla tutkitaan uuden työpaikkaalueen perustamista yleiskaavan 2035
linjauksen mukaisesti vanhan Lahdentien
itäpuolelle. Asemakaavalla tutkitaan
myös Kaskela I asemakaava-alueen
pohjoisimpien tonttien muuttamista
paritalotonteiksi. Asemakaavoitus on
käynnistetty loppuvuodesta 2018.
(Jani Ylimäki ja Juha Pasma)

Jokivarsi
32. Keinukallion urheilupuisto, 2317
Keinukallion urheilupuiston alue
asemakaavoitetaan. Asemakaavoituksella
tutkitaan muun muassa mahdollisen
monitoimihallin sijoittamista.
Asemakaavoitus käynnistetään 2019.
(Tommi Jääskeläinen)

Vuonna 2018 voimaan tulleet,
hyväksytyt ja hyväksymiskäsittelyssä olevat kaavat:
33. Vankilan alue, 2276
Asemakaavalla mahdollistettiin Keravan
vankilan avovankilaosaston uusien
rakennusten rakentaminen. Vanhan
vankilan alueen useita rakennuksia
sekä ympäristöä suojeltiin ja eteläinen
osa vankila-alueesta osoitettiin
kokonaan rakennussuojelualueeksi.
(Tuomas Turpeinen)
34. KerCa IV, 2297
Asemakaavamuutoksella mahdollistettiin
puhtaiden maiden sijoittaminen alueelle,
joka sijaitsee KerCan työpaikka-alueen
ja entisen kaatopaikan eteläpuolella.
Alue maisemoidaan käytön loputtua.
(Juha Pasma)

36. Kankurinpolku 2, 2332
Killan Kievarin liikerakennuksen alueelle
kaavoitettiin uusi asuinkerrostalo
kivijalkaliiketiloineen. (Juha Pasma)
37. Laaksotie 18, 2333

Asemakaavoitus käynnissä
Asemakaavoitus käynnistetään 2019
Asemakaavoitus käynnistetään lähivuosina
2018 kaavoitettu alue

Asemakaavamuutoksella liitettiin
osoitteessa Laaksotie 18 sijaitsevaan
tonttiin osa puistoaluetta ja
mahdollistettiin Laaksotien reunaan
suunnitellun kevyen liikenteen väylän
rakentaminen. (Tuomas Turpeinen)
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38. Käenkatu 2, Väinämöisentie 16,
Terhikintie 3, 2329

24

39

Asemakaavamuutoksella mahdollistettiin
asuinkerrostalojen rakentaminen
liikerakennuksen ja omakotitalojen tilalle.
(Tuomas Turpeinen)
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39. Pohjolantie 42, 2340

36

25
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Pieni käyttämätön katualueen osa
liitettiin rivitalotonttiin. (Juha Pasma)
40. Rajamäentie, 2348
Asemakaavamuutoksella osoitettiin kaksi
uutta omakotitalotonttia Rajamäentien
varrelle. (Tuomas Turpeinen)

40
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41. Koivikon täydennysrakentaminen, 2338
Rakentamattomat julkisten
lähipalvelurakennusten tontit sekä
pieni lähivirkistysalue muutettiin
pientalotonteiksi. (Tommi Jääskeläinen)

Asemakaavamuutoksella laajennettiin
Alikeravalla sijaitsevaa toimitilatonttia
sekä lisättiin sen rakennusoikeutta.
(Tuomas Turpeinen)
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Seuraa kaavahankkeita
www.kerava.fi/palvelut/kaavoitus/kaavahankkeet
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42. Ratapellonkuja 4, 2349

35. Terhikintie 2, 2294
Tontille osoitteessa Terhikintie 2
kaavoitettiin asuinkerrostalotontti.
(Juha Pasma)
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Savio
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Aluekehityssuunnitelmat auttavat alueiden
identiteettien säilyttämisessä

Keskustan yleissuunnittelu
Keravan keskustasta on tavoitteena muodostaa
elinvoimainen ja tiivis kaupunkikeskus. Aluetta
kehitetään kaupan, julkisten palveluiden ja viheralueiden korkeatasoisena kokonaisuutena.
Keskustan vertailevat viitesuunnitelmat ovat
valmistuneet syksyllä 2018, ja niitä hyödynnetään
aluekehityskuvan laadinnassa sekä tulevien hankkeiden ohjaamisessa. (Tiina Hartman ja Emmi Malin)
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Kalevan urheilu- ja terveyspuiston
yleissuunnittelu
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Tavoitteena on tutkia urheilupuiston ja sen
lähiympäristön kehittämismahdollisuuksia. Tavoite
on kehittää urheilupuiston liikuntamahdollisuuksia,
tutkia palvelu- ja asuinrakentamisen
mahdollisuuksia sekä selvittää liikenne- ja
pysäköintijärjestelyitä. (Tiina Hartman ja Emmi Malin)

Länsi-Jaakkolan yleissuunnittelu
Keravan yleiskaava 2035 mahdollistaa Länsi-Jaakkolan
alueen voimakkaan kehittämisen keskustamaiseksi
kaupunkialueeksi. Yleiskaavassa alue on osoitettu
keskustatoimintojen alueeksi, jolla tulee jatkossa
olemaan monipuolisia toimintoja, kuten asumista,
liiketiloja ja muita keskustaan soveltuvia palveluja.
Aluekehityskuvaa käsitellään luottamuselimissä
keväällä 2019. (Tommi Jääskeläinen ja Emmi Malin)

Ahjon aluekehityssuunnitelma
Ahjon aluekehityssuunnitelma on Keravan kaupungin
tavoitteiden mukainen yleispiirteinen kuvaus alueen
tulevaisuuden näkymistä. Kehityssuunnitelma
painottuu Terästien ja Ketjutien ympäristöön,
joita on tavoitteena kehittää asuntoalueena.
Aluekehityskuvaa käsitellään luottamuselimissä
keväällä 2019. (Tommi Jääskeläinen ja Emmi Malin)

Keravan kaupunginvaltuusto hyväksyi kokouksessaan 4.2.2019 puitesopimuksen
asuntomessujen järjestämiseksi Keravan kartanon ja Postlarin ympäristössä kesällä 2024.
Keravan kartanon ympäristöön on tarkoitus muodostaa kartanon ja jokivarren hienoa
kulttuuri- ja luonnonympäristöä kunnioittava energiatehokas ja laadukas asuinalue.
Asuntomessujen yhtenä teemana on myös kiertotalous. Yhteistyö Osuuskunta
Suomen Asuntomessujen kanssa mahdollistaa Suomen parhaiden
suunnittelijoiden ja rakentajien kiinnostuksen aluetta kohtaan.
Asuntomessualueen asemakaavoitustyö käynnistyy vuoden 2019 aikana.

Keravan kartanon ja Postlarin
aluekehityssuunnitelma
Keravan kartanon ja Postlarin
aluekehityssuunnitelma on visio siitä, miltä
alue tulevaisuudessa näyttää. Tavoitteena on
rakentaa melueste moottoritien varteen, jotta
aluetta voidaan kehittää asuin- ja viheralueena.
Suunnittelussa huomioidaan niin maisemakuin kulttuuri- ja muinaishistorialliset arvot.
Keravanjoen varteen on tavoitteena rakentaa
jalankulun ja polkupyöräilyn väylä. Kartanon
ympäristössä järjestetään asuntomessut vuonna
2024. (Tommi Jääskeläinen ja Emmi Malin)

Savion aluekehityssuunnitelma
Savion aluekehityskuvan tarkoituksena on Savion
alueen täydennys- ja uudisrakentamisen ohjaaminen,
alueen kokonaiskuvan ja identiteetin luominen sekä
erilaisten tarpeiden ja toiveiden yhteensovittaminen.
Suunnitelmassa täydennysrakentaminen
painottuu ensisijaisesti Savion asemanseudulle.
Aluekehityskuvaa käsitellään luottamuselimissä
keväällä 2019. (Tuomas Turpeinen ja Emmi Malin)

Lisätietoa aluekehityssuunnitelmista löydät
www.kerava.fi/ajankohtaista/aluekehityskuvat
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Aluekehityssuunnitelmat ovat tarkasteluita,
jotka täsmentävät Keravan yleiskaavaa 2035
sekä ohjaavat tulevaa asemakaavoitusta.
Suunnitelmien laadinnan yhteydessä huomiota
kiinnitetään alueiden paikalliseen identiteetteihin
sekä kaupunkikuvaan alueille laadittujen
brändioppaiden avulla. Brändioppaat sisältävät
visioita keinoista, joilla alueiden omaleimaisuutta
voidaan korostaa ja luoda käytännössä.

Asuntomessut Keravalla vuonna 2024
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Keravan kaupunki haluaa olla monimuotoinen
viherkaupunki, jossa jokaisella keravalaisella on
enintään 300 metriä viheralueelle. Tavoitetta
toteutetaan viherkaavatyön avulla, jonka
tarkoituksena on ohjata täydennysrakentamista,
nostaa luonto-, viher- ja virkistysarvot
kaupungin toiminnan keskiöön sekä tarkentaa
ja tutkia viheryhteyksien toteutumista.
Keravan yleiskaavan 2035 valmistelutyön
yhteydessä tutkittiin jo Keravan viherverkoston
yhtenäisyys ja toimivuus koko kaupungin tasolla
sekä tunnistettiin Keravan keskeiset suojelu- ja
maisema-arvot. Nyt alkavan viherkaavatyön avulla
tutkitaan yleiskaava yksityiskohtaisemmin Keravan
viherverkoston toteutumista ja toimivuutta.
Viherkaavan osana kaupungille laaditaan myös
viheralueohjelma, joka puolestaan tarkentaa
viherkaavaa. Viheralueohjelmassa määritellään
viheralueiden kunnossapito ja hoitoluokat sekä
tulevaisuuden viherinvestoinnit. Tällaisella
kokonaisvaltaisella tarkastelulla tähdätään entistä
laadukkaampaan ja suunnitelmallisempaan
toimintaan tulevaisuudessa.

Viherkaavan tavoitteet on jaettu kolmeen
kokonaisuuteen, joiden avulla edistetään
monimuotoisen viherkaupungin kehittymistä:
1. Kokonaisuus sisältää koko kaupungin laajuisen
viheralueanalyysin luomisen sekä viheralueiden
luonteen ja arvon tunnistamisen. Viheralueille
luodaan luokittelujärjestelmä ja niiden käytöstä
tehdään kokonaissuunnitelma, jossa määritellään
alueiden luonne ja toiminnallisuus.
2. Kokonaisuudessa keskitytään turvaamaan koko
Keravan kattava riittävä, monipuolinen ja laadukas
viheralueiden verkosto. Viheralueverkosto halutaan
säilyttää mahdollisimman ehyenä ja yhtenäisenä
kasvavan täydennysrakentamisen paineista huolimatta.
3. Kokonaisuudessa tunnistetaan tulevaisuuden
viheraluepotentiaali ja -tarve. Alueiden
kartoituksessa hyödynnetään aiemmin laadittuja
selvityksiä, asukaskyselyitä ja viherkaavan
yhteydessä laadittavaa viheralueluokitusta.
Viherkaava laaditaan oikeusvaikutuksettomana,
mutta sitä tullaan käyttämään suunnittelua
ohjaavana dokumenttina. Kaavaprosessi
käynnistyy vuoden 2019 alussa ja sen arvioidaan
valmistuvan vuoden 2021 aikana.

Keravan kaupungin Kaavoituskatsaus 2019

(Emmi Malin)

12

Uutta rakennusmaata asuntoja, yrityksiä
ja viheralueita varten
Keravan yleiskaava 2035 (YK6)
Keravan yleiskaavan 2035 päätavoitteena on
ollut Keravan yleiskaavan ajantasaistaminen.
Keskeistä on ollut löytää uutta rakennusmaata
asunto- ja yritysrakentamisen sekä
viheralueiden käyttöön. Keravan yleiskaava
on laadittu oikeusvaikutteisena.
Kaupunginvaltuusto hyväksyi Keravan yleiskaavan
2035 kokouksessaan 7.11.2016. Yleiskaava 2035
korvaa yleiskaavat 2020 (YK3) ja KerCa (YK4).
Yleiskaavan hyväksymispäätöksestä tehtiin
Helsingin hallinto-oikeuteen neljä valitusta.
Valituksista yksi kohdistui Vironmäen
virkistysalueeseen. Kolme muuta valitusta
kohdistuivat asemakaavoittamattomille
alueille, Jokivarteen sekä Ollilanlaakson
tuntumaan. Yhdessä valituksessa vaadittiin
koko asemakaava-alueen ulkopuolelle
kohdistuvan kaavamääräyksen muuttamista.
Helsingin hallinto-oikeus on päätöksellään
2.11.2017 hylännyt Keravan yleiskaava
2035:stä tehdyt valitukset. Hallintooikeuden päätös oli valituskelpoinen ja
yksi valittajista jatkoi prosessia Vironmäen
virkistysalueen osalta. Korkein hallintooikeus kumosi 21.12.2018 Vironmäen
alueelle kohdistuneen valituksen. Keravan
yleiskaava kuulutettiin koko kaava-alueen
osalta lainvoimaiseksi 9.1.2019.
(Emmi Malin)

Lisätietoa yleiskaavasta sekä selitykset
yleiskaavakartan väreihin löydät
www.kerava.fi/palvelut/kaavoitus/yleiskaavoitus
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Keravalle uusi viherkaava
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Maakuntakaavat

Voimassa olevat maakuntakaavat

Maakuntakaavat ohjaavat kaavoitusta
valtakunnallisten ja seudullisten
tavoitteiden mukaisesti.
Uusimaa-kaava 2050, kaksiportainen
kokonaismaakuntakaava
Vuonna 2017 käynnistettiin Uusimaa-kaava,
jonka tarkoituksena on korvata aiemmin laadittu kokonaismaakuntakaava sekä suunnitelmaa täydentävät vaihemaakuntakaavat.
Uusimaa-kaavan osallistumis- ja arviointisuunnitelmasta kerättiin palautetta 13.2.−13.3.2017. Uusimaakaava 2050 koskee koko maakuntaa, ja se tehdään
kaksiportaisena. Kaava koostuu yleispiirteisestä
pitkän aikavälin rakennekaavasta ja sitä tarkentavista seutukohtaisista vaihemaakuntakaavoista.
Rakennekaavassa käsitellään aluerakentamisen suuret
linjat eli keskusverkko ja taajamarakenne liikenneyhteyksineen sekä merkittävimmät viherkokonaisuudet.

Keravan kaupungin Kaavoituskatsaus 2019

Seutukohtaisissa vaihemaakuntakaavoissa käsitellään
kunkin seudun tärkeiksi nostamat maakuntatason
aiheet. Seutukohtaiset kaavat laaditaan Helsingin
seudulle sekä itäiselle ja läntiselle Uudellemaalle.
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Uudenmaanliitto keräsi lausuntoja Uusimaakaavan valmisteluaineistosta keväällä 2018.
Valmisteluaineistoon kuuluivat rakennekaavan
luonnos: kaavakartta ja -määräykset sekä kaavaselostus ja taustaselvitykset. Keravan kaupunginhallitus
toimitti lausuntonsa 13.4.2018 Uudenmaanliittoon.
Syksyllä 2018 Uusimaa-kaava eteni luonnosvaiheeseen.
Kaavaluonnos oli nähtävillä 8.10.–9.11. välisen ajan.
Uusimaa-kaavan odotetaan etenevän ehdotus- ja
hyväksymisvaiheeseen vuoden 2019 aikana.

Maakuntakaavoitukseen ja kaavojen
käsittelyvaiheisiin liittyvää ajankohtaista
tietoa saat Uudenmaan liitosta:

Esterinportti 2 B
00240 Helsinki

Uudenmaan maakuntakaava
Uudenmaan maakuntakaava kattaa koko maakunnan
alueen ja se sisältää kaikkien maankäyttömuotojen
osalta alueidenkäytön ja yhdyskuntarakenteen periaatteet pitkälle tulevaisuuteen. Ympäristöministeriö
vahvisti kaavan marraskuussa 2006.

Uudenmaan 1. vaihemaakuntakaava
Ensimmäisen vaihemaakuntakaavan keskeisenä
sisältönä ovat jätehuollon pitkän aikavälin aluetarpeet,
kiviaineshuollon aluevaraukset, laajat yhtenäiset metsätalousalueet, moottoriurheilu- ja ampumaradat sekä
liikenteen varikot ja terminaalit. Ympäristöministeriö
on vahvistanut 1. vaihemaakuntakaavan 22.6.2010.

Uudenmaan 2. vaihemaakuntakaava
Toisen vaihemaakuntakaavan keskeisenä sisältönä
on toimiva ja kestävä yhdyskuntarakenne, rakennetta
tukeva liikennejärjestelmä, kaupan palveluverkko ja
maakunnallinen kyläverkko. Ympäristöministeriö on
vahvistanut 2. vaihemaakuntakaavan 30.10.2014.

Uudenmaan 3. vaihemaakuntakaava
Uudenmaan 3. vaihemaakuntakaavassa esitetään
paikka uudelle jätevedenpuhdistamolle Espoon
Blominmäessä.

Uudenmaan 4. vaihemaakuntakaava
Neljännessä vaihemaakuntakaavassa määritellään
suuret yhteiset kehittämislinjat seuraavien teemojen
osalta: elinkeinot ja innovaatiotoiminta, logistiikka,
tuulivoima, viherrakenne ja kulttuuriympäristöt.
Uudenmaan maakuntavaltuusto hyväksyi kaavan
24.5.2017. Maakuntahallitus päätti 21.8.2017, että
kaava tulee voimaan ennen kuin se saa lainvoiman.

puh. 4767 411
uudenmaanliitto.fi

Yhteistyö yli kuntarajojen jatkuu
KUUMA-yhteistyö
Kerava kuuluu KUUMA-kuntiin, joita Keravan ohella
ovat Järvenpää, Mäntsälä, Nurmijärvi, Pornainen,
Tuusula, Hyvinkää, Kirkkonummi, Sipoo ja Vihti.
Kuntien välisen KUUMA-yhteistyön tavoitteena
on alueen kilpailun ja vetovoiman vahvistaminen,
kuntien edunvalvonta ja omistajapolitiikan
tehostaminen sekä palvelutuotannon
laadun ja tehokkuuden parantaminen.

Helsingin seudun yhteistyö ja
MAL 2019 -suunnitelma
Kerava on mukana Helsingin seudun yhteistyössä, johon KUUMA-seudun lisäksi kuuluvat
Helsinki, Espoo, Kauniainen ja Vantaa.
Nämä kunnat ovat yhteistyössä Uudenmaan liiton ja
Helsingin seudun ympäristöpalveluiden (HSY) kanssa
laatineet 14 kunnan yhteisen maankäyttösuunnitelman
ja asuntostrategian. Maankäyttösuunnitelma 2050
ja asuntostrategia 2025 liittyvät tiiviisti liikennejärjestelmäsuunnitelmaan (HLJ 2015), jonka valmistelusta ovat vastanneet HSL, Helsingin seudun kunnat
sekä valtion liikenne- ja ympäristöviranomaiset.
Helsingin seudun kunnat ovat hyväksyneet valtion
ja Helsingin seudun kuntien välisen maankäytön, asumisen ja liikenteen sopimuksen (MAL)
2016–2019. Keravan kaupunginvaltuusto on
hyväksynyt sopimuksen 13.6.2016/52 §.
Helsingin seudun yhteistyön tavoitteena on
vahvistaa seudun toimivuutta ja vetovoimaa.
Helsingin seudun kunnat, HSL ja Suomen valtio
ovat aloittaneet maankäytön, asumisen ja
liikenteen (MAL) suunnitelman ja sen vaikutusten
arvioinnin jatkovalmistelun. MAL 2019 -suunnitelma ilmentää seudun yhteistä tahtotilaa seudun
maankäytön, asumisen ja liikenteen kehittämisessä.
MAL 2019 -suunnitelma tulee olemaan asiantuntijoiden yhteistyön sekä mittavan vuorovaikutuksen

tuottama näkemys siitä, miten seutua tulisi kehittää
vuosina 2019–2050. Liikenteen osan muodostaa
lakisääteinen liikennejärjestelmäsuunnitelma (HLJ).
Suunnitelman pohjalta valmistellaan kuntien ja
valtion välinen MAL-sopimus vuosille 2019–2022.
MAL 2019 -suunnittelussa tehdään seudullista
yhteistyötä, selvityksiä, suunnitelmien iterointia, vaikuttavuustarkasteluja ja toimenpiteiden määrittämistä.
Suunnittelussa tuotetaan keinoja seudulle asetettujen
tavoitteiden saavuttamiseen lyhyellä aikavälillä (2030)
ja varaudutaan toimintaympäristön muutoksiin
pidemmällä aikavälillä (2050).
Vuoden 2017 aikana aloitetun lähtötietojen ja
syventävien selvitysten jälkeen määritetään 2018
jatkosuunnittelun tavoitteet, suunnittelun tavoitetasot
sekä vaikutusten arvioinnin ohjelmointi. Suunnittelu
tähtää päätöksentekoon vuonna 2019.

Lisätietoa MAL 2019 -suunnitelmasta löydät
www.hsl.fi/mal

Rakennuskiellot
Rakennuskieltojen tarkoituksena on estää alueiden suunnittelun aikana sellainen
rakentaminen, joka olisi ristiriidassa suunnittelun tavoitteiden kanssa (MRL 38 §, 53 §).
Keravalla ei ollut voimassa rakennuskieltoja Kaavoituskatsausta laadittaessa.

Poikkeamispäätökset ja suunnittelutarveratkaisut
Maankäyttö- ja rakennuslaissa (MRL) säädetyistä tai sen nojalla annetuista
rakentamista tai muuta toimenpidettä koskevista säännöksistä, määräyksistä,
kielloista ja muista rajoituksista poikkeamiseen tarvitaan poikkeamispäätös.
Jos rakentaminen tapahtuu asemakaava-alueen ulkopuolella, tarvitaan
suunnittelutarveratkaisu, jossa päätetään rakennusluvan erityisistä edellytyksistä
suunnittelutarvealueella. Keravalla kaikki asemakaava-alueen ulkopuoliset alueet ovat
suunnittelutarvealuetta. Lisätietoja saa rakennusvalvonnasta ja kaupunkikehityspalveluista.
Keravan kaupungin päätösvaltaan kuuluvat poikkeamiset ja
suunnittelutarveratkaisut ratkaisee rakennusvalvonnan suunnittelupäällikkö.

Kaavoitukseen liittyvissä kysymyksissä ota yhteyttä
Keravan kaupunki/
Kaupunkikehityspalvelut
PL 123
02201 KERAVA
kaupunkisuunnittelu@kerava.fi
Käyntiosoite:
Sampolan palvelukeskus
Kultasepänkatu 7
04201 Kerava
Tiina Hartman
va. kaupunkikehitysjohtaja
puh. 040 318 2356
tiina.hartman@kerava.fi
Hilma Ruoho
va. kaupungingeodeetti
puh. 040 318 2316
hilma.ruoho@kerava.fi

Tommi Jääskeläinen
kaava-arkkitehti
puh. 040 318 2388
tommi.jaaskelainen@kerava.fi

Juha Pasma
kaava-arkkitehti
puh. 040 318 2456
juha.pasma@kerava.fi

Heli Lehto
maankäyttösihteeri
puh. 040 318 2389
heli.lehto@kerava.fi

Tuomas Turpeinen
kaavasuunnittelija YKS 573
puh. 040 318 2480
tuomas.turpeinen@kerava.fi

Emmi Malin
kehittämiskoordinaattori
puh. 040 318 4348
emmi.malin@kerava.fi

Jani Ylimäki
kaavasuunnittelija
puh. 040 318 2846
jani.ylimaki@kerava.fi

Marju Miettinen
kaavoitussihteeri
puh. 040 318 2463
marju.miettinen@kerava.fi
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Kaupunkikehitysjaosto vuonna 2019
Markku Liimatainen, pj.
puh. 040 532 9288
(varajäsen Jari Laukia)
Liisa Hyttinen, vpj.
(varajäsen Veikko T. Valkonen)
Ilppo Alatalo
(varajäsen Anneli Luusalo)
Tarja Kaunismäki
(varajäsen Päivi Wilen)

Elina Louko
(varajäsen Lahja Havansi)

Erkki Kauranen
(varajäsen Anssi Ennevaara)

Tuukka Kallas
(varajäsen Tom Åstrand)

Nuorisovaltuuston edustaja
Lauri Nordström

Jüri Linros
(varajäsen Samuli Myllyharju)
Riikka Siltanen
(varajäsen Satu Salmela-Vierisalo)

Keravan kaupungin Kaavoituskatsaus 2019

Keravan kaupungin Kaavoituskatsaus 2019

Kaavoituksesta vastaa kaupunginhallituksen alainen kaupunkikehitysjaosto,
jonka tehtävänä on maankäytön suunnittelu, liikennepoliittinen suunnittelu,
maankäyttöön liittyvät kehittämishankkeet sekä maa- ja asuntopolitiikka.
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