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Tiivistelmä
Keravan viherkaavan (VK2) luonnos oli nähtävillä 15.12.2020-31.1.2021 välisen ajan. Keravan viherkaavasta
annettiin yhteensä 13 lausuntoa ja seitsemän mielipidettä. Vastineraportissa on esitetty lyhennelmät
lausunnoista ja mielipiteistä. Liitteessä 1 on esitetty alkuperäiset lausunnot ja mielipiteet.
Lausunnoissa kiinnitettiin huomiota muun muassa oikean termistön käyttöön sekä määräyksiin liittyviin
tarkennuksiin. Kysymyksiä herätti viherkaavan suhde voimassa olevaan yleiskaavaan sekä viherkaavan
oikeusvaikutuksettomuus. Viherkaavan ehdotusvaiheessa selostuksessa tullaan vielä selkeämmin
avaamaan prosessia ja viherkaavan suhdetta muihin kaavoihin. Kaavaselostukseen ehdotettiin joitain
täydennyksiä liittyen turvallisuuteen, vesiaiheisiin sekä luontotiedon täydentämiseen. Nämä muutokset
pyritään tekemäänkin kaava-aineistoon ehdotusvaiheessa. Sisällöllisesti ehdotettiin virkistysreittien
erottamista pyöräilyn runkoreiteistä, jota tullaankin tutkimaan tarkemmin kaavan ehdotusvaiheessa.
Naapurikuntien lausunnot liittyivät yli kuntarajojen jatkuviin ekologisiin yhteyksiin sekä virkistysreitteihin.
Viherkaavan ehdotusvaiheessanaapurikuntien kanssa tarkistetaan yhteyksien tarkemmat sijainnit sekä
tarkastellaan ekologisten yhteyksien minileveyksiä vielä uudelleen.
Mielipiteet liittyivät nykyisten metsä- ja luontoalueiden säilyttämiseen, yleiskaavan mukaisten
rakentamisalueiden esittämiseen viherkaavassa sekä yksittäisiin puistoihin liittyviin kommentteihin.
Viherkaavan tavoitteena on turvata hyvät ja laadukkaat viheralueet. Viherkaavan suunnitteluperiaatteena
on ollut eritysesti nykyisten metsäalueiden säästäminen mahdollisimman luonnonmukaisina. Viherkaavaan
on merkitty Keravan yleiskaavan 2035 uudet ja olennaisesti muuttuvat alueet rakentamisalueina. Monilla
yleiskaavan mukaisilla muutosalueilla, jotka eivät ole ennestään rakennettuja, on ekologisia arvoja.
Erityisesti jos alueet ovat nykytilassa metsäisiä. Oikeusvaikutukseton viherkaava ei muuta yleiskaavan
oikeusvaikutusta, mutta viherkaavalla on pyritty osoittamaan ne alueet, jotka rakentamisalueiden sisällä
tulee säästää metsäisinä.
Karttapalvelun kautta saatu palaute
Viherkaavan luonnosmateriaali oli nähtävillä 15.12.2020-31.1.2021 välisen ajan nähtävillä myös
viherkaavan omassa karttapalvelussa. Kirjallisten mielipiteiden lisäksi palautetta kerättiin sähköisesti siten,
että vastaaja pystyi merkitsemään paikan kartalle ja kirjoittamaan paikkamerkinnän yhteyteen kommentin.
Karttamerkintöjä tehtiin nähtävillä oloaikana 60. Kommentit koskivat uusia reittejä, Keravanjoen ja
pienvesien kunnostusta, arvokkaita metsä- luonto- tai peltoalueita sekä muita maisema-alueita,
historiallisia paikkoja. Huolta herättivät Haukkavuoren ympäristön metsäalueiden supistuminen ja Destian
suunnitteilla oleva murskaustoiminta Koukkukallion ympäristössä.
Kommentit otetaan huomioon viherkaavan ehdotusvaiheen valmistelussa.
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LASUNNOT
Keski-Uudenmaan Ympäristökeskus
•

Kaavakartalla on esitetty kattavasti tiedossa olevat Keravan arvokkaat luontokohteet,
luonnonmuistomerkit ja huomionarvoisten eliölajien esiintyminen. Myös kaavaselostuksessa olisi
hyvä näkyä kaikki alueen luontotieto, joten selostusta ehdotetaan täydennettäväksi taulukolla
kaikista kartalla esitetyistä luontokohteista ja kohteiden suojelun perusteet.

•

Lepakoiden siirtymäreittejä ja II luokan tärkeitä ruokailu- ja siirtymäreittejä koskevissa kaavamääräyksissä
tulee huomioida, että EUROBATS-sopimuksen mukaan tärkeät ruokailu- tai siirtymäreitit tulee ottaa
huomioon alueiden jatkosuunnittelussa.

•

Viherkaavassa esitetään uutta luontopolkua Myllypuron meanderilaaksoon. Mylly- puroa ympäröivä
metsäalue on hyvin pieni eikä kohde herkkänä lehtoalueena kestä kulutusta. Polkuverkoston osalta onkin
syytä vielä harkita sen sijoittumista ja ainakin selvittä voidaanko se ja miten toteuttaa ilman, että kulutus
vaarantaa kohteen luontoarvot.

•

Kaavaratkaisua olisi hyvä täydentää pinta- ja pohjavesiä koskevalla yleispiirteisellä tarkastelulla.
Keravanjoen lisäksi myös muut luonnon monimuotoisuuden kannalta tärkeät virtavedet olisi hyvä
näkyä osana viheralueverkostoa. Lisäksi tarkastelussa olisi syytä huomioida virtavesien luonto- ja
kalastoarvot. Teemakartalla ympäristö- keskus ehdottaa esitettäväksi esimerkiksi pohjavesialueet,
Keravan hulevesiselvityksessä määritellyt päävaluma-alueet ja niiden pääuomat, mahdolliset
hulevesien hallintaan tarvittavat varaukset sekä potentiaaliset vaelluskalojen lisääntymisalueet.

Vastine
Kaavaselostukseen tullaan lisäämään ehdotuksen mukaisesti kaikki luontotieto kootusti sekä suojelun
perusteet.
Lepakoiden siirtymäreitit tarkistetaan ehdotusvaiheessa, jotta ne vastaavat täsmälleen EUROBATSsopimuksen sanamuotoja. Nyt kaavamääräyksessä sanotaan, että alueet on mahdollisuuksien mukaan
otettava huomioon jatkosuunnittelussa. Määräystä voidaan muuttaa siten, että sanamuoto on ”tulee ottaa
huomioon alueiden jatkosuunnittelussa”.
Myllypuron meanderilaakson luontopolku poistetaan kaavaratkaisusta ehdotusvaiheessa alueen herkkyyteen ja
vaikeakulkuisuuteen liittyvistä syistä.
Ehdotusvaiheessa luontoteemakarttaa tullaan täydentämään esittämällä siinä pienvedet, norot ja uomat. Jo
kaavaluonnoksessa on esitetty pohjavesialue. Myös kalastoarvot voidaan lisätä luontoteemakartalle. Lisäksi
päävaluma-alueet ja niiden pääuomat lisätään kartalle. Lisäksi tutkitaan hulevesien hallintaan liittyvien
aluevarauksien merkitsemistä kartalle sekä vaelluskalojen lisääntymisalueiden lisäämistä.
Kaavan ehdotusvaiheessa myös selostusta täydennetään siten, että pien- ja virtavesiin liittyvät
kokonaisuudet käsitellään yhdessä. Kaavaselostuksessa esitetään myös yhteenvetokartta vesiteemasta.
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Elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus
•

Yleiskaavaan (Keravan yleiskaava 2035 / YK6) nähden Viherkaavassa on joitakin pieniä ristiriitaisuuksia, jotka
tulisi tarkistaa. Esimerkiksi yleiskaavassa Pohjois-Kytömaalle Lahdenväylän varteen Tuusulan rajalle on
merkitty TP-3-alue, Viherkaavassa alue on esitetty suojaviheralueena.

•

Yleiskaavassa on annettu määräys Keravanjoen ranta-alueen suojakaistasta. Suojakaistasta ei ole
kuitenkaan mainintoja Viherkaavassa. ELY-keskus katsoo, että suojakaista olisi luontevaa mainita ja
esittää myös Viherkaavassa, kun kuitenkin muista suojaviheralueista on mainittu määräyksissä.

•

Maankäytön suunnittelussa sanalla kaava on vahva mielleyhteys nimenomaan maankäyttö- ja rakennuslain
mukaiseen kaavaan, mitä Viherkaava ei kuitenkaan ole. ELY-keskus pitää ongelmallisena maankäyttöja rakennuslain mukaisen kaavaprosessin osittaista soveltamista Viherkaavan laadinnassa. Jos
tarkoituksena on laatia osayleiskaava, jolla on MRL 42 §:n mukainen ohjausvaikutus muuhun
suunnitteluun, täytyy kaavan täyttää niin yleiskaavan sisältövaatimukset kuin kaikki muukin, mitä laissa
säädetään kaavan laatimisesta. Jos taas kyseessä on kaavan tapaiseksi laadittu kokonaisvaltainen
viherrakennesuunnitelma, tämä tulee tuoda esiin selkeästi kaikissa aineistoissa. Selostuksesta ja kartoista
tulee yksiselitteisesti käydä ilmi, että kyseessä ei ole MRL:n mukainen kaava.

Vastine
Viherkaavan ehdotusvaiheessa tarkistetaan vielä merkintöjen logiikka, jotta se on yhdenmukainen koko
kaavaratkaisussa.
Keravanjoen ranta-alueen määräys voidaan lisätä kaavamääräyksiin ehdotusvaiheessa.
Maankäyttö- ja rakennuslaki 45 § tunnistaa oikeusvaikutuksettoman yleiskaavan. Esimerkiksi Joensuun
kaupunki on laatinut viherkaavan nimenomaan oikeusvaikutuksettomana. Myös nyt laadittavana olevassa
viherkaavassa on noudatettu maankäyttö- ja rakennuslain mukaista valmistelutapaa:
•

Suunnitelma muodostuu kaavakartasta ja siihen liittyvistä määräyksistä sekä kaavaselostuksesta.

•

Kaava on nähtävillä suunnittelun eri vaiheessa (luonnos ja ehdotus) ja siitä tiedotetaan asiaan
kuuluvasti osallisille.

•

Myös sisältövaatimukset on pyritty huomioimaan kaavan suunnittelussa niiltä osin kuin se on ollut
tarkoituksenmukaista suunnitelman keskittyessä nimenomaan viherasioihin.

Selostusta ja kaavakarttoja täydennetään vielä ehdotusvaiheessa siten, että oikeusvaikutuksettomuus käy
selvästi ilmi.
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Järvenpään kaupunki
Järvenpään kaupunki haluaa kiinnittää huomiota Keravan pohjoisosiin osoitettuihin seudullisiin
virkistysreitteihin. Kytömaantielle osoitettua pääradan itäpuolella olevaa yhteyttä tulisi ensisijaisesti
kehittää pyöräliikenteen seudullisena pääreittinä. Sen suunnittelua tulisi pyrkiä edistämään Pasila–Riihimäkirataosan lisäraiteen 2. vaiheen tarkemman suunnittelun yhteydessä. Radan vieressä kulkevan reitin
virkistyksellinen anti jäänee Keravalta pohjoiseen kuljettaessa ulkoilijalle vähäiseksi. Pääradan
länsipuoliset seudulliset virkistysreitit ovat toteutuskelpoisempia nimenomaan virkistyksen
näkökulmasta. Järvenpään kaupunki kannattaa lämpimästi tulevalta asuntomessualueelta
yhteyksien jatkamista pohjoiseen Järvenpään ja Ainolan suuntaan.
Vastine
Kaavan ehdotusvaiheessa tullaan vielä tarkistelemaan virkistysreitit siten, että pyöräily on eroteltu muista
virkistysreiteistä.
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Kasvatus- ja opetuslautakunta
•

Kasvatus- ja opetuslautakunta esittää viherkattojen lisäämistä viherkaavaluonnokseen osana
Keravan viheralueverkostoa sekä kasvatuksen ja opetuksen
palveluverkkosuunnittelua. Lisäksi kirsikkapuita, joista Kerava tunnetaan,
toivotaan lisättävän lisää koulujen ja päiväkotien pihoihin ja läheisyyteen.

•

Kasvatus- ja opetuslautakunta esittää, että kaikissa puistoissa huomioidaan vieläkin
monipuolisemmin eri-ikäisille sopivat toiminnot. Lisäksi Kalevan ja Koivikon
urheilukenttien läheisyyteen esitetään lisättävän leikkipuistot, jolloin
urheilukentillä järjestettävien tapahtumien yhteydessä löytyy monipuolista
tekemistä kaikenikäisille.

•

Kasvatus- ja opetuslautakunta esittää puistoihin,
metsäreiteille sekä kaupungin keskeisille aukioille ja kävelyväylille lisää valaistusta
turvallisuutta ja viihtyisyyttä lisäämään sekä valoisuuden lisäämistä esimerkiksi
valotaiteen avulla kaupungin omiin rakennuksiin, siltoihin ja junaraiteen suojauksiin.

•

Leirinuotiopaikkoja on viherkaavaluonnoksessa lisätty hyvin muille alueille, paitsi
etelän ja lännen alueille, joihin esitetään yhdenvertaisuuteen perustuen
leirinuotiopaikan lisäämistä.
Päiväkotien ja koulujen pihat huomioidaan
tärkeänä osana kuntalaisten yhteisten puisto- ja ulkoilualueiden kehittämistä jalisätään ne viherk
aavaluonnokseen. Pihojen suunnitteluun ja kehittämiseen esitetään entistä laajaalaisempaa yhteistyötä ja erityisesti puisto-osaston
ammattitaidon hyödyntämistä, jotta pihoista saadaan luonnonmukaisempia,
monipuolisempia, viihtyisämpiä ja pedagogiikkaa tukevampia.

•

Vastine
Kaavan jatkovalmistelun yhteydessä tutkitaan viherkattoja koskevan kaavamääräyksen lisäämistä aineistoon.
Viherkaavalla ei suoraan voida vaikuttaa istutettaviin lajeihin, kuten kirsikkapuihin, mutta asiaan voidaan
vaikuttaa tarkemmassa vihersuunnittelussa.
Kaavan ehdotusvaiheessa ei toiminnallisuuksia tulla kovin tarkasti käsittelemään, mutta tämä voidaan
huomioida palveluverkkosuunnittelun yhteydessä.
Viherkaava on koko kaupunkia koskeva strateginen suunnitelma, jonka vuoksi jatkosuunnittelun yhteydessä
voidaan vaikuttaa paremmin valaistuksen toteuttamiseen.
Nuotiopaikat sijoittuvat luontevasti laajempien luontokohteiden yhteyteen, joissa on hyvä kunnossapidon
yhteys jo ennestään. Lännen ja etelän alueilla tällaisia luontokohteita ei luonnosvaiheessa löytynyt.
Ehdotusvaiheessa voidaan tehdä uusintatarkastelu.
Kaavan ehdotusvaiheessa tullaan vielä tarkastelemaan, voitaisiinko myös julkisten rakennusten piha-alueet
ottaa mukaan kaavatyöhön, koska niillä on keskeinen asema virkistyskäytössä.
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Tuusulan kunta
•

Viherverkosto ja alueiden sekä reittien jatkuvuus ovat tärkeitä, eivätkä ole ristiriidassa Tuusulan
kunnan suunnitelmien ja tavoitteiden kanssa kuntarajoilla. Keravan pohjois- osassa, Tuusulan
Ristikytöön rajautuvilla alueilla reitit eivät aivan noudata ylikunnallista kuntien yhteistä
kehittämisselvitystä, mutta Keravan viherkaavan reitit sopivat Tuusulan maankäyttöön.

•

Tuusulan kaavoitus kiinnittää pienenä yksityiskohtana huomiota lepakkoalueiden kaavamääräyksiin.
Määräyksistä ei käy ilmi, mitä II-luokan ja III-luokan lepakkoalueet tarkoittavat. Jos II-luokan alue on
Eurobats-sopimuksen suojelema lepakoiden tärkeä ruokailualue, sen voisi kirjoittaa
kaavamääräykseen auki.

Vastine
Viherkaavan ollessa koko kaupungin strateginen, tulevaisuuteen tähtäävä suunnitelma seudulliset reitit ovat
merkitty periaatetasolla kaavakarttaan. Reitit tarkentuvat jatkosuunnittelun yhteydessä.
Lepakoihin liittyvät määräykset tullaan vielä tarkistamaan kaavan ehdotusvaiheessa.
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Keravan kaupungin turvallisuuden kehittämistyöryhmän lausunto

•

Viherkaavaselostukseen olisi lisättävä kappale turvallisuudesta. Tässä kappaleessa pitäisi kuvata
kaupungin viherrakenteen vaikutusta turvallisuuteen ja ihmisten kokemaan turvallisuuden
tunteeseen. Harrastus- ja kokoontumistilojen (ulkotilat ja sisäänkäynnit sisätiloihin kuten koulut,
liikuntahallit tms.) sekä -alueiden yhteydessä olevat viherrakenteet (puut, pensaat, köynnökset) tulisi
toteuttaa ja ylläpitää niin, että näkyvyys säilyy ja ei synny näkyvyyden katvealueita ja piilopaikkoja.
Viherrakenteella, turvallisella kaupunkirakenteella ja turvallisuuden tunteen kokemisella on selkeä
yhteys.

•

Turvallisuuden kannalta valaistukseen tulee erityisesti kiinnittää huomiota yleisten alueiden
suunnittelussa niin, että pimeitä paikkoja kulkureiteillä ei olisi ja että sammuneet valot huollettaisiin
nopeasti kuntoon. Valaistuksen suunnittelussa turvallisuuden kannalta on myös olennaista, että
kävelyreiteillä ei olisi paikkoja, joissa kävelijä tuntee viereisen pimeän alueen turvattomaksi.

•

Viherkaavassa on käsitelty katujen vihertämistä ja aukioita. Erityisesti keravalaisen turvallisuuden
tunteen kannalta Puuvalonaukion suunnitteluun ja toteutukseen tulee kiinnittää huomiota.
Turvallisuuden kehittämistyöryhmä esittää kaupunginjohtoryhmällekin toimeksiannon mukaisia
toimenpiteitä erityisesti Puuvalonaukiolle.

Vastine
Viherkaavan selostukseen tullaan lisäämään kappale turvallisuudesta niiltä osin kuin sillä on yhdyspintoja
viher- ja virkistysarvoihin.
Valaistukseen liittyvät kysymykset liittyvät yksityiskohtaisempaan suunnitteluun, eikä niitä ole luontevaan
käsitellä koko kaupunkia koskevassa strategisessa suunnitelmassa.
Viherkaavassa voidaan huomioida toimeksiannonmukaisia toimenpiteitä, jos ne toimitetaan valmisteluun
tiedoksi. Nyt lausunnosta ei käy yksiselitteisesti ilmi, mitä nämä toimet ovat.
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Keravan omakotiyhdistys ry
•

Viherkaavan suhdetta yleis- ja asemakaavoihin kannattaisi avata täsmällisemmin.

•

Yksittäisiä kaavamerkintöjä tulee selventää.

•

Viherkaavakartoissa Sompionpuistoon tulee merkitä plotti (lampi) ja erottaa tämä ja hiekkakentän
alue viheralueesta.

•

Sompionpuistossa metsäalueen lisäksi nurmiviheriö on säilytettävä luo-merkittynä.

•

Kaavaselostuksen sivulla 34 on saavutettavuus- ja viherlupauskarttojen pohjalla Sompionpuistossa
merkkejä, jotka ovat virheelliset ja ristiriidassa muiden karttojen kanssa ja siten selvyyden vuoksi
poistettava.

•

Suotavaa olisi kuitenkin, että Kanniston ja Venlan puiston kohdalla säilyisivät lähipuistopalvelut.

•

Niinikankaan sinisellä
pohjoiseteläsuunnassa.
rakentaminen.

•

Koukkusuon itäpuolelle on merkitty latu, mutta ladun tulisi kulkea Koukkusuon länsipuolelta, koska
Sipoon rajalla on voimalinjat, joiden vuoksi sydämentahdituslaitteet voivat häiriintyä.

merkitty rakentamisalue tulisi tarkistaa puolet pienemmäksi
Eteläosan rakentamisalueella tulisi sallia vain pientalotyyppinen

Vastine
Viherkaavan ehdotusvaiheessa kaavan oikeusvaikutuksettomuutta ja suhdetta muihin kaavoihin tullaan
avaamaan täsmällisemmin. Myös kaavamääräykset -merkinnät käydään läpi.
Sompionplotti tullaan lisäämään kaavakartalle. Luo-merkintä ei ylety nurmialueelle vaan se kohdistuu
ainoastaan Niinikankaan lehtoalueelle. Nurmialuetta ei merkitä jatkossakaan luo-kohteeksi.
Venlanpuisto säilyy viheralueena, mutta kalusteiden elinkaaren päättyessä, uusia kalusteita ei hankita vaan
puisto maisemoidaan viheralueeksi. Viherkaavassa on tarkasteltu leikkipuistopalveluiden riittävyys ja
tasapuolisuus alueellisesti koko Keravalta. Venlanpuiston poistuminen leikkipaikkakäytöstä johtuu läheisten
Killanpuiston, Sompionpuiston ja Tuomaantien leikkipuistojen säilyttämisestä ja parantamisesta
tulevaisuudessa. Kanniston puisto säilyy ennallaan. Sen status aluepuistona vain muuttuu, koska jatkossa
puisto on kiinteistön pihaa ja ensisijaisesti varhaiskasvatuksen käytössä päiväsaikaan. Tämän muutoksen
vuoksi se ei enää täytä aluepuistolle asetettuja kriteereitä.
Niinikankaan rakentamisalue perustuu yleiskaavaan. Viherkaavassa yleiskaavan aluerajausta on tarkennettu
siten, että Niinikankaan lehto tulisi säilymään tulevan asemakaavasuunnittelun yhteydessä. Yleiskaavassa
alueelle on mahdollistettu kerrostalorakentamista, joka on alueen pääkäyttötarkoitus. Kaavamerkintä
mahdollistaa myös vähäisemmän määrän pientalorakentamista alueelle kerrostalorakentamisen ohella.
Keinukalliolta Kuusijärvelle suuntautuva latu kulkee nykyistä kuntorataa pitkin. Voimalinja kulkee MT148
suunnalta, Keinukallion eteläpuolelta Keravan ja Sipoon rajalle ja siitä rajaa pitkin Sipooseen. Kuntorataa ja
latureittiä on mahdoton toteuttaa ilman voimalinjan alittamista ainakin yhdestä kohdasta. Kuntoradan
mahdollista siirtämistä Koukkusuon länsipuolelle tarkastellaan ehdotusvaiheessa kokonaishyötyjen ja haittojen perusteella.
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Palveluverkkotoimikunta
•

Palveluverkkotoimikunta
ei
pidä
uusien
toimintojen
esittämistä
viherkaavassa
tarkoituksenmukaisena. Viherkaava on pitkän aikavälin strateginen maankäytön suunnitelma. Mikäli
uudet toiminnot esitetään viherkaavassa, muodostuu riski, että kaavaa aletaan tulkitsemaan
lupauksiksi uusista investoinneista. Ongelman muodostaa myös se, että osa uusista toiminnoista on
jo investointiohjelmissa. Toisaalta osa uusista toiminnoista on taas pitkän aikavälin potentiaalia
kuvaavia, eikä niiden toteutuksesta ole takeita. Tämä muodostaa osallisille tulkintavaikeuksia, koska
he eivät ole tietoisia tästä taustasta. Palveluverkkotoimikunta esittääkin, että kaikki uudet toiminnot
on poistettava viherkaavasta.

Vastine
Viherkaavan ehdotusvaiheessa (uudet ja nykyiset) toiminnallisuuksia ei esitetä kaavakartoilla vaan ne
siirretään joko liitekartoiksi tai osaksi selostusta. Tällä estetään tulkintaongelmat jatkossa.
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Vantaan kaupunki
•

Vantaaseen rajoittuva alue Keravan eteläosassa on Keravan yleiskaavassa 2035 varattu
virkistysalueeksi V- 1. Viherkaavan luonnoksessa alue on merkitty metsäksi määräyksellä: ”Alueen
pääkäyttötarkoitus on maa- ja metsätalous. Aluetta hoidetaan sen sisältämien ympäristöarvojen
mukaisesti.” Erityisalueet, jotka on varattu puhtaan maa-aineksen vastaanottotoimintaan, jonka
jälkeen alue maisemoidaan, on esitetty samalla määräyksellä metsäksi. Tämä tarkoittanee
maisemoinnin jälkeistä käyttöä.

•

Seudullinen ekologinen runkoyhteys on Vantaan yleiskaavassa 2020 tarkennettu kulkemaan kaupunkien
rajalla olevaa viheraluetta pitkin siten, että se on osin Vantaan ja osin Keravan puolella. Viherkaavassa esitetty
nuoli olisi rajan kohdalla hyvä tarkentaa Vantaan yleiskaavassa 2020 esitettyyn kohtaan. Metsän
varaaminen ensisijaisesti metsätalouskäyttöön vaarantaa ekologisen yhteyden jatkuvuuden,
luontoarvoja ja metsän virkistyskäyttöarvoa. Vantaa esittää, että Vantaaseen rajautuva metsä
esitettäisiin Keravan yleiskaavan mukaisesti myös viherkaavassa virkistysalueena tai joiltain osin
esimerkiksi suojaviheralueena.

•

Vantaan yleiskaavassa 2020 ekologisille runkoyhteyksille on aina pyritty varaamaan niin leveä viheralue
maankäyttömerkintänä kuin kussakin paikassa on mahdollista. Keravan viherkaavaluonnoksen ekologisen
viheryhteyden määräyksessä todetaan, että viheryhteyden tavoiteleveys on minimissään 25 metriä. 25
metriä ekologisen yhteyden leveytenä on verrattuna yllä mainittuihin suositusleveyksiin liian kapea.
Vantaa esittää huolensa siitä, että ekologiset runkoyhteydet eivät jatku Keravalla riittävän leveinä.
Vantaan yleiskaavan mukaiset ohjeelliset ulkoilureitit Keravanjoen varrella, PohjoisNikinmäestä (Ahvenpoistosta) pohjoiseen ja Oljemarkin metsässä eivät suunnitelmassa jatku. Näiden reittien
jatkuvuus on seudullisen ulkoilureittiverkoston kannalta tärkeää. Reittien suunnittelussa olisi syytä
tehdä yhteistyötä. Saviontaipaleen viheralueketju sen sijaan jatkuu luontevasti Rekolanojan
laaksoa pitkin. Vantaan yleiskaavassa on esitetty myös ohjeellisten ratsastusreittien verkosto, jonka
jatkuvuutta kuntarajan yli olisi hyvä selvittää.

•

•

Vantaan yleiskaavaan 2020 on merkitty pääradan varteen pyöräliikenteen baana, joka on pitkämatkaisen
pyöräliikenteen nopea runkoyhteys. Keravan viherkaavassa reitti jatkuu seudullisena virkistysreittinä.
Radan varren reitti on kuitenkin luonteeltaan enemmän liikenneväylä kuin viheralueella kulkeva
ulkoilureitti. Reitin olisi syytä jatkua Vantaalta Keravalle ennemmin pyöräliikenteen runkoyhteytenä.

Vastine
Kercan eteläosissa sijaitsevat erityisalueet ovat yleiskaavan mukaan väliaikaisia (15 vuotta) ja toiminnan
päätyttyä alueet maisemoidaan. Viherkaava kuvaa tilannetta maisemoinnin jälkeen.
Ekologinen viheryhteys kulkee viherkaavassa pitkin Keravanjokea. Toinen ekologinen yhteys kulkee
Jokivarren puolella etelä-pohjoissuuntaisesti. Viherkaavan ehdotusvaiheessa tullaan tutkimaan
mahdollisuutta lisätä ekologiset viheryhteydet siten, että ne ovat yhteneväiset Vantaan yleiskaavan kanssa.
Ekologisten yhteyksien leveyttä tullaan tarkastelemaan vielä ehdotusvaiheessa uudelleen. Samalla
tarkastellaan myös tarve esittää runkoyhteydet kaavakartalla.
Viherkaavan ehdotusvaiheessa tullaan Vantaan kanssa yhdessä tarkistamaan virkistysreittien jatkuvuus yli
kuntarajojen.
Viherkaavan ehdotusvaiheessa tullaan pyöräilyn ja kävelyn virkistysreitit erottamaan toisistaan omilla
merkinnöillään.
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Sipoon kunta
•

Sipoon kunta toivoo, että viherkaavassa huomioitaisiin virkistys- /viheryhteystarve Keinukalliolta
itään/koilliseen Talma Skin ja siitä edelleen Pohjois-Sipoon suuntaan. Yhteys on osoitettu Talman
osayleiskaavassa pääviheryhteytenä ja ekologisena pääyhteytenä. Keinukallion ja Talma Skin
tykkilumiladut voisivat olla kytkettävissä tämän yhteyden kautta toisiinsa.

•

Keravan eteläosaan osoitettu lännestä itään suuntautuva ekologinen viheryhteystarve suuntautuu
Sipoon puolella tulevaisuudessa etelään laajentuvalle Bastukärrin työpaikka-alueelle. Ko.
viheryhteyttä ei ole osoitettu Uusimaa 2050 -kaavassa. Sipoon kunta esittääkin yhteyden
suuntaamista Sipoon puolella enemmän kohti kaakkoa ja Sipoonkorpea.

•

Haukkavuorelta avointen peltoalueiden yli kohti Talmankaarta osoitetun ohjeellisen uuden
seudullisen virkistysreitin liittymistä Talman osayleiskaavan ulkoilureitistöön kuntarajan tuntumassa
tulee tarkastella jatkosuunnittelun yhteydessä.

•

Sipoon kunta esittää, että em. yhteyksien toteuttamisedellytyksistä olisi tarpeen käydä kuntien välillä
tarkentavia neuvotteluja viherkaavan jatkosuunnittelun yhteydessä. Lisäksi Sipoon kunta toivoo, että
ekologisten viheryhteyksien ohjeellisuutta kuntien rajalla korostettaisiin myös

Vastine
Viheryhteyksiä tullaan vielä ehdotusvaiheessa tarkastelemaan uudestaan ja yhteensovittamaan niitä yhteen
Sipoon maankäytön kanssa. Keravan kaupunki tulee kutsumaan Sipoon edustajat yhteistyöpalaveriin, jossa
voidaan käsitellä virkistysyhteyksiä sekä jatkosuunnitteluun liittyviä kysymyksiä.
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Tekniikan lautakunta
•

Jatkossa on tarpeen kiinnittää huomiota uusien rakennettavien toiminnallisuuksien sisällön
määrittelyyn, jotta liikunta- ja viheralueiden käyttötarpeiden erityispiirteet ja kaupunkikohtainen
monimuotoisuus huomioidaan jatkosuunnittelussa.

•

Viherkaavassa osoitetut toiminnot luovat pitkän aikavälin suunnitelman eri viheralueiden
toiminnallisuuksien kehittämiseen. Suunnitelma toimii hyvänä pohjana investointien suunnittelulle
ja luo suuntaviivoja sille, mihin erilaisia toiminnallisuuksia olisi tarkoituksenmukaista sijoittaa
jatkosuunnittelun keinoin. Viherkaavan selostuksessa on selkeästi ilmaistava, että kyseessä ei ole
investointipäätös vaan kyse on pitkän aikavälin strategisesta suunnittelusta, joka luo pohjan
yksikohtaisemmalle vihersuunnittelulle.

Vastine
Viherkaavan ehdotusvaiheessa uusia toiminnallisuuksia ei tulla esittämään kaavaratkaisussa
tulkintaongelmien välttämiseksi. Liitekarttamateriaaleilla voidaan esittää kuitenkin nykyiset toiminnot, joita
Keravalla on.
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Uudenmaan liitto
Uudenmaan liitto ei anna lausuntoa Keravan Viherkaavan luonnoksesta.
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Vapaa-ajan ja hyvinvoinnin lautakunta
•

Viihtyisät ja hyvin suunnitellut viheralueet lisäävät asukkaiden hyvinvointia ja arvostusta omaa
asuinaluetta kohtaan. Tämä tukee kunta- laisten viihtymistä alueilla sekä lisää arkiliikunnan määrää.
Kaupunkistrategiassa mainittu monipuolinen harrastaminen mahdollistuu ympäristöissä, joissa
edistetään omaehtoista liikkumista ja harrastamista. Jo luonnossa oleskelulla on elvyttävä vaikutus ja
se lisää elinvoimaisuutta.

•

Taiteen ja kulttuurin osalta Keravan taidekokoelman mahdollinen käyttö voitaisiin huomioida
teemareitistöä suunniteltaessa. Teoksia voitaisiin sijoittaa yksitellen tai olemassa olevien
taideteosten ympärille.

Vastine
Vaikka teemareitistöjä ei otettaisi mukaan viherkaavatyöhön niin Viherpalvelut tulee vapaa- ajan ja
hyvinvoinnin palveluiden kanssa käymään vuoropuhelua mahdollisten reittien jatkosuunnittelusta.
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Keravan ympäristönsuojeluyhdistys
•

Kaavaluonnoksen kartoissa eri asioita on merkitty lähes samoilla väreillä ja niitten tarkastelu on sen takia
hankalaa. Tämä koskee erityisesti liito-oravalle sopivia metsiä. Ainakin Haukkavuorelta se näyttäisi
puuttuvan. Yhteenvetokartassa Nikkilän rata on sijoitettu kulkemaan Keravanjoen alitse?

•

Kaavaluonnoksessa sanotaan, että ekologisen viheryhteyden tavoiteleveys on minimissään 25 metriä.
Tämä ei riitä alkuunkaan vaan minimin pitäisi olla 50–100 metriä.

•

Viherkaavasuunnitelmaan on merkitty paljon kaikenlaisia uusia puistoja. Huomattavasti halvempaa
olisi rakentaa niitä vähemmän ja säästää vielä jäljellä olevia koskemattomia metsiä. Keskustan
ulkopuolella olevat metsät pitää nimetä metsiksi eikä puistoiksi.
Aurinkomäen puistoalueen laajentaminen kohti rautatieasemaa on kannatettava ajatus. Samalla on
kuitenkin pohdittava sitä, miten asemanseudulle suunniteltu merkittävä lisärakentaminen sopii
ympäristöönsä.
Haukkavuori on toistaiseksi ainoa Keravan luonnonsuojelualue. Alue on pieni kooltaan. Yhdistyksellä on
ollut toistuvasti keskustelua eri virkamiestahojen kanssa Senaatin omistamien jokeen rajoittuvien
maitten liittämisestä suojelualueeseen. Silloin luonnonsuojelualueen pohjoinen raja olisi
Keravanjoessa.
Yleiskaavassa koko Jänisvuoren alue on varattu asuinrakentamiseen. Viherkaavassakin ainoastaan tuo luoalue on merkitty jätettäväksi, mutta siitäkin tehtäisiin puisto. Yleiskaavaa valmisteltaessa on tehty aikanaan
suuri virhe koska alueen luonto- ja maisema- arvoja ei ole huomioitu riittävästi. Jos rakentaminen
toteutettaisiin nyt suunnitellussa laajuudessa, jää vanhan metsän alue aivan liian pieneksi,
rakentaminen aiheuttaisi siellä vesitalouden epätasapainon ja kuivumisen sekä kaikenlainen meteli
ja lisääntynyt liikkuminen karkottaisi harvinaiset eläimet.
Klondyken alueelle on kaavailtu 3 eri puistoa. Viherkaavakartassa on itäpuolelle nimetty Kumitehtaan
metsikkö ja toisessa paikassa puhutaan Helge Polonin puistosta. Tämä komea metsä pitää säilyttää
mahdollisimman luonnonmukaisena. Pohjoisempana on ns. Vuorelan puisto. Sen reunoja on
nakerrettu kovasti aivan viime aikoina. Toivottavasti puistosuunnitelma pitää eikä enempää metsää
kaadeta. Alue vaatii kovan siivouksen koska siellä on luultavasti entisen huvipuiston ajoilta tavaton
määrä törkyä, mm. satoja viinapulloja. Aivan uutena puistona suunnitellaan Nissinojan
kaakkoispuolelle Kumitehtaan puistoa
Keravan vanhan kaatopaikan eteläpuolella on säilynyt pieni yhtenäinen metsäkaistale vasten Vantaan
rajaa. Siinä on korpikosteikko, jylhää kuusikkoa ja kallio käkkärämäntyineen. Se liittyy olennaisesti
Vantaan Leppäkorven laajaan ja kohtalaisesti säilyneeseen lehtometsäalueeseen. Koko jäljellä
olevasta alueesta pitäisi kiireellisellä aikataululla muodostaa luonnonsuojelualue. Se ei tuottane
ongelmia koska kysymyksessä on kaupungin omistama metsä. Sinne voisi sitten tehdä luontopolun ja
rakentaa kulkuyhteyden Keravan puolelta. Nykyään sinne pääsee vain Vantaan Leppäkorven kautta,
kulku Keravalta on aidoin estetty.
Keravan lounaiskulmassa on Matkoissuo. Pääosa suosta sijaitsee Tuusulan puolella muodostaen
Matkoissuon-Harminkallion luonnonsuojelualueen. Keravan puolella oleva suon osa on luonnoltaan
vaatimattomampi ja melko puustoinen rajoittuen omakotitaloalueeseen. Siellä on kuitenkin
luontoselvityksissä todettu arvokasta suokasvillisuutta. Kaupungin pitäisi suojella omistamansa maa,
jolloin muodostuisi naapurikunnan kanssa yhteinen luonnonsuojelualue.

•

•

•

•

•

•
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Vastine:
Liito-oravalle soveltuvat metsäalueet on merkitty kartalle violetilla värillä. Ainoa laajempi liito-oravalle
soveltuva alue sijoittuu Pihkaniityn metsäalueen ja radan väliselle alueelle. Nämä karttamerkinnät perustuvat
tehtyihin selvityksiin. Tehdyn luontoselvityksen (2014) yhteydessä Haukkavuoren alueelta ei ole tehty
havaintoja liito-oravasta. Liito-oravien reviirit voivat kuitenkin olla laajoja ja on mahdollista, että liito-oravaa
esiintyy myös Haukkavuorella.
Viherkaavan ehdotusvaiheessa tutkitaan mahdollisuutta vielä tarkentaa ekologisen yhteyden minimileveyttä.
Tietyissä paikoissa, jossa kaupunkirakenne on tiivis, voi olla haastavaa päästä 50-100 metrin leveyteen.
Viherkaavassa on pyritty osoittamaan uusia viheralueita niille muutosalueille (keskusta-alue ja muuttuvat
teollisuusalueet), joissa on nykyisellään vähän viherarvoja. Uusilla puistoilla on merkitystä paitsi
ekosysteemipalveluiden kannalta myös alueiden viihtyisyyden kannalta. Näitä uusia puistoja on Keskustassa,
Länsi-Jaakkolassa, nykyisellä Tukon alueella ja tulevalla asuntomessualueella. Kaavan ehdotusvaiheessa
kaavamerkinnäksi lisätään ”säilyvä metsäalue” -merkintä (Pihkaniitty, Kaskela, Niinikangas, Sorsakorpi ym.).
Viherkaavan laatimisen perusperiaatteena on, että nykyiset metsäalueet pyritään säilyttämään
mahdollisimman luonnonmukaisina alueina. Nykyiset ja uudet toiminnot sijaitsevat rakennettuihin puistoihin
(aluepuistot, korttelileikkipuistot ja urheilupuistot) sekä kuntopolkujen varsille.
Viherkaava ei ota kantaa uuteen rakentamiseen. Asemanseutua ja Aurinkomäen laajentamista tullaan
tarkistelemaan kokonaisuutena Keskustan aluekehityskuvan yhteydessä.
Keravan kaupunki käy jatkuvasti keskusteluja Senaatti-kiinteistöjen kanssa maa-alueiden ostosta myös
esitettyjen kiinteistöjen osalta.
Viherkaava perustuu yleiskaavan ratkaisuihin, eikä viherkaavalla voida muuttaa oikeusvaikutteisen
yleiskaavan ratkaisuja. Esimerkiksi Koukkukallion lähistölle sijoittuvat työpaikka-alueet ovat yleiskaavan
mukaisia, eikä niitä käsitellä erikseen viherkaavan yhteydessä. Jänisvuoren luontoalueella on merkittävä arvo
Kaskelan alueelle ja sen erityispiirteet pyritään säilyttämään. Viherkaavan ehdotusvaiheessa
kaavamerkintöjä muutetaan siten, että säilytettävät metsäalueet merkitään omalla merkinnällään. Näin
myös toimitaan Jänisvuoren alueella.
Viheryhteydet tarkastellaan vielä uudestaan yhteistyössä Sipoon kunnan kanssa kaavan ehdotusvaiheessa.
Klondyken alueella on vain yksi puisto Helge Polonin puisto. Alueella on myös inventoitu luontokohde:
Kumitehtaan metsikkö, joka on huomioitava alueen jatkosuunnittelussa.
Vastaan Vantaan rajaa on pieni luontokohde. Yleiskaavassa alue on osoitettu maa-ainesten säilytyspaikaksi
15 vuodeksi, jonka jälkeen alue maisemoidaan. Maa-aineisten varastointi ei vahingoita luo-kohdetta.
Toistaiseksi aluetta ei voida muodostaa suojelualuetta. Asiaan voidaan palata, kun alueen toimiminen
erityisalueena on lakannut.
Viherkaavan ehdotusvaiheessa voidaan tutkia Matkoissuon
luonnonsuojelulain mukaiseksi luonnonsuojelualueeksi.
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alueen

perustaminen

viralliseksi

MIELIPITEET
Mielipide 1
Kaupungin sivuilla pyydetään kommentteja viherkaavaehdotukseen. Tässä kommenttini, jotka esitän
keravalaisena äitinä ja veronmaksajana.
1) Nykyisiä metsäalueita lähellä asutusta EI SAA ENÄÄ YHTÄÄN VÄHENTÄÄ. Esimerkiksi Yli-Keravan tien
pohjoispuolen Pihkaniityn kohta pitää jättää pois (merkattu viherkaavaan alueena, jossa yleiskaavan
mukaiseksi rakentamisalueeki, jolla ekologisia arvoja)
2) Keinukallion metsiä EI TULE ENÄÄ YHTÄÄN VÄHENTÄÄ JA KIVENLOUHIMO ESTÄÄ. Nyt kartassa isot osat
Vanhan Lahdentien varrella merkattu liilalla. NÄMÄ METSÄLLE.
3) Enjalan tallin ympäristöön Kaskelassa ei tule kaavoittaa mitään, mikä estää hevosten laiduntamisen ja
maastoratsastamisen. Pellot ovat nykyisellään kauniit ja osa kulttuurimaisemaa.
Vastine
Viherkaavan tavoitteena on turvata hyvät ja laadukkaat viheralueet. Viherkaavan suunnitteluperiaatteena on
ollut eritysesti nykyisten metsäalueiden säästäminen mahdollisimman luonnonmukaisina. Viherkaavaan on
merkitty Keravan yleiskaavan 2035 uudet ja olennaisesti muuttuvat alueet rakentamisalueina. Monilla
yleiskaavan mukaisilla muutosalueilla, jotka eivät ole ennestään rakennettuja, on ekologisia arvoja. Erityisesti
jos alueet ovat nykytilassa metsäisiä. Oikeusvaikutukseton viherkaava ei muuta yleiskaavan oikeusvaikutusta,
mutta viherkaavalla on pyritty osoittamaan ne alueet, jotka rakentamisalueiden sisällä tulee säästää
metsäisinä. Näin on toimittu esimerkiksi Pihkaniityssä. Yleiskaavassa myös Jokivarren työpaikka-alueet ovat
osoitettu uusiksi ja muuttuviksi alueiksi, ja tämän vuoksi nämä alueet on myös viherkaavaan merkitty
rakentamisalueiksi. Kaskelan alue on myös yleiskaavan mukaista muutosaluetta, minkä vuoksi myös Kaskela
on merkitty viherkaavaan rakentamisalueeksi.
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Mielipide 2
•

Viherkaavan tavoitteena on turvata hiljaisempien alueiden säilyminen:
kaavaluonnoksessa ei ole riittävästi otettu nimenomaan tämän tavoitteen toteutukseen kantaa.

•

Osa kaupungin pinta-alasta on varattava luonnonvaraisille metsille ja niityille. Kaikkea kaupungin
pinta-alaa ei tule varata rakentamiselle tai rakennetuille puistoille tmv. Myös pellot ovat tärkeä osa
ekosysteemiä ja kaupunkiympäristöä. Ympäristön monipuolisuudella säilytetään niin luonnon
eläimistön ja kasviston monimuotoisuus kuin myös asukkaille mahdollisuus virkistäytyä luonnossa.
Merkittävien luontokohteiden (esim. Haukkavuoren alue) suojaaminen rakentamiselta riittävän
laajoilla suoja-alueilla, mielellään suosituksia laajemmalla suoja-alueella.
Myös viheryhteyksien ja ekologisten yhteyksien toteutumiseen on kiinnitettävä erityistä huomiota
koko kaupungin alueella.

•
•

Vastine
On totta, että hiljaisempien alueiden säilymiseen ei ole luonnosvaiheessa kiinnitetty riittävästi huomiota.
Kaavan ehdotusvaiheessa tullaan vielä tutkimaan, mitä keinoja viherkaavalla on suojata alueita meluhaitoilta.
Viherkaavan suunnitteluperiaatteena on ollut, että metsät ja luontoalueet säilytetään mahdollisimman
luonnonmukaisina. Myös peltoalueille on viherkaavassa kohdistettu oma merkintänsä, jotta ne säilyisivät
myös tulevaisuudessa. Viherkaavan ehdotusvaiheessa tullaan merkintätapaa muuttamaa siten, että
säilytettävät metsät merkitään omalla merkinnällään. Tätä merkintää tullaan käyttämään Kaskelassa,
Niinikankaalla, Sorsakorvessa, Pihkaniityssä ja mahdollisesti myös muilla alueilla, joilla osoitetaan
rakentamisalueilta säästettäviä metsäalueita. Nyt luonnoksessa oli käytetty merkintää uusi puisto, joka loi
käsityksen siitä, että metsä kaadettaisiin ja tilalle rakennettaisiin uusi puisto, joka ei ole ollut kaavoittajan
tarkoitus vaan nimenomaan metsän säästäminen.
Viheryhteydet tullaan vielä tarkastelemaan uudestaan kaavan ehdotusvaiheessa. Haukkavuoren osalta
viherkaavan ratkaisut perustuvat yleiskaavaan. Ehdotusvaiheessa voidaan kuitenkin tutkia
suunnittelusuositusten antamista.
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Mielipide 3
•
•

Keravan vähäinen metsäluonto täytyy säilyttää, jos kaupunki aikoo mainostaa itseään vihreänä
asuinpaikkana. Muuten kaupungin maine on naurunalainen.
Siksi pyydän, että Pihkaniityn alue säästetään sellaisenaan eikä vuolla siivuja lisärakentamiselle.

Vastine
Viherkaavaan on merkitty Keravan yleiskaavan 2035 uudet ja olennaisesti muuttuvat alueet
rakentamisalueina. Yksi näistä muutosalueista on Pihkaniityn alue. Oikeusvaikutuksettomalla viherkaavalla
ei voida muuttaa oikeusvaikutteisen yleiskaavan ratkaisuja. Viherkaavan yhteydessä on pyritty rajaamaan
suunnittelualuetta siten, että virkistyksen kannalta tärkeimmät osat säästyisivät.
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Mielipide 4
•

•

•

Olen asunut vuodesta 1988 Sompion puiston vieressä. Puistoa ollaan nyt muuttamassa
luonnonpuistosta aluepuistoksi.
Itse toivoisin, että puistoa voitaisiin kehittää enemmän
lapsiperheille ja aikuisväestön luonnonpuistona. Lasten keinualue on ollut vuosikausia surkeassa
kunnossa. Kesäaikana suurta viheriötä voitaisiin käyttää aikuisten piknikpaikkana ja voimistelijoiden
yhteisenä ulkovoimistelupaikkana, kuten se on nytkin toiminut.
Koirapuiston edustalla oleva viheralue on mielestämi parempi paikka skeittaajille. Tämä alue on
ammattikoulun takana ja ei siten aiheuta niin paljon melua asukkaille. Myöskin paikalle päästään
Saviolta tulevaa siltaa pitkin tai ammattikoulun toiselta puolelta. Auotojakin saataisiin sinne parkkiin.
Sompion puisto on näin korona-aikana ja muutenkin ollut vanhemman väen ulkoilupuisto. Sen
merkitys tulee kasvamaan kun tuon Viertolan viereen rakennettava vanhusten talo valmistuu.

Vastine
Viherkaavan tavoitteena on määritellä Keravan viheralueet yleisellä tasolla. Tavoitteena on taata
tasavertaiset viherpalvelut kaikilla alueilla. Viherkaavassa on merkitty nykyisiä toimintoja sekä otettu kantaa
aluepuistojen ja korttelileikkipuistojen sijainteihin ja riittävyyteen kasvavassa kaupunkirakenteessa.
Aluepuistot tarjoavat asukkaille monipuolisempia puistopalveluita korttelileikkipuistoihin verrattuna.
Esimerkiksi aluepuistossa voi olla kattavampi leikkipuisto sekä muita puistotoimintoja, kuten kuntoilupaikka.
Viherkaavassa ei oteta kantaa puistojen tarkempaan suunnitteluun välineistöjen ja toimintojen osalta, vaan
tarkempia suunnitelmia tehdään puistokohtaisesti jatkosuunnittelun yhteydessä.
Mielipide on lähetetty Kaupunkitekniikan toimialalle.
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Mielipide 5
•

•

•

•

I would like to provide feedback on the Viherkaava (Green Master Plan) that is shown on the Kerava
website, specifically the new park (uusipuisto) and building area in Pikhaniitty: The building area is
on top of the trail. In my eyes, this is one of the worst things a city can do in terms of urban planning.
Residents old and new visit that trail daily, and now it will largely be removed. I hope you understand
that a person's connection with nature is deeply personal, and this decision would be causing
emotional pain to many residents.
I also understand that Kerava needs room to grow, however the building area (being around 9
hectares total) is small that the space can be diverted elsewhere in the city. Kerava's goal is to ensure
each resident has access to nature within 300 meters from their living space, that's a nice gesture however I would say that the smaller forest parks in my neighborhood (Kurkela) are not that nice to
visit given their size, proximity to large buildings and condition (for example, wear and tear causing
by walking on the forest floor).
It would be far better to infill the suburbs of new housing where needed, and keep larger nature
areas undisturbed. This allows residents to not only visit green areas which are in good condition,
but relief from city disturbances that are present in small forests or parks. It also allows people to be
immersed in nature, due to it's size and distance from buildings.
In addition, nature should be respected for the it's own value - not just for what it gives people. If a
forest is doing well as it is, moss growing in places, older trees with animals (like squirrels) then it is
against the conscience to destroy it without good reason. Kerava does not have a good reason, like I
said: the building area is small enough that it can be moved elsewhere in the suburbs.

Vastine
One aim of Viherkaava is to protect and create green connections and green areas in an ecological and
recreational sense. The forest and the green connection in Pihkaniitty are very important and the purpose in
Viherkaava craft is to protect that connection. In Viherkaava proposal it is needed to change “new park” mark
here to “preserved forest”, so that it is more understandable.
The City master plan (Yleiskaava) allows to implement new housing area at Pihkaniitty and that is not possible
to change in Viherkaava. In Viherkaava there is only chance to present and purpose a part of forest which is
needed to protect.
Viherkaavan tavoite on suojella ja luoda ekologisia ja virkistyskäytöllisiä viheryhteyksiä ja viheralueita.
Pihkaniityn metsä ja sen viheryhteydet ovat erittäin tärkeitä ja Viherkaavaluonnoksen tarkoitus on suojella
näitä yhteyksiä. Viherkaavan ehdotusvaiheessa “uusi puisto” merkintä Pihkaniityssä tullaan muuttamaan
“säilyvä metsä” merkinnäksi, jotta saadaan Viherkaavasta ymmärrettävämpi.
Yleiskaava mahdollistaa uuden asuinalueen rakentamisen Pihkaniittyyn ja sitä ei ole mahdollisuutta kumota
Viherkaavalla. Viherkaavassa voidaan ainoastaan esittää ja ehdottaa metsäaluetta, joka olisi tärkeää suojella
rakentamiselta.
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Mielipide 6
Tässä muutamia kehittämisehdotuksia lausunnolla olevaan Keravan viherkaavaluonnokseen
1) Suojaviheraluetta eteläisellä Keravalla välillä Pajukatu-Pihlajakatu-Tuomikatu tulisi vahvistaa nykyisestä.
Nykyinen suojaviheralue ei vähennä melua alueella juurikaan. Melua tälle alueelle tulee Saviontiestä,
pääradasta ja lisämelua tuo välillä myös lentoliikenne. Nykyinen suojaus ei ole riittävää, ja etenkin nyt kun
alueella ollaan kunnostamassa teiden kunnallistekniikkaa sekä kiertoympyrää Kannistonkadun-Saviontien
risteykseen, melun määrä on hurja. Myös pikkumetsän kaataminen radan vierestä, on lisännyt meluisuutta
entisestään. Toivottavasti teillä siellä kaupungilla on suunnitelma alueen melun vähentämiseksi!
2) Kannistosta Keravantien alitse Sompion urheilupuistoon menevän kävelyreitin parantaminen - Kanniston
puolelta pääsee jo nyt Keravantien alitse menevän kapean alikulkuputken kautta Sompion urheilupuistoon.
Harmillisesti sateisella kelillä Kanniston puolen polut ovat varsinkin entisellä peltoalueella kovin mutaisia ja
liejuisia. Olisi todella mukavaa, jos kaupunki voisi etenkin pelto-osuuten polkuja parantaa, jolloin Kannistosta
tulisi mukava lisä Sompion ulkoilupuiston kylkeen.
Vastine
Viherkaavassa on esitetty suojaviheralue Saviontien varrelle välillä Pajukatu- Tuomikatu. Suojaviheralueen
mahdollinen vahvistaminen on jatkosuunnittelun asia.
Viherkaavan ehdotusvaiheessa tutkitaan Kanniston alueen puistoreitit tarkemmin. Polkujen kunnostus on
tosin jatkosuunnittelun asia.
Mielipide on lähetetty Kaupunkitekniikan toimialalle.
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Mielipide 7
Pyytäisin kiinnittämään viherkaavassa erityishuomiota Kaskelan kumpuilevien peltoaukeiden (alue
osoitettuna liitteen kuvassa sekä pari kuvaa alueesta etelästä päin kuvattuna) ja niillä olevien
metsäsaarekkeiden säilyttämiseen luonnontilaisina. Tämä alue muodostaa yhden kokonaisuuden, joka tulee
jättää luonnontilaiseksi pelloksi/niityksi myös jatkossa.
Vastine
Viherkaavassa Kaskelan peltoalueet ovat osittain merkitty alueeksi, jolla on maisemallisia arvoja. Kaskela on
Keravan yleiskaavassa merkitty uudeksi ja olennaisesti muuttuvaksi alueeksi. Viherkaava mukailee
rakentamisen osalta yleiskaavan ratkaisuja. Jatkosuunnittelun tavoitteena onkin yhteensovittaa hieno
maisemakokonaisuus yhteen uuden rakentamisen kanssa.
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TUUDno

Keravan kaupunki
Kaavoitus

Viite: lausuntopyyntönne
KERAVAN VIHERKAAVA, LAUSUNTO
Ympäristökeskus pitää erittäin hyvänä viherkaavassa esitettyä tapaa käsitellä ja täydentää viherverkostoa, joka linkittyy Keravan jokeen ja naapurikuntiin. Myös sen
kattavauutta kaupungin sisällä on pyritty parantamaan mm. uusilla puistoilla aiemmin rakennetuille alueille. Näillä toimenpiteillä on suuri positiivinen merkitys myös
kaupungin tulevalle kehitykselle, jos nyt oikeusvaikutuksettoman kaavan ideat toteutuvat asemakaavoituksessa ja otetaan huomioon myös yleispiirteisemmässä jatkosuunnittelussa.
Kaavakartalla on esitetty kattavasti tiedossa olevat Keravan arvokkaat luontokohteet, luonnonmuistomerkit ja huomionarvoisten eliölajien esiintyminen. Myös kaavaselostuksessa olisi hyvä näkyä kaikki alueen luontotieto, joten selostusta ehdotetaan täydennettäväksi taulukolla kaikista kartalla esitetyistä luontokohteista ja kohteiden suojelun perusteet.
Lepakoiden siirtymäreittejä ja II luokan tärkeitä ruokailu- ja siirtymäreittejä koskevissa kaavamääräyksissä tulee huomioida, että EUROBATS-sopimuksen mukaan tärkeät ruokailu- tai siirtymäreitit tulee ottaa huomioon alueiden jatkosuunnittelussa.
Arvokkaita luontokohteita koskevissa kaavamääräyksissä ei tulisi tarpeettomasti korostaa, että huomionarvoiset lajit tai lepakkoalueet eivät ole vahvasti suojeltuja. Ne
tulee kuitenkin lähtökohtaisesti ottaa huomioon ja pyrkiä säilyttämään. Jos suojelun
tasoa halutaan tarkemmin avata, niin tämän voisi tehdä selostuksessa.
Viherkaavassa esitetään uutta luontopolkua Myllypuron meanderilaaksoon. Myllypuroa ympäröivä metsäalue on hyvin pieni eikä kohde herkkänä lehtoalueena kestä
kulutusta. Polkuverkoston osalta onkin syytä vielä harkita sen sijoittumista ja ainakin
selvittä voidaanko se ja miten toteuttaa ilman, että kulutus vaarantaa kohteen luontoarvot. Nykyisellään laakso on hyvin vaikeakulkuinen ja siten luontaisesti kulutuksen ulottumattomissa.
Kaavaratkaisua olisi hyvä täydentää pinta- ja pohjavesiä koskevalla yleispiirteisellä
tarkastelulla. Keravanjoen lisäksi myös muut luonnon monimuotoisuuden kannalta
tärkeät virtavedet olisi hyvä näkyä osana viheralueverkostoa. Lisäksi tarkastelussa
olisi syytä huomioida virtavesien luonto- ja kalastoarvot. Teemakartalla ympäristökeskus ehdottaa esitettäväksi esimerkiksi pohjavesialueet, Keravan hulevesiselvityksessä määritellyt päävaluma-alueet ja niiden pääuomat, mahdolliset hulevesien hallintaan tarvittavat varaukset sekä potentiaaliset vaelluskalojen lisääntymisalueet.
Postiosoite: Keski-Uudenmaan ympäristökeskus, PL 60, 04301 Tuusula;
Käyntiosoite: Hyrylänkatu 8 C, Tuusula; Puhelin: (09) 87181;
Sähköposti: yaktoimisto@tuusula.fi; www.keskiuudenmaanymparistokeskus.fi
Järvenpää, Kerava, Mäntsälä, Nurmijärvi, Tuusula
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Vaelluskalojen lisääntymisalueita koskeva paikkatietoaineisto on saatavissa ympäristökeskuksesta.

KESKI-UUDENMAAN YMPÄRISTÖKESKUS
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Lausunto Viherkaavan luonnoksesta, Kerava, VK2

Keravan kaupunki on pyytänyt Uudenmaan ELY-keskuksen lausuntoa
Viherkaavan luonnoksesta. ELY-keskus on saanut lisäaikaa lausunnon
antamiseen 12.2.2021 asti.
On hienoa, että Keravalla laaditaan kaavoituksen tueksi
kokonaisvaltaista näkemystä kaupungin viherrakenteesta ja sen
kehittämisestä. Viherkaavassa on tunnistettu myös ristiriitoja ja
kehittämistarpeita suhteessa rakentamiseen ja pyritty esittämään niille
ratkaisuja – esimerkiksi merkinnät Yleiskaavan mukainen
rakentamisalue, jolla on ekologisia arvoja ja Rakennusalue, jossa
vihreän osuutta on lisättävä.
Yleiskaavaan (Keravan yleiskaava 2035 / YK6) nähden Viherkaavassa
on joitakin pieniä ristiriitaisuuksia, jotka tulisi tarkistaa. Esimerkiksi
yleiskaavassa Pohjois-Kytömaalle Lahdenväylän varteen Tuusulan
rajalle on merkitty TP-3-alue, Viherkaavassa alue on esitetty
suojaviheralueena. Muut yleiskaavan TP-3 alueet on Viherkaavassa
esitetty joko valkoisina tai siniharmaana merkintänä Yleiskaavan
mukainen rakentamisalue, jolla on ekologisia arvoja.
Yleiskaavassa on annettu määräys Keravanjoen ranta-alueen
suojakaistasta. Suojakaistasta ei ole kuitenkaan mainintoja
Viherkaavassa. ELY-keskus katsoo, että suojakaista olisi luontevaa
mainita ja esittää myös Viherkaavassa, kun kuitenkin muista
suojaviheralueista on mainittu määräyksissä.
Maankäytön suunnittelussa sanalla kaava on vahva mielleyhteys
nimenomaan maankäyttö- ja rakennuslain mukaiseen kaavaan, mitä
Viherkaava ei kuitenkaan ole. ELY-keskus pitää ongelmallisena
maankäyttö- ja rakennuslain mukaisen kaavaprosessin osittaista
soveltamista Viherkaavan laadinnassa. Jos tarkoituksena on laatia
osayleiskaava, jolla on MRL 42 §:n mukainen ohjausvaikutus muuhun
suunnitteluun, täytyy kaavan täyttää niin yleiskaavan sisältövaatimukset
UUDENMAAN ELINKEINO-, LIIKENNE- JA YMPÄRISTÖKESKUS
Puhelin 0295 021 000
http://www.ely-keskus.fi/uusimaa

PL 36
00521 HELSINKI

UUDELY/411/2021
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kuin kaikki muukin, mitä laissa säädetään kaavan laatimisesta. Jos taas
kyseessä on kaavan tapaiseksi laadittu kokonaisvaltainen
viherrakennesuunnitelma, tämä tulee tuoda esiin selkeästi kaikissa
aineistoissa. Selostuksesta ja kartoista tulee yksiselitteisesti käydä ilmi,
että kyseessä ei ole MRL:n mukainen kaava.

Tämä asiakirja on sähköisesti hyväksytty viraston sähköisessä
asianhallintajärjestelmässä. Asian on esitellyt ylitarkastaja Annukka
Engström ja ratkaissut ylitarkastaja Reetta Suni.

TIEDOKSI

UUDELY: Erika Heikkinen, Juha Lumme, Olli Jaakonaho

Tämä asiakirja UUDELY/411/2021 on hyväksytty sähköisesti / Detta dokument UUDELY/411/2021 har
godkänts elektroniskt
Esittelijä Engström Annukka 12.02.2021 12:31
Ratkaisija Suni Reetta 12.02.2021 12:54

28.1.2021

1

Järvenpään kaupungin lausunto Keravan viherkaavan
luonnoksesta

Keravan kaupunki on pyytänyt Järvenpään kaupungilta lausuntoa Viherkaavan luonnoksesta.
Asia on tullut tiedoksi Järvenpään kaupunginhallitukselle 21.12.2020 (§ 410). Lausunnon
antaa Järvenpään kaupungin hallintosäännön ja kaupunkikehityksen viranhaltijoiden
päätösvallan mukaisesti yleiskaavapäällikkö.
Järvenpään kaupunki kiittää mahdollisuudestaan lausua asiassa. Viherkaavan luonnos
perustuu monipuolisiin selvityksiin ja kartat yhdessä selostuksen kanssa antavat hyvän
kokonaiskuvan suunnitteluratkaisusta.
Järvenpään kaupunki haluaa kiinnittää huomiota Keravan pohjoisosiin osoitettuihin
seudullisiin virkistysreitteihin. Kytömaantielle osoitettua pääradan itäpuolella olevaa
yhteyttä tulisi ensisijaisesti kehittää pyöräliikenteen seudullisena pääreittinä. Sen
suunnittelua tulisi pyrkiä edistämään Pasila–Riihimäki-rataosan lisäraiteen 2. vaiheen
tarkemman suunnittelun yhteydessä. Radan vieressä kulkevan reitin virkistyksellinen anti
jäänee Keravalta pohjoiseen kuljettaessa ulkoilijalle vähäiseksi. Pääradan länsipuoliset
seudulliset virkistysreitit ovat toteutuskelpoisempia nimenomaan virkistyksen näkökulmasta.
Järvenpään kaupunki kannattaa lämpimästi tulevalta asuntomessualueelta yhteyksien
jatkamista pohjoiseen Järvenpään ja Ainolan suuntaan.
Järvenpää haluaa jatkaa hyvää yhteistyötä Keravan kaupungin kanssa sekä viherkaavan
teemojen että muun maankäytön suunnittelun osalta.

Lisätietoja
Hannele Selin
yleiskaavapäällikkö
etunimi.sukunimi@jarvenpaa.fi, 040 315 2432

Järvenpään kaupunki • Kaupunkikehitys • PL 41, 04401 Järvenpää • Vaihde (09) 27 191 • www.jarvenpaa.fi
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Kasvatus- ja opetuslautakunnan lausunto viherkaavaluonnoksesta

KER/66/10.02.03/2021
Kasvatus- ja opetuslautakunta 27.1.2021 § 5
Kasvatus- ja opetuslautakunta 27.1.2021 § 5
Kaupunkikehitysjaosto pyytää lausuntoa viherkaavaluonnoksesta 18.11.2020/61 §.
Keravan kaupunki käynnisti uuden kaupunkistrategian toimenpideohjelman
mukaisen viherkaavan valmistelun tammikuussa 2019. Viherkaavaluonnos on nyt
hyväksymisvaiheessa. Kaupunginhallitus on 29.1.2019/30 § hyväksynyt
viherkaavalle annetut tavoitteet. Tiivistetysti viherkaavan tavoitteet on jaettu
kolmeen osa-alueeseen. Viherkaavan tavoitteena on:
1. luoda koko kaupungin laajuinen viheralueanalyysi ja tunnistaa viheralueiden
luonne ja arvo,
2. tarkentaa Keravan yleiskaavassa osoitettua viheralueverkostoa sekä tutkia
kaikki Keravan viheralueet ja puistot sekä tarkastella niiden välisien
yhteyksien toteutuminen ja
3. tunnistaa yleiskaavan pohjalta tulevaisuuden viheraluepotentiaali ja -tarve.
Viherkaavaa valmisteltiin yhdessä kaupunkilaisten kanssa. Kaavan aloitusvaiheessa
keväällä 2019 järjestettiin kohdennettu kysely opettajille ja varhaiskasvattajille
opetuksessa ja varhaiskasvatuksessa käytettävistä tärkeistä viheralueista.
Kyselyaineistoa täydennettiin työpajatyöskentelyllä, jossa kaikkien Keravan
koulujen oppilaskuntien edustajat pääsivät vaikuttamaan viheralueiden
suunnitteluun ja kehittämiseen. Lisäksi tammikuussa 2020 järjestettiin kaikille
keravalaisille avoin asukastyöpaja viherkaavan lähtökohdista ja keväällä 2020
kaupunginosailtoja.
Viherkaava-aineisto muodostuu kaavakartoista ja niihin liittyvistä määräyksistä
sekä kaavaselostuksesta. Kaavakarttakokonaisuus muodostuu yhteenvetokartasta
sekä kolmesta teemakartasta: luonto ja ekologiset arvot -teemakartta,
virkistystoiminnot ja reitit -teemakartta ja rakentaminen ja maisema -teemakartta.
Viherkaavassa on osoitettu nykyiset ja uudet puistoihin ja viheralueisiin liittyvät
toiminnallisuudet. Puistotoimintojen lisäksi viherkaavassa on myös osoitettu
urheiluun ja liikkumiseen liittyvät nykyiset toiminnot sekä uudet rakennettavat
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ESITYSLISTA

toiminnot. Viherkaavassa on erikseen esitetty myös talvitoiminnot.
Keravan kaupungin hallintosäännön (1.1.2020) 24 § kohdan 9 mukaisesti kasvatus
ja opetuslautakunta antaa lausunnot ja selitykset toimialaansa kuuluvissa asioissa,
ellei lausunnon antaminen kuulu kaupunginhallituksen toimivaltaan.
Valmistelijat

perusopetusjohtaja Terhi Nissinen
varhaiskasvatusjohtaja Hannele Koskinen
kasvatuksen ja opetuksen asiantuntija Kati Airisniemi
kasvatuksen ja opetuksen asiantuntija Hanna Sulonen

Toimivallan peruste

Keravan kaupungin hallintosäännön § 25, kohdan 9 mukaan lautakunnan yleisenä
tehtävänä on antaa lausunnot ja selitykset toimialaansa kuuluvissa asioissa, ellei
lausunnon antaminen kuuluu kaupunginhallituksen toimivaltaan.

Päätösehdotus

Lautakunta päättää antaa viherkaavaluonnoksesta lausunnon ja ehdottaa
kaupunkikehitysjaostolle, että lausunnossa esitetyt ehdotukset otetaan huomioon
viherkaavaluonnoksessa.
Kasvatus- ja opetuslautakunta antaa seuraavan lausunnon
viherkaavaluonnoksesta:
Kasvatus- ja opetuslautakunta toteaa, että viherkaavaluonnos on laadittu
osallistamalla kattavasti eri ikäisiä kaupunkilaisia. Päiväkotien ja koulujen
henkilöstö sekä lapset ja oppilaat huomioitiin osallistamisvaiheessa erityisen
hyvin. Viherkaavaluonnos sekä teemakartat ovat selkeitä ja niiden sisältö on
helposti hahmotettavissa. Suunnittelussa on tuotu hyvin esiin Keravan eri alueiden
ominaispiirteet ja löydetty toimenpiteitä vaativat kehittämiskohteet.
Viherkaavan valmisteluvaiheessa oppilaskuntien hallitusten edustajille 6.11.2019
järjestetyssä työpajassa lapset ja nuoret korostivat Keravan säilyttämistä
mahdollisimman vihreänä. Puistot koettiin tärkeinä ja niiden kehittämisen lisäksi
toivottiin, että Keravalla säilytetään myös rakentamattomia metsäalueita. Samat
asiat nousivat esiin päiväkotien ja koulujen henkilöstölle tehdyn kyselyn
vastauksista. Viherkaavaluonnoksessa em. asiat on huomioitu kiitettävästi
vähintään yhtenä säilytettävänä luonnontilaisena metsäalueena jokaisella Keravan
alueella sekä viherkatujen ja -kävelykatujen rakentamisena.
Viherkattoja rakennetaan nykyisin eri puolilla maailmaa hallitsemaan ja
vähentämään kaupungistumisen ja ilmastonmuutoksen aiheuttamia
ympäristöhaittoja, sitomaan ilmansaasteita ja säätelemään päiväkoti- ja
koulurakennusten lämpötilaa sekä toimimaan oppimisympäristönä. Kasvatus- ja
opetuslautakunta esittää viherkattojen lisäämistä viherkaavaluonnokseen osana
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Keravan viheralueverkostoa sekä kasvatuksen ja opetuksen
palveluverkkosuunnittelua. Lisäksi kirsikkapuita, joista Kerava tunnetaan,
toivotaan lisättävän lisää koulujen ja päiväkotien pihoihin ja läheisyyteen.
Viherkaavaluonnoksessa on erityisen hyvin suunniteltu Keravan eri alueiden
puistojen teemat. Oppilaskuntien työpajassa oppilaat kokivat, että suuri osa
leikkipuistoista on suunniteltu pienille lapsille eivätkä koululaiset innostu
käyttämään puistojen pienikokoisia leikki- ja kiipeilytelineitä. Lapset ja nuoret
toivoivat puistoihin monipuolisuutta, esimerkiksi keppihevosratoja, isoja
kiipeilytelineitä, maatrampoliineja, kuntoilulaitteita, koripallo- ja jalkapallokenttiä
sekä skeittaus- ja skuuttausratoja. Viherkaavaluonnoksessa onkin mainittu
puistojen kehittäminen eri ikäryhmiä palvelevaksi. Kasvatus- ja opetuslautakunta
pitää eri ikäisten käyttäjien huomioimista viheralueille sijoitettavien
monipuolisten toimintojen kautta erittäin tärkeänä asiana. Kasvatus- ja
opetuslautakunta esittää, että kaikissa puistoissa huomioidaan vieläkin
monipuolisemmin eri-ikäisille sopivat toiminnot. Lisäksi Kalevan ja Koivikon
urheilukenttien läheisyyteen esitetään lisättävän leikkipuistot, jolloin
urheilukentillä järjestettävien tapahtumien yhteydessä löytyy monipuolista
tekemistä kaikenikäisille.
Osalla Keravan alueista ei ole oppilaskuntien mielestä riittävästi valaistusta, joten
niissä ei viihdytä pimeään aikaan. Kasvatus- ja opetuslautakunta esittää puistoihin,
metsäreiteille sekä kaupungin keskeisille aukioille ja kävelyväylille lisää valaistusta
turvallisuutta ja viihtyisyyttä lisäämään sekä valoisuuden lisäämistä esimerkiksi
valotaiteen avulla kaupungin omiin rakennuksiin, siltoihin ja junaraiteen
suojauksiin.
Leirinuotiopaikkoja on viherkaavaluonnoksessa lisätty hyvin muille alueille, paitsi
etelän ja lännen alueille, joihin esitetään yhdenvertaisuuteen perustuen
leirinuotiopaikan lisäämistä. Lisäksi kasvatus- ja opetuslautakunta esittää, että
viherkaavaluonnokseen lisätään luontoharrastustoimintaa sekä koulujen ja
päiväkotien oppimisympäristöjä monipuolistava kota jokaiselle alueelle.
Päiväkotien ja koulujen pihat, jotka ovat asukkaiden käytettävissä iltaisin ja
viikonloppuisin, ovat merkittävä osa viheralueverkostoa. Kasvatus- ja
opetuslautakunta esittää, että päiväkotien ja koulujen pihat huomioidaan
tärkeänä osana kuntalaisten yhteisten puisto- ja ulkoilualueiden kehittämistä ja
lisätään ne viherkaavaluonnokseen. Pihojen suunnitteluun ja kehittämiseen
esitetään entistä laaja-alaisempaa yhteistyötä ja erityisesti puisto-osaston
ammattitaidon hyödyntämistä, jotta pihoista saadaan luonnonmukaisempia,
monipuolisempia, viihtyisämpiä ja pedagogiikkaa tukevampia.

Keravan kaupunki

Päätös

ESITYSLISTA

Kasvatus- ja opetuslautakunta päätti hyväksyä päätösehdotuksen yksimielisesti.

§

Valmistelijat

perusopetusjohtaja Terhi Nissinen
varhaiskasvatusjohtaja Hannele Koskinen
kasvatuksen ja opetuksen asiantuntija Kati Airisniemi
kasvatuksen ja opetuksen asiantuntija Hanna Sulonen

Toimivallan peruste

Keravan kaupungin hallintosäännön § 25, kohdan 9 mukaan lautakunnan yleisenä
tehtävänä on antaa lausunnot ja selitykset toimialaansa kuuluvissa asioissa, ellei
lausunnon antaminen kuuluu kaupunginhallituksen toimivaltaan.

Lisätietoja antaa

Tiina Larsson, toimialajohtaja, tiina.larsson@kerava.fi, p. 040 318 2160

16.2.2021

Keravan viherkaava, lausunto luonnoksesta
Tuusulan kaavoitus toteaa viherkaava-aineiston olevan selkeä ja havainnollinen. On
hienoa, että Kerava tiiviinä ja kasvavana kaupunkina kiinnittää huomiota viheraleuiden
säilymiseen ja haluaa kehittyä viherkaavatyön avulla monimuotoiseksi viherkaupungiksi.
Viherverkosto ja alueiden sekä reittien jatkuvuus ovat tärkeitä, eivätkä ole ristiriidassa
Tuusulan kunnan suunnitelmien ja tavoitteiden kanssa kuntarajoilla. Keravan pohjoisosassa, Tuusulan Ristikytöön rajautuvilla alueilla reitit eivät aivan noudata ylikunnallista
kuntien yhteistä kehittämisselvitystä, mutta Keravan viherkaavan reitit sopivat Tuusulan maankäyttöön.
Tuusulan kaavoitus kiinnittää pienenä yksityiskohtana huomiota lepakkoalueiden kaavamääräyksiin. Määräyksistä ei käy ilmi, mitä II-luokan ja III-luokan lepakkoalueet tarkoittavat. Jos II-luokan alue on Eurobats-sopimuksen suojelema lepakoiden tärkeä
ruokailualue, sen voisi kirjoittaa kaavamääräykseen auki.
Tuusulan kaavoitus tekee mielellään jatkossakin yhteistyötä kuntarajat ylittävän maankäytön suunnittelun osalta Keravan kanssa.

Anne Olkkola
Tuusulan kaavoituspäällikkö

Postiosoite: PL 60, 04301 Tuusula  Käyntiosoite: Hyryläntie 16, Tuusula
Puhelin: (09) 87181  Faksi: (09) 8718 3072
www.tuusula.fi
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Keravan kaupungin turvallisuuden kehittämistyöryhmän lausunto
viherkaavaan
Keravan kaupunki on päättänyt käynnistää uuden kaupunkistrategian toimenpideohjelman
mukaisen viherkaavan valmistelun. Kaavatyö aloitetaan tammikuussa 2019 ja sen ennakoidaan
etenevän hyväksymiskäsittelyihin vuoden 2020 aikana. Kaupunkikehitysjaosto käsitteli viherkaavaa
18.11.2020 ja päätti samalla pyytää lausunnon Keravan kaupungin turvallisuuden
kehittämistyöryhmältä. Turvallisuuden kehittämistyöryhmä on kaupunginjohtajan asettama
työryhmä, joka on syksyllä 2020 kokoontunut kolme kertaa ja nyt jättänyt esityksensä Keravan
kaupungin turvallisuuden kehittämiseksi ehdotuksensa toimenpiteille. Samalla työryhmä
kokouksessaan käsitteli viherkaavaa ja antaa nyt viherkaavasta seuraavan lausunnon.
Turvallisuuden kehittämistyöryhmä lausuu seuraavista turvallisuuden ja aihepiirin
esiintuomisen kannalta tärkeistä aiheista:
-toiminnallisuus
-viherrakenteen suunnittelu, rakentaminen ja toteuttaminen kaupungissa
-turvallisuus aihealueena viherkaavan selostuksessa
-Puuvalonaukio

Toiminnallisuus

Toiminnallisuuden osuuden suunnittelu on viherkaavassa tärkeä myös turvallisuuden sekä
turvallisuuden tunteen kokemisen kannalta. On tärkeää, että asukkailla on harrastamisen ja
tekemisen mahdollisuuksia julkisessa ulkotilassa. Erityisen tärkeää toiminnallisuuden suunnittelu
on nuorten suhteen. Esimerkiksi häiriökäyttäytyminen saattaa vähentyä, kun julkisessa ulkotilassa
on mahdollisuuksia mielekkääseen tekemiseen. Kaikkien ikäryhmien ja eri elämänvaiheessa
olevien ihmisryhmien kanssa olisi löydettävä hyvä vuorovaikutuksen tapa, jotta saadaan
esimerkiksi lasten, nuorten, opiskelijoiden, työssäkäyvien, työttömien, maahanmuuttajien,
senioreiden, vanhusten jne. näkemyksiä mukaan viherkaavan suunnitteluun. Erityisesti kommentit
toiminnallisuuteen liittyen olisi tärkeä kerätä mahdollisimman laajasti.

Toiminnallisuuden ja turvallisuuden keskinäistä suhdetta voisi avata viherkaavan selostustekstissä.
Tekeminen kaupungin julkisissa ulkotiloissa aktivoi asukkaita ja voi parhaimmillaan myös
edesauttaa yhteisöllisyyden ja yhteisöllisen toiminnan kasvamista. Kun kuntalainen on itse ollut
vaikuttamassa ja suunnittelemassa toiminnallisuutta, vaikkapa leikkivälineitä ulkotilaan, voidaan
julkinen ulkotila kokea enemmän omaksi. Yhteisöllisyys ja julkisen ulkotilan kokeminen omaksi
taas voi vaikuttaa niin, että esimerkiksi leikkivälineistöä ei rikota. Huolletut, ehjät ja siistit julkiset
ulkotilat lisäävät turvallisuuden tunnetta. Parhaimmillaan omaksi koettu julkinen ulkotila ja
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viherympäristö voidaan jopa ottaa vapaaehtoisen toiminnan piiriin niin, että ympäristöä
huolletaan talkoovoimin.

Viherrakenteen suunnittelu, toteutus ja huolto selostukseen turvallisuuden näkökulmasta

Viherkaavaselostukseen olisi lisättävä kappale turvallisuudesta. Tässä kappaleessa pitäisi kuvata
kaupungin viherrakenteen vaikutusta turvallisuuteen ja ihmisten kokemaan turvallisuuden
tunteeseen. Harrastus- ja kokoontumistilojen (ulkotilat ja sisäänkäynnit sisätiloihin kuten koulut,
liikuntahallit tms.) sekä -alueiden yhteydessä olevat viherrakenteet (puut, pensaat, köynnökset)
tulisi toteuttaa ja ylläpitää niin, että näkyvyys säilyy ja ei synny näkyvyyden katvealueita ja
piilopaikkoja. Viherrakenteella, turvallisella kaupunkirakenteella ja turvallisuuden tunteen
kokemisella on selkeä yhteys. Viherrakenteen ollessa näkymiä estävää, pusikoitunutta ja epäsiistiä,
se voi suorastaan aiheuttaa turvattomuutta, kun näkemien katvealueet kaupunkitilassa
aiheuttavat epätoivottavaa käyttäytymistä, kuten ei toivottua seuraamista, pelästyttelyä,
vaanimista. Epämääräinen ja näkymiä estävä viherrakenne pääreittien varrella on joka
tapauksessa turvattomuuden tunnetta lisäävä tekijä. Viherkaavassa esitetyt Keskustan Kehän
Puubulevardit estivät näkymiä liikkumisympäristössä ja näin aiheuttavat turvattoman ympäristön
törmäysriskin kasvaessa. Lisäksi näkemien puute aiheuttaa myös turvattomuuden tunteen
kasvamista. Näkymiä on mahdollista avata ja silti säilyttää vihreän kadun luonne.

Turvallisuuden kannalta valaistukseen tulee erityisesti kiinnittää huomiota yleisten alueiden
suunnittelussa niin, että pimeitä paikkoja kulkureiteillä ei olisi ja että sammuneet valot
huollettaisiin nopeasti kuntoon. Valaistuksen suunnittelussa turvallisuuden kannalta on myös
olennaista, että kävelyreiteillä ei olisi paikkoja, joissa kävelijä tuntee viereisen pimeän alueen
turvattomaksi. Valaistuksen tulisi olla vaikkapa puistoreiteillä riittävän laaja-alaista niin, että
valaistaan paitsi itse reittiä, niin myös jossain määrin ympäröiviä alueita. Turvallisuuteen
vaikuttavat valaistuksen ohella myös materiaalivalinnat ja väritkin. Lisää aiheesta Suomen
ympäristö 4/2016 julkaisusta ”Turvallinen kaupunki”. Julkaisun tulisi olla myös Viheraavan
lähdeaineistoa.

Puuvalonaukio

Viherkaavassa on käsitelty katujen vihertämistä ja aukioita. Erityisesti keravalaisen turvallisuuden
tunteen kannalta Puuvalonaukion suunnitteluun ja toteutukseen tulee kiinnittää huomiota.
Turvallisuuden kehittämistyöryhmä esittää kaupunginjohtoryhmällekin toimeksiannon mukaisia
toimenpiteitä erityisesti Puuvalonaukiolle. Viherkaavassa esitetyt linjaukset Puuvalonaukion
vihertämiseksi ovat kannatettavia, mikäli varmistetaan aukiolla näkyvyys esimerkiksi matalilla
pensailla ja puiden kohdalla niin, että ihmisten katselukorkeudella ei ole lehvästöä.
Toiminnallisuus aukiolla on kannatettavaa.
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Liite: Turvallisuuden edistämisen työryhmän perustaminen ja kokoonpano

KERAVAN OMAKOTIYHDISTYS RY
Toukolantie 20, 04200 KERAVA
www.keravanomakoti.net

Keravan kaupunki
kaupunkikehityspalvelut
PL 123, 04201 KERAVA

Lausunto Keravan viherkaavaluonnoksesta (VK2)
Keravan Omakotiyhdistys pitää erittäin hyvänä, että kaupunki on laatinut koko
Keravaa koskevan viherkaavan. Kaava on monipuolinen ja sisältörikas.
Luonteeltaan se on, ja sen tuleekin olla yleispiirteinen, yleiskaavan tasoinen.
1. Kaavakartoista
Viherkaavan kartat muodostuvat yhteenvedosta sekä neljästä teemakartasta,
jotka ovat luonto ja ekologiset arvot, virkistystoiminnot ja –reitit (kesä),
virkistystoiminnot ja –reitit (talvi) sekä rakentaminen ja maisema.
Yleispiirteisesti kartat ovat hyvät ja selkeät vaikkakin niissä on paljon tietoa.
Kaavaselostuksen alussa todetaan, että viherkaava laaditaan
oikeusvaikutuksettomana, jonka tarkoitus on kuitenkin tarkentaa
oikeusvaikutteista yleiskaava vuodelta 2016. Viherkaavan suhdetta yleis- ja
asemakaavoihin kannattaisi avata täsmällisemmin.
2. Kaavamerkinnöistä
Yksittäisiä merkkejä tulee arvioida tai selventää. Esimerkkinä:
- mitä eroa on ulkokuntosalilla ja kuntoilupisteellä? Ulkokuntosali on merkitty
vain Savion Salavapuistoon, muualla niitä ei näytä olevan.
- Sompion koirapuisto on Saviontaipaleen itä- eikä länsipuolella.
3. Luonnonmonimuotoisuudesta
Luonnonmonimuotoisuudella tarkoitetaan sananmukaisesti sitä, että luontoa
tulee vaalia monimuotoisena. Jostain syystä Keravalle on pesiytynyt käsitys,
että sillä tarkoitetaan vain metsiä. On huomattava, että myös nurmialueet ja
niityt tuottavat mm. hyönteisten pölytyspalveluita ja lintujen ravintopalveluita
sekä ihmisille kulttuurisia esteettisyys- ja luontovirkistyspalveluita.
4. Sompionpuistosta erityisesti
Viherkaavakartoissa Sompionpuistoon tulee merkitä plotti (lampi) ja erottaa
tämä ja hiekkakentän alue viheralueesta. Sompionpuistossa metsäalueen lisäksi
nurmiviheriö on säilytettävä luo-merkittynä. Alueella on ihmisille
luontovirkistykseen ja kulttuurisiin arvoihin sekä paikallishistoriaan (plotti),
liittyviä merkityksiä. Plotti ja nurmi muodostavat maisemallisen kokonaisuuden,
jota tulee vaalia, ei pirstaloida. Plotilla oleva piensaareke on vesilintujen
pesimäalue, joka tulee rauhoittaa. Sen sijaan Tiehallinnon alueet eli Saviontien
Keravan Omakotiyhdistys ry – www.keravanomakoti.net – www.facebook.com/KeravanOky
Yli 1 100 keravalaisen pientaloasukkaan jäsenen edunvalvontaa!

ja Kulloontien liittymät on tarpeettomasti merkitty ekologisesti merkittäviksi
alueiksi.
Sompionpuiston alla virtaa Myrtinoja, joka pitää kuivana mm. Niinikankaan
alueen ja Sompion metsän. Sompion nurmiviheriö tuottaa myös
vedenkiertopalveluita. Se toimii huleveden viivytysalueena: puiston alittavaan
suureen hulevesiputkeen liittyvät ritiläkaivot toimivat putkiston
ylikuormitustilanteessa veden purkupaikkona. Myrtinoja on mm. koskikaran
elinympäristö, ja viheriön reuna-alueilla pesii satakieli. Osan Sompionpuiston
alueesta voisi ennallistaa rehevämmäksi niityksi. Tällaiseen työllistävään
ennallistamiseen voisi hakea julkista avustusta. Myös havupuita tulee lisätä,
jotta alueella olisi ympärivuotisesti vihreää.
Kehitettäessä Sompion puistoaluetta erilaiset laitteet ja maan pintamateriaalit
(mm. tartar, betoni ja asvaltti) tulee keskittää asemakaavassa katkoviivalla
merkityille hiekkakentän ja koirapuiston rakennusalueille. Viherkaavan
tavoitteiden mukaisesti luontoalueet tulee säilyttää laajoina yhtenäisinä
kokonaisuuksina, joissa otettaan huomioon luontonäkymät ja maisemalliset
jatkumot.
Sompionpuistossa on metsän ja hiekkakentän kiertävän ladun lisäksi viheriön
kiertävä lyhyempi, hoidettu latu ja pulkkamäki. Kaavaselostuksen sivulla 34 on
saavutettavuus- ja viherlupauskarttojen pohjalla Sompionpuistossa merkkejä,
jotka ovat virheelliset ja ristiriidassa muiden karttojen kanssa ja siten selvyyden
vuoksi poistettava.
Sompion puistoalueesta on tarkoitus kehittää aluepuisto, jolla korvataan
Kanniston ja Venlan puistot. Suotavaa olisi kuitenkin, että Kanniston ja Venlan
puiston kohdalla säilyisivät lähipuistopalvelut.
Nissinojan suuntaisen kevyen liikenteen reitin yhdistämiseksi Hiidenkiven
metsäalueeseen, tulee Impivaarantien kohdalle rakentaa Nissinojan ylittävä
kävelysilta. Nykyinen yhteys Luhtaniituntien ja sen roskienlajittelupisteen
kautta ei ole turvallinen.
5. Niinikankaan alueesta
Luonnon, eliöstön ja heikon maapohjan vuoksi Niinikankaan sinisellä merkitty
rakentamisalue tulisi tarkistaa puolet pienemmäksi pohjoiseteläsuunnassa.
Eteläosan rakentamisalueella tulisi sallia vain pientalotyyppinen rakentaminen.
Keravantien (Kulloontien) etelänpuoleinen reunavyöhyke tulisi pitää
yhtenäisenä, koskemattomana viherkaistana ja ulkoilureittinä välillä Kanniston
silta – Tuusulan raja.
6. Koukkukalliosta erityisesti
Koukkusuon itäpuolelle on merkitty latu, mutta ladun tulisi kulkea Koukkusuon
länsipuolelta, koska Sipoon rajalla on voimalinjat, joiden vuoksi
sydämentahdituslaitteet voivat häiriintyä. Myös Inex partnersin logistiikka-alue
on varsin lähellä, joka saattaa vaikuttaa alueen luontotunnelman. Koukkukallion
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eteläpuoliset kalliot tulisi suojella Keravan korpena, jatkona Sipoon korven
luonnonsuojelualueelle.
7. Melusta
Keravalla on alueita, jotka kärsivät liikennemelusta. Näitä on mm. vanha
Jaakkola ja Sompion puistoalue. Nämä meluhaasteet voisi merkitä karttoihin
siinä tarkoituksessa, että melusuojauksen tarve pysyisi esillä asukkaiden
viihtyvyyden ja hyvinvoinnin vuoksi.
8. Lopuksi
Toivottavasti viherkaava oikeasti ohjaa kaavasuunnittelua ja estää vihreän
Keravan kutistumista. Esimerkiksi Kannistossa Saviontien ja radan välissä
viherkaavassa suojametsäalueeksi merkityltä kaistaleelta on juuri kaadettu puut
varastorakennusten tieltä. Asukkaat tarvitsevat lähialueellaan erilaisia
viheralueita, ei vain rakennettua ympäristöä. Nämä lisäävät myös Keravan
houkuttelevuutta asuinalueena.

Keravalla 30.1.2021
Keravan Omakotiyhdistys ry

Merja Laitinen

Harri Hänninen
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Vantaan kaupungin lausunto Keravan viherkaavan luonnoksesta
Keravan kaupunki pyytää Vantaan kaupungin lausuntoa Viherkaavan kaavaluonnoksesta 31.1.2021
mennessä. Keravan viherkaava laaditaan oikeusvaikutuksettomana ja sen tarkoituksena on tarkentaa
Keravan yleiskaavaa 2035. Vantaalla ja Keravalla kaupunkirakenne jatkuu radan vartta pitkin
katkeamattomana, ja onkin tärkeää, että myös viheralueverkosto ja ulkoilureitit jatkuvat loogisesti.
Vantaaseen rajoittuva alue Keravan eteläosassa on Keravan yleiskaavassa 2035 varattu virkistysalueeksi V1. Viherkaavan luonnoksessa alue on merkitty metsäksi määräyksellä: ”Alueen pääkäyttötarkoitus on maaja metsätalous. Aluetta hoidetaan sen sisältämien ympäristöarvojen mukaisesti.” Erityisalueet, jotka on
varattu puhtaan maa-aineksen vastaanottotoimintaan, jonka jälkeen alue maisemoidaan, on esitetty
samalla määräyksellä metsäksi. Tämä tarkoittanee maisemoinnin jälkeistä käyttöä.
Seudullinen ekologinen runkoyhteys on Vantaan yleiskaavassa 2020 tarkennettu kulkemaan kaupunkien
rajalla olevaa viheraluetta pitkin siten, että se on osin Vantaan ja osin Keravan puolella. Viherkaavassa
esitetty nuoli olisi rajan kohdalla hyvä tarkentaa Vantaan yleiskaavassa 2020 esitettyyn kohtaan. Metsän
varaaminen ensisijaisesti metsätalouskäyttöön vaarantaa ekologisen yhteyden jatkuvuuden, luontoarvoja ja
metsän virkistyskäyttöarvoa. Vantaa esittää, että Vantaaseen rajautuva metsä esitettäisiin Keravan
yleiskaavan mukaisesti myös viherkaavassa virkistysalueena tai joiltain osin esimerkiksi suojaviheralueena.
Vantaan ekologisten yhteyksien selvityksessä (Anna Ojala 2018) on todettu, että metsäisen maakuntatason
ekologisen yhteyden minimisuositusleveys on taajamassa 300 metriä ja sen ulkopuolella 500-1000 metriä.
Taajaman sisällä ekologiset yhteydet voivat olla kapeampia. Paikalliset ekologiset yhteydet tulisi
ensisijaisesti säilyttää vähintään 100 metriä leveinä. Tämän pohjalta Vantaan yleiskaavassa 2020 ekologisille
runkoyhteyksille on aina pyritty varaamaan niin leveä viheralue maankäyttömerkintänä kuin kussakin
paikassa on mahdollista. Keravan viherkaavaluonnoksen ekologisen viheryhteyden määräyksessä todetaan,
että viheryhteyden tavoiteleveys on minimissään 25 metriä. 25 metriä ekologisen yhteyden leveytenä on
verrattuna yllä mainittuihin suositusleveyksiin liian kapea. Vantaa esittää huolensa siitä, että ekologiset
runkoyhteydet eivät jatku Keravalla riittävän leveinä.
Ekosysteemipalvelujen kannalta merkittävän viheralueen ja yleiskaavan mukaisten rakentamisalueiden,
joilla on ekologisia arvoja, määräyksessä todetaan, että mikäli kohteiden säilyttäminen ei ole mahdollista,
on kohteet korvattava viherrakenteilla tai muilla viherratkaisuilla. Nämä alueet ovat tällä hetkellä osa
viherrakennetta. Määräys tuntuu siksi vaikeaselkoiselta. Käsitteiden määrittelyssä kannattaa tukeutua
laajemmin hyväksyttyihin julkaisuihin, kuten Suomen ympäristökeskuksen julkaisu ”Kaupunkiseutujen
vihreän infrastruktuurin käsitteitä” (ViherKARA-verkosto 2013), jossa viherrakenne määritellään
kasvullisten alueiden ja niiden välisten viheryhteyksien muodostamaksi verkostoksi, joka on osa
yhdyskuntarakennetta. Selostuksessa voisi avata, mitä viherrakenteilla tai muilla viherratkaisuilla
korvaamisella tarkoitetaan.
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Vantaan yleiskaavan mukaiset ohjeelliset ulkoilureitit Keravanjoen varrella, PohjoisNikinmäestä (Ahvenpoistosta) pohjoiseen ja Oljemarkin metsässä eivät suunnitelmassa jatku. Näiden
reittien jatkuvuus on seudullisen ulkoilureittiverkoston kannalta tärkeää. Reittien suunnittelussa olisi syytä
tehdä yhteistyötä. Saviontaipaleen viheralueketju sen sijaan jatkuu luontevasti Rekolanojan laaksoa
pitkin. Vantaan yleiskaavassa on esitetty myös ohjeellisten ratsastusreittien verkosto, jonka jatkuvuutta
kuntarajan yli olisi hyvä selvittää.
Vantaan yleiskaavaan 2020 on merkitty pääradan varteen pyöräliikenteen baana, joka on pitkämatkaisen
pyöräliikenteen nopea runkoyhteys. Keravan viherkaavassa reitti jatkuu seudullisena virkistysreittinä. Radan
varren reitti on kuitenkin luonteeltaan enemmän liikenneväylä kuin viheralueella kulkeva ulkoilureitti. Reitin
olisi syytä jatkua Vantaalta Keravalle ennemmin pyöräliikenteen runkoyhteytenä.
Karttojen tulkintaa helpottaisi, jos värisävyt erottuisivat toisistaan selkeämmin. Selostuksessa on kerrottu
asioista liittyen paikkojen nimiin, mutta kartoista niitä ei löydy. Lausunnon antajia helpottaisi, jos otsikkojen
mukaiset paikat olisi merkitty karttoihin. Puiston määräyksessä viitataan hoitoluokkaan A. Viheralueiden
ABC-hoitoluokitus on päivitetty RAMS kunnossapitoluokitukseen, johon olisi nyt syytä viitata.

Vantaan kaupunki, Vanda stad
Kirjaamo, Registraturen

Puhelin (vaihde), Telefon 09 83911
kirjaamo[at]vantaa.fi

Toimiala, Verksamhetsområde
Matkapuhelin, Mobiltelefon

PL 1100, PB 1100

www.vantaa.fi

Y-tunnus, FO-nummer 01246109

01030 Vantaan kaupunki, Vanda stad

ID 2102557

Sipoon kunta
Sibbo kommun

OTE PÖYTÄKIRJASTA
PROTOKOLLSUTDRAG

Kunnanhallitus / Kommunstyrelsen
Lausunto Keravan viherkaavaluonnoksesta / Utlåtande om Kervos plan för grönområden
Maankäyttöjaosto / Markanvändningssektionen 27.01.2021 § 4

Valmistelija / Beredare: Yleissuunnittelupäällikkö / Översiktsplaneringschef
Suvi Kaski, suvi.kaski(at)sipoo.fi ja/och yleiskaavasuunnittelija /
Generalplaneplanerare Teija Liuska-Eloranta, teija.liuskaeloranta(at)sipoo.fi
Keravalla käynnistettiin vuonna 2019 koko kaupungin kattavan
viherkaavan laatiminen kaupunginhallituksen kokouksessaan 29.1.2019
hyväksymien viherkaavan tavoitteiden mukaisesti. Keravan viherkaava
laaditaan oikeusvaikutuksettomana ja sen tarkoituksena on tarkentaa
vuonna 2016 hyväksyttyä Keravan yleiskaavaa. Tavoitteena on, että
viherkaava hyväksytään loppuvuodesta 2021.
Viherkaavan tavoitteena on tutkia yleiskaavaa yksityiskohtaisemmin,
Keravan viherverkoston toteutumista ja toimivuutta. Keravan tavoitteena on
olla monimuotoinen viherkaupunki, jossa jokaisella asukkaalla 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. Osana viherkaavaa laaditaan myös
viheralueohjelma, joka tarkentaa viherkaavaa. Viheralueohjelmassa
määritellään viheralueiden kunnossapito ja hoitoluokat sekä tulevaisuuden
viherinvestoinnit. Viheralueiden kokonaisvaltaisella tarkastelulla kaupunki
tähtää entistä laadukkaampaan ja suunnitelmallisempaan toimintaan.
Keravan viherkaava on edennyt nyt luonnosvaiheeseen. Keravan
kaupunginhallitus asetti 8.12.2020 pitämässään kokouksessa Viherkaavan
(VK2) nähtäville 15.12.2020-31.1.2021 väliseksi ajaksi.
Nähtäville asetettu aineisto koostuu yhteenvetokartasta, Luonto- ja
ekologiset arvot -teemakartasta, Toiminnot ja reitit -teemakartoista (kesä ja
talvi) sekä Rakentaminen ja maisema- teemakartasta sekä näihin liittyvistä
määräyksistä ja kaavaselostuksesta. Aineisto on saatavissa kaupungin
internetsivuilla osoitteessa:
https://www.kerava.fi/palvelut/kaavoitus/viherkaava
Keravan kaupunki pyytää Sipoon kunnalta lausuntoa Viherkaavan
kaavaluonnoksesta 31.1.2021 mennessä. Lausunto tulee toimittaa
sähköpostitse kaupunkisuunnittelu@kerava.fi tai osoitteeseen Keravan
kaupunki, kaupunkikehityspalvelut, PL 123, 04201 Kerava.
Viherkaavaluonnoksen sisältö
Viherkaavan kaavaratkaisu muodostuu neljästä kaavakartasta,
kaavamääräyksistä ja selostusosasta. Kaavaratkaisua tulee tulkita
yhteenvetokartan ja teemakarttojen
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avulla. Teemakartat muodostuvat seuraavista kokonaisuuksista: Luonto ja
ekologiset arvot -teemakartta, Virkistystoiminnot ja reitit -teemakartta ja
Rakentaminen ja maisema -teemakartta.
Yhteenvetokartassa on esitetty keskeisimmät suunnitteluratkaisut
koosteena samalla kartalla. Teemakartat sisältävät yksityiskohtaisemmin
tietoa kuin mitä yhteenvetokartta käsittää. Luonto ja ekologiset arvot teemakartta käsittää ekosysteemipalveluihin, luonto- ja viherarvoihin,
ekologisiin yhteyksiin, viheralueverkostoon sekä suojeluteemoihin
sekä huomioitaviin lajeihin liittyvät asiat. Virkistystoiminnot ja reitit teemakartta koostuu kahdesta kartasta kesätoiminnoista ja
talvitoiminnoista. Kartoille on koottu virkistyskäyttöön liittyvät reitit sekä
esitetty kaikki puistojen toimintoihin liittyvät näkökohdat.
Rakentaminen ja maisema -teemakartalle on koottu tulevan rakentamisen
haitallisten vaikutusten vähentämiseen liittyviä suunnitteluratkaisuja sekä
tunnistettu viheralueiden osien muutosalueita.
Viherkaavassa on tarkasteltu kaupungin eri osa-alueiden viher- ja
virkistysalueiden (=ekosysteemipalvelut) määrää sekä visioitu, määritelty ja
ohjeistettu, minkälaisin toimenpitein viher-, virkistys- ja luontoarvojen
määrää tulee lisätä tarkemmilla suunnittelu- ja toteutustasoilla määritellyn
osa-alue- ja kohdekohtaisen tavoitetilan saavuttamiseksi.
Keravan viherkaavan mukaiset koilliset- ja itäiset osat (sis. Kaskela,
Haukkavuori, Päivölänlaakso, Terästien ympäristö, Keinukallio ja
Ollilanlampi) rajautuvat Sipoon kuntaan.
Viherkaavassa on osoitettu Sipoon puolelle jatkuviksi yhteensä kolme
seudullista virkistysreittiä. Seudulliset virkistysreitit on osoitettu
kaavakartalla ohjeellisina ja ne tarkentuvat jatkosuunnittelun yhteydessä.
Jatkosuunnittelun yhteydessä on
huolehdittava reittien jatkuvuudesta suhteessa koko reitistön toimivuuteen.
Yksi näistä reiteistä on osoitettu kulkevaksi Haukkavuorelta avointen
peltoalueiden yli kohti Talmankaarta. Toinen kuntarajan ylittävä seudullinen
virkistysreitti kulkee Porvoontien-Martinkyläntien varressa, nykyistä
kevyenliikenteen väylää pitkin, ja kolmas seudullinen reitti suuntautuu
Keinukalliolta pohjois-eteläsuuntaisesti kuntarajaa myötäillen kohti PohjoisNikinmäkeä ja Jokivarrentietä. Kaskelantie viherkaavan koillisosassa on
osoitettu osaksi laajempia viheralueita yhdistävää, ihmisten virkistäytymistä
palvelevaa uutta reittiä. Kaskelantie jatkuu Sipoon puolella PohjoisPaippisten osayleiskaavan alueella. Viherkaavassa osoitetut uudet
seudulliset reittilinjaukset perustuvat Keravan, Tuusulan, Järvenpään ja
Sipoon vuonna 2020 käynnistämään selvitykseen seudullisista
virkistysreiteistä (Sweco).
Seudullisten virkistysreittien ohella on viherkaavassa osoitettu Sipoon
puolelle jatkuviksi neljä ekologista viheryhteyttä. Nämä ovat laajempia
viheralueita yhdistäviä viheralueita, jolla on ekologisia arvoja. Ekologiset
viheryhteydet on osoitettu kaavakartalla ohjeellisina ja ne tarkentuvat
asemakaavasuunnittelun yhteydessä. Ekologisen viheryhteyden
tavoiteleveys on minimissään 25 metriä. Ekologiset viheryhteydet on
osoitettu 1) Keravan pohjoisosassa kuntien rajalle Keravanjokea
myötäillen, 2) Keravan Kuusisaaren alueelta suuntautuen
etelään/kaakkoon kohti Talman Heikkilää, 3) Ahjosta itään kohti
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Talmantietä, ja 4) Keravan eteläosaan suuntautuen Vantaan Leppäkorven
alueelta Keravan poikki kohti Sipoota.
Sipoon kunnan lausunto
Sipoon kunta kiittää Keravan kaupunkia viherkaavaluonnosta koskevasta
lausuntopyynnöstä. Sipoon kuntaa koskevat erityisesti viherkaavassa
osoitetut rajan yli ulottuvat viher- ja virkistysyhteydet sekä rajan pinnassa
oleva maankäyttö, ja sen yhteensopivuus Sipoon kunnan suunnitelmien
kanssa. Lausunnossa on keskitytty näihin teemoihin.
Sipoon kunta rajautuu Keravan viherkaavan koillisiin ja itäisiin
kaupunginosiin. Sipoon kunnan näkökulmasta keskeistä on viherkaavan
ratkaisun liittyminen Sipoon Talman ja Pohjois-Paippisten
osayleiskaavoissa esitettyyn maankäyttöön ja reitistöön sekä Bastukärrin
alueen kehittämislinjauksiin.
Pääpiirteissään viherkaavassa osoitettu raja-alueen maankäyttö on hyvin
linjassa Sipoon puolen maankäytön suunnitelmien kanssa. Sipoon kunta
myös katsoo, että viherkaavassa osoitetut reitistöt kohtaavat suurimmalta
osin kuntarajojen molemmin puolin riittävällä tarkkuudella mahdollistaen
reitistöjen jatkuvuuden kuntarajan yli.
Seuraavien reittiyhteyksien osalta Sipoon kunta toivoo kuitenkin muutoksia
esitettyyn ratkaisuun:
1) Sipoon kunta toivoo, että viherkaavassa huomioitaisiin virkistys/viheryhteystarve Keinukalliolta itään/koilliseen Talma Skin ja siitä
edelleen Pohjois-Sipoon suuntaan. Yhteys on osoitettu Talman
osayleiskaavassa pääviheryhteytenä ja ekologisena pääyhteytenä.
Keinukallion ja Talma Skin tykkilumiladut voisivat olla kytkettävissä
tämän yhteyden kautta toisiinsa.
2) Keravan eteläosaan osoitettu lännestä itään suuntautuva ekologinen
viheryhteystarve suuntautuu Sipoon puolella tulevaisuudessa etelään
laajentuvalle Bastukärrin työpaikka-alueelle. Ko. viheryhteyttä ei ole
osoitettu Uusimaa 2050 -kaavassa. Sipoon kunta esittääkin yhteyden
suuntaamista Sipoon puolella enemmän kohti kaakkoa ja
Sipoonkorpea.
3) Haukkavuorelta avointen peltoalueiden yli kohti Talmankaarta osoitetun
ohjeellisen uuden seudullisen virkistysreitin liittymistä Talman
osayleiskaavan ulkoilureitistöön kuntarajan tuntumassa tulee
tarkastella jatkosuunnittelun yhteydessä.
Sipoon kunta esittää, että em. yhteyksien toteuttamisedellytyksistä olisi
tarpeen käydä kuntien välillä tarkentavia neuvotteluja viherkaavan
jatkosuunnittelun yhteydessä. Lisäksi Sipoon kunta toivoo, että ekologisten
viheryhteyksien ohjeellisuutta kuntien rajalla korostettaisiin myös
esitettävän tavoiteleveyden osalta.
Kokonaisuudessaan viherkaavassa on Sipoon näkökulmasta visioitu
ansiokkaasti ja monipuolisesti Keravan eri osa-alueiden kehittämistä
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virkistys- ja viherpalveluiden tarjonnan parantamisen kannalta. Erityisesti
viherkaavan saavutettavuustarkastelut ovat mielenkiintoisia ja
havainnollisia.
Esittelijä / Föredragande Kehitysjohtaja / Utvecklingsdirektör Siren Pirjo
Ehdotus / Förslag

Maankäyttöjaosto päättää esittää, että kunnanhallitus antaa Keravan
kaupungille viherkaavaluonnoksesta valmistelutekstin mukaisen lausunnon
(yllä).
Markanvändningssektionen beslutar föreslå kommunstyrelsen att den ger
sitt utlåtande om planen för grönområden enligt beredningstexten ovan till
Kervo stad

Käsittely / Behandling
Päätös / Beslut

Maankäyttöjaosto hyväksyi yksimielisesti esittelijän ehdotuksen teknisellä
korjauksella.
Markanvändningssektionen beslöt enhälligt godkänna föredragandens
förslag med tekniska korrigeringar.

Kunnanhallitus / Kommunstyrelsen 01.02.2021 § 37
67/10.02.02/2021
Esittelijä / Föredragande Kunnanjohtaja / Kommundirektör Grannas Mikael
Ehdotus / Förslag

Kunnanhallitus päättää antaa Keravan kaupungille
viherkaavaluonnoksesta valmistelutekstin mukaisen lausunnon (yllä).
Kommunstyrelsen beslutar att den ger sitt utlåtande om planen för
grönområden enligt beredningstexten ovan till Kervo stad.

Käsittely / Behandling
Päätös / Beslut

Kunnanhallitus hyväksyi yksimielisesti esittelijän ehdotuksen.
Kommunstyrelsen godkände enhälligt föredragandens förslag.
Otteen oikeaksi todistaa / Utdragets riktighet intygar
Sipoossa/Sibbo
01.02.2021
Paulina Maja
Vs. Hallintosihteeri / Tf. Förvaltnignssekreterare
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Muutoksenhakuohje koskee pykäliä: § 37

MUUTOKSENHAKUKIELTO
Kuntalain (10.4.2015/410) 136 §:n mukaan päätöksestä, joka koskee vain valmistelua tai
täytäntöönpanoa, ei saa tehdä oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta.

BESVÄRSFÖRBUD
Enligt 136 § i kommunallagen (10.4.2015/410) får omprövning inte begäras eller kommunalbesvär
anföras i fråga om beslut som endast gäller beredning eller verkställighet.

KERAVAN KAUPUNKI
Tekninen lautakunta

Dnro

TEK:

126 §

PÖYTÄKIRJAN OTE

N:o 11/2020

903 /2020

LAUSUNTO VIHERKAAVAN LUONNOSMATERIAALISTA

Tekninen lautakunta 14.12.2020/126 §
Tela 126 §
Keravan kaupunki käynnisti uuden kaupunkistrategian toimenpideohjelman mukaisen viherkaavan valmistelun vuoden 2019 tammikuussa ja työ on edistynyt kaavaluonnosvaiheeseen. Viherkaava on oikeusvaikutukseton.
Keravan kaupungin kaupunkikehityspalvelut pyytää teknisen lautakunnan lausuntoa viherkaavaluonnoksesta.
Kaavaluonnos on julkisesti nähtävillä 15.12.2020 – 31.1.2021.
Viherkaavaehdotus on esityslistan liitteinä 126 - 126a.
Lausunto
Viherkaavaluonnos on laadittu kaupunkitekniikan ja kaupunkikehityspalveluiden kanssa yhteistyössä. Kaavaluonnos täyttää sille asetetut tavoitteet mm. muodostaen koko kaupungin laajuisen viheralueanalyysin ja tunnistaen viheralueiden luonteen ja arvot, tarkentaen Keravan yleiskaavassa osoitettua viheralueverkostoa sekä niiden välisien yhteyksien toteutumista ja tunnistaen yleiskaavan pohjalta tulevaisuuden viheraluepotentiaalin.
Kaavakarttakokonaisuus muodostuu yhteenvetokartasta sekä kolmesta teemakartasta: luonto ja ekologiset arvot -teemakartta, virkistystoiminnot ja reitit -teemakartta ja rakentaminen ja maisema teemakartta.
Viherkaavassa on osoitettu nykyiset ja uudet puistoihin ja viheralueisiin liittyvät toiminnallisuudet. Puistotoimintojen lisäksi Viherkaavassa on myös osoitettu urheiluun ja liikkumiseen liittyvät nykyiset toiminnot sekä uudet mahdollisesti suunniteltavat toiminnot.
Jatkossa on tarpeen kiinnittää huomiota uusien rakennettavien toiminnallisuuksien sisällön määrittelyyn, jotta liikunta- ja viheralueiden
käyttötarpeiden erityispiirteet ja kaupunkikohtainen monimuotoisuus
huomioidaan jatkosuunnittelussa.
Viherkaavassa osoitetut toiminnot luovat pitkän aikavälin suunnitelman eri viheralueiden toiminnallisuuksien kehittämiseen. Suunnitelma toimii hyvänä pohjana investointien suunnittelulle ja luo suuntaviivoja sille, mihin erilaisia toiminnallisuuksia olisi tarkoituksenmukaista sijoittaa jatkosuunnittelun keinoin. Viherkaavan selostuksessa
on selkeästi ilmaistava, että kyseessä ei ole investointipäätös vaan

KERAVAN KAUPUNKI
Tekninen lautakunta

PÖYTÄKIRJAN OTE

N:o 11/2020

kyse on pitkän aikavälin strategisesta suunnittelusta, joka luo pohjan
yksikohtaisemmalle vihersuunnittelulle.
Lautakunnalla ei ole muuta huomautettavaa kaavaluonnokseen.

Ehdotus:

Lautakunta päättää antaa yllä olevan lausunnon viherkaavaluonnoksesta.

Päätös:

Ehdotus hyväksyttiin.

Lisätietoja antaa:
Infrajohtaja Rainer Sirén, puh. 040 318 2369

Päätöksen toimeenpano
Ote: kaupunkikehityspalvelut

Otteen oikeaksi todistaa

Keravalla 18.3.2021
Sari Kettunen, hallintosihteeri

LAUSUNTO VIHERKAAVAN LUONNOKSESTA
Vapaa-aika- ja hyvinvointilautakunta 3.12.2020/ 103 §
Vapaltk 3.12.2020/ 103 §
Kaupunkikehitysjaosto on pyytänyt lausuntoa viherkaavan kaavaluonnoksesta vapaa-ajan ja hyvinvoinnin lautakunnalta kokouksessaan 18.11.2020 § 61.
,
Viherkaava laaditaan oikeusvaikutuksettomana ja se koskee koko
Keravan kaupungin aluetta (30 km2). Viherkaava on laadittu Keravan kaupungin omana työnä.
Kaupunginhallitus on 29.1.2019 § 30 hyväksynyt viherkaavalle annetut tavoitteet.
Tiivistetysti viherkaavan tavoitteet on jaettu kolmeen osa-alueeseen:
1. Luoda koko kaupungin laajuinen viheralueanalyysi ja tunnistaa viheralueiden luonne ja arvo.
2. Tarkentaa Keravan yleiskaavassa osoitettua viheralueverkostoa
sekä tutkia kaikki Keravan viheralueet ja puistot sekä tarkastella niiden välisien yhteyksien toteutuminen.
3. Tunnistaa yleiskaavan pohjalta tulevaisuuden viheraluepotentiaali
ja -tarve.
Viherkaava-aineisto muodostuu kaavakartoista ja niihin liittyvistä
määräyksistä sekä kaavaselostuksesta.
Kaavakarttakokonaisuus muodostuu yhteenvetokartasta sekä kolmesta teemakartasta: luonto ja ekologiset arvot -teemakartta, virkistystoiminnot ja reitit -teemakartta ja rakentaminen ja maisema - teemakartta.
Ekosysteemipalveluiden kannalta merkittävimmät viheralueet sijoittuvat Keravanjoen varteen sekä pohjoisen ja Kaakkois-Keravan metsäalueille. Viherkaavassa on esitetty viher- ja puistoalueet sekä niitä
yhdistävät ekologiset yhteydet. Nykytilanteen toteamisen lisäksi viherkaavassa on esitetty uudet rakennettavat puistoalueet, joita ovat
muun muassa Aurinkomäen puistoalueen laajentuminen, LänsiJaakkolan uusi puistoalue, Tukon uusi puistoalue, Jokilaakson uusi
puistoalue sekä Kaskelan asuinalueen puistoalue. Viheryhteyksien
toimivuus on tutkittu kaavaluonnoksessa ja yhteyspuutteet on osoitettu merkinnöin. Yleiskaavan mukaisia rakentamisalueita on myös
tarkennettu viherkaavan yhteydessä siten, että ekologiset yhteydet
toteutuvat. Myös luonnon monimuotoisuuden kannalta erityisen tärkeät alueet (luo-merkintä) on otettu huomioon siten, että ne tulisi jatkosuunnittelun yhteydessä säästää maankäytön muutoksilta.
Virkistysreitit ja yhteydet on tutkittu viherkaavan yhteydessä. Viherkaavassa ei ole osoitettu kaikkia Keravan kevyen liikenteen väyliä,

vaan kaavaratkaisussa on esitetty virkistyskäytön kannalta olennainen virkistysreittiverkosto sekä sitä tukevat kevyen liikenteen väylät.
Jokaiselle asuinalueelle on pyritty hahmottamaan lähiliikuntaa tukevia virkistysreittejä. Merkittävämpänä uutena yhteytenä on asuntomessujen yhteydessä rakennettava Jokilaakson virkistysreitti. Muita
uusia tai kehitettäviä reittejä ovat: Kalevan alueella Kalevan kierros,
Kaskelan alueella Kaskelan kierros sekä Ahjon Terästien alueen
oma lähivirkistysreitti. Myös Haukkavuorelle on osoitettu uusi virkistysreittiyhteys. Seudulliset reittiyhteydet on tutkittu kaavaratkaisussa.
Pohjoisosissa Pihkaniityn kautta on osoitettu seudullinen reittiyhteys,
joka voisi tulevaisuudessa jatkua Tuusulanjärvelle, Haukkavuorelta
on osoitettu reittiyhteys Sipoon Talmaan ja Keinukalliolta reittiyhteys
Kuusijärvelle. Tulevaisuudessa Kuusijärveltä olisi seudullisen reittiselvityksen mukaan mahdollista kulkea Tuusulanjärvelle Keravan
Jokilaakson virkistysreittiä pitkin.
Viherkaavassa on osoitettu nykyiset ja uudet puistoihin ja viheralueisiin liittyvät toiminnallisuudet. Puistotoimintojen lisäksi Viherkaavassa on myös osoitettu urheiluun ja liikkumiseen liittyvät nykyiset toiminnot sekä uudet rakennettavat toiminnot. Viherkaavassa on erikseen esitetty myös talvitoiminnot.

Liite nro 103a
Liite nro 103b

Kaavakartat ja määräykset
Kaavaselostus
Vapaa-aika- ja hyvinvointilautakunnan keskeiset strategiset tavoitteet
ovat:
Uusien ajatusten kärkikaupunki
Innovatiivisuus ja ennakkoluulottomuus työskentelyssä
Sydämessä keravalainen
Hyvinvoinnin toteutuminen kaupungin palveluissa
Sivistyksen edelläkävijä
Palveluissa huomioidaan elämän, ihmisten ja kulttuurien moninaisuus
Monialainen viherkaupunki
Aktivoidaan keravalaiset hyödyntämään olemassa olevaa kaupunkiympäristöä
Viihtyisät ja hyvin suunnitellut viheralueet lisäävät asukkaiden hyvinvointia ja arvostusta omaa asuinaluetta kohtaan. Tämä tukee kuntalaisten viihtymistä alueilla sekä lisää arkiliikunnan määrää. Kaupunkistrategiassa mainittu monipuolinen harrastaminen mahdollistuu
ympäristöissä, joissa edistetään omaehtoista liikkumista ja harrastamista. Jo luonnossa oleskelulla on elvyttävä vaikutus ja se lisää
elinvoimaisuutta.
Eheät ja saavutettavat viher- ja virkistysalueet tukevat myös strategista tavoitetta siitä, että kaikki keravalaiset saavat nauttia ja hyödyn-

tää viherverkoston tarjoamia palveluita. Viherkaavassa esitetty lähipalveluperiaate tukee tätä tavoitetta. Uusille alueille on osoitettu uusia puistoja, reittejä ja toimintoja.
Viherkaavan luonnoksessa on kuvattu eri toiminnallisuuksia hyvinvoinnin näkökulmasta. Kevyen liikenteen väylät ja ulkoilun toiminnot
ovat keskeisiä kuntalaisia kiinnostavia asioita. Reitistöt sekä olemassa olevat virkistyksen, urheilun, liikkumisen sekä talviajan toiminnot
on huomioitu monipuolisesti. Uusia toimintoja on lisätty, jotta alueellinen saavutettavuus toteutuu.
Viherkaavaluonnoksessa on huomioitu Keravajoen hyödyntäminen
virkistyskäytössä mm. kalastuksen, vesiliikunnan, uuden virkistysreitin ja jokirantapuiston myötä. Seudulliset reitit yhdistävät Keravan reitistön mm. Tuusulanjärven ja Sipoonkorven reitistöön. Nämä ovat
myös matkailun edistämisen näkökulmasta merkittäviä asioita.
Taiteen ja kulttuurin osalta Keravan taidekokoelman mahdollinen
käyttö voitaisiin huomioida teemareitistöä suunniteltaessa. Teoksia
voitaisiin sijoittaa yksitellen tai olemassa olevien taideteosten ympärille.

Ehdotus:

Vapaa-aika ja hyvinvointilautakunta päättää edellä antaa
edellä kirjatun lausunnon viherkaavaluonnoksesta.

Päätös:

Lisätietoja antaa:
toimialajohtaja, vapaa-aika ja hyvinvointi, Anu Laitila
p. 040 318 2055

Päätöksen toimeenpano
ote,
kaupunkikehitysjaosto

29.1.2021

KERAVAN VIHERKAAVA (VK2)

Keravan ympäristönsuojeluyhdistyksen lausunto

Keravan ympäristönsuojeluyhdistys pitää erinomaisena kaupungin suunnitelmaa ryhtyä laatimaan
viherkaavaa. Lähtötilanne ei ole ollut kehuttava koska kunta on pinta-alaltaan pieni, viheralueet ovat vähäisiä
kooltaan ja ne sijaitsevat sirpaleina ympäri kaupunkia ja kuitenkin tarvitaan jatkuvasti uutta maata
asuinrakentamiseen ja teollisuuskäyttöön. Vaikeuksista huolimatta viherkaavassa on tunnistettu hyvin

Keravan keskeiset luontokohteet, niiden ekologiset ja virkistysarvot ja tarve niiden välisille
yhteyksille. Haasteena on kuitenkin se, että monille näistä alueista tai niiden välittömään
läheisyyteen halutaan rakentaa. On vaikeaa nähdä, miten luontoarvot, virkistysarvot ja maisemaarvot on mahdollista säilyttää erityisesti Kaskelassa, asuntomessualueella ja Koukkukalliota
ympäröivillä uusilla työpaikka-alueilla. Keravan asukasluvun kasvaessa riittävien viheralueiden
merkitys tulee korostumaan tulevaisuudessa huomattavasti, niin ihmisten terveyden, kuin
asuinalueiden arvon kannalta, joten lyhytnäköisiä ratkaisuja ei kannata tehdä. Useammassakin
kohdassa on aihetta kritiikkiin ja esitämme seuraavaa:
Yleisiä huomioita
Kaavaluonnoksen kartoissa eri asioita on merkitty lähes samoilla väreillä ja niitten tarkastelu on sen takia
hankalaa. Tämä koskee erityisesti liito-oravalle sopivia metsiä. Ainakin Haukkavuorelta se näyttäisi
puuttuvan. Yhteenvetokartassa Nikkilän rata on sijoitettu kulkemaan Keravanjoen alitse?
Kaavaluonnoksessa sanotaan, että ekologisen viheryhteyden tavoiteleveys on minimissään 25 metriä. Tämä
ei riitä alkuunkaan vaan minimin pitäisi olla 50–100 metriä.
Viherkaavasuunnitelmaan on merkitty paljon kaikenlaisia uusia puistoja. Huomattavasti halvempaa olisi
rakentaa niitä vähemmän ja säästää vielä jäljellä olevia koskemattomia metsiä. Keskustan ulkopuolella olevat
metsät pitää nimetä metsiksi eikä puistoiksi. Viheralueiden hoidossa on pyrittävä luonnonmukaisuuteen,
mikä lisää luonnon monimuotoisuuden säilymistä ja edistämistä. Metsien kehitystä on ohjattava kohti
luonnontilaa, missä toimenpiteitä ei tehdä polkujen ja muiden kulkureittien ulkopuolella. Keskustaajaman
ulkopuolella on luovuttava laajoista, koneellisesti hoidetuista nurmikentistä ("nurmiaavikoista") ja
kehitettävä niistä vähän hoitotoimia vaativia kukkaniittyjä.
Viherkaava ei voi olla koskaan valmis, koska sen rinnalla kulkevat yleiskaava ja asemakaavat. Kova
rakentaminen joka puolella pientä kaupunkiamme tietää meteliä, muutoksia totuttuihin kulkureitteihin ja osa
lähiluonnosta tulee väkisinkin häviämään. Onko riittävästi mietitty sitä, että viimeisiä vuosiaan omissa
kodeissaan sinnitteleviltä ikäihmisiltä ei ryöstetä vuosien varrella tutuksi tulleita lähiluontoon johtavia
ulkoilureittejä?
Keravaa sanotaan viherkaupungiksi ja kesällä tämä pitääkin aika hyvin paikkansa. Vihreys johtuu kuitenkin
paljolti lehtipuista ja talvella näkymät ovat kolkompia. Pienetkin havupuuvaltaiset metsiköt ovat arvokkaita
varsinkin niitten läheisyydessä asuvilla heikkojalkaisille vanhuksille. Kirsikkapuut ja alppiruusut ovat toki
kauniita, mutta niitten kukkiminen kestää vain hetken.
Alla tarkastellaan Keravan luontokohteita lähemmin

KESKUSTA-ALUE.

“Tiivistyvällä keskusta-alueella puistot ja viheralueet ovat erityisen arvokkaita ja niiden
määrä ei tulevaisuudessa saisi vähentyä.” Tämä on erittäin tärkeä tavoite, josta
tulisi pitää kiinni myös käytännön päätöksenteossa. Esimerkkinä päinvastaisesta
kehityksestä on asuin- ja palvelutalon rakentaminen Veteraanipuistoon
Citymarketin viereen.
Suunnitelmat vihreän lisäämisestä niin katu- kuin tonttialueille ovat kannatettavia. Tieverkkoa tulee
kehittää siten, että se kannustaa liikkumaan jalan ja pyörällä henkilöauton sijaan.
Aurinkomäen puistoalueen laajentaminen kohti rautatieasemaa on kannatettava ajatus. Samalla on
kuitenkin pohdittava sitä, miten asemanseudulle suunniteltu merkittävä lisärakentaminen sopii
ympäristöönsä.
Suunnitelma uuden puistoalueen ja virkistysreitin rakentamisesta Tukon tontille ja sitä kautta
pohjoiseen on kannatettava.
Länsi-Jaakkolan pienteollisuusalueen muuttaminen asuinalueeksi lisää painetta siirtää teollisuutta ja
työpaikkoja muualle. Tämä tarkoittaa käytännössä luonnontilaisten alueiden käyttöönottoa, mikä
heikentää näiden alueiden luontoarvoja merkittävästi. Länsi-Jaakkolaan suunniteltu puistokäytävä
parantaa mahdollisen uuden asuinalueen viihtyisyyttä ja luontoarvoja, mutta se ei mitenkään voi
kompensoida luonnontilaisten alueiden käyttöönottoa toisaalla.
ASUNTOMESSUALUE
Asuntomessualueen kulttuurihistorialliset, maisemalliset ja ympäristöarvot on tunnistettu
viherkaavassa. On tärkeää, että nämä arvot ohjaavat aidosti alueen rakentamista ja että
rakentaminen sijoittuu kuvan 15 mukaisesti Kytömaantien varteen eikä Keravanjoen läheisyyteen.
Keravan kartanon alueella sijaitsee luo-merkitty metsä, joka on opittu tuntemaan Merikallion
lintupuistona. Sinne pystytettiin hiljattain uusi opastaulukin. Merikallion lintupuiston nimi on
säilytettävä ja merkittävä kaikkiin karttoihin. Tälle alueelle ei saa sijoittaa minkäänlaisia
rakennuksia ja kasvillisuuden peiton ja lahopuitten määrän on oltava riittävä turvaamaan
monipuolisen linnuston elinympäristö.
Tervahaudankadun ja Kytömaantien kulmauksessa oleva metsikkö on aivan oikein tunnistettu
ekosysteemipalveluiden kannalta merkittäväksi viheralueeksi. Sen arvo ja merkitys tulee
korostumaan, kun asuntomessualueen peltoja aletaan rakentaa. Tämän takia metsikön säilyttäminen
on tärkeää. Tämä sama pätee Imppalanmäkeen ja sen pohjoispuoleiseen alueeseen.
KOILLLISEN SUUNNAN ALUEET
Koilliskulman jokilaakso
Aivan Keravan koilliskulmassa on joen varrella lehtometsää, jossa Keravan luontoselvityksen mukaan on
monipuolista kasvillisuutta. Siellä asustelee myös saukkoja. Alue on vaikeasti saavutettavissa mikä taannee
pitkäksi aikaa sen säilymisen?
Haukkavuori

Haukkavuori on toistaiseksi ainoa Keravan luonnonsuojelualue. Alue on pieni kooltaan. Yhdistyksellä on
ollut toistuvasti keskustelua eri virkamiestahojen kanssa Senaatin omistamien jokeen rajoittuvien maitten
liittämisestä suojelualueeseen. Silloin luonnonsuojelualueen pohjoinen raja olisi Keravanjoessa. Joistakin
kartoista saa sen käsityksen, että puiston raja olisikin joessa? Jos näin ei ole niin liittämistä pitäisi ruveta
kiireellisesti valmistelemaan. Mediassa olleen tiedon mukaan Senaatti on myymässä vankilan alueen
kiinteistöjään, joten nyt olisi sopiva aika toimia. Kaupunki voisi vaikka ostaa maapalstat (2 x 245-404-2641)?

Haukkavuoren alueen suhteen viherkaavassa ei tuoda esille sitä, miten sen läheisyyteen
rakennettavat asuin- ja työpaikka-alueet tulevat heikentämään alueen luonto- ja virkistysarvoja.
Epäselväksi jää myös se, miten syntyviä haittoja voidaan minimoida.
Jänisvuoren ja Kaskelan alue

Kaskelan uusi asuinalue on jälleen esimerkki kohteesta, jossa luonto- ja virkistysarvot
ovat ristiriidassa suunnitellun asuntorakentamisen kanssa.
Jänisvuori on laaja metsä- ja kallioalue vastapäätä Haukkavuoren luonnonsuojelualuetta. Siihen liittyy
olennaisesti Kaskelan peltomaisema. Metsävyöhykkeen ja peltojen reunoissa on jonkin verran omakotitaloja.
Itse Jänisvuoren ympäristön metsä on lähes paljaaksi hakattu, mutta muuten metsää on käsitelty varovasti
lähinnä ylispuuhakkuilla. Alueen ytimessä on vanhaa kuusikkoa ja isoja lehtipuita kasvava tiivistymä, joka
on yleiskaavassa merkitty luo-tunnuksella. Siellä esiintyy varsinkin uhanalaista linnustoa. Keravan
luontoselvityksessä 2014 se on todettu arvokkaaksi luontokohteeksi. Yleiskaavassa koko Jänisvuoren alue on
varattu asuinrakentamiseen. Viherkaavassakin ainoastaan tuo luo-alue on merkitty jätettäväksi, mutta siitäkin
tehtäisiin puisto. Yleiskaavaa valmisteltaessa on tehty aikanaan suuri virhe koska alueen luonto- ja maisemaarvoja ei ole huomioitu riittävästi. Jos rakentaminen toteutettaisiin nyt suunnitellussa laajuudessa, jää vanhan
metsän alue aivan liian pieneksi, rakentaminen aiheuttaisi siellä vesitalouden epätasapainon ja kuivumisen
sekä kaikenlainen meteli ja lisääntynyt liikkuminen karkottaisi harvinaiset eläimet. Kaskelan peltomaisema
on Keravan viimeinen maaseutumainen kylämiljöö eikä sitä saa rikkoa. Luo-alue on jätettävä täysin
käsittelemättömäksi ja sen suojaksi on jätettävä riittävän isot metsäkaistaleet, joissa varovainen
metsätalouskäyttö toki voisi jatkua.
Jänisvuoren kaakkoispuolella on Kaskelan eteläiseksi metsäksi nimetty alue. Se on varsin voimakkaasti
omakotitaloilla ympäröity. Laaja alue on keskiosiltaan kallioinen, mutta vankkaa männikköä ja kuusikkoa
löytyy ja jopa lahopuita. Alueen läpi kulkee ristiin rastiin polkuja, joita paikalliset asukkaat käyttävät
ulkoiluun. Metsä on huonosti tunnettu ja sitä voisi markkinoida laajemminkin ulkoilualueena. Edellytyksenä
on, että metsää ei nakerreta mistään lisää rakentamiseen.
Koillisen suunnassa on erityisen tarkkaan huolehdittava siitä, että toimivat viheryhteydet säilyvät Sipoon
Paippisten alueen ikimetsiin (Rörstrand ja Högmo).

POHJOINEN ALUE
Pihkaniityn alue
Kalevankierroksen kehittäminen on kannatettava hanke.
Pihkaniityn metsäalueen luonto- ja virkistysarvot on tunnistettu hyvin viherkaavan selostuksessa.
Kaavakartasta käy kuitenkin ilmi, että suunniteltu lisärakentaminen alueelle on jälleen ristiriidassa
alueen luonto- ja virkistysarvojen kanssa. Kalevan Pihkaniityn virkistysalue on jo nyt erittäin

kovassa käytössä ja se tulee lisääntymään asuntomessu/muun rakentamisen myötä. Jos
virkistysaluetta edelleen kavennetaan, syntyy ruuhkaa ja virkistysarvo vähenee merkittävästi.
Kytömaan suo ja lähde
Keravan luontoselvityksessä Kytömaan suo ja lähde on todettu arvokkaiksi luontokohteiksi. Viime vuosina
on raju rakentaminen ja maan kaivaminen muuttanut kohteitten ympäristöä voimakkaasti ja heikentänyt
merkittävästi alueen vesitaloutta. Kohteet eivät kestä enää yhtään enempää kaivelua ja niitten ympäristö
pitäisi jättää kokonaan rauhaan. Tämä ei tuottane ongelmia koska kysymyksessä ovat kaupungin maat. Niistä
voisi muodostaa pienen luonnonsuojelualueen.
Kytömaan haavikko
Kytömaan haavikko on erikoinen yhtenäisenä säilynyt metsä, jossa kasvaa haapaa, kuusta ja koivua. Alue on
todettu liito-oravalle sopivaksi asuinympäristöksi. Metsä on kaupungin maata ja se on syytä säilyttää täysin
koskemattomana, paras vaihtoehto olisi tehdä siitä luonnonsuojelualue.
Myllypuron alue
Myllypuron meanderilaakso on Keravan arvokkaimpia luontokohteita. Se on saanut olla suhteellisen
rauhassa, mutta Jokilaakson kaavasuunnitelma tuo aivan sen länsirannalle ulottuvan asuntoalueen. Lisäksi
kaava-alueen läpi kulkevaksi suunniteltu Kaislaraitti kulkisi lähes puron rantaa. Tämän lisäksi puron
ympärille on suunniteltu luontopolkua. Esitetty luontopolun kulkureitti on täysin mahdoton vaihtoehto jo
senkin takia, että se menisi mäyränpesien läheltä. Koirat ja mäyränpesä on mahdoton yhdistelmä.
Luontopolulle saadaan järkevällä suunnittelulla ympyrä, jossa yhtyvät puron yläkolmannes ja pohjoispuolen
komeaa metsää kasvava harju, jossa on jo polkukin valmiina. Koivulantien varteen olisi mahdollista tehdä
viihtyisä taukopaikka koskinäkymineen.

ITÄINEN ALUE
Päivölänlaakso
Päivölänlaakson etelä- ja pohjoispuolella sijaitseva kallioiset, hienot metsäalueet. Ne on täysin ympäröity
omakotitaloilla niin että käytännössä ne ovat paikallisten asukkaitten yksityisiä ulkoilualueita. Jotenkin
pitäisi järjestää muittenkin kaupunkilaisten pääsy noihin kohteisiin. Roskaamisen lisääntyminen olisi tietysti
riski, tällä hetkellä metsät ovat erittäin siistissä kunnossa
Ollilan metsä
Ollilan puisto on laaja metsäalue, joka on lähialueen asukkaitten, koulujen ja päiväkotien kovassa käytössä.
Puistoa kiertää valaistu ulkoilureitti ja metsään on muodostunut runsaasti polkuja. Ollilan metsän jatkumona
pohjoiseen päin on Ketjupuisto. Viheryhteys lounaaseen päin Ollilan kallioille olisi vielä säilytettävissä, jos
Keupirtin pohjoispuolen metsiä ei kokonaan hävitetä. Siellä on pieni lampi, paljon lahopuuta sisältävä lehto
ja myös luo-merkitty korkea kallio, josta on Keravan esteettömimmät näkymät yli kaupungin.
Koukkusuo, Koukkukallio ja Rajakiilinkallio
Keravan laajin vielä yhtenäinen metsäalue sijaitsee Keinukallion ja Vantaan Pohjois-Nikinmäen välissä.
Alueella sijaitsevat luo-merkinnällä varustetut Koukkusuo ja Koukkukallio. Vähintään yhtä arvokas on
Rajakiilinkallio. Koukkukallion pohjois- ja eteläpuolelle suunniteltu työpaikka-alueiden

rakentaminen on kuitenkin jätetty selostuksessa kokonaan huomiotta, vaikka nämä alueet on
kaavakartoissa merkitty alueiksi, joilla on ekologisia arvoja. Kartassa on myös osoitettu, että
Koukkukallion etäläpuolisen alueen halki kulkee kaksi ekologista viheryhteyttä ja siellä on kaksi
lepakkoaluetta. Jos metsät kaadetaan työpaikka-alueiksi, miten alueen moniarvokohteet pystytään

säilyttämään tai korvaamaan viherratkaisuilla? Lisäksi Destia hakee sinne lupaa massiiviselle
louhinnalle ja kiviaiheiston otolle.
Koukkusuosta, Koukkukalliosta ja Rajakiilinkalliosta pitäisi jollakin aikataululla muodostaa yhtenäinen
luonnonsuojelualue. Kallioille ja suon läpi voisi sijoittaa retkeilyreitin (polku jo onkin) ja ryhtyä
parantamaan paikan saavutettavuutta liikenteellisin järjestelyin. Tilanne on siinä mielessä ongelmallinen, että
kohteet ovat yksityismaita.
Tällä alueella on tärkeää säilyttää riittävästi viheryhteyksiä aivan lähellä sijaitsevaan Sipoonkorven
kansallispuistoon.

LÄNTINEN ALUE
Ilmarisen kallio
Ilmarisen kallio on laaja ulkoilualue Tuusulan rajalla. Kalliolla on paljon polkuja ja sitä ympäröi varsin
hyväkuntoinen sekametsä. Vähän kauempana on pienempiä metsiköitä ja viehättäviä kausikuivia purouomia.
Lisärakentaminen ei ole suotavaa.

Niinikangas

Keravantien eteläpuolella vastapäätä Sompionpuistoa on Niinikankaan arvokas lehtoalue (ks.
Keravan luontoselvitys 2014, kohde 25), jonka arvo onkin asianmukaisesti
esitetty viherkaavan kaavamerkinnöissä. Näiden merkintöjen kanssa on kuitenkin
räikeässä ristiriidassa lehdon välittömään läheisyyteen kaavoitettu asuinalue, joka ei voi olla
heikentämättä merkittävästi alueen luontoarvoja.

ETELÄINEN ALUE
Saviontaival, Sielunrajankallio ja Savionojan kosteikkopoukamat
Sompiosta Koivikkoon ulottuu Saviontaival, jonka varrella on paljon viheralueita. Viime vuosina
reitin varrelta on kaadettu rajusti metsää, ja kulkijan näkymät ovat muuttuneet ikäviksi. Jatkossa
toivottavasti vihreyttä saadaan palautettua. Viherkaavassa on jäänyt vähälle huomiolle
kaupunkilaisten suosima retkeilypaikka, Sielunrajankallio. Kartoissa on sen paikalla luo-merkintä,
joka toivottavasti jatkossa takaa sen, että kalliometsään ei suunnitella mitään rakenteita.
Sielunrajankallion kaakkoispuolella virtaa Savionoja. Sen varrella olevat kosteikkopukamat on
säilytettävä mahdollisimman luonnonmukaisina. Rantojen siivoaminen roskista pitäisi toteuttaa
joko kaupungin tai paikallisen asukasyhdistyksen toimesta.
Klondyke
Klondyken alueelle on kaavailtu 3 eri puistoa. Viherkaavakartassa on itäpuolelle nimetty Kumitehtaan
metsikkö ja toisessa paikassa puhutaan Helge Polonin puistosta. Tämä komea metsä pitää säilyttää
mahdollisimman luonnonmukaisena. Pohjoisempana on ns. Vuorelan puisto. Sen reunoja on nakerrettu
kovasti aivan viime aikoina. Toivottavasti puistosuunnitelma pitää eikä enempää metsää kaadeta. Alue vaatii
kovan siivouksen koska siellä on luultavasti entisen huvipuiston ajoilta tavaton määrä törkyä, mm. satoja
viinapulloja. Aivan uutena puistona suunnitellaan Nissinojan kaakkoispuolelle Kumitehtaan puistoa.
Ihmettelyä kyllä aiheuttaa miksi oikea metsä kaadettiin ja tilalle tulee puisto?

Savionselänne

Keravan vanhan kaatopaikan eteläpuolella on säilynyt pieni yhtenäinen metsäkaistale vasten
Vantaan rajaa. Siinä on korpikosteikko, jylhää kuusikkoa ja kallio käkkärämäntyineen. Se liittyy
olennaisesti Vantaan Leppäkorven laajaan ja kohtalaisesti säilyneeseen lehtometsäalueeseen. Koko
jäljellä olevasta alueesta pitäisi kiireellisellä aikataululla muodostaa luonnonsuojelualue. Se ei
tuottane ongelmia koska kysymyksessä on kaupungin omistama metsä. Sinne voisi sitten tehdä
luontopolun ja rakentaa kulkuyhteyden Keravan puolelta. Nykyään sinne pääsee vain Vantaan
Leppäkorven kautta, kulku Keravalta on aidoin estetty.
Matkoissuo
Keravan lounaiskulmassa on Matkoissuo. Pääosa suosta sijaitsee Tuusulan puolella muodostaen
Matkoissuon-Harminkallion luonnonsuojelualueen. Keravan puolella oleva suon osa on luonnoltaan
vaatimattomampi ja melko puustoinen rajoittuen omakotitaloalueeseen. Siellä on kuitenkin
luontoselvityksissä todettu arvokasta suokasvillisuutta. Kaupungin pitäisi suojella omistamansa maa, jolloin
muodostuisi naapurikunnan kanssa yhteinen luonnonsuojelualue.

Keravan ympäristönsuojeluyhdistys

Mielipide 1

Hei

Kaupungin sivuilla pyydetään kommentteja viherkaavaehdotukseen. Tässä kommenttini, jotka esitän
keravalaisena äitinä ja veronmaksajana.

1) Nykyisiä metsäalueita lähellä asutusta EI SAA ENÄÄ YHTÄÄN VÄHENTÄÄ. Esimerkiksi Yli-Keravan tien
pohjoispuolen Pihkaniityn kohta pitää jättää pois (merkattu viherkaavaan alueena, jossa yleiskaavan
mukaiseksi rakentamisalueeki, jolla ekologisia arvoja).

2) Keinukallion metsiä EI TULE ENÄÄ YHTÄÄN VÄHENTÄÄ JA KIVENLOUHIMO ESTÄÄ. Nyt kartassa isot osat
Vanhan Lahdentien varrella merkattu liilalla. NÄMÄ METSÄLLE.

3) Enjalan tallin ympäristöön Kaskelassa ei tule kaavoittaa mitään, mikä estää hevosten laiduntamisen ja
maastoratsastamisen. Pellot ovat nykyisellään kauniit ja osa kulttuurimaisemaa.

Mielipide 2

Hei,
muutama kommentti tutustuttuani Keravan kaupungin nähtävillä olevaan
viherkaavaan:
- viherkaavaan on moottoritien itäpuolelle merkitty suojaviheralue, jonka pitäisi estää, melun, pölyn tai
visuaalisen häiriön leviämistä ympäristöön, on täysin riittämätön Päivölänlaakson kohdalla. Ainakin
melutaso on Päivölänlaakson länsipuolella yli ohjearvojen.
- viherkaavan tavoitteena on turvata hiljaisempien alueiden säilyminen:
kaavaluonnoksessa ei ole riittävästi otettu nimenomaan tämän tavoitteen toteutukseen kantaa. Joidenkin
kaupunkien viherkaavassa on erikseen määritetty ns. hiljaiset alueet. Hiljaiset alueet tulisi huomioida myös
Keravan viherkaavassa. Keravan kaupungilla on melun osalta rasitteena niin rautatie, lentoliikenne kuin
kaupunkia halkova moottoritie.
Asuinympäristön tulee olla riittävän hiljainen ja lisäksi asukkaille tulee olla mahdollisuus virkistäytyä myös
luonnontilaisessa ympäristössä. Melutason osalta kaupungin asuin- ja oleskelualueilla tulisi päästä
määriteltyihin ohjearvoihin. Tämä tulisi huomioida myös viherkaavassa mahdollisuuksien mukaan (esim.
varataan riittävät suoja-alueet ja huolehditaan myös siitä, että ne palvelevat riittävän hyvin ko. tarkoitusta)
- osa kaupungin pinta-alasta on varattava luonnonvaraisille metsille ja niityille. Kaikkkea kapungin pintaalaa ei tule varata rakentamiselle tai rakennetuille puistoille tmv. Myös pellot ovat tärkeä osa ekosysteemiä
ja kaupunkiympäristöä. Ympäristön monipuolisuudella säilytetään niin luonnon eläimistön ja kasviston
monimuotoisuus kuin myös asukkaille mahdollisuus virkistäytyä luonnossa.
- merkittävien luontokohteiden (esim. Haukkavuoren alue) suojaaminen rakentamiselta riittävän laajoilla
suoja-alueilla, mielellään suosituksia laajemmalla suoja-alueella.
- myös viheryhteyksien ja ekologisten yhteyksien toteutumiseen on kiinnitettävä erityistä huomiota koko
kaupungin alueella.
Toivottavasti jatkossa Kerava ei ole vain pieni suuri kaupunki vaan myös vihreä, asukasystävällinen ja
ympäristön monimuotoisuuden huomioiva kaupunki.

Mielipide 3

Hei!

Haluaisin ilmaista toiveeni koskien viherkaavaluonnosta:

Keravan vähäinen metsäluonto täytyy säilyttää, jos kaupunki aikoo mainostaa itseään vihreänä
asuinpaikkana. Muuten kaupungin maine on naurunalainen.

Olen itse muuttanut Keravalle - en mahtavien tornitalojen ja urbaanin kaupunkimaiseman, vaan nimen
omaan luonnonläheisemmän arjen ja metsäalueiden vuoksi. Autottomana pääkaupunkiseutu oli ainoa
vaihtoehto.
Haluan kasvattaa lapseni ymmärtämään luonnon arvon, eikä pieni kaistale lyhyeksi ajettua nurmikkoa
kerrostalojen välissä auta. Vaikka toki jokainen puu, jokainen kallio ja niitty on tässä ajassa tärkeä ja
parantaa myös ihmisten, lasten, työssäkäyvien ja vanhusten viihtyvyyttä ja elämänlaatua suuresti, mutta
ekologoista arvoa ei ole, jos tilkku on liian pieni. Tämä on hyvin tiedossa.

Siksi pyydän, että Pihkaniityn alue säästetään sellaisenaan eikä vuolla siivuja lisärakentamiselle.
Ihmiset tarvitsevat vähäiset metsänsä, niiden arvo on nykyajassa mittaamaton, ja jälkipolvi tulee
arvostamaan jokaista säästettyä puuta.

Mielipide 4

Hei!
Viherkaavan asukasillassa selvitettiin hyvin yleisellä tasolla Keravan puistoalueita.
Olen asunut vuodesta 1988 Sompion puiston vieressä. Puistoa ollaan nyt muuttamassa luonnonpuistosta
aluepuistoksi. Tätä eroa ei asukasillassa esittelijät selkeästi selventäneet ja skeittiparkista ei siellä puhuttu
sanaakaan.
Itse toivoisin, että puistoa voitaisiin kehittää enemmän lapsiperheille ja aikuisväestön luonnonpuistona.
Lasten keinualue on ollut vuosikausia surkeassa kunnossa. Keinut siellä on ja siitä kiitos.
Kiipelytelinettä, liukumäkeä sinne kaipaisin ja alueen pitämistä siistinä nokkosista ja lupiineista. Lähellä on
voimistelutelineet, joita käyttävät lenkkeilijät ja lapset, niiden säilyttämistä kannatan.
Kesäaikana suurta viheriötä voitaisiin käyttää aikuisten piknikpaikkana ja voimistelijoiden yhteisenä
ulkovoimistelupaikkana, kuten se on nytkin toiminut. Sinne voitaisiin sijoittaa pienoisgolrata ja
tikanheittopaikka aikuisille. Istuinpenkkejä voitaisiin sinne sijoitta enemmä ja myös istuimia kirsikkapuiden
lähettyville. Hiekkakenttää käytetään nyt koirien akilitikenttänä vaikka koirien ulkoilupuiston edessä on
koirille suuri temppupuisto. Koirat voivat mielestäni olla kerran viikossa hiekkakentällä edelleen.
Koirapuiston edustalla oleva viheralue on mielestämi parempi paikka skeittaajille. Tämä alue on
ammattikoulun takana ja ei siten aiheuta niin paljon melua asukkaille. Myöskin paikalle päästään Saviolta
tulevaa siltaa pitkin tai ammattikoulun toiselta puolelta. Auotojakin saataisiin sinne parkkiin.
Talvella Sompion puistoa kiertää pururadalla laudut. Nyt on jäädytetty kenttä luistelijoille. Erittäin hyvä
asia. Kaipaisin kuitenkin pienemmille lapsille latua viheriön ympärille, kun nyt on alkanut katuraivo
pururadan kiertävien latujen suhteen. Myrtinojan puolella on perinteisesti ollut pulkkamäki pienille
lapiselle. Tästä on nyt valitettu liikuntatoimeen, kun ladut menevät. Asia olisi ratkaistavissa niin, että
kirsikkapuiden läheltä yläkummulta tehtäisiin pienemmille lapsille liukumäki lumien salliessa. Nyt on
puistossa ollut viikonloppuisin perheitä lapsien kanssa niin hiintämässä kuin pulkkien kanssa.
Sompion puisto on näin korona-aikana ja muutenkin ollut vanhemman väen ulkoilupuisto. Sen merkitys
tulee kasvamaan kun tuon Viertolan viereen rakennettava vanhusten talo valmistuu. Ei vanhempi väestö
istu aurinkomäellä tai keskuspuistossa "laitakaupungin asukkaiden" kanssa.
Nyt ovat nämä asukkaat vallanneet Prisman edustan eri toteen kesäaikaan.

Kiitos, että kuitenkin olette kyselleet asukkailta nyt näin korona-aikaan.

Mielipide 5
Moi,
Kirjoitan heikkoa suomea, ja toivon että ymmärrät mitä kirjoitan englanniksi.
I am a new resident in Kerava moved from Helsinki. So far, I like Kerava due to it's small size and decent
connections with nature areas.
I would like to provide feedback on the Viherkaava (Green Master Plan) that is shown on
the Kerava website, specifically the new park (uusipuisto) and building area in Pikhaniitty:
The building area is on top of the trail. In my eyes, this is one of the worst things a city can do in terms of
urban planning. Residents old and new visit that trail daily, and now it will largely be removed. I hope you
understand that a person's connection with nature is deeply personal, and this decision would be causing
emotional pain to many residents.
For example, I had lived in Helsinki for several years and tell you firsthand of the reason why people move
away from the city: high living costs and intense urbanization, including those which degrade nature areas.
This plan is more of the same old fashioned city planning decisions, which puts the gain of a few more
residents over that of the larger population. Not good. In that sense, Kerava would be no better than
Helsinki in terms of "green planning" and justifies the same reason for someone to leave - urbanization
which degrades natural values.
I can understand a small area dedicated as a park, including a playground: however that can also be found
without disturbing that forest area such as on Pihkaniityn nurmikenttä. That is a wide field with plenty of
space to designate park area, and it would relieve the grief of locals from having to cut down a section of
that forest.
I also understand that Kerava needs room to grow, however the building area (being around 9 hectares
total) is small that the space can be diverted elsewhere in the city. Kerava's goal is to ensure each resident
has access to nature within 300 meters from their living space, that's a nice gesture - however I would say
that the smaller forest parks in my neighborhood (Kurkela) are not that nice to visit given their size,
proximity to large buildings and condition (for example, wear and tear causing by walking on the forest
floor).
It would be far better to infill the suburbs of new housing where needed, and keep larger nature areas
undisturbed. This allows residents to not only visit green areas which are in good condition, but relief
from city disturbances that are present in small forests or parks. It also allows people to be immersed in
nature, due to it's size and distance from buildings.
For example, I used to live in Siltamäki in Helsinki. Even though there wasn't much nature there, having a
much larger area a few kilometers away in Haltiala benefited me (and many residents) more than having
many fractured forests lying around the suburb, which usually degrade over time.
On a last note, I visited Tuomalansuo today by walking straight towards Tuusula in YliKerava instead of
walking through Pihkaniitty. Why? Because as I said: nature is a personal connection. I refuse to visit an
area to appreciate the peace it brings me, when I know for a fact that the city will cut it down for housing.
In addition, nature should be respected for the it's own value - not just for what it gives people. If a forest is
doing well as it is, moss growing in places, older trees with animals (like squirrels) then it is against the
conscience to destroy it without good reason. Kerava does not have a good reason, like I said: the building
area is small enough that it can be moved elsewhere in the suburbs.
I hope Kerava makes the right decision, because I would lose a lot of respect for this city if it goes through. I
am young enough and early enough in my career that I can move to a different area which respects nature
to a higher degree and won't build on nature trails.

Mielipide 6
Hei,
Tässä muutamia kehittämisehdotuksia lausunnolla olevaan Keravan viherkaavaluonnokseen.
1) Suojaviheraluetta eteläisellä Keravalla välillä Pajukatu-Pihlajakatu-Tuomikatu tulisi vahvistaa nykyisestä.
Nykyinen suojaviheralue ei vähennä melua alueella juurikaan. Melua tälle alueelle tulee Saviontiestä,
pääradasta ja lisämelua tuo välillä myös lentoliikenne. Nykyinen suojaus ei ole riittävää, ja etenkin nyt kun
alueella ollaan kunnostamassa teiden kunnallistekniikkaa sekä kiertoympyrää Kannistonkadun-Saviontien
risteykseen, melun määrä on hurja. Myös pikkumetsän kaataminen radan vierestä, on lisännyt meluisuutta
entisestään. Toivottavasti teillä siellä kaupungilla on suunnitelma alueen melun vähentämiseksi!
2) Kannistosta Keravantien alitse Sompion urheilupuistoon menevän kävelyreitin parantaminen - Kanniston
puolelta pääsee jo nyt Keravantien alitse menevän kapean alikulkuputken kautta Sompion urheilupuistoon.
Harmillisesti sateisella kelillä Kanniston puolen polut ovat varsinkin entisellä peltoalueella kovin mutaisia ja
liejuisia. Olisi todella mukavaa, jos kaupunki voisi etenkin pelto-osuuten polkuja parantaa, jolloin
Kannistosta tulisi mukava lisä Sompion ulkoilupuiston kylkeen.

Mielipide 7
Hei

Pyytäisin kiinnittämään viherkaavassa erityishuomiota Kaskelan kumpuilevien peltoaukeiden (alue
osoitettuna liitteen kuvassa sekä pari kuvaa alueesta etelästä päin kuvattuna) ja niillä olevien
metsäsaarekkeiden säilyttämiseen luonnontilaisina. Tämä alue muodostaa yhden kokonaisuuden, joka
tulee jättää luonnontilaiseksi pelloksi/niityksi myös jatkossa.

