Viherkaavaluonnos, kaavaselostus
KH 8.12.2020/ 373 §

KERAVAN VIHERKAAVA (VK2)

SISÄLTÖ
KAAVAN LÄHTÖKOHDAT JA VALMISTELUN VAIHEET				

1		

VIHERKAAVAN TAVOITTEET							2
SUUNNITTELURATKAISUN KUVAUS						3
Keskusta-alue								4
Läntiset osat
14
Eteläiset osat
15
Pohjoiset osat
17
Koilliset osat
19
Itäiset osat
21
LUONTO JA EKOLOGISET ARVOT -TEEMAKARTTA					
Keravan ekosysteemipalvelut
Ekologiset yhteydet ja viheryhteydet
Luonnonsuojelualueet
Luonnonmuistomerkit
Direktiivilajit
Huomionarvoiset lajit

23
23
24
24
25
25
25

VIRKISTYSTOIMINNOT JA REITIT -TEEMAKARTTA					26
Reitit
Aluepuistot
Korttelileikkipuistot
Muut toiminnot
Urheilu ja liikkuminen
Talviaikaiset toiminnot

27
27
28
29
29
31

RAKENTAMINEN JA MAISEMA -TEEMAKARTTA					32
Yleiskaavan mukaiset rakentamisalueet, joilla  on ekologisia arvoja
Muutosalueena tunnistettu viheralueen osa

32
33

LIITTEET									34

Kartat: Ulla Eriksson
Tekstit ja taitto: Emmi Malin
Havainnekuvat: Pekka Halme

KAAVAN LÄHTÖKOHDAT JA VALMISTELUN VAIHEET

Vuorovaikutus

Keravan viherkaava laaditaan oikeusvaikutuksettomana
ja sen tarkoituksena on tarkentaa vuonna 2016 hyväksyttyä Keravan yleiskaavaa.  

Viherkaavan taustalla on vaikuttanut vuonna 2017
laadittu viher- ja liikuntakysely, johon vastasi yhteensä
603 vastaajaa.

Viherkaavaa on valmisteltu vuorovaikutteisesti asukkaiden ja muiden sidosryhmien kanssa. Viherkaavan
tekemisessä on hyödynnetty Keravan yleiskaavaa varten
laadittuja selvityksiä.

Viherkaavan aloitusvaiheessa huhtikuussa 2019 järjestettiin varhaiskasvattajille ja opettajille kohdennettu
kysely tärkeistä viherkohteista, joilla on merkitystä
oppimisympäristöinä.

Taustaselvityksiä ovat:

Jatkona opettajille ja varhaiskasvattajille kohdennettuun kyselyyn järjestettiin oppilaskunnille marraskuussa 2019 työpaja tärkeistä viheralueista ja puistoista.
Työpajassa myös pohdittiin, minkälaisia toimintoja
puistoihin pitäisi tulevaisuudessa kehittää.

•
•
•
•
•
•
•
•
•

Hulevesiselvitys
Keravan luontoselvitys
Kaskelan luontoselvitys
Keravan lepakkoselvitys
Kytömaan liito-oravaselvitys
Kytömaan asemakaava-alueen luontoarvot
Keravan maisemaselvitys, osa 1
Keravan maisemaselvitys, osa 2
Viher- ja liikuntakyselyn vuorovaikutusraportti.

Vuoden 2019 aikana teetettiin lisäselvityksenä kartoitus
Keravan ekosysteemipalveluista. Lisäksi vuoden 2020 aikana on käynnistetty ylikunnallinen reittiselvitys yhdessä
Sipoon ja Tuusulan kuntien sekä Järvenpään kaupungin
kanssa.
Suunnitteluryhmä

VIHERKAAVAN OSALLISUUSPROSESSI

Tammikuussa 2020 järjestettiin avoin asukasilta kaikille
keravalaisille valmistuneen ekosysteemipalveluselvityksen tuloksista, minkä lisäksi asukkaat pääsivät myös
ottamaan kantaa tärkeisiin viher- ja puistoalueisiin,
kehitettäviin  virkistysreitteihin ja uusiin toimintoihin
liittyen.
Kaavaluonnoksen nähtävilläoloaikana tullaan järjestämään asukastilaisuus. Kaavaluonnoksesta voi antaa
palautetta mielipiteen muodossa.
Kaava-aineisto on nähtävillä Sampolan palvelukeskuksessa, Keravan karttapalvelussa sekä Keravan internetsivuilla.

Viherkaava on valmisteltu Keravan kaupungin omana
työnä. Suunnittelusta ovat vastaneet yleissuunnittelupäällikkö Emmi Malin ja suunnitteluinsinööri Ulla
Eriksson. Maisema-arkkitehtiharjoittelija Pekka Halme
on laatinut havainnekuva-aineiston. Lisäksi työssä on
hyödynnetty K2S-arkkitehtitoimiston havainnekuvamateriaalia sekä WSP Finland Oy:n kartta-aineistoa.
1

.VIHERKAAVAN TAVOITTEET

•

Keravan kaupunginhallitus hyväksyi Keravan viherkaavalle asetetut tavoitteet 29.1.2019.

•

1. Luodaan koko kaupungin laajuinen viheralueanalyysi ja tunnistetaan viheralueiden
luonne ja arvo.
•

•

•

•

3. Tunnistetaan yleiskaavan pohjalta tulevaisuuden viheraluepotentiaali ja -tarve.

Luodaan viheralueiden luokittelujärjestelmä. Muodostetaan kokonaissuunnitelma viheralueiden käytöstä määrittelemällä viheralueiden luonne ja toiminnallisuus.
Määritellään viheralueet, jotka ovat luontoja maisemaarvojensa, virkistyskäytön tai
ekologisen asemansa takia ehdottoman
tärkeitä säilyttää.
Selvitetään alueiden täydennysrakentamispotentiaali suhteessa viherarvoihin.

•
•

•

2. Tarkennetaan Keravan yleiskaavassa osoitettua viheralueverkostoa. Tutkitaan kaikki
Keravan viheralueet ja puistot sekä tarkastellaan niiden välisien yhteyksien toteutu
minen.
•
•
•
•

Viheryhteyksien tarkastelussa näkemys yhteyksien jatkumisesta yli kuntarajojen on
tärkeä.
Tunnistetaan toiminnalliset ja ekologiset
viherkäytävät.
Osoitetaan, missä viheryhteydet sijaitsevat.

•

Tavoitteena on turvata koko Keravalla riittävä, monipuolinen ja laadullisesti hyvä viheralueiden verkosto.
Viheralueiden saavutettavuuden turvaaminen.
Laadullisesti ja hoidon kannalta erilaisten
viheralueiden osoittaminen tasapuolisesti
koko kaupungissa.
Viheralueverkosto halutaan säilyttää mahdollisimman ehyenä ja yhtenäisenä kasvavan kaupungin maankäyttöpaineiden puristuksissa
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Tavoitteena on turvata koko Keravalla riit-             
tävä, monipuolinen ja laadullisesti hyvä vi-       
heralueiden verkosto.
Profiloidaan tulevaisuuden viher- ja virkistysalueet siten, että erityisryhmien tarpeet
tulevat huomioiduiksi alueiden toiminnallisuuksien kautta.
Kartoitetaan hulevesien hallinnan kannalta
potentiaaliset alueet, joilla hulevesiä voidaan hyödyntää erityisesti maisemallisena
elementtinä.
Turvataan hiljaisempien alueiden säilyminen.

SUUNNITTELURATKAISUN KUVAUS

Kuva 1. Yhteenvetokartta

Viherkaavan kaavaratkaisu muodostuu neljästä kaavakartasta, kaavamääräyksistä ja selostusosasta. Kaavaratkaisua tulee tulkita yhteenvetokartan ja teemakarttojen
avulla.
Kaavakartat muodostuvat seuraavista osista:
1.
2.
3.
4.

Yhteenvetokartta
Luonto ja ekologiset arvot  -teemakartta
Virkistystoiminnot ja reitit  -teemakartta
Rakentaminen ja maisema  -teemakartta

Yhteenvetokartassa on esitetty keskeisimmät suunnitteluratkaisut koosteena samalla kartalla.
Eri teemat on jaettu vielä erillisille teemakartoille.
Teemakartoille on koostettu 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.
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Keskusta-alue

Kuva 2. Keskusta-alue

Keravan keskusta-alueella on useita viheralueita ja
puistoja. Keskeisimmät viheralueet ovat Hallintopuisto,
Keskuspuisto, Aurinkomäen puistoalue, Museon metsä
sekä Lapilan puistoalue. Näiden alueiden lisäksi Keskusta-alueella on pienempiä paikallisia puistoalueita.
Olemassa olevista viheralueista huolimatta Keravan keskusta on tiiviisti rakennettu kaupunkimainen ympäristö.
Tiivistyvällä keskusta-alueella puistot ja viheralueet ovat
erityisen arvokkaita ja niiden määrä ei tulevaisuudessa
saisi vähentyä. Viherkaavaa varten laaditussa ekosysteemiselvityksessä tunnistettiin, että Keskusta-alueella
on melko vähän olemassa olevia ekosysteemipalveluita.
Viherkaavan kaavaratkaisulla lisätään eri keinoin vihreän
määrää keskusta-alueella, jotta ekosysteemipalveluiden
määrä alueella tulevaisuudessa kasvaisi.
Viherkaavassa koko Keskusta-alue on merkitty rakentamisalueeksi, jossa vihreän määrää on lisättävä. Merkinnällä ohjataan, että jatkossa asemakaavoissa lisätään
vihreän osuutta tonteilla ja katualueilla. Myös katusuunnitelmissa on lisättävä vihreän osuutta istutusten ja
muiden viherratkaisujen kautta.
Keskustassa viher-, virkistys- ja luontoarvojen määrää
lisätään seuraavin toimenpitein:
1. Katualueiden kehittämisellä vehreämmiksi
2. Puistoalueiden laajentamisella
3. Nykyisten puistoalueiden toiminnallisuuksien lisäämisellä ja kehittämisellä
4. Aukioiden kehittämisellä
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Keskustan katuhierarkia

Kuva 3. Keskustan katuhierarkia

Keskusta-alueella noudatetaan keskeisten katutilojen kehittämisessä kolmeportaista katuhierarkiaa sen mukaan,
mikä on jalankulkijan asema kadulla ja millaisia toimenpiteitä tehdään katualueen vihreyden lisäämiseksi.
Viherkävelykatuja, viherkatuja ja puubulevardien konsepteja on esitetty viherkaavassa visiokuvien kautta.
Visiot kuvaavat erilaisia mahdollisuuksia, jolla katuja on
jatkosuunnittelun yhteydessä mahdollista suunnitella.
Viherkävelykadut
Viherkaavan yhteydessä Keravan keskustasta on osoitettu kaksi keskeistä kävelykatua.
1. Kauppakaarta ja Sampolankaarta pitkin kulkee
Keravan keskustassa 1980-luvulta asti kehittynyt
kävelykatu.
2. Toinen keskeinen kävely-ympäristö kulkee Kalevanraittia pitkin Keravan kirjaston ohi Asema-aukiolle.  
Keskustan molempia kävelympäristöjä yhdistää poikittain Nikkarinkuja, joka on myös osa kävelykatukokonaisuutta.
Viherkävelykatumerkinnän tavoitteena on osoittaa tavoitetila siitä, että katua tulee jatkosuunnittelussa vihertää
viherrakenteiden, istutusten sekä luonnonmukaisten
hulevesiratkaisujen avulla. Keravan keskustassa sijaitsevat viherkävelykadut ovat kaduista kaikkein kävely-ystävällisimpiä ympäristöjä, ja jalankulkija on näillä kaduilla
ensisijainen suhteessa muihin kulkumuotoihin. Viherkatujen olennaisimpana osana ovat laadukkaat viherrakenteet ja valaistuksen suunnitteleminen visuaalisesti
kiinnostavaksi.
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Kauppakaaren viherkävelykatu

Kuva 4. Kävelykatu

Kauppakaaren 1980-luvulla kehittynyt kävelykatu on
lähes kilometrin mittainen ja se jatkuu radan itäpuolelle Sampolankaarta pitkin. Keravan keskustaa halkova
kävelykatu on pysähtymisen ja kohtaamisen paikka sekä
läpikulun ja kaupankäynnin alue. Kaupallisia palveluita
tuetaan laadukkaan kävely-ympäristön kehittämisellä
sekä aktiivisen kaupunkitilan eheyttämisellä. Kävelykatua kehitetään uusien viherrakenteiden ja  -ratkaisujen
kautta viihtyisämmäksi. Vehreä ympäristö vaikuttaa
myönteisesti koko Keskustan pienilmastoon. Istutukset
sijaitsevat eri tasoissa ja niissä korostuu monilajisuus ja
ekologia. Kävelykadun varteen toteutetaan jatkosuunnittelun yhteydessä erilaisia istuinratkaisuja. Samalla
huolehditaan turvallisesti järjestelyistä pyöräily- ja kävelyreiteistä, jotka on eroteltu toisistaan.
Kalevanraitin ja Asema-aukion viherkävelykatu
Viherkaavassa Keravan keskusta-alueelle on tunnistettu Kauppakaaren kävelykadun lisäksi toinen keskeinen
kävely-ympäristö, viherkävelykatu, joka kulkee Kalevanraittia pitkin Keravan Asema-aukiolle saakka. Kokonaisuuden kehittämisen lähtökohtana on, että alue toimii
jo nykyisellään Keravan toisena keskeisenä kävely-ympäristönä.  Viherkävelykatu hahmottuu Paasikivenaukion ja
Volmari Iso-Hollon aukion muodostamista tilasarjoista.
Jatkosuunnittelun yhteydessä aukioiden vihertämisellä
istutuksin ja viherrakentein vahvistetaan aukioiden identiteettiä ja ne toimivat jalankulkuystävällisenä porttina
Keravan keskustaan.

Kuva 5. Kävelykatu syksyllä
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Viherkadut

Kuva 6. Paasikivenkadun viherkatu

Kaavaratkaisussa viherkaduiksi on merkitty Keskustan
kehän sisäpuolella sijaitsevat Aleksis Kiven tie, Paasikivenkatu ja Keskikatu. Viherkatujen kehittämisellä parannetaan katutilan visuaalista ilmettä ja turvallisuutta sekä
lisätään viihtyisyyttä js ekosysteemipalveluiden määrää.
Viherkadut sijoittuvat urbaaniin ja kaupunkimaiseen
ympäristöön ja näillä kaduilla autoilijat, pyöräilijät ja
jalankulkijat ovat samanarvoisessa asemassa.
Viherkatujen kehittämisen lähtökohtana ovat laadukkaat
ja korkeatasoisesti hoidetut viherelementit. Viherkaduille toteutetaan jatkosuunnittelun yhteydessä tehokas
kaupunkimaiseen ympäristöön sopiva erikoisvalaistus.
Risteyskohdissa kävelykatujen kanssa valaistuksella
tehostetaan jalankulkijan asemaa. Näissä kohdin kävelijä
on etusijalla.
Kuva 7. Keskustan kehän Puubulevardi

Puubulevardit
Keskustan kehä ja sisäänajoväylät on osoitettu kaavaratkaisussa Puubulevardeiksi. Puubulevardien kehittämisen
tavoitteena on liikenneturvallisuuden parantaminen ja
katunäkymien viihtyisyyden lisääminen.
Puubulevardeille ominaista on sujuva autoliikenne
jalankulkijoita ja pyöräilijöitä unohtamatta. Jokaiselle
kulkumuodolle on osoitettu oma kulkuväylänsä. Puubulevardeja leimaavat yhtenäiset puuistutukset ja
paikoin runsaat istutukset sekä tehokas valaistus kevyen
liikenteen väylillä. Suunnnittelussa huomioidaan myös
autoilijoiden näkyvyys kevyen liikenteen väylille. Suojatiekohtien valaistukseen panostetaan erityisesti erilaisin
tehostein.  Myös Puubulevardeilla sijaitsevia alikulkujen turvallisuutta parannetaan valaistuksen ja taiteen
keinoin.
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Aukiot

Kuva 8. Aukiot

Keskustan alueella on useita aukioita, jotka ovat vajaakäyttöisiä tai niiden viihtyisyyttä on parannettava.
Keravan keskustan alueelta on tunnistettu neljä keskeistä aukiota, joita tulee jatkosuunnittelun yhteydessä
kehittää vihersuunnittelun keinoin.
Jokaiselle aukiolle on laadittu tulevaisuuden visio
havainnekuvan kautta. Havainnekuvat eivät ole toteutussuunnitelmia vaan ne kuvaavat aukioiden kehittämismahdollisuuksia. Tarkempi toteutussuunnittelu tehdään
jatkosuunnittelun yhteydessä.
Kehitettävät aukiot ovat:
A. Puuvalonaukio
B. Sampolan aukio
C. Volmari Iso-Hollon aukio
D. Keravanaukio
Keravan keskustassa sijaitsevia aukioita tullaan jatkosuunnittelussa kehittämään vehreämmiksi ja viihtyisemmiksi. Aukioiden vihersuunnittelulla lisätään keskusta-alueelle luonto- ja ekosysteemipalveluita, joista
on alueella pulaa. Kehittämistoimilla edistetään yhteisöllisyyttä siten, että ne toimivat kaikkien keravalaisten
kohtaamis- ja oleskelutiloina, joissa on mukava pysähtyä
ja viettää aikaa. Jatkosuunnittelun yhteydessä huomiota
kiinnitetään myös aukioiden turvallisuuden kehittämiseen.
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Aukioiden toteuttamiskonsepteja on esitetty visiokuvien
avulla. Visiot kuvaavat erilaisia mahdollisuuksia, joilla
aukioita on jatkosuunnittelun yhteydessä mahdollista
suunnitella.
1. Puuvalonaukion kehittäminen liittyy Kauppakaaren
viherkävelykadun kokonaisuuteen. Aukion kehittämisen
keskeisenä ajatuksena on luoda Puuvalonaukiolle vehreä
keidas, joka lisää aukion viihtyisyyttä ja lisää alueen
viherarvoja. Jatkosuunnittelun yhteydessä penkkien ja
istutusten avulla aukion ympäristöä kehitettään miellyttäväksi ja turvalliseksi ympäristöksi.
2. Keravanaukiolle painottuu Keravan keskustan toritoiminta ja se toimii myös kulkuporttina Aurinkomäen puistoon. Keravanaukion toritoiminnan edellytyksiä tuetaan
ja vihersuunnittelulla panostetaan aukion viihtyvyyteen.
3. Volmari Iso-Hollon aukio toimii nykytilanteessa läpikulkualueena, jonka kautta kuljetaan Keravan Keskustaan. Volmari Iso-Hollon aukiolla on jo olemassa oleva
vesielementti ja aukion elävyyttä voidaan pienin toimenpitein kehittää toiminnallisesti ja esteettisesti eheäksi
kokonaisuudeksi. Aukiolle on viherkaavan yhteydessä
visioitu uusia puuistutuksia, istuimia ja pysähtymisen
paikkoja. Vihersuunnittelun yhteydessä myös erilainen
harrastustoiminta tulee mahdollistaa alueelle.

Kuva 9. Puuvalonaukio

Kuva 10. Volmari Iso-Hollon aukio

4. Sampolanaukio on nykytilassa vajaakäyttöinen aukio
Kauppakaarelta Sampolankaarelle jatkuvan kävelykadun itäpäässä. Viherkaavan yhteydessä on visioitu, että
alueelle voitaisiin sijoittaa viherrakenteita ja istutuksia
siten, että alueen viihtyisyys kasvaisi. Istutukset on
ajateltu sijoitettavaksi vesielementin ympäristöön siten,
että aukion keskelle muodostuisi vihreä keidas, jonka
ääressä voi istahtaa tai viettää aikaa.

Kuva 11. Sampolanaukio
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Aurinkomäen puiston laajentuminen

Kuva 13. Visiokuva Asemanseudusta ja Aurinkomäestä, K2S Arkkitehdit

Viherkaavassa merkittävin uudistus koskee Aurinkomäen
puiston vaiheittaista laajentumista Keravan asema-aukiolle. Alueen rakentuminen määritellään jatkosuunnittelun yhteydessä, mutta visiovaiheessa on ajateltu
puistoalueen laajentuvan kolmessa vaiheessa.
Kehittämistyö on sidoksissa Asemakeskuksen rakentumiseen sekä uuden asuin- ja liiketilan mahdollistamiseen
alueelle.
Keravan asema-alue tulee yhdistymään osaksi kävelykeskustaa. Muutos luo kiinnostavia kaupunkitiloja vahvistaen Keravan aseman identiteettiä tuomalla vanhat
arvokkaat rakennukset osaksi keravalaisten arkea.
Aurinkomäen laajennus lisää vihreän osuutta Keskusta-alueella, vähentää vettä läpäisemättömien pintojen
osuutta ja vähentää siten hulevesitulvien riskejä keskusta-alueella. Laajentuva viheralue kehittää kaupunkimaisen jalankulkuystävällisen ympäristön määrää ja tukee
kaupallisten palveluiden kehittämistä keskustan tuntumaan.

Kuva 14. Näkymä Aurinkomäeltä asemanaukiolle
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Asuntomessualue

Kuva 15. Asuntomessualueen suunnittelualue, WSP Finland Oy

Keravalla järjestetään asuntomessut vuonna 2024 Keravan kartanon ympäristössä. Messujen kantavat teemat
ovat kiertotalous, uudet asumisen konseptit ja kestävä
liikkuminen.
Keravan kaupungille laaditun ekosysteemipalveluselvityksen (2019) mukaan Keravan kartanon ympäristössä,
Ylikeravan alueella, on nykyisellään hyvä tilanne ekosysteemipalveluiden tajonnassa. Alue kuuluu Keravanjokilaaksoon ja kytkeytyy sekä pohjois- että eteläreunasta
laajemmille luontoalueille, jotka tarjoavat monipuolisesti
luontohyötyjä.
Ekosysteemipalveluselvityksessä nousi erityisesti esiin
Keravan kartanon alue, jokivarsi sekä moottoritien
puustoinen suojavyöhyke. Tulevan asuntomessualueen
kannalta nämä kaikki tuottavat merkittäviä, alueen asumismukavuutta lisääviä ekosysteemipalveluita.
Merkittäviä tavoitteita alueen suunnittelussa ovat:
•
•
•
•
•

Alueen kulttuurihistorian säilyttäminen
Nykyisten viherrakenteiden hyödyntäminen
Elinympäristöjen säilyttäminen
Hyvinvoinnin vahvistaminen biologisen monimuotoisuuden kautta
Monitoiminnalliset hulevesiratkaisut

Ekosysteemipalveluselvityksen yhteydessä selvitettiin
suunnitteluperiaatteita, joita on otettava huomioon
alueen asemakaavoituksessa. Kartassa (kuva 15) on
esitetty, kuinka alueelle tulisi sijoittaa uusi rakentaminen, jotta merkittävimmät ekosysteemipalvelut pystytään säilyttämään. Keskeisenä suunnitteperiaatteena
on alueellisesti merkittävän viheralueen säilyttäminen
joenvarressa.
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Kiertotalouden periaatteet vaikuttavat asuntomessualueen ja Keravanjokilaakson suunnitteluun. Asuntomessualueen miljöössä tulee näkymään normaalia
runsaampi kasvillisuus ja biodiversiteetti sekä hulevesien
käsittely.

Kuva 16. Asuntomessualueen hulevesiratkaisut

Asuntomessualueelle sijoittuva uusi viheralue on Keravan uusi keskuspuistoalue, jolla on vuosisataiset juuret
Keravan vanhimmassa kulttuuriympäristössä. Nykyinen pohjois-eteläsuuntainen avoin maisema pyritään
säilyttämään. Puisto suunnitellaan kaikkien keravalaisten
käyttöön, jotta sieltä löytyy monipuolisia vapaa-ajanviettomahdollisuuksia eri ikäisille puiston käyttäjille.
Viheralueelle rakennettava uusi kevyen liikenteen väylä
on tärkeä osa seudullista virkistysreittikokonaisuutta,
joka yhdistää tulevaisuudessa Keravan virkistysreitit
osaksi Tuusulanjärveä ja Sipoonkorpea. Puiston suunnittelussa noudatetaan orgaanista muotokieltä ja avoin
maisema säilytetään istuttamalla matalaa niittymäistä
kasvillisuutta, jossa on runkopuita kauaskantoisen näkymän takaamiseksi.  
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Länsi-Jaakkolan uusi puistokäytävä
Uusi Länsi-Jaakkolaan sijoittuva asuinalue jäsentyy
puistokäytävän ympärille. Alue on viime vuosikymmenet
ollut pienteollisuuden käytössä, eikä alueella ole nykytilassa luontoarvoja tai ekosysteemipalveluita. Alue kärsii
myös viihtyisyysongelmista. Asuinalueen yhteyteen
toteutettava nauhamainen puistoalue lisää alueen viherja virkistysarvoja sekä toimii uuden asuinalueen keskeisenä suunnitteluelementtinä. Puistoalue kokoaa yhteen
puistoalueet, kevyen liikenteen yhteydet, leikkipuistot ja
muut oleskelualueet asumisen asettuessa puistoalueen
reunoille. Suunnittelun tavoitteena on, että alueen läpi
kulkeva puistokäytävä muodostuu koko asuinalueen
kohtaamispaikaksi ja oleskelualueeksi. Puistokäytävä
yhdistää viheryhteydet myös vanhan Jaakkolan puolelle
muun muassa Palomäenpuistoon.
Tukon alueen uusi puistoalue
Keravan yleiskaavassa uusien keskustatoimintojen
alue � niin kutsuttu Tukon alue � tulee muuttumaan
keskustamaiseksi asumisen alueeksi. Alueelle ei ole
nykytilanteessa luontoarvoja tai ekosysteemipalveluita.
Alueen viherarvoja tulee lisätä alueen jatkosuunnittelun
yhteydessä. Viherkaavassa alueelle on osoitettu puistokäytävävaraus alueen halki. Asemakaavasuunnittelun
yhteydessä on huolehdittava siitä, että nauhamainen
puistoyhteys yhdistää Keskusta-alueen pohjoisosien
metsäalueisiin (Pihkaniitty). Puistoyhteydellä on merkitystä niin ekologisesti kuin virkistyksellisesti.

Kuva 12. Visiokuva Länsi-Jaakkolan uudesta puistoalueesta
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LÄNTISET OSAT

Kuva 17. Keravan läntiset osat

Sompionpuistosta uusi aluepuisto
Sompionpuistoalue on säännöllisesti noussut esiin
yhtenä Keravan suosituimpana puistoalueena. Puistoa
leimaa melko laajat viherkenttäalueet ja se tarjoaa
monenlaisia vapaa-ajanviettomahdollisuuksia. Puistossa
sijaitsee myös pieni lampi, plotti, joka lisää alueen maisemallisia arvoja.
Sompionpuistoa kehitetään tulevaisuudessa yhtenä
aluepuistona ja sen toiminnallisuuksia kehitetään
monipuolisemmaksi. Alueen nykyisisä toimintoja ovat:
luistelu, pallopelit, kuntoilupiste, koirapuisto, leikkipaikka ja kuntorata.

Killan aluepuisto
Killan aluepuisto on laaja puistoalue, jossa on jo nykytilassa monipuoliset toiminnot. Killan aluepuistosta on hyvät yhteydet niin keskustaan kuin Kalevaan tai Saviollekin. Puistossa on erilaisia leikkitoimintoja ja koirapuisto.
Alue toimii myös lähiliikuntapaikkana. Tulevaisuudessa
puistoa kehitetään monipuoliseksi kaikille ikäryhmille.
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KERAVAN ETELÄISET OSAT

Kuva 18. Keravan eteläiset osat

Saviontaival urbaani viherbaana
Saviontaival kokoaa yhteen eteläisen Keravan viher- ja
virkistysalueet. Saviontaipaleen varrella sijaitsevat kaikki
eteläisen Keravan merkittävimmät puisto- ja viheralueet:
Kannistonpuisto, Haavikkopuisto, Laaksopuisto, Salavapuisto, Sielunrajankallio sekä Purolaakso. Saviontaival
on kävely-ystävällinen ympäristö, joka kulkee kokonaan
erillään autoliikenteestä. Se kerää yhteen alueen asukkaat liikunnan, leikin, tapahtumien ja oleskelun pariin.
Tulevaisuudessa reittiä on tarkoitus kehittää eteläisistä
osistaan siten, että se kokonaisuudessaan yhdistää Keravan keskustasta alkavan virkistysreitin Vantaan rajalle
saakka. Saviontaival muodostaa tulevaisuudessa Keravalta toisen seudullisen yhteyden Vantaan suuntaan.
Keravan eteläiset seudulliset virkistysreitit
Varsinainen kevyen liikenteen pääväylä kulkee radan
vieressä Saviontietä pitkin ja se jatkuu nykytilassa myös
Vantaan puolella.
Seudullisen pääreitin lisäksi kaavakartassa on esitetty
muut virkistyksen kannalta olennaisimmat reitit. Saviontaipaleen kehittyvän seudullisen reitin lisäksi toinen keskeinen etelä-pohjoissuuntainen jalankulkua ja pyöräilyä
palveleva reitti kulkee Koivikontie-Lehmuskatu-Kannistonkatu-Kannistonkaarre -reittiä pitkin. Myös tällä reitillä
on merkitystä seudullisena yhteytenä.
Virkistyskäyttöä länsi-Itäsuunnassa palvelee linjaus, joka
kulkee Kercan teollisuusalueen halki Jokivarteen itäisen
Keravan puolelle. Yhteys on merkitty kehitettäväksi ja se
on erityisen tärkeä, jotta eteläisen Keravan alueella asuvat pääsevät käyttämään Keinukallion ja Ollilanlammen
virkistyspalveluita.
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Salavapuistopuisto eteläisen Keravan aluepuistona
Savion suuralueen aluepuistona toimii Salavapuisto,
jossa on monipuolisin tarjonta eri toimintojen suhteen.
Salavapuistoa on kehitetty viime vuosien aikana uusilla
toiminnallisuuksilla kuten parkour- harjoitusalueella
sekä uudella ulkokuntosalilla. Salavapuiston lähituntumassa on myös Savion koulu, jonka pihassa voi harrastaa
palloilulajeja tai luistella talvisin.
Laaksopuisto
Laaksopuistoa kehitetään tulevaisuudessa.
Marttilanpuisto
Marttilanpuistoaluetta kehitetään tulevaisuudessa
puutarhamaisena kohtaamispaikkana. Puiston vieressä
sijaitseva Marttilan päiväkoti on lopettanut toimintansa,
mutta tontti säilyy jatkossakin julkisen rakentamisen
paikkana. Puiston kehittämisessä otetaan huomioon
mahdolliset uudet palvelutarpeet. Puisto palvelee edelleen lähialueen asukkaita. Metsäinen osuus puistosta
säilytetään ennallaan myös jatkosuunnittelun yhteydessä.
Helge Polonìn puisto
Kondyke-talon vieressä sijaitseva Helge Polonìn puisto on Vuorelan asemakaavan yhteydessä kaavoitettu
uudeksi viheralueeksi. Puiston kantavana teemana on
hulevesien käsittely. Hulevesirakenteet tullaan toteuttamaan korkeatasoisesti ja maisemallisesti kiinnostavasti.

Kuva 19.

Koivikon urheilupuisto
Keravan eteläisissä osissa urheilutoiminnot painottuvat
Koivikon urheilupuiston ympäristöön. Koivikossa on
monipuolisia harrastusmahdollisuuksia palloilulajeista
luisteluun ja jääkiekon pelaamiseen. Alueella on myös
kuntoilupiste omaehtoiseen harjoitteluun.
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POHJOISET OSAT

Kuva 20. Keravan pohjoiset osat

Kalevankierros alueen lähivirkistysreittinä
Kalevan urheilupuiston kehittämisen lisäksi viherkaavan
yhteydessä Kalevan virkistysreittejä on osoitettu kehitettäväksi. Uutena kehityskohteena on jo olemassa olevan
asuinalueen lähiympäristössä kulkevan Kalevankierroksen esiintuominen kyltityksin ja opastein.
Kalevan puistosta lähtevä Kalevankierros kulkee pääosin
jo olemassa olevia reittejä pitkin. Kalevankierros yhdistää alueen keskeiset viheralueet yhteen muodostaen
noin 2,5 kilometriä pitkän rengasreitin olemassa olevassa kaupunkiympäristössä. Reitin varrella on kaksi kohtaa,
joita on kehittämistyön yhteydessä parannettava:
•
•

Pohjalantien kohta, jonne on rakennettava puuttuva
osa kevyen liikenteen väylää.
Kalevankadulle on toteutettava suojatien ylitys sekä
tehtävä  puistoraitin jatke nykyiselle puistoalueelle,
minkä kautta se yhtyy nykyiseen reitistöön.

Pihkaniityn metsäalueet
Pihkaniitty on yksi Keravan suosituimmista ulkoilu- ja
virkistysalueista, jonka lisäksi alueella on myös luontoarvoja sekä ekosysteemipalveluita. Alueen virkistysarvoja
halutaan jatkosuunnittelun yhteydessä parantaa uusien
reittien kehittämisellä sekä uusilla toiminnallisuuksilla.
Alueelle on osoitettu uusia reittilinjauksia, jotka monipuolistavat nykyisiä reittejä sekä ohjaavat virkistyskäytön
merkityille reiteille.
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Kalevan urheilupuisto

Kuva 21 a.

Kalevan urheilupuistoon painottuu Keravan sisäurheilulajit sekä laajimmat yleisurheilun harrastusmahdollisuudet. Kalevan urheilupuistossa toimii yleisurheilukenttä
tekonurmialueineen, jäähalli, uimahalli, maauimala sekä
erilaisia reittejä ulkoiluun ja kuntoilupaikkoja. Urheilupuisto palvelee lähialueen asukkaita ja sillä on myös seudullista merkitystä urheilu- ja vapaa-ajan viettopaikkana.
Kalevan urheilupuiston alueelle laadittiin vuonna 2019
aluekehityskuva, jonka yhteydessä päätettiin täydentää
alueen palvelutarjontaa seuraavien vuosien aikana.
Pohjoisen Keravan seudulliset virkistysreitit
Pihkaniityn uusien reittilinjausten ja Kalevankierroksen
uuden virkistysreitin lisäksi Keravan pohjoisten osien läpi
kulkevat uudet seudulliset reittilinjaukset. Seudulliset
reitit yhdistävät tulevaisuudessa Pihkaniityn metsäalueet
Tuusulanjärvelle sekä etelän suuntaan kuljettaessa
uuden asuntomessualueen kautta Keinukallion Urheilupuistoon ja Vantaan Kuusijärvelle. Seudulliset reittilinjaukset tuovat Keravanjoen vartta laajempaan virkistyskäyttöön ja mahdollistaa virkistyskäytön kuntarajoista
huolimatta Tuusulaan ja Sipooseen

Kuva 21 b.
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KOILLISET OSAT

Kuva 22. Keravan koilliset osat

Kaskela
Keravan koillisosia leimaa maaseutumaisuus ja laajat  
maisemallisesti arvokkaat peltomaisemat. Peltoalueiden
eteläpuolella sijaitsee Keravan ainoa luonnonsuojelualue, Haukkavuori. Haukkavuorella on Keravan mittakaavassa eniten säilynyttä vanhaa kuusimetsää ja
alueella on edelleen jopa yli 110 vuotta vanhoja puita ja
runsaasti yli 80-vuotiasta havupuustoa.
Haukkavuoren itäpuolella sijaitseva Kaskelan alue on
nykyisellään väljästi rakennettua pientaloaluetta lähellä
luonto- ja virkistyspalveluita. Alueen eteläosissa sijaitsee
tiiviimmin rakennettu Päivölän alue, jossa on rakennettujen puistojen lisäksi muita kaupungin palveluita.
Haukkavuori
Haukkavuoresta perustettiin vuonna 2018 luonnonsuojelulain mukainen luonnonsuojelualue. Ennen suojelupäätöstä alue oli suojeltu WWF:n perintömetsä-ohjelman kautta.  
Alue on nykytilassa suhteellisen vähän käytetty virkistyskohde ja monille tuntematon retkeilykohde. Tulevaisuudessa Haukkavuoren virkistyskäytön edellytyksiä pyritään lisäämään opasteiden, polkujen merkitsemisen ja
pitkospuiden kunnostamisen avulla. Haukkavuoren luonnonsuojelualueelle on laadittu hoito- ja käyttösuunnitelma, joka ohjaa alueen kehittämistä. Alue muodostaa
merkittävän virkistysarvon myös lähialueen asukkaille.
Haukkavuoren kautta on myös osoitettu uusi seudullinen
yhteys, joka parantaa alueen saavutettavuutta erityisesti
Sipoon suunnasta sekä muualta Keravalta.
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Kaskelan uusi asuinalue rakentuu vehreään ympäristöön laadukkaiden virkistyspalveluiden äärelle
Kaskelan alue on osoitettu viherkaavassa yleiskaavan
mukaiseksi rakentamisalueeksi, jolla on ekologisia arvoja. Alueella sijaitsee arvokkaita luontokohteita, kuten
Jänisvuoren vanha metsä ja Kaskelan eteläosan metsä.
Jatkosuunnittelun yhteydessä nämä alueet on pyrittävä
säilyttämään luonnontilaisina.
Suhteessa voimassa olevaan yleiskaavaan Viherkaavassa on esitetty, mitkä alueet olisi säästettävä tulevalta
rakentamiselta, jotta luontoarvot sekä riittävät virkistysarvot pystytään säilyttämään alueella. Kaskelan tulevan
suunnittelun yhdeksi lähtökohdaksi on viherkaavan
yhteydessä asetettu Jänisvuoren vanhan metsäalueen
säilyttäminen ja sen yhteyteen kehitettävän Kaskelankierroksen suunnittelu. Kaskelankierros muodostaa
alueelle tulevaisuudessa vetovoimatekijän laadukkaan
ulkoilualueen muodossa. Reitin yhteyteen on myös osoitettu viheryhteys, jotta viherverkosto ei tulevaisuudessa
katkea uuden rakentamisen toteutuessa.
Päivölänlaakson aluepuisto
Päivölänlaakson aluepuisto on nykytilassa vetovoimainen alue niin maisema-arvojensa kuin toiminnallisuuksiensa ansiosta. Puisto sijaitsee lähellä Päivölänlaakson
koulua ja päiväkotia ja se on suosittu kohde lähiasukkaiden kuin lasten ja nuorten keskuudessa. Puistossa voi
harrastaa nykytilanteessa pallopelejä ja talvisin luistelua.
Alueella toimii talvisin myös pulkkamäki. Tulevaisuudessa puiston palvelutarjontaa parannetaan uuden kuntoilupisteen rakentamisella.

Kuva 23.
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ITÄISET OSAT

Kuva 24. Keravan itäiset osat

Keravan itäosia leimaavat laajat yhtenäiset viheralueet ja
hyvät vapaa-ajan harrastusmahdollisuudet.
Terästien ympäristö
Terästien alue muuttuu tulevaisuudessa pienteollisuusalueesta asuinkäyttöön. alueen jatkosuunnittelun yhteydessä alueen viher- ja virkistysreiteistä ja -yhteyksistä on
huolehdittava. Viherkaavassa Terästien alueen halki on
pohjois-eteläsuunnassa osoitettu virkistysreitit, jotta kulku tulevaisuudessa Ollilanlammelle on sujuvaa. Terastien
ympäristöön on myös osoitettu rengasmainen reitti, joka
tukee lähiasukkaiden ulkoilu- ja virkistysmahdollisuuksia.
Alueen jatkosuunnittelun yhteydessä Terästien uuden
asuinalueen yhteyteen tulee suunnitella uusi aluepuisto,
joka palvelee alueen uusia ja vanhoja asukkaita.
Seudulliset reitit
Ollilanlaakson ja Jokivarren kautta kulkevat seudulliset
reitit Vantaan suuntaan Kuusijärvelle. Talvisin Kuusijärvelle tehdään ladut lumitilanteen mukaan, mutta
kesäreitin mahdollisuutta tutkitaan parhaillaan. Sipoon
puolella reitti on vielä kehitysvaiheessa.
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Keinukallio urheilupuisto

Kuva 25.

Keinukallion urheilupuisto on suosittu vapaa-ajanviettopaikka ja siellä on tarjolla monipuoliset luontoliikuntaan painottuvat palvelut. Keinukalliolla on seudullisesti
merkitystä monipuolisena urheilupaikkana, mutta se on
myös merkittävä lähipalvelu alueen asukkaille. Lumettomaan aikaan alueen polkuverkosto palvelee suunnistajia, lenkkeilijöitä ja frisbeegolfin pelaajia. Alueella on
myös suositut juoksuportaat, jotka ovat aktiivisessa käytössä. Vuonna 2018 alueelle laadittiin Keinukallion kehittämissuunnitelma, jossa alueen toiminnallisuuksia on
kehitetty monipuolisimmaksi. Kehittämissuunnitelman
myötä alueelle on toteutettu uudet kevyen liikenteen
väylät, lisätty parkkipaikkojen määrää, rakennettu uudet
Beach Volley -kentät sekä toteutettu lasten leikkipaikka.
Lisäksi alueelle on tehty kaksi uutta nuotiopaikkaa ja parannettu hiihtopohjia. Myös HSL-bussin päätepysäkki on
saatu Keinukalliolle, joka lisää alueen saavutettavuutta.
Ollilanlampi
Ollilanlampi on luonnonmukainen retkeilykohde lähellä
asutusta ja se tarjoaa lähialueen asukkaille erinomaisen
viher- ja virkistyskohteen. Ollilanlampi on myös yksi harvoista vesielementeistä. Viime vuosina Ollilanlammelle
on tehty pienimuotoisia parannustoimenpiteitä, mutta
alue on tarkoitus säilyttää luonnonmukaisena retkeilykohteena myös tulevaisuudessa. Ollilanlammelta on myös
sujuvat reitit Keinukallion urheilupuistoon. Keinukallion
ja Ollilanlammen välisellä alueella on myös maastopyöräreittejä, jotka on merkitty maastoon ja eroteltu
kävelypoluista.
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LUONTO JA EKOLOGISET ARVOT -TEEMAKARTTA
Viherkaavan luonto ja virkistys  -teemakartassa on
eritelty luonnon ja ekologisten arvojen kannalta keskeisimmät alueet sekä rakennetut puistoalueet viherverkoston toimivuuden näkökulmasta. Puistojen toimintoja
on käsitelty tarkemmin Toiminnot ja reitit -teemakartan
yhteydessä.
Keravan ekosysteemipalvelut
Viherkaavaa varten Keravalle laadittiin ekosysteemipalveluselvitys (WSP Finland Oy). Selvityksen tavoitteena
oli kartoittaa ekosysteemipalveluiden kannalta keskeisimmät alueet. Toisaalta selvityksessä myös kartoitettiin
alueita, joilla ekosysteemipalveluita on syytä lisätä.
Selvitys perustuu hyödynnettyihin ekosysteemipalveluihin. Ekosysteemipalveuiden arvot ovat erityisen tärkeitä
alueilla, joissa esiintyy häiriöitä aiheuttavia toimia. Hyvä
esimerkki tästä on moottoritien varsi, jossa ekosysteemipalvelut vähentävät moottoritiestä aiheutuvia haittoja.
Ekosysteemipalvelut luokitellaan Euroopassa nykyään
yleisesti käytetyn CICES-luokitusjärjestelmän
(Common International Classification of Ecosystem Services) mukaan kolmeen eri kategoriaan.
1. Tuotantopalveluihin kuuluvat mm. maataloudesta
ja metsistä saatava ruoka, puutavara, riista, marjat,
sienet ja muut keräilytuotteet sekä biomassaan
perustuvat energianlähteet.
2. Säätely- ja ylläpitopalvelut ovat mm. hiilensidonta
ja siten ilmastonmuutoksen torjunta, veden kierron
säätely ja tulvasuojelu, hyönteisten pölytyspalvelut
ja maaperän tuottokyvyn ylläpito.
3. Kulttuurisiksi ekosysteemipalveluiksi luetaan luonto virkistys- ja koulutusympäristönä, esteettisyys ja
kulttuuriperintö.

Kaikkia ekosysteemipalveluita tarkasteltaessa nousi
esiin, että monitoiminnallisia, useita erityyppisiä luontohyötyjä tuottavia alueita Keravalla ovat Keravanjokilaakso sekä sen ympärillä olevat laajemmat metsä- ja
maatalousalueet pohjoisessa ja kaakossa. Erityisesti
Haukkavuoren alueella ekosysteemipalveluita näyttää
olevan erityisen paljon.
Kaupunkirakenne Keravalla on melko tiivis ja ero rakennettujen ja rakentamattomien alueiden välillä näyttäisi
olevan ekosysteemipalvelutarjonnan suhteen suuri.
Merkittävää on myös, että ekosysteemipalveluköyhiä
alueita ei Keravalla varsinaisesti ole, mutta keskusta-alue
ja sen eteläpuoliset teollisuus- ja logistiikka-alueet nousevat kuitenkin tarkastelussa esiin vaaleina.
Viherkaavan suunnittelun yhtenä periaatteena on ollut
yhtenäisten viheralueiden säilyminen. Viherkaavaan on
ekosysteemipalveluselvityksen pohjalta nostettu esiin
keskeisimmät alueet, joissa ekosysteemipalvelut korostuvat. Näitä alueita ovat ennestään rakentamattomat
metsäalueet tai muut luonnontilaisena säilyneet alueet.
Keravanjokivarsi on kokonaisuudessaan merkittävä kokonaisuus ekosysteemipalveluiden kannalta. Myös pohjoisessa ja koillisessa sijaitsevat metsäalueet ovat erityisen
tärkeitä.
Yleiskaavassa sijaitsevat uudet ja olennaisesti muuttuvat
alueet, kuten Kaskela, Ylikeravan uudet asumisen alueet
ja tai Keravan Pohjois-osissa sijaitsevat asumisen alueet
on huomioitu viherkaavassa. Näillä alueilla on nykytilassa ekosysteemipalveluita, joista olennaisimmat tulee
pyrkiä säilyttämään alueiden jatkosuunnittelun yhteydessä rajaamalla asumisen alueet niin, että myös luontoja viheralueille jää oma tilansa.  
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Kuva 26. Keravan ekosysteemipalvelut. Kartassa tummempi väri
osoittaa eksoysteemipalveluiden
isompaa määrää ja vaaleampi väri
vähäisempää määrää.
WSP Finland Oy.   

Kuva 27. Luonto ja ekologiset arvot -teemakartta
Ekologiset yhteydet ja viheryhteydet
Ekologiset käytävät ovat kulkureittejä, joiden kautta
eläimet ja kasvit voivat siirtyä alueelta toiselle. Ekologisia
käytäviä muodostavat metsät, pellot, niityt, virtavedet
ja muut viherympäristöjen ketjut. Keravalla on kattava
viheralueverkosto ja viherkaavan suunnittelun yhteydessä on pyritty varmistamaan, että viheralueverkosto olisi
toimiva myös tulevaisuudessa. Suunnittelussa on esitetty kehitettäviä kohteita muun muassa sillä perustein,
että nykyisessä viheralueverkostossa olevat katkokset
saadaan korjattua.
Viherkaavan yhteydessä on myös tutkittu Keravan
strategiassa asetettua viherlupausta siitä, että jokaisella
keravalaisella on enintään 300 metriä lähimmälle viheralueelle. Viheralue on määritelty analyysissä siten, että
viheralueiksi on laskettu kaikki metsät, puistot ja Keravanjoki, mutta ei esimerkiksi suojaviheralueita tai niittyjä
ja peltoja. Liitekartassa 2 on esitetty alueet, joissa viherlupaus täyttyy. Analyysin mukaan lähestulkoon koko
Keravalla tämä tavoite täyttyy. Kercan teollisuusalueella
sekä Keravanportin alueilla havaittiin katvealueet. Näillä
alueilla pysyvästi asuvien määrä on vähäinen  johtuen
alueiden käyttötarkoituksesta tilaavievän kaupan ja
teollisuuden alueina.  Myös Ylikeravan alueella on yksi
katvealue, joka korjaantuu, kun uusi asuntomessualue
viheralueineen rakennetaan Postlarsiin.
Luonnonsuojelualueet
Viherkaavassa kaksi aluetta on osoitettu luonnonsuojelualuemerkinnällä: Haukkavuori ja Matkoissuo. Nämä
alueet ovat olleet luonnonsuojelualuemerkinnällä jo
Keravan yleiskaavassa 2035 (YK6). Haukkavuoresta on
myös perustettu luonnonsuojelulain mukainen luonnonsuojelukohde. Matkoissuon aluetta ei ole Keravan
puolelta muodostettu lainmukaiseksi luonnonsuojelualueeksi.
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Luonnonmuistomerkit

Kuva 28.

löydettiin vuonna 2014 liito-oravan jätöksiä. Nämä
havainnot on merkitty omalla merkinnällään luontoteemakarttaan.

Luonnonsuojelulain mukaisesti suojellut luonnonmuistomerkit on merkitty viherkaavaan omalla merkinnällään:

Lepakkoalueet

1. Museon tammi  
2. Museon mänty  
3. Valorannan koivu
4. Hautalan kuusi
5. Ollilan käärmekuusi  
6. Etu-Mikkolan siirtolohkare

Keravalta ei ole löydetty luonnonsuojelulain mukaisesti suojeltavia lepakoiden lisääntymis- ja levähdyspaikkoja (I-luokka). Kaupungin alueella on kuusi
kappaletta kansainvälisen Eurobats-sopimuksen mukaisia lepakoille tärkeitä ruokailualueita (luokka II)
ja 8 kappaletta lepakoiden käyttämiä alueita (luokka
III), jotka tulisi Suomen lepakkotieteellisen yhdistyksen suosituksen mukaan ottaa mahdollisuuksien
mukaan huomioon suunnittelussa. II- ja III-luokan
lepakkoaluet on esitetty viherkaavan luontoteemakartalla.

Luonnonsuojelulain nojalla rauhoitetun luonnonmuistomerkin vahingoittaminen tai turmeleminen on kielletty.
Arvokkaat luontokohteet
Viherkaavaan on merkitty vuonna 2014 inventoidut
arvokkaat luontokohteet luonnon monimuotoisuuden
kannalta erityisen tärkeiksi alueiksi (luo). Luo-merkinnällä on myös merkitty Kaskelan luontoselvityksessä inventoitu Jänisvuoren vanha metsä sekä Kaskelan eteläosan
metsä. Vesilain mukaiset luontokohteet  Ollilanlampi ja
Kytömaanlähde ovat myös  merkitty luo-kohteiksi.

Viitasammakko
Vuonna 2014 Ollilanlammella tehtiin yksi havainto
viitasammakosta, mutta kyseessä saattoi olla vain
yksittäinen viitasammakkokoiras. (Enviro 2014.)
Ollilanlampi on viitasammakon esiintymisalue, joka
on inventoitu arvokkaaksi luontokohteeksi ja vesilain mukaiseksi pienvedeksi. Lampi on
lähialueineen rajattu luo-merkinnällä.  

Luo-alueet eivät ole suojelukohteita,  mutta ne on
pyrittävä säilyttämään jatkosuunnittelun yhteydessä.
Viherkaavan suunnitteluratkaisussa luo-kohteet on
pyritty suojaamaan maankäytön muutoksilta rajaamalla
yleiskaavan mukaisia rakentamialueita siten että kohteet
säilyvät.

Huomionarvoiset lajit
Huomionarvoiset lajit on esitetty viherkaavassa
omalla merkinnällään. Näillä kohteilla ei ole suojelustatusta, mutta ne on otettava huomioon jatkosuunnittelussa.

Direktiivilajit
Liito-oravat
Liito-oravan esiintymisalueista Ylikeravan liito-orava-alue
ja Kytömaan haavikko on esitetty yleiskaavassa luonnon
monimuotoisuuden kannalta erityisen tärkeinä alueina
(luo). Kytömaan alueella on havaittu merkkejä liito-oravasta jo vuonna 2009. Myös Keinukallion alueelta

•
•
•
•
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Vaarantunut laji Punakämmekkä.
Harvinaisia lajeja ovat Tulvasammal ja Viitasammal sekä Savisorsimo.
Silmälläpidettävä laji on Tuoksuvyökääpä
Huomionarvoisia kulttuurikasveja ovat Idänkellukka, Valkopeippi ja Saksankirveli.

VIRKISTYSTOIMINNOT JA REITIT -TEEMAKARTTA

Kuva 29. Virkistystoiminnot ja reitit -teemakartta

Virkistystoiminnot ja reitit- teemakartassa on todettu
virkistyksen kannalta olennaisimmat nykyiset toiminnot.
Uusia toimintoja ei ole osoitettu.
Samassa kartassa on myös esitetty virkistyskäytön kannalta olennainen reittiverkosto (nykyinen ja uusi) sekä
eri viheraluetyypit.
Reitit
Reitistön suunnittelun lähtökohtana on ollut, että Keravan reittiverkosto muodostaa tarkoituksenmukaisen
kokonaisuuden jalankulkijoille ja pyöräilijöille. Teemakartassa ei ole esitetty yksityiskohtaisesti nykyistä kevyen
liikenteen verkostoa, vaan esityksessä on keskitytty
ensisijaisesti virkistyskäytön kannalta olennaisimpiin
reitteihin ja niitä tukeviin kevyen liikenteen yhteyksiin.
Toiminnot
Toimintojen suunnittelun periaatteena on ollut lähipalveluperiaate eli tavoitteena on, että kotoa pääsisi mahdollisimman helposti puisto- tai viheralueelle, virkistäytymään, viettämään vapaa-aikaa tai liikkumaan.
Puistot
Erilaisia puistotyyppejä on pyritty sijoittamaan tasapuolisesti ympäri kaupunkia. Nykyiset käytössä olevat puistoalueet on viherkaavassa säilytetty. Sen lisäksi uusille
alueille on osoitettu uusia puistoja.
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Reitit

Aluepuistot

Teemakartassa on esitetty virkistyskäytön kannalta
olennaisimmat reitit, ja niitä tukevat kevyen liikenteen yhteydet. Reittien suunnittelussa lähiliikunnan
edistäminen ollut tärkeässä roolissa, jotta liikkuminen jalan tai pyörällä nähdään houkuttelevana ja
vetovoimaisena vaihtoehtona.

Viherkaavassa Keravalle on osoitettu yhteensä yhdeksän
aluepuistoa, joista kolme on uusia kohteita.  Aluepuistojen varustelutaso on monipuolisempi kuin korttelipuistojen. Aluepuistoille ominaisia piirteitä ovat:
•
•
•

Viherkaavan yhteydessä on tutkittu Keravan sisäpuolella sijaitsevat nykyiset reitit ja osoitettu uudet
rakennettavat reitit. Eri puolille Keravaa on myös
pyritty muodostamaan erilaisia reittikokonaisuuksia,
jotta lähialueilla liikkuminen olisi helppoa. Uusina ja
kehitettävinä reitteinä ovat Jokilaakson uusi virkistysreitti Ylikeravan alueella, Kalevan alueella Kalevankierros, Kaskelassa Kaskelankierros, Kytömaan uusi
virkistysreitti, Pihkaniityn uudet reittilaajennukset
sekä Ahjon ja Ollilanlaakson uudet reitit.

Laajasti varusteltu leikkipuisto
Kuntoiluvälineet
Toimintaa eri-ikäisille

Nykytilassa aluepuistot sijoittuvat Joukahaisenpuistoon,
Lapilanpuistoon, Killanpuistoon, Salavapuistoon, Päivölänlaaksonpuistoon ja Keskuspuistoon. Viherkaavassa
uusia aluepuistoja on osoitettu Jokirantapuistoon,
Terästienpuistoon ja Sompionpuistoon. Kannistonpuisto
muuttuu kiinteistönpihaksi, jonka vuoksi uutena aluepuistona toimii jatkossa Sompionpuisto.
Uusia aluepuistoja on pyritty sijoittamaan sellaisiin paikkoihin, joissa palvelutarvetta on tarve nostaa. Liitekartassa 1 on tarkasteltu eri toimintojen saavutettavuutta
eri alueilla, minkä pohjalta uusien puistojen sijainnit on
määritelty. Myös asukasluku ja käyttöaste on vaikuttanut
toimintojen sijoittamiseen.

Sisäisten reittien ohella myös seudulliset reitit on
osoitettu viherkaavassa. Uudet seudulliset reittilinjaukset perustuvat Keravan, Tuusulan, Järvenpään
ja Sipoon käynnistämään selvitykseen seudullisista
virkistysreiteistä. Keravan osalta olennaisimmat yhteydet koskevat Pihkaniiityn virkistysreittien jatkamista
Tuusulanjärvelle, Haukkavuoren kautta kulkevan
seudulliset reitin rakentamista Talmaan ja Keravan
eteläosissa sijaitsevan Jokivarren virkistysreitin jatkamista Kuusijärvelle. Toimivan seudullisen verkoston
kehittämisessä olennainen osa on uuden asuntomessualueen halki kulkeva Jokilaakson virkistysreitti,
joka mahdollistaa poikittaisen virkistysyhteyden ja
yhdistää Sipoonkorven Keravan pohjoisosien kautta
Tuusulanjärvelle.

Jokirantapuisto
Uusi asuntomessualue rakentuu Ylikeravan kaupunginosaan Keravanjokilaaksoon. Kokonaan uuden asuinalueen rakentuessa monipuolisien virkistyspalveluiden
kehittäminen alueelle on tärkeää. Jokirantapuistosta
kehitetään monipuolista aluepuistoa.

Kuva 30.
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maalle, jonne rakentuu vuosien 2021-2022 aikana uusi
asuinalue. Tämän vuoksi alueelle on myös toteutettava
uusia toimintoja lapsille ja nuorille.

Terästienpuisto
Ahjon Terästien alue muuttuu tulevaisuudessa pienteollisuusalueesta monipuolisen asumisen alueeksi.
Alueen toteutuessa sinne on myös rakennettava uusi
aluepuisto. Ahjon alueella on suhteellisen vähän tarjolla
monipuolisia puistoalueita ja uuden aluepuiston rakentaminen alueelle on palvelutarjonnan tasapuolisuuden
näkökulmasta perusteltua. Puiston tarkempi suunnittelu
tapahtuu jatkosuunnittelun yhteydessä alueen toteuttamisen yhteydessä.

Viisi puistoa on viherkaavassa poistettu korttelileikkipuistokäytöstä. Nämä kohteet poistuvat vasta sitten käytöstä, kun nykyiset välineet ovat purkukuntoisia. Poistettavat kohteet ovat:
1.
2.
3.
4.
5.

Sompionpuisto
Sompionpuistoa kehitetään tulevaisuudessa yhtenä
aluepuistona ja sen toiminnallisuuksia kehitetään
monipuolisemmaksi. Alueen nykyisisä toimintoja ovat:
luistelu, pallopelit, kuntoilupiste, koirapuisto, leikkipaikka ja kuntorata.

Venlanpuiston korttelileikkipuiston toiminnot on viherkaavassa poistettu, koska alueella on useita muitakin
korttelileikkipuistoja, kuten Killanpuisto, Tuomaanpuisto
tai Sompionpuisto. Muutoksen johdosta säilytettävien
puistojen kunnossapito ja varustetaso pidetään hyvällä
tasolla. Venlanpuisto säilyy muutoksen jälkeen edelleenkin puistoalueena.

Korttelileikkipuistot
Korttelileikkipuistolla tarkoitetaan asuinalueella sijaitsevaa leikkipuistoa. Korttelileikkipuistoille tyypillisiä
piirteitä ovat:
•
•

Jaakkolan alueella sijaitsee neljä pientä korttelileikkipuistoa lähellä toisiaan: Jaakkolan, Jäspilän, Jussilan ja Nissilän pihat. Näissä korttelileikkipuistoissa ei ole nykytilassa
juurikaan leikkitoimintoja ja kalusteet ovat jo melko
huonossa kunnossa. Jaakkolan alueella näitä korttelileikkipuistoja korvaa  Jaakonmäen aluepuisto, joka pidetään
hyvin varusteltuna ja monipuolisena puistoalueena.  
Puistot tullaan maisemoimaan viheralueiksi.

Varustelutaso on vaatimattomampi kuin
aluepuistojen.
Pienten lasten leikkitoiminnot.

Viherkaavassa korttelileikkipuistoja on pyritty osoittamaan tasapuolisesti ympäri kaupunkia. Nykytilassa
Keravalla on ollut melko tiivis korttelileikkipuistoverkosto, mutta verkostossa on ollut myös kohteita, joiden
kalusteet ovat jo käyttöikänsä päässä tai ne ovat poistettu puistosta kokonaan. Viherkaavan yhteydessä on
poistettu sellaisia korttelileikkipuistoja, jotka eivät vastaa
varustetasoltaan korttelileikkipuiston vaatimuksia.
Viherkaavassa uusi korttelileikkipuisto on osoitettu Kytö-

Venlanpuisto
Jaakkolanpiha
Jäspilänpiha
Jussilanpiha
Nissilänpiha

Kuva 31.
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Muut toiminnot

Urheilu ja liikkuminen

Koirapuistot

Urheilupuistot

Nykyisin Keravalla sijaitsee koirapuistoja Sompiossa,
Killassa, Kurkelassa ja Ahjossa. Erityisesti saviolaiset ovat
toivoneet uutta koirapuistoa alueelleen.

Keravalla on yhteensä kolme urheilupuistoa:
1. Kalevan Urheilupuisto
2. Keinukallion Urheilupuisto
3. Koivikon Urheilupuisto

Nuotiopaikat

Kaikki urheilupuistot ovat profiloitu hieman eri tavoin.
Keinukallion Urheilupuisto on painottunut luontoliikuntaan, Kalevan Urheilupuisto yleisurheiluun ja jalkapalloon sekä Koivikon Urheilupuisto erilaisiin palloilulajeihin, kuten pesäpalloon ja tennikseen. Kaikilla puistoilla
on merkitystä myös seudullisesti.

Nuotiopaikat ovat myös nousseet esiin monissa asukaskyselyissä ja niitä on toivottu erityisesti retkeilyyn
soveltuville metsäalueille. Nykyisin nuotiopaikat on
toteutettu Keinukalliolle ja Haukkavuoren luonnonsuojelualueelle.

Keinukallion ja Kalevan Urheilupuistoihin on laadittu viime vuosien aikana kehittämissuunnitelmat. Viherkaavassa Keinukallion alueelle on osoitettu uusi kuntoilupiste ja
Kalevan Urheilupuistoon on osoitettu lähiliikuntapaikka
ja ulkokuntosali. Koivikon Urheilupuistoon ei ole viherkaavassa osoitettu uusia toimintoja.
Jokirantapuisto
Yksi merkittävimmistä lähiliikunnan kehittämiskohteista on uusi asuntomessualue, joka rakentuu ennestään
rakentamattomalle alueelle Keravan kartanon läheisyyteen. Asuntomessualueelle toteutuva uusi kevyen liikenteen reitti palvelee alueella liikkumista ja mahdollistaa
kaikille keravalaisille parempia liikkumismahdollisuuksia.

Kuva 32.
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Kuntoilupisteet
Kuntoilupisteitä on sijoitettu eri puolille Keravaa ja kuntoilupisteverkosto on suhteellisen tiheä.
Ulkokuntosali
Uusia ulkokuntosaleja on ympäri kaupunkia tyypillisesti
lähiliikuntapaikkojen ja urheilupuistojen yhteydessä.
Juoksuportaat
Keravan ainoat juoksuportaat sijaitsevat Keinukalliossa ja
ne ovat suosittu harjoittelumuoto.
Pelikenttä
Keravalla on kattava pelikenttäverkosto.

Kuva 33.
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Talviaikaiset toiminnot

Kuva 34. Toiminnot ja reitit -teemakartta, talvitoiminnot

Talviaikaiset toiminnot on eritelty omalle teemakartalleen.
Keravan laajimmat hiihtomahdollisuudet ovat Keinukallion alueella, jossa on myös Keravan ainoa tykkilumilatu.
Pihkaniityn alueella on myös kattava latuverkosto talvisin. Myös Sompionpuiston alueelle tehdään latu talvisin.
Luistinkenttä
Luistinkenttiä on nykytilassa ympäri Keravaa.
Pulkkamäki
Pulkkamäkiä toimii nykytilassa Keinukalliolla, Ahjossa ja
Päivölänlaaksossa.
Luistinkaukalo
Keravan ainoa luistinkaukalo sijaitsee Koivikon Urheilupuistossa.
Nuotiopaikat
Keinukalliossa on nykytilassa olemassa oleva nuotiopaikka.
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RAKENTAMINEN JA MAISEMA -TEEMAKARTTA

Kuva 35. Rakentaminen ja maisema -teemakartta

Kerava on tiiviisti rakennettu ja pinta-alaltaan pieni kaupunki. Keravalla on kokoonsa nähden monipuolisia viheralueita. Viherkaavan suunnittelun yhtenä lähtökohtana
on ollut säilyttää laajemmat viheralueet mahdollisimman yhtenäisinä. Myös koko kaupungin alueella toimiva
viheralueverkosto on huomioitu suunnittelussa.
Valkoisella merkitty alue Viherkaavassa on asemakaavoitettu ja rakennettu. Tällä alueella täydennysrakentaminen on mahdollista yleiskaavan määräyksiä noudattaen. Asemakaavoissa esitetyt puistot ja viheralueet on
merkitty omalla merkinnällään.
Rakentamisalueiksi, jossa vihreän osuutta on lisättävä,
on merkitty yleiskaavan mukainen keskusta-alue sekä Terästien alue Ahjossa. Näillä alueillä viherarvoja on lisättävä viherrakenteiden, istutusten ja uusien puistoalueiden
suunnittelun avulla.
Maisemallisesti arvokkaat alueet
Keravan alueella on kaksi valtakunnallisesti merkittävää
rakennettua kulttuuriympäristöä (RKY2009). Keravan
vankila ja sitä ympäröivät pellot sekä Keravan rautatieasema. Keravan vankilan alue ja Keravan asemanseutu
ovat määritelty myös maakunnallisesti arvokkaiksi
kulttuuriympäristöiksi. Vankilanpeltojen alue on merkitty
kaavaan maisemallisesti arvokkaaksi viheralueeksi.
Keravanjokilaakson maisemakokonaisuus ei ole valtakunnallisesti, eikä maakunnallisesti arvokasta kulttuuriympäristöä. Keravan maisemaselvityksessä Jokilaakson
alue on määritelty paikallisesti arvokkaaksi maisema-alueeksi.
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Myös Keravanjoenlaakson alue on merkitty Viherkaavas- Kuva 36. Keravan keskusta
sa maisemallisesti arvokkaaksi viheralueeksi. Suhteessa
vankilanpeltoihin, Keravanajoenlaakson alueella maankäytönmuutokset ovat hyväksyttävämpiä kuin pohjoisemmilla RKY-alueilla.

keinoin. Terästien asuinalueen halki on myös osoitettu
viheryhteyksiä, jotta alueen lähivirkistysolosuhteet paranevat tulevaisuudessa.
Ahjon Sorsakoven pientalovaltainen asuinaluevaraus on
Viherkaavassa rajattu siten, että alueen länsipuolelle jää
riittävän leveä viheryhteys, uuden asuinarakentamisen
painottuessa Ratatien varteen.
Kytömaalle sijoittuvan pientaloalueen aluerajausta on
myös tarkennetty Viherkaavassa siten, että alueelle
muodostuu viihtyisät viher- ja ulkoilualueet. Suunnitte
lun yhteydessä on myös huomioitu ekologisten yhteyksien säilyminen.

Yleiskaavan mukaiset rakentamisalueet, joilla on
ekologisia arvoja
Viherkaavaan on merkitty omalla merkinnällään yleiskaavan mukaiset uudet ja olennaisesti muuttuvat alueet.
Osa näistä uusista ja olennaisisesti muuttuvista alueista
on ennestään rakentamattomia. Rakentamattomille
alueille on nykyisellään erilailaisia ekosysteemipalveluita, jotka on  jatkosuunnittelun yhteydessä huomioitava.

Keravanjoen varteen Ylikeravan uusien asuinalueiden
suunnittelussa on huomioitu jokivarren hyödyntäminen
virkistykseen sekä alueen luontoarvojen ja maisema-arvojen turvaaminen. Uusi rakentaminen asettuu Kytömaantien varteen siten, että joenvarteen jää kauttaaltaan viheralue, joka toimii tulvasuojana, viheralueena ja
virkistyksen paikkana.

Yleiskaavan mukaisia aluerajauksia on viherkaavan yhteydessä täsmennetty niiltä osin, kun alueilla on erityisiä
luontoarvoja.  Kaavaratkaisussa on esitetty, mitkä osat
on jätettävä viher- ja puistoalueiksi tulevien asemakaavahankkeiden yhteydessä.  
Kaskelan uuden pientalovaltaisen asuinalueen keskelle
on rajattu Jänisvuoren metsäalue uusi puisto -merkinnällä , mikä on tarkoituksen mukaista säästää luontoarvojen
kuin tulevan asuinalueen virkistysarvojen vuoksi. Jänisvuoren metsäalueesta on osoitettu myös viherkäytävä
etelään yhdistäen Kaskelan viheralueet osaksi Päivölänlaakson viheralueita.

Keravan yleiskaavassa Niinikankaan kerrostalovaltainen
alue on myös rajattu siten, että arvokas luontokohde,
Niinikankaan lehto säilyy.
Muutosalueena tunnistettu viheralueen osa
Viherkaavassa on tunnistettu viheralueisiin kuuluvia
alueita, joita voidaan jatkosuunnittelun yhteydessä tutkia täydennysrakentamiskäyttöön. Kohteita on inventoitu ympäri Keravaa ja ne ovat suppea-alaisia kohtia osana
laajempia viheralueita tai aivan pieniä paikallisia vajaakäyttöisiä viheralueita. Tunnistetut alueet ovat viheralueen reunaosia tai katujen varsille sijoittuvia kohteita.
Tunnistetut muutosalueet eivät vaaranna laajempien
viheraluiden  ekologisia, virkistyksellisiä tai toiminnallisia
arvoja.

Pihkaniityssä sijaitsevaa yleiskaavan mukaista rakentamisaluetta on rajattu siten, että viheryhteys metsäalueille
säilyy myös uuden rakentamisen toteutuessa. Säilytettävä metsäalue on merkitty kaavakarttaan uusi puisto
-merkinnällä.
Terästien muuttuva pienteollisuusalue on osoitettu
yleiskaavassa uudeksi asumisen alueeksi. Terästien
ympäristöä on jatkosunnittelun yhteydessä viherrettävä viherrakentein, katuvihreän ja puistorakentamisen
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Liite 1. Saavutettavuustarkastelu aluepuistot ja korttelileikkipuistot

Liite 2. Viherlupaus 300 metriä
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