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Johdanto
Kerava on profiloitunut 1980-luvulta eteenpäin viherkaupunkina, ja viheralueiden kehittäminen on ollut
tärkeässä asemassa kaupungin vetovoimaisuuden vahvistamisessa. Myös Keravan kaupunkistrategiassa
linjataan Keravan asemaa viherkaupunkina.
Keravan kaupungin asuntopoliittisen ohjelman linjauksena on, että kaupungin kehityksen kannalta keskeisimmistä kehityskohteista laaditaan aluekehityssuunnitelmat. Keravan yleiskaava on koko kaupungin
strateginen suunnitelma, jolloin on tärkeää laatia kehityssuunnitelmia alueiden sisäisen toiminnallisuuden ja asumisratkaisuiden, viheralueiden ja niiden liittymisen tutkimiseksi asemakaavaa laajemmin,
mutta yleiskaavatasoa tarkemmin. Keravalla aluekehityskohteita on kuusi, joista yksi koskee Kalevan
liikunta- ja terveyspuiston aluetta sekä sen lähiympäristöä.
Kalevan aluekehityskuva on laadittu kaupungin omana työnä. Työ on valmisteltu Keravan kaupunkikehityspalveluissa. Kaava-arkkitehti Marja Pelo on valmistellut aluekehityskuvan, suunnitteluinsinööri Ulla
Eriksson on laatinut Kalevan liikunta- ja terveyspuiston tarkemman yleissuunnitelman. Työtä on tehty
yhteistyössä Kaupunkitekniikan sekä Liikuntapalveluiden kanssa. Työtä on käsitelty keväällä 2016 sekä
2017 kahdessa kaupunginhallitukselle, kaupunkikehitysjaostolle sekä virkamiehille ja valmistelijoille
järjestetyssä seminaarissa. Seminaareissa on aluekehityskuville asetettu tavoitteet sekä osoitettu aluerajaukset. Työtä on sen valmistelun aikana säännöllisesti käsitelty aluekehityssuunnitelmien ohjausryhmässä, jota on vetänyt kaupunginjohtaja Kirsi Rontu.
Kalevan alueen kehittämisen tavoitteet on asetettu seuraavasti:
1. Kalevan liikunta- ja terveyspuistoa kehitetään monipuolisena liikunta- ja urheilualueena, huomioiden myös laajemmin ihmisten hyvinvointi ja terveys.

Suunnittelualueen rajaus ortokuvalla 2016. Keravan kaupunki.

2. Arvioidaan alueen nykyisten toimintojen kehittämismahdollisuudet ja -tarpeet.
3. Kartoitetaan mahdollisuuksia sijoittaa alueelle uusia toimintoja.
4. Nykyisiä viheralueita ei supisteta. Viheralueet säilytetään yhtenäisinä, ja viheryhteyksien jatkuvuus muille viheralueille varmistetaan.
5. Ei rajoiteta nykyisten kenttien ja liikuntarakennusten kehittämistä tulevaisuudessa.
6. Alueelta kartoitetaan mahdolliset täydennysrakentamis- ja muut kehittämiskohteet. Täydennysrakennuskohteissa huomioidaan myös rakentaminen erityisryhmille.
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Suunnittelun lähtökohdat
Kalevan aluekehityskuvan keskeiset teemat ovat:
1. Urheilu- ja virkistyskäyttö
2. Viheralueet ja -yhteydet
3. Täydennysrakentamiskohteet

miskohteita ja arvioitu niiden kehittämismahdollisuuksia. Aluekehityskuvassa on tarkasteltu alueen kehittämistä pitkällä aikavälillä,
joten esitetyt muutokset saattavat tulla ajankohtaisiksi vasta vuosien kuluttua. Tavoitteena on ollut kartoittaa tulevaisuuden mahdollisuuksia, jotta ne voidaan huomioida alueiden, niiden toimintojen ja yhdyskuntarakenteen muussa suunnittelussa.
Yleiskaava 2035

Alueen kehittämisen ensisijainen lähtökohta on liikunta- ja urheilutoiminta sekä virkistyskäyttö ja niiden kehittäminen. Suunnittelutyössä on arvioitu alueen nykyiset toiminnot sekä alueen kehittämistarpeet ja -mahdollisuudet. Tavoite on arvioida alueen nykyisten toimintojen laatu, mahdolliset kehittämistarpeet sekä uusien toimintojen sijoittamismahdollisudet. Alueesta on tavoite
kehittää monipuolinen liikunta- ja virkistysalue eri käyttäjäryhmille. Samalla on tarkasteltu viheryhteyksiä ja kartoitettu niiden nykytilanne sekä kehittämistarpeet ja pyritty luomaan edellytykset uusien viheryhteyksien kehittämiselle.
Yhtenä keskeisenä lähtökohtana on ollut asukaslähtöisyys ja käyttäjien huomioiminen. Kalevan kehittämistyöhön liittyy laaja asukaskysely Keravan viher- ja liikunta-alueista sekä suppeampi Kalevan urheilupuistoa koskeva asukaskysely.
Kaupunkikehityspalveluissa laadittiin syksyn 2017 ja kevään 2018
aikana aluekehityskuvaluonnos, joka pidettiin nähtävillä 9. –
30.4.2018. Suunnitelman nähtävilläoloaikana asukkailla oli mahdollisuus ilmaista kirjallisesti mielipiteensä ja kehittämisdeansa
esillä olevasta suunnitelmasta.
Aluekehityskuvaluonnosta päivitettiin saadun palautteen pohjalta
ehdotukseksi kesän ja syksyn 2018 aikana. Ehdotusta kehitettiin
yhteistyössä vapaa-ajan ja hyvinvoinnin sekä kaupunkitekniikan
toimialojen kanssa. Ehdotus asetettiin nähtäville loppuvuodesta
2018, jolloin asukkailla oli jälleen mahdollisuus ilmaista mielipiteensä suunnitelmasta. Ehdotus esiteltiin kaupunkikehitysjaostolle, kaupunginhallitukselle sekä vapaa-aika ja hyvinvointilautakunnalle sekä tekniselle lautakunnalle. Aluekehityskuvan hyväksyy
kaupunginhallitus.
Aluekehityskuvassa on kartoitettu mahdollisia täydennysrakentamiskohteita tulevaisuuden kaupunkirakenteen tiivistämiseksi. Alueelta ja sen lähiympäristöstä on kartoitettu mahdollisia kehittä-

Keravan yleiskaavassa 2035 Kalevan urheilupuiston alue on osoitettu urheilu- ja virkistyspalveluiden alueeksi. Alueelle voidaan
sijoittaa urheilu-, virkistys- ja vapaa-ajan toimintoja palvelevia rakennuksia ja rakennelmia. Lisäksi Kalevan urheilu- ja terveyspuiston alueelle saa sijoittaa urheilu- ja vapaa-ajan toimintoihin tukeutuvaa asuinrakentamista sekä palveluliiketoimintaa. Aluerajaus on
säilytetty yleiskaavassa 2035 nykytilannetta vastaavana eli nykyistä urheilupuiston aluetta ei ole tavoite supistaa.
Kalevan ja Killan alueelle on osoitettu pientalovaltaisia alueita (AP2), kerrostalovaltaisia alueita (AK-2) sekä julkisten palvelujen ja
hallinnon alueita (PY). Alueet on osoitettu kehitettäviksi alueiksi
(ruuturasteri). Kehitettävillä alueilla on tarpeen tehdä erilaisia
maankäyttöä muuttavia toimenpiteitä. Alueilla voidaan toteuttaa
aluerakennetta tiivistävää tai muuttavaa täydennysrakentamista.
Julkisten palveluiden ja hallinnon alueella sallitaan täydennysrakentaminen.

Ote Keravan yleiskaavasta 2035

Yleiskaavassa 2035 on lisäksi osoitettu lähivirkistykseen käytettävät alueet (VL) sekä näiden ja urheilupuiston välille viheryhteystarpeet (vihreä katkoviiva). Yhteydet on osoitettu ohjeellisina ja
niiden sijainnit tarkentuvat jatkosuunnittelun yhteydessä. Viheryhteyksien tulee olla riittävän leveitä, jotta ne voivat toimia myös
ekologisina yhteyksinä.
Kaupunkistrategia 2020

Pientalovaltaisilla alueilla talojakauma koostuu pääsääntöisesti
erillispientaloista sekä pien- ja rivitaloista. Täydennysrakennushankkeiden on sopeuduttava olemassa olevaan asuinrakenteeseen. Kehitettävillä pientaloalueilla (AP-2) rakentamisen
aluetehokkuuden suuruusluokka vaihtelee ea = 0,2 - 0,4 välillä.

Keravan kaupunkistrategiassa on linjattu konkreettisia toimenpiteitä riittävän asuntotuotannon turvaamiseksi. Yhtenä toimenpiteenä on toteuttaa täydennysrakentamishankkeita jo rakennetuille alueille. Lisäksi tulee taata, että jokaisella keravalaisella on vähintään 300 metrin etäisyydellä viheralue (viherlupaus).

Kerrostalovaltaiset asuntoalueet on tarkoitettu kaupunkimaiseksi
asumisen ja palveluiden monimuotoiseksi asuinalueeksi. Alueen
täydennysrakentamisesta pääosa varataan kerrostalorakentamiselle. Alueelle saa sijoittaa myös ympäristöä häiritsemättömiä julkisia ja kaupallisia palveluita, joilla ei ole seudullista merkitystä.
Kehitettävien kerrostalovaltaisen asuntoalueiden (AK-2) rakentamisen aluetehokkuuden suuruusluokka vaihtelee ea = 0,3 - 0,7 välillä. Autopaikkoja on asemakaavoja ja asemakaavanmuutoksia
laadittaessa varattava vähintään 1 ap / 100 k-m2, ellei ole perusteltua syytä käyttää muita mitoitusperusteita.

Asuntopoliittinen ohjelma
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Kalevan liikunta- ja terveyspuiston aluekehityskuvassa tarkastellaan ennen kaikkea liikunta- ja vapaa-ajan toimintojen yhdistämistä alueeseen tukeutuvaan asumiseen huomioiden myös erityisryhmien, kuten senioreiden asuminen.
Asuntopoliittisessa ohjelmassa Kalevan osalta pääosa asuntotuotannosta painottuu jo olemassa olevien alueiden tiivistämiseen ja
täydennysrakennushankkeisiin. Samalla varaudutaan keskustan
hallittuun kasvuun.

Suunnitteluprosessi
Keravan asuntopoliittisen ohjelman uutena linjauksena on, että
kaupungin kehityksen kannalta keskeisimmistä kehityskohteista
laaditaan aluekehityssuunnitelmat. Aluekehityskuvia esitetään
laadittavaksi kuudelle alueelle, joista Kalevan liikunta- ja terveyspuisto on yksi.
Maaliskuussa 2017 luottamus- ja virkamiehille järjestyssä seminaarissa Kalevan liikunta- ja terveyspuiston kehittämisen reunaehdoiksi asetettiin seuraavat:
1. Aluetta kehitetään monipuolisena liikunta- ja urheilualueena, huomioiden myös laajemmin ihmisten hyvinvointi ja
terveys.
2. Alueen nykyisten toimintojen kehittämismahdollisuudet ja
-tarpeet arvioidaan.
3. Alueelle kartoitetaan mahdollisuuksien mukaan uusia toimintoja.
4. Nykyisiä viheralueita ei supisteta. Viheralueet säilytetään
yhtenäisinä, ja varmistetaan viheryhteyksien jatkuvuus
muille viheralueille.
5. Ei rajoiteta nykyisten kenttien ja liikuntarakennusten kehittämistä tulevaisuudessa.
6. Alueelta kartoitetaan mahdolliset täydennysrakentamis- ja
muut kehittämiskohteet. Täydennysrakennuskohteissa
huomioidaan myös rakentaminen erityisryhmille.
Tulevaisuudessa Keravan kaupunki haluaa mahdollistaa aktiivisemman vuoropuhelun kuntalaisten kanssa Keravan kehityksen
suunnasta. Keväällä 2017 kaupunki julkaisi viher- ja liikunta-alueita
käsittelevän kyselykokonaisuuden, jossa yhtenä osana oli Kalevan
urheilupuisto. Kyselyn tuloksia hyödynnetään kehityskuvan laadinnassa.
Aluekehityskuva laadittiin kaupunkikehityspalveluissa. Aluekehityskuvasta laadittiin suunnitelmaluonnos, jossa esitettiin liikuntaja terveyspuistona toiminnot, viheryhteydet sekä täydennysrakentamisalueet.

Luonnos esiteltiin kaupunkikehitysjaostolle ja asetettiin nähtäville
julkista kommentointia varten. Nähtävilläolon aikana oli kaupunkilaisilla ja muilla osallisilla mahdollisuus esittää kirjallisesti mielipiteensä ja kehittämisehdotuksesta suunnitelmaluonnoksesta.
Kalevan liikunta- ja terveyspuiston aluekehityskuvaan liittyen järjestettiin laaja viher- ja liikunta-alueita koskeva asukaskysely internetissä, jossa kuntalaisilla ja muilla osallisilla oli mahdollisuus
ottaa kantaa ja esittää mielipiteensä viher- ja liikunta-alueisiin.
Ehdotus esiteltiin kaupunkikehitysjaostolle, kaupunginhallitukselle
sekä vapaa-ajan ja hyvinvoinnin lautakunnalle ja tekniselle lautakunnalle. Ehdotus asetettiin nähtäville loppuvuodesta 2018, ja
muilla osallisilla ja kaupunkilaisilla oli mahdollisuus esittää kirjallisesti mielipiteensä ja kehittämisehdotuksensa suunnitelmaehdotuksesta.
Varsinainen suunnittelutyö on tehty kaupunkikehityspalveluissa,
mutta suunnittelua on tehty yhteistyössä Kaupunkitekniikan ja
Liikuntapalveluiden kanssa. Käytyjen keskustelujen ja parannusehdotusten pohjalta suunnitelmaa on päivitetty työn edetessä.

ville, miten keravalaiset haluavat kehittää kunnan viher- ja liikunta-alueita. Kyselyn tuloksia hyödynnettiin aluekehityskuvatyössä.
Suunnitelmaluonnoksen ja -ehdotuksen nähtävilläoloaikoina oli
osallisilla mahdollisuus ilmaista kirjallisesti mielipiteensä ja kehittämisehdotuksensa. Osallisten mielipiteitä kerättiin viher- ja liikuntakyselyn kautta, minkä lisäksi työn edetessä osallisilla oli mahdollisuus antaa palautetta nähtävilläolevista suunnitelmista. Lisäksi
järjestettiim asukasilta Killan koululla 12.4.2018, jossa suunnitelmaa esiteltiin.

TAVOITTEIDEN ASETTAMINEN

LUONNOKSEN VALMISTELU

NÄHTÄVILLÄOLO
Aluekehityssuunnitelman hyväksyy kaupunginhallitus kaupunkikehitysjaoston esityksestä.

Vuorovaikutussuunnitelma
Kalevan aluekehityskuvatyössä oli keskeistä alueen kehittäminen
myös käyttäjien näkökulmasta. Tavoitteena on, että Kalevan liikunta- ja terveyspuiston alue palvelee tulevaisuudessa laajasti
useita eri käyttäjäryhmiä.
Kalevan liikunta- ja terveyspuiston aluekehityskuvaa laadittiin prosessinomaisesti, mikä mahdollisti laajemmin osallisten näkökulman huomioimisen suunnittelutyössä. Suunnitteluprosessissa laadittiin luonnos sekä myöhemmin ehdotus, minkä myötä voitiin
käydä keskustelua asukas- ja käyttäjäryhmien kanssa. Suunnitelmaa tarkennettiin ja kehitettiin saadun palautteen perusteella.
Keväällä 2017 julkaistun viher- ja liikunta-alueita käsittelevän kyselykokonaisuudessa osa-alueena oli myös Kalevan urheilupuisto.
Viher- ja liikuntakyselyn tavoitteena oli saada yleisellä tasolla sel5

EHDOTUKSEN VALMISTELU

NÄHTÄVILLÄOLO

KAUPUNGINHALLITUS

HYVÄKSYMINEN

Alueen nykyiset toiminnot
Kalevan liikunta- ja terveyspuisto palvelee lähialueiden asukkaiden
päivittäisenä lähiliikunta ja -ulkoilualueena, mutta alueelle saapuu
käyttäjiä myös muualta Keravan ja ympäristökuntien alueelta.
Alueen palvelut:
1. Uimahalli
2. Maauimala

Maauimalassa on 33 metrin iso allas, jossa toinen pääty on matala
ja tarkoitettu uimataitoisille lapsille. Rataviivoja ei ole ja käytössä
on yleensä kesäisin vain yksi rataköysi. Uimataidottomille pienille
lapsille on kahluuallas. Hyppyallas on 4,60 m syvä, jossa on 1 metrin, 3 metrin ja 5 metrin hyppypaikat. Pukeutumistiloissa ei ole
lukollisia kaappeja, arvotavaroille on erikseen lukittavat lokerot
ulkopuolella. Suihkut ovat ulkona ja niissä peseydytään uimaasussa. Saunoja ei ole. Maauimalan vesi on lämmitettyä. Veden
lämpötila on n. 25 - 28 astetta. Uimala-alueella on laaja nurmikkoalue auringonottoa varten, beach volley -kenttä ja kahvilapalvelut.

3. Yleisurheilukenttä

Yleisurheilukenttä

4. Tekonurmipintainen lämmitettävä jalkapallonurmi

Yleisurheilukentällä on 8 rataa, kukin 400 metriä pitkä. Lisäksi kentältä löytyy hyppy- ja heittopaikat, nurmipintainen jalkapallokenttä
ja katsomo.

5. Jäähallit 2 kpl
6. Kuntorata 1250 m
 reitin varrella on toimintapiste, jossa on erilaisia kiinteitä kuntoiluvälineitä
7. Katukoriskenttä

Jalkapallonurmi
Kentällä on talvisin lämmitettävä tekonurmi, liikuteltavia maaleja
sekä katsomo. Kenttä on valaistu varattuina aikoina.

8. Senioripuisto
9. Tenniskeskus
Uimahalli
Remontti Keravan uimahallin peruskorjaamiseksi ja laajentamiseksi on käynnistynyt helmikuussa 2017. Remontin arvioitu valmistumisaika on kesällä 2019.
Uudessa uimahallissa on sekä miehille että naisille yksi tavallinen
ja yksi höyrysauna. Sen lisäksi ryhmätiloissa on omat tavalliset
saunat sekä miehille että naisille. Yhteensä uimahallissa on kuusi
saunaa. Altaita on yhteensä kuusi; opetusallas, tenava-allas, hieronta-allas, kylmäallas sekä uusi 25 metrin uintiallas. Lisäksi rakennuksen alakerrasta löytyy liikunta- ja vapaaharjoittelusalit.
Maauimala
Keravan maauimala on rakennettu 1957. Vuosien varrella uimalaa
on korjattu ja paranneltu nykyisten vaatimusten mukaiseksi. Maauimalan saneeraaminen on tullut ajankohtaiseksi huonon kunnonsa vuoksi. Saneeraaminen on tarkoitus ajoittaa lähivuosille.

Jäähallit
Jäähallissa on 59 m x 30 m kokoinen turvakaukalo varustettuna
jääurheilun käyttöön. Jäähallin vieressä on yksityinen harjoitusjäähalli. Jäähallissa voi harrastaa jääkiekkoa, taitoluistelua, ringetteä
ja kaukalopalloa. Lisäksi hallissa on 60 m juoksurata sekä kuntosali.
Pukuhuoneita on 14, joista 8 on varattu jääurheilukäyttöön, 4 jalkapallokäyttöön sekä 2 kuntosalikäyttöön. Katsomoon mahtuu
1500 henkeä.
Kuntorata
Puiston alueella kiertää noin 1250 metriä pitkä kuntorata. Kalevan
liikunta- ja terveyspuiston alueella on kaksi kuntoilupistettä, joista
löytyy kiinteitä välineitä kehonpainolla harjoitteluun. Kuntoradan
varrella on lisäksi lapsille suunnattu leikkipaikka.
Katukoriskenttä

Senioripuisto
Senioripuisto on rakennettu 2010, ja siellä on useita senioreille
tarkoitettuja kiinteitä liikuntavälineitä ja - laitteita. Puisto on kaikkien vapaassa käytössä.
Tenniskeskus

Jäähallien edustalla asfalttipintaisella alueella on kaksi koripallotelinettä.
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Tenniskeskuksen tiloissa on kaksi tenniskenttää, joista toisessa on
nopea Boltex-matto ja toisessa Novacrylic -pinnoite. Novacrylicpinnoite on erittäin hidas, ja vastaa nopeudeltaan massakenttää.
Rakennuksesta löytyy erilliset pukukopit miehille ja naisille sekä
saunatilat.

Pysäköinnin ja liikenteen kehittäminen nivoutuu osaksi aluekehityskuvaa. Pysäköinnin kehittäminen on tarpeen erityisesti, mikäli
nykyisiä pysäköintialueita osoitetaan rakentamiseen.

Kehittämissuunnitelman lähtökohdat
Kalevan liikunta- terveyspuistosta kehitetään monipuolinen vapaaajan liikunnan alue, jonka aktiviteetteja kehitetään ja monipuolistetaan. Lisäksi alueen ja sen lähiympäristön kaupunkikuvaa kehittetään kaupunkimaisemmaksi ja tuodaan lisää asukkaita ja käyttäjiä liikunta- ja terveyspuiston läheisyyteen. Kaupunkirakenteen
tiivistyessä halutaan huolehtia myös siitä, että viher- ja virkistysyhteydet laajemmille puistoalueille säilyvät tai paranevat. Kehityssuunnitelmassa alueelle on esitetty mm. skeittipuistoa, uusia ulkokuntoiluvälineitä sekä uusia polkuja.
Kehityskuvan ratkaisut perustuvat liikunta- ja viheraluekyselyyn
sekä luottamusmiesten, kaupunkitekniikan ja vapaa-aika- ja liikuntapalveluiden kanssa käytyihin keskusteluihin. Lähtökohdaksi otettiin nykyisten toimintojen säilyttäminen sekä mahdollisilta osin
toimintojen täydentäminen ja monipuolistaminen.
Aluetta kehitetään kaikille käyttäjille avoimena liikunta-alueena
painottamalla erityisesti ulkokuntoilun ja -liikunnan kehittämistä.
Tavoite on, että toiminnot ovat mahdollisimman monen käyttäjän
käytettävissä ja puiston palvelutaso paranee.
Alueen ja toimintojen saavutettavuuteen henkilöautolla, kävellen
ja pyöräillen sekä opasteisiin ja valaistukseen kiinnitetään huomiota. Alueen eri toimintojen merkitsemiseen ja niiden opasteisiin ja
kulkureitteihin panostetaan. Opastusta pyritään kehittämään siten, että mahdollisimman moni kävijä saa selkeän käsityksen alueen aktiviteeteista sekä niiden sijainneista ja kulkureiteistä. Alueella on tarpeen tehdä yleisiä kulun järjestelyitä ja erottaa kevyt liikenne ja ajoneuvoliikenne selkeämmin toisistaan. Opasteilla voidaan selkeämmin osoittaa eri toimintojen sijainti. Alueen sisäisiä
järjestelyitä kehittämällä parannetaan alueen liikennettä, turvallisuutta ja esteettömyyttä. Liikkumisen sujuvuus parantaa alueen
yleistä ilmettä ja käyttäjäkokemusta.

Monipuoliset
liikunta- ja
harrastusmahdollisuudet

Ensisijaisia parannuskohteita ovat opasteiden parantaminen, jotta
opasteet ovat selkeät ja riittävän etäältä ajoissa havaittavissa. Pysäköintiä kohdennetaan Kalevan urheilupuiston käyttäjille mm.
aikarajoittamalla pysäköintiä sekä rakentamalla terveyskeskukselle
lisäpaikkoja rakennuksen pohjoispuolelle.
Pyöräpysäköinnille varataan enemmän tilaa ja panostetaan myös
pyöräpysäköinnin laatuun mm. laadukkailla pyörätelineillä.

Viher- ja
virkistysyhteydet

Saattoliikennettä parannetaan pysäköintien yhteydessä. Lisäksi
selvitetään saattoliikenteen parantamismahdollisuuksia Kalevan
kadun puolella.
Kulkuyhteyksien pysäköinneiltä urheilupuiston alueelle tulee olla
turvallisia ja sujuvia.

Opasteet
&
Valaistus

Sujuvat
yhteydet
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Kalevan kehityskuva
Kalevan liikunta- ja terveyspuiston aluekehityskuvassa on kiinnitetty huomiota alueen kehittämiseen liikunta-, urheilu- ja virkistysalueena. Urheilupuiston alueelta on kartoitettu nykyiset toiminnot
sekä arvioitu niiden kehittämistarpeet. Lisäksi on kartoitettu mahdollisten uusien toimintojen sijoittamista alueelle siten, että ne
tukevat ja monipuolistavat alueen nykyistä käyttöä ja tarjoavat
laajemmat toimintamahdollisuudet eri käyttäjäryhmille.
Työssä on kiinnitetty huomiota viheryhteyksiin ja niiden jatkuvuuteen ja yhteyksien kehittämistarpeisiin. Työn tuloksia voidaan
hyödyntää suunniteltaessa puistojen ja katujen rakentamista.
Alueen ympäristöstä on kartoitettu mahdollisia täydennysrakentamiskohteita kaupunkirakenteen tiivistämiseksi. Täydennysrakentamisen paikat sijoittuvat erinomaisille paikoille kaupunkirakenteessa sijaiten lähellä keskustan monipuolisia palveluita sekä Kalevan liikunta- ja terveyspuiston tarjoamia virkistys- ja harrastusmahdollisuuksia. Tämä luo puistoalueelle kehittämistarpeita, jotta
puisto voi palvella kasvavaa ja monipuolistuvaa käyttäjäkuntaa.
Yhtenä lähtökohtana on haluttu tarkastella erityisryhmien mahdollisuuksia alueella sekä toimintojen että asumisen kannalta. Työssä
on pyritty kartoittamaan urheilupuiston kehittämistavoitteet erityisryhmien näkökulmasta sekä tarkastelemaan mahdollisten täydennysrakentamiskohteiden soveltuvuutta erityisasumiseen. Erityisesti urheilupuiston välittömässä läheisyydessä esteettömien ja
lyhyiden etäisyyksien alueilla on mahdollista harkita erityisasumista, joka voi tukeutua liikunta- ja terveyspuiston sekä terveyskeskuksen palveluihin.
Seuraavassa on esitetty urheilupuiston toimintojen sekä täydennysrakentamisalueiden pääasiallinen sisältö sekä kuvailtu tavoitteita ja mahdollisuuksia toimintojen ja alueiden kehittämisen suhteen. Aluekehityskuva toimii ohjenuorana, kun aluetta suunnitellaan tarkemmin. Kalevan liikunta- ja terveyspuiston tarkempi kehittämissuunnitelma on osa tätä aluekehityskuvatyötä.

Kalevan urheilupuisto
Yleisurheilukenttä on peruskorjattu vuonna 2015. Kenttä palvelee nykymuodossaan hyvin, eikä kentällä ole tarve tehdä merkittäviä muutoksia. Katsomoa
korjataan ja laajennetaan. Yleisurheilukentän toimitsijarakennus on tarpeen
uudistaa. Kenttä valaistaan. Korkeiden kuljetusten, kuten tapahtuma- ja tavarakuljetusten liikennöintimahdollisuus tulee turvata. Mahdollisuutta käyttää
yleisurheilukentän aluetta talvisin hiihtoon voidaan tutkia. Alueelle varataan
lisää varastointitiloja. Alueen hyödyntämistä monitoimihallin vaihtoehtoisena
sijaintipaikkana selvitetään.
Kahvila- ja pukutilarakennuksen mahdollinen sijoituspaikka on yleisurheilu- ja
tekonurmikentän välisellä vyöhykkeellä. Rakennus voi palvella mm. klubitilana,
kahvilana, toimistona, varastotilana ja välinevuokraamona. Terassi voi toimia
myös katsomotilana. Välinevuokrausta kehitetään. Välinevuokrausmahdollisuus
parantaisi urheilupuiston lajitarjontaa sekä mahdollistaisi liikunnan harrastamisen entistä useammalle.
Ulkokuntosali sijoitetaan harjoittelukenttien läheisyyteen. Tällöin alue palvelee
oheisharjoittelualueena, mutta mahdollistaa myös muiden käyttäjien toimintamahdollisuudet, mikä parantaa laitteiden käyttötasoa sekä tuo erilaiset käyttäjät urheilupuiston alueelle. Monipuolinen välineistö palvelee laajasti eri käyttäjäryhmiä. Senioripuisto yhdistetään ulkokuntosaliin saavutettavuuden parantamiseksi. Nykytilanteessa senioripuiston saavutettavuutta heikentävät haastavat
maastonmuodot. Uusi sijainti parantaa ja monipuolistaa myös senioreiden harjoittelumahdollisuuksia. Ulkokuntosali muotoilaan siten, että sen ympärillä
voidaan ottaa alkulämpöjä.
Tekonurmikenttä palvelee nykymuodossaan hyvin, eikä kentällä ole tarpeen
tehdä merkittäviä muutoksia. Tekonurmi uusitaan tarvittaessa. Lämmitetty
nurmi mahdollistaa harrastamisen myös talvisin.
Tennishallien ulkonäköä on tarpeen päivittää rakennusten yleisilmeen parantamiseksi. Tennishallin pysäköintiä päivitetään siten, että osa pysäköintipaikoista ovat myös Kalevan urheilupuiston käyttäjien käytettävissä.
Katukoripallokenttä sijoitetaan harjoittelukenttien väliin. Tavoite on sijoittaa
alueelle täysimittainen aidattu kenttä, mikä monipuolistaa pelimahdollisuuksia.
Katukoripallo sijaitsee tällä hetkellä huoltoalueella ja sitä voi pelata vain yhteen
koriin, mikä rajoittaa katukorisalueen käyttöä ja pelimahdollisuuksia. Katukoripallo toimii myös tärkeänä oheisharjoitteluna.
Jäähalli palvelee nykymuodossaan käyttäjiään hyvin, eikä sille ole tarpeen tehdä
merkittäviä muutostöitä. Rakennuksen julkisivua elävöitetään muraalein. Mahdolliset muraalit noudattavat Kalevan liikunta- ja terveyspuiston graafista ohjeistusta. Jäähallin ajoneuvoliikenne ohjataan rakennuksen eteläpuolelle.
Harjoitusjäähalli on yksityisessä omistuksessa. Halli palvelee nykymuodossaan
käyttäjiään hyvin, eikä sille ole tarpeen tehdä merkittäviä muutostöitä.
Ulkokuntoilupisteiden välineistön riittävyys arvioidaan, ja välineistöä monipuolistetaan ja päivitetään tarvittaessa.
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Skeittipuiston sijoittamisesta Keravalle on tehty esiselvityksiä puiston vaihtoehtoisista sijoituspaikoista, joista Kalevan urheilupuisto on yksi. Kalevan urheilupuistossa skeittipuiston on suunniteltu soveltuvan jäähallien taakse rinteeseen.
Käyttäjäkyselyssä äänestettiin Kalevan urheilupuisto skeittipuiston ensisijaiseksi
sijaintipaikaksi. Skeittipuiston paikaksi Kalevan urheilupuisto soveltuu luontevasti liikunnallisuuden kannalta, monipuolistaa puiston lajikantaa ja kokoaa eri
lajien harrastajia puiston alueelle.
Kuntorata on nykyisellään varsin toimiva, eikä kuntoradalle ole tarpeen tehdä
merkittäviä muutoksia. Suunnitelmassa on esitetty kuntorataan uusi osuus,
jotta reitin pituutta voi säädellä, minkä lisäksi yhteys palvelisi mahdollisia skeittipuiston käyttäjiä. Kuntoradan pinnoitetta on paikoin tarpeen uudistaa. Kuntoradalla tapahtuva muu liikenne tulee ohjata muualle. Kuntoradan käyttö talvisin
hiihtoon ei ole mahdollista mm. turvallisuusriskin vuoksi - kuntoradalla liikkuu
hyvin monentasoista liikkujaa.
Leikkipaikka on rakennettu vuonna 2013, eikä sille ole tarpeen tehdä merkittäviä muutos- tai korjaustöitä. Leikkipaikkaa on mahdollista kehittää monipuolisemmaksi sijoittamalla leikkipaikalle uusia välineitä. Senioripuiston välineistön
tullessa käyttöikänsä päähän poistuu senioripuisto käytöstä ja siirtyy ulkokuntosalin yhteyteen. Tässä yhteydessä voidaan tutkia leikkipaikan laajentamismahdollisuuksia.
Uimahalli peruskorjataan ja laajennetaan remontin yhteydessä. Uimahalli avataan yleisölle alkuvuodesta 2019. Yhteiskäyttö maauimalan kanssa paranee
remontin myötä.
Maauimala palvelee nykymuodossaan hyvin, ja se säilytetään nykyisellä paikallaan. Maauimala on lähivuosien peruskorjattava kohde. Maauimalaan on hankittu kesällä 2017 uusia ulkokuntoiluvälineitä. Uimahallin peruskorjauksen ja
laajennuksen yhteydessä valmistuu uusi noin 100 m2 kokoinen ulkokuntoilualue
maauimalan yhteyteen. Maauimalan yhteiskäyttö uimahallin kanssa paranee
uimahallin remontin myötä. Maauimalassa järjestetään talvisin avantouintia.
Auringonottonurmen ja beach volleykentän ympäristön puuston ja pensaikon
siistimistarve arvioidaan yleisilmeen kohentamiseksi. Aluetta ympäröivä aita on
tarpeen uusia lähitulevaisuudessa. Alueelle lisätään penkkejä, aurinkotuoleja tai
muita oleskelua ja ajanviettoa tukevia välineitä.
Liikenne- ja pysäköintijärjestelyitä kehitetään siten, että jäähallin edusta rauhoitetaan autoliikenteeltä, pysäköintiä rajataan tehokkaammin Kalevan urheilupuiston käyttöön hyödyntämällä mm. aikarajoitettua pysäköintiä, laajentamalla terveyskeskuksen paikoitusaluetta, parantamalla saattoliikenteen mahdollisuuksia ja erottelemalla jalankulku ja pyöräily selkeämmin autoliikenteestä
sekä sujuvoittamalla kulkuyhteyksiä. Polkupyöräpysäköinnille varataan lisää
tilaa ja laadukkaita pyörätelineitä.

Kaupunkirakenteen tiivistäminen Kalevan alueella
Kalevan alueella tutkitaan tiivistämismahdollisuuksia nykyisenlaisena pien- ja rivitaloalueena kartoittamalla uusia rakennuspaikkoja
olemassa olevan rakenteen sisältä. Suunnittelussa tulee ottaa
huomioon uudisrakentamisen sopeuttaminen ympäröivään pienimittakaavaiseen rakennuskantaan ja ympäristöön. Kiinteistöjen
kehittäminen perustuu kiinteistönomistajien omaehtoiseen aloitteellisuuteen.
Kortteleiden 31-1 kohdalla oleva puisto (Kalevankatu)
Viheralueen kehittämistä viher- ja virkistysyhteytenä tutkitaan.
Uuden virkistysreitin toteuttamista vähäisellä käytöllä olevalle
puistoalueelle selvitetään. Nykyinen yhteys kulkee Suomelantien
varressa, jolle ei ole toteutettu erillistä jalkakäytävää, ja yhteys on
siksi turvaton. Yhteyden jatkuvuus itäisille puistoalueille tulee taata.
Kalevankadun varsi
Kalevankadun varren kehittämistä matalana asuinkerrostaloalueena voidaan tutkia asemakaavalla. Alueen katujärjestelyt tulee
selvittää alueen kehittämisen yhteydessä. Kiinteistöjen kehittäminen perustuu kiinteistönomistajien omaehtoiseen aloitteellisuuteen.
Uimalankuja 2 (Tuusulantien varsi)
Uimalankuja 2 ja siihen liittyvän yleisen alueen sekä katualueen
muodostaman alueen soveltumista asuinrakentamiseen, terveysja hyvinvointipalveluille tai palveluasumiseen voidaan tutkia asemakaavalla. Alueelle tulee laatia aikaisessa vaiheessa korttelisuunnitelma. Alueella on nykytilanteessa viereisten korttelialueiden autopaikkoja. Alueen kehittämisessä on huomioitava viereisten korttelialueiden mahdolliset asemakaavan pävitystarpeet mm.
autopaikoituksen osalta sekä ratkaistava viereisten kortteleiden
pysäköinti. Sujuvat jalankulun ja pyöräilyn yhteydet tulee säilyttää
Kalevan urheilupuistosta Tuusulantielle sekä sen alikulkuun. Suunnittelussa on huomioitava ympäröivä rakennuskanta sekä Tuusulantien katukuva. Kiinteistöjen kehittäminen perustuu kiinteistönomistajien omaehtoiseen aloitteellisuuteen.
Tuusulantie 38-40 (Tuusulantien varsi)
Alueen kehittämistä asuinkerrostalojen alueeksi voidaan tutkia
asemakaavalla. Suunnittelussa on huomioitava ympäröivä raken-

nuskanta, joka koostuu pääasiassa I-II kerroksisista pien- ja rivitaloista, sekä Tuusulantien katunäkymä. Jalankulun ja pyöräilyn yhteys Tuusulantien ali tulee säilyttää. Kiinteistöjen kehittäminen
perustuu kiinteistönomistajien omaehtoiseen aloitteellisuuteen.

kaavalla. Alueella sijaitsee viereisten korttelialueiden autopaikkoja, joten alueen kehittämistä tulee tehdä yhteistyössä viereisten
korttelialueiden kanssa pysäköinnin ratkaisemiseksi.
Pohjolantie

Kalevan urheilupuiston pysäköintialue (Metsolantie)
Aluetta voidaan tutkia asuinrakentamisen, terveys- ja hyvinvointipalveluiden, palveluasumisen tai urheilutoimintojen alueena.
Muutoksen yhteydessä tulee ratkaista Kalevan urheilupuiston sekä
muiden pysäköintialuetta käyttävien pysäköinti sekä alueen liikennejärjestelyt.
Kankurinpolun varsi
Alueen kehittämistä asuinkerrostaloalueeksi voidaan tutkia asemakaavalla. Alueella sijaitsee ympäröivien asuinkerrostalojen pysäköintipaikkoja. Suunnittelussa on huomioitava olemassa olevien
asuinkerrostaloalueiden kehitys ja mm. autopaikkamääräyksen
päivittäminen. Kiinteistöjen kehittäminen perustuu kiinteistönomistajien omaehtoiseen aloitteellisuuteen.
Terveyskeskuksen alue
Aluetta on tavoite kehittää ensisijaisesti julkisten, erityisesti terveyden, hyvinvoinnin ja hoitoalan palveluiden alueena. Alueelle
voidaan tutkia lisärakentamisen sijoittamista. Alueella on tavoite
säilyttää vehreä ja väljä yleisilme. Kookkaan puuston säilyttäminen
on huomionarvoista. Alueella sijaitsevan vuonna 1979 valmistuneen huvilan, sittemmin vanhainkotina toimineen rakennuksen
suojeluarvot tulee selvittää.
Kokontien puolella voidaan tutkia asuinrakentamisen, terveys- ja
hyvinvointipalveluiden tai palveluasumisen mahdollisuuksia. Kehitystyössä on otettava huomioon jalankulun ja pyöräilyn sujuvat
yhteydet sekä Kokontien parantaminen jalankulun ja pyöräilyn
käyttöön. Suunnittelussa on otettava huomioon pienimittakaavaiset pientaloalueet, Tuusulantien katukuva, Tuusulantien eteläpuoleiset hankkeet sekä terveyskeskuksen kehittäminen.
Metsolantie 7
Alueen pysäköinnin kehittämistä aikarajoitettuna tutkitaan. Alue
on tällä hetkellä tarpeellinen pysäköintialue. Alueen kehittämistä
asuinrakentamisen, terveys- ja hyvinvointipalveluiden, palveluasumisen tai liikuntatoimintojen alueena voidaan tutkia asema11

Alueen viher- ja virkistysyhteyden kehittämismahdollisuuksia selvitetään. Yhteys on tällä hetkellä heikko, sillä se katkeaa puistoalueiden välillä. Pohjolantien varteen ei ole toteutettu jalkakäytävää,
mikä tekee yhteydestä turvattoman. Jalkakäytävän toteuttamista
Pohjolantien varteen tutkitaan sekä varmistetaan yhteyden jatkuminen edelleen pohjoiseen puistoalueille. Kalevan alueella on useampia samankaltaisia kohteita, joita on tarve kehittää liikenneturvallisemmiksi.

Jatkosuunnittelu
Kalevan liikunta- ja terveyspuiston aluekehityskuvaa täydennettiin
syksyn 2017 ja kevään 2018 aikana. Luonnos pidettiin nähtävillä
keväällä 2018 ja ehdotus loppuvuodesta 2018. Nähtävilläoloaikana
asukkailla oli mahdollisuus kommentoida suunnitelmaa. Saadun
palautteen pohjalta suunnitelmaa tarkennettiin, toimintoja päivitettiin ja pohdittiin uudelleen täydennysrakentamiskohteiden sijoittumista ja sisältöjä.
Luonnoksen nähtävilläolon jälkeen suunnitelman sisältö tarkentui,
ja toimintoja ja niiden sijainteja sekä yhteystarpeita tutkittiin tarkemmin. Samoin täydennysrakentamiskohteiden sisältöä ja tavoitteita täsmennettiin
Ehdotuksen nähtävilläolon jälkeen aluekehityskuvaan ei ollut tarpeen tehdä muutoksia, mutta ehdotuksesta saatu palaute kirjattiin
selostukseen. Aluekehityskuvatyön yhteydessä laaditussa urheilupuiston kehittämissuunnitelmassa ratkaistaan aluekehityskuvaa
tarkemmin toimintojen sijoittuminen, reitit ja välineet. Kehittämissuunnitelmaan tehtiin ehdotuksen nähtä perusteella vähäisiä tarkennoksia. Tarkemmat ratkaisut tehdään, kun toimintojen rakennus-, korjaus- tai kunnostustoimenpiteet tulevat ajankohtaisiksi.

Aluekehityskuvan pohjalta voidaan laatia puisto- ja viheraluesuunnitelmia sekä katusuunnitelmia erityisesti niiden katujen osalta,
joilla on tarve tehdä kehittämistoimenpiteitä tai muuten parantaa
liikenneturvallisuutta.

Viestintä
Kalevan urheilupuistolle luodaan graafinen ohjeistus sekä oma
logo. Graafista ohjeistusta hyödynnetään urheilupuiston opasteissa ja muraaleissa, alueen kalustuksessa ja tiedotteissa.
Alueen opastusta kehitetään laatimalla alueelle selkeät opasteet ja
kartat. Alueelle saapumista ohjataan jo etäämpää saavuttessa.
Alueelle laaditaan markkinointisuunnitelma. Markkinointisuunnitelma laaditaan ja sitä tarkennetaan jatkosuunnittelussa.

Lopullisessa aluekehityskuvassa osoitetaan likimääräisesti Kalevan
liikunta- ja terveyspuiston toimintojen sijoittuminen, reitistö sekä
yhteydet ja yhteystarpeet. Toimintojen sijoittuminen osoitetaan
aluekehityskuvassa ohjeellisena, ja niiden tarkempi sijainti osoitetaan urheilupuiston kehittämissuunnitelmassa. Lopullisessa aluekehityskuvassa esitetään mahdollisten täydennysrakentamiskohteiden sijainti sekä niiden tavoitteellinen pääasiallinen käyttötarkoitus. Aluekehityskuva antaa ohjenuorat alueiden tarkemmalle
suunnittelulle. Täydennysrakentamiskohteiden lopullinen toteuttaminen, rakentamisen määrä ja korkeus ratkaistaan asemakaavavaiheessa. Kiinteistöjen kehittäminen kuitenkin perustuu kiinteistönomistajien omaehtoiseen aloitteellisuuteen.
Aluekehityskuvan pohjalta voidaan aloittaa asemakaavamuutoksia
täydennysrakentamiskohteissa. Aluekehityskuva ei kuitenkaan
sido muutosten tekemiseen, vaan kiinteistöjen kehittäminen lähtee pääsääntöisesti maanomistajan aloitteesta. Aluekehityskuvan
tavoitteena on osoittaa mahdollisuudet alueiden kehittämiseen.
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LIITE 1
Asukaskyselyn tulokset
Kalevan liikunta- ja terveyspuiston aluekehityskuvassa hyödynnetttiin keväällä 2017 järjestettyä asukaskyselyä. Kalevan urheilupuistoa koskeva kysely järjestettiin osana laajempaa liikunta- ja
viherkyselyä, joka toteutettiin Maptionnaire -pohjaisena internetkyselynä. Kalevan urheilupuistoa koskevaan kyselyyn saatiin yhteensä 262 vastausta. Vastaajista valtaosa asui Kalevassa, mutta
runsaasti vastauksia saatiin myös Keskustasta ja Saviolta.

Kaikkia Keravan liikunta- ja viheralueita koskevassa kyselyssä Kalevan urheilupuisto sijoittui kolmanneksi suosituimmaksi puistoksi.
Kuitenkin pyydettäessä pisteyttämään eri hankkeita, sijoittui Kalevan urheilupuiston kehittäminen vasta kuudenneksi - Jokivarren
virkistysreitin, uuden urheiluhallin, Keinukallion, Kävelykeskustan
ja Keravan kartanon jälkeen. Kalevan urheilupuiston kehittämistä
pidettiin kuitenkin tärkeämpänä kuin skeittipaikan tai tekojääkentän toteuttamista.

Vastaajista noin 53 % oli naisia ja 46 % miehiä. Aktiivisimpia vastaamaan olivat aikuiset, joiden osuus vastaajista oli n. 72 %. Alle
30-vuotiaita vastaajia oli n. 18 % ja yli 60-vuotiaita noin 10 %.

Viher- ja liikuntakyselyn hankkeiden pisteytys
Kalevan urheilupuiston asukaskyselyn karttamerkinnät.

Vastaajien ikäryhmät.

Lähes kolmasosa vastaajista toivoi Kalevan urheilupuiston alueelle
uutta liikuntahallia. Seuraavaksi eniten toivottiin keilahallia ja ulkokuntosalia, joita toivoi noin 10 % vastaajista.

Kalevan urheilupuistoa käytetään pääasiassa omatoimiseen liikkumiseen. Nykytilanteessa alueen toiminnoista käytettiin eniten
uimahallia, lenkkipolkuja, maauimalaa ja jäähallia, vähiten senioripuistoa, tennishallia ja leikkipaikkaa.

Useimpien mielestä Kalevan urheilupuiston alueelle on helppo
saapua julkisilla, ja että alueen kävely- ja pyöräily-yhteydet ovat
hyvät. Valtaosa vierailijoista saapui alueelle autolla. Muita pääasiallisia kulkumuotoja olivat kävely tai juoksu. Neljäsosa vastaajista
saapui alueelle pyörällä. Yhteiskuljetusta ei juuri käytetty.
Pysäköintimahdollisuudet jakoivat mielipiteitä. Puolet vastaajista
oli sitä mieltä, ettei alueella ole riittävästi pysäköintipaikkoja. Lähes puolet vastaajista oli törmännyt tilanteeseen, etteivät olleet
löytäneet pysäköintipaikkaa urheilupuiston alueelta. Pysäköintipaikkoja oli vähiten klo 17:00–19:00 aikaan. Myös pyöränsäilytyspaikkojen määrää pidettiin riittämättömänä.

Kalevan urheilupuistossa nykytilassa käytettävät toiminnot

Kalevan urheilupuistossa nykytilassa käytettävät toiminnot

Valtasosa vastaajista piti puiston yleistä varustelutasoa riittämättömänä. Suurin osa vastaajista koki, että urheilupuiston alueella
on toimintoja kaikenikäisille. Ulkoilureitistön riittävyyden suhteen
vastaukset jakautuivat lähes tasan.

Kalevan urheilupuiston toimintojen pisteytys
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Osallisten kehitysideat
Kalevan urheilupuiston alueelle sai ehdottaa myös omaa kehitysideaa. Karttamerkintöjä tehtiin yhteensä 103. Suurin osa merkinnöistä sijoittui urheilupuiston eteläiselle metsäalueelle. Lisäksi
kyselyssä oli mahdollisuus kirjata omia kehitysideoitaan.

Monitoimihalli
Skeittipuisto

Kyselyn kautta saatiin runsaasti kehittämisideoita Kalevan urheilupuiston suhteen. Osa kehitysideoista kohdistui nykyisten toimintojen parantamiseen, mutta alueelle ehdotettiin myös uusia toimintoja. Yleisesti lajien monipuolisuuden lisäämistä pidettiin hyvänä,
jolloin alueen houkuttelevuus kokonaisuudessaan lisääntyisi.
Monitoimihalli ja sisäliikuntamahdollisuuksien parantaminen nousivat voimakkaimmin esille. Lähes puolet kehitysideoista koskivat
hallin toteuttamista alueelle. Alueelle ehdotettiin sekä uuden monitoimihallin rakentamista, nykyisten sisätilojen käytön kehittämistä että nykyisten kenttien kattamista joko kokonaan tai talvisin.
Kenttien kattamisella parannettaisiin erityisesti mm. jalkapallon
talviharrastusmahdollisuuksia.
Uutta monitoimihallia toivottiin erityisesti siksi, että se mahdollistaisi nykyistä monipuolisemmin eri lajien harrastamisen, mikä lisäisi myös koko alueen vetovoimaa ja käyttäjämääriä.

Hiihtolatu

Pysäköintihalli
Tennis

Koripallo
Uimahalli

Keilahalli nousi useassa kommentissa esille, sillä Keravan ainoa
keilahalli kaupungin keskustassa suljettiin. Urheilupuistoa pidettiin
hyvänä vaihtoehtona uudelle keilahallille. Keilahallia ehdotettiin
sijoitettavaksi nykyisen uimahallin tai jäähallin yhteyteen tai uuteen monitoimihalliin.
Ulkokuntosalia ja ulkokuntoilumahdollisuuksia toivottiin parannettavan. Alueella urheilevien oheisharjoittelumahdollisuudet parantuisivat. Ulkokuntoilupaikat parantavat omatoimisen kuntoilun
mahdollisuuksia, jolloin myös mm. heikkokuntoisemmilla ja henkilöillä, joilla ei ole mahdollisuutta osallistua järjestettyyn toimintaan, on mahdollisuus lihaskunnon ylläpitämiseen ja lihasharjoitteluun.

Paljon kannatusta sai myös skeittipuisto. Kalevan urheilupuistossa
skeittipuisto sijaitsisi keskeisellä paikalla aivan keskustan tuntumassa eikä sijainti aiheuttaisi meluhaittaa ympäristön asukkaille.
Keskustan palvelut olisivat lähellä, mikä luultavasti lisäisi skeittipuiston houkuttelevuutta myös nuorten parissa. Lisäksi nuorison
ja skeittipaikan toiminta olisi valvotumpaa puiston ollessa myös
muiden käytäjien käytössä. Urheilupuistoon on myös valmiit sujuvat kevyen liikenteen reitit, jolloin se olisi skeittaavien nuorten
saavutettavissa helposti ja turvallisesti. Moni myös piti skeittipuistoa positiivisena keravalaisen imagon ilmentäjinä ja mainoksena
keravalaisuudesta. Kuitenkin esiin tuotiin myös toiminnan mahdollisesti aiheuttama meluhaitta ja levottomuudet eikä toimintaa siksi
toivottu sijoitettavaksi Kalevan urheilupuiston alueelle.

Kahvila

Nykyisiä kenttäalueita tulisi kehittää, ja parantaa myös muiden
kuin seurojen käyttömahdollisuuksia. Yleisurheilukenttä ei kerännyt kovinkaan montaa ehdotusta, mutta mm. pidempiä juoksuratoja sekä ratojen kunnostamista ehdotettiin.

Alueen hiihtomahdollisuuksien kehittäminen nousi esille useammassa kommentissa. Tällöin aivan keskustan tuntumassa olisi
mahdollista hiihtää ja alueen talvikäyttö monipuolistuisi. Alueelle
voisi sijoittaa noin kilometrin pituisen hiihtoladun. Pituutta reittiin
saisi, jos sen voisi liittää osaksi laajempia hiihtoreittejä. Hiihtoladun yhteyteen voisi kehittää myös lapsille oman hiihtomaan, jossa
lapsilla olisi edellytykset omatoimiseen tai ohjattuun hiihtotaitojen
kehittämiseen.

Tenniskeskuksen koettiin olevan yleisesti huonosti käytettävissä
muille kuin seurojen jäsenille ja vapaavuoroja ulkopuolisille koettiin olevan saatavissa huonosti. Tennishallia esitettiin myös laajennettavaksi ja kehitettäväksi monipuolisemmaksi mm. kiipeilyseinin
ja lajimahdollisuuksin. Laajentamisella toivottiin myös pelimahdollisuuksia muille kuin seurojen jäsenille. Myös ulkotenniskenttiä
ehdotettiin.
Uimahallin ja maauimalan kehittämiseen saatiin muutamia kommentteja, joissa toivottiin uintiharrastuksien monipuolistamista
mm. vesiliukumäkien ja opetusaltaiden muodossa. Myös hyviä
saunomismahdollisuuksia toivottiin, mm. avantouimareille.
Yksittäisissä vastauksissa esille nousseita ehdotuksia olivat mm.
frisbeegolfrata, este-parkourata, graffitiseinä, leikkipaikka ja koripallokenttä, (teko)jäärata, maastojuoksulenkin/kuntoradan parantaminen sekä rantapallo ja -jalkapallokenttiä uimahallin yhteyteen.

Keilahalli
Ulkokuntosali

Omatoimisesti tapahtuvaa liikkumista toivottiin säilytettävän ja
parannettavan, ettei aluetta varata pääasiassa seurojen käyttöön.
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Myös ohjatun liikunnan lisäämistä pidettiin tärkeänä, varsinkin
senioreille ja heikkokuntoisille. Urheilupuiston tulisi olla tasapuolisesti kaikkien käytettävissä.
Alueelle ehdotettiin myös muita kuin liikunnallisia toimintoja, kuten penkkejä, kahvion laajentamista, toimistotiloja, valaistuksen
parantamista. Kahvila- yms. toiminta palvelisi laajemmin myös
muualta tulevia seuroja ja vierailijoita.

Yksittäisinä kehittämisehdotuksina nousi esille pysäköinnin aikarajoitus sekä pysäköinnin muuttaminen maksulliseksi.
Pyöräillen saapumisen edellytyksiä toivottiin parannettavan mm.
pyöräpysäköintipaikkoja lisäämällä sekä varusteiden säilytyspaikkojen toteuttamisella. Myös asenteellinen muutos mainittiin keinona pyöräilyn, kävelyn ja julkisen liikenteen osuuden kasvattamiseen pysäköintitilanteen helpottamiseksi.

Kaksi vastaajaa oli sitä mieltä, että urheilu- ja liikuntamahdollisuudet on huomioitu riittävän monipuolisesti. Yksi vastaaja esitti, että
myös Kalevan liikuta- ja terveyspuistoon tulisi saada kuplahalli.
Skeittipuiston sijoittamista alueelle pidettiin hyvänä, mutta katsottiin, ettei sitä tulisi sijoittaa lenkkipolulle. Lisäksi esitettiin, että
alueella tulisi olla tanssilava, pyöräilyrata, maastojuoksualue, painialue, uimarata, kuviokellunta-alue, curlingrata.
Kalevan kaupunginosaa luonnehdittiin seuraavasti:

Lisäksi toivottiin, että alue säilyisi metsäisenä, aluetta siistittäisiin,
reittejä parannettaisiin ja valaistusta lisättäisiin. Talvisin tulisi huolehtia, että myös alueella jalan liikkuville jää ulkoilumahdollisuudet
mahdollisten tulevien hiihtoreittien rinnalle. Urheilupuiston käytön tehostamisen ja mahdollisen lisärakentamisen ei toivota supistavan alueen ulkoilumahdollisuuksia.
Pysäköinti ja liikennöinti kirvoittivat useita kommentteja. Pysäköintitilaa koettiin pääosin olevan liian vähän. Ongelmallinen tilanne on erityisesti silloin, kun urheilupuistossa on tapahtumia,
kuten turnauksia. Lisäksi paikkoja käytetään myös muuhun kuin
urheilupuistossa asiointiin, kuten terveyskeskuskäynteihin tai liityntäpysäköintiin.
Ratkaisuksi pysäköintipaikkojen vähyyteen ehdotettiin pääsääntöisesti keskitettyä pysäköintilaitosta. Pysäköintilaitokseen voisi yhdistää myös mahdollisesti liikuntatiloja, kuten keilahallin.
Yhtenä ratkaisuna nousi esille Kalevankadun puoleisen pysäköinnin kehittäminen. Tuusulantien puoleinen risteys koettiin jo nykyisellään ruuhkaisena. Lisää paikkoja voisi toteuttaa myös uimahallin
yhteyteen, ja parantaa uimahallin pysäköintipaikkojen käyttömahdollisuutta myös urheilupuiston paikoitukseen. Myös kadunvarsipaikoituksen mahdollisuutta ehdotettiin.
Urheilupuiston alueelle on myös paljon saatto- ja noutoliikennettä, ja yhtenä kehittämiskohteena koettiin kunnollisten saatto- ja
noutopaikkojen kehittäminen, sekä nykyisen pysäköintialueen että
Kalevankadun puolella.
Julkisten yhteyksien puutetta tai heikkoutta kritisoitiin, ja yhteyksiin ehdotettiin parannuksia mm. vuoroja lisäämällä tai vuoroväliä
tihentämällä.

Luonnoksesta saatu palaute
Kalevan liikunta- ja terveyspuiston aluekehityskuvan luonnos pidettiin nähtävillä 9. – 30.4.2018. Kyselyyn saatiin 35 vastausta,
karttavastauksia annettiin kolme.
Kyselyssä kysyttiin seuraavat kysymykset:
1. Ovatko tärkeimmät täydennysrakentamispaikat tunnistetut?
2. Ovatko tärkeimmät viher- ja virkistysalueet tunnistetut?
3. Ovatko tärkeimmät liikenneyhteydet tunnistetut?
4. Onko urheilu- ja liikuntamahdollisuudet huomioitu riittävän monipuolisesti?
5. Luonnehdi sanallisesti Kalevan kaupunginosan identiteettiä. Miten tämä voisi näkyä uudisrakentamisessa?
Kolme vastaajaa oli sitä mieltä, että tärkeimmät täydennysrakentamispaikat on tunnistettu, mutta tiivistämistä mainittiin olevan jo
liikaakin.
Kahden vastaajan mielestä tärkeimmät viher- ja virkistysalueet on
tunnistettu. Kritiikiksi esitettiin, että kehitettävänä on ainoastaan
yksi viheralue tai puisto, ja olemassa olevia ollaan tiivistämässä
toiminnoilla ja rakentamisella. Eräs vastaaja huomautti, että Kalevan viheralueita tulisi vaalia enemmän, ja toivoi kirsikkapuita myös
Kalevaan.
Kaksi vastaajista katsoi, että tärkeimmät liikenneyhteydet on tunnistettu. Busseja kulkee kohtuullisen hyvin. Erään vastauksen mukaan alueella ei ole riittävästi liikennevaloja.
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”Kaleva on kaunis ja rauhallinen paikka asua, siellä on luonnontilassa olevia viheralueita. Älkää vain pilatko maisemoimalla niitä,
niinkuin kaikkialla kaupungissamme on viime aikoina tehty.”
” Lapsiperheiden ja ikäihmisten kohtaamisia. Pidetään huolta infrasta, jotta ikäihmiset jäisivät Kalevaan sen sijaan, että muuttaisivat keskustaan. Voisi ehkä rakentaa jonkin pienkerrostalon, joka
on suunniteltu ikäihmisille.
”Kalevan identiteetti on urheilupuiston ja terveyskeskuksen ansiosta liikuntapainotteinen, jonka takia viheralueet ovat tärkeitä.”
”Kalevan kaupunkiosa on rauhallinen eikä liian moderni tai tiheään
rakennettu.”
”Painottaisin hyviä ulkoilupuitteita, edellyttäen tietenkin, etttä
uudella suunnitelmalla ette tuhoa niitä.”
”Ei palavia taloja eli rakennetaan palamattomasta materiaalista
taloja”.

Karttavastauksissa toivottiin Tuusulanväylä 58-60 kohdalla, että
jos rakennetaan ja tiivistetään, niin rakennettaisiin pientaloja.
Skeittipuisto toivottiin sijoitettavan Tuusulantien varteen, ettei se
häiritsisi ulkoilualueen käyttöä.
Nykyistä pysäköintialuetta pidettiin erittäin tärkeänä urheiluhallille
ja sen tapahtumille, eikä sitä tulisi pienentää.

Ehdotuksesta saatu palaute
Kalevan liikunta- ja terveyspuiston aluekehityskuvan ehdotus pidettiin nähtävillä 14.11. – 14.12.2018. Nähtävilläolon aikana ehdotuksesta saatiin viisi mielipidettä.
Mielipiteissä alueen kehittäminen nähtiin positiivisena. Kahdessa
mielipiteessä oltiin kuitenkin huolissaan mm. viheralueiden supistumisesta ja viheralueiden riittävyydestä väestönkasvun myötä.
Mielipiteissä tuotiin esille viheralueiden tärkeys kaupunkirakenteessa ja toivottiin, että Kalevan urheilupuiston viheralueita ei
supistettaisi.
Yhden mielipiteen mukaan Kalevan urheilupuiston yleisilmettä
voisi parantaa jo kunnostuksen ja ylläpidon keinoin, kuten poistamalla kaatuneita puita ja korjaamalla pimeät valaisimet.
Kolmen mielipiteen mukaan skeittipuiston sijoittamista Kalevan
urheilupuiston yhteyteen ei pidetty sopivana mm. sijaintinsa ja
viheralueen supistumisen vuoksi. Yhden mielipiteen mukaan sijainnin nähtiin olevan käyttäjien kannalta sivussa, eikä puisto tällöin palvelisi tasapuolisesti kaikkia skeittipuiston potentiaalisia
käyttäjiä.
Urheilupuiston alueelle esitetyt uudet toiminnot nähtiin positiivisena lisänä. Yhden mielipiteen mukaan erityisesti katsomoolosuhteisiin kaivattiin parannusta, jotta kentän tapahtumien seuraaminen paranisi. Myös skeittipuiston kannalta oheistoiminnot,
kuten kahvilatoiminta, nähtiin hyödyllisinä ja harrastajia monipuolisesti palvelevina toimintoina. Monitoimirakennus tukisi kenttien
ja alueiden käyttöä. Yhdessä mielipiteessä tekonurmialueen oheen
esitettiin uutta oheislämmittelyaluetta.
Monitoimihallia pidettiin Keravan kannalta hyvänä lisänä liikuntapalveluihin, mutta Kalevan urheilupuistoa ei nähty parhaaksi sijoituspaikaksi, sillä monitoimihalli lisäisi puiston ahtautta ja voisi
hankaloittaa alueen liikennettä. Monitoimihallin sijoituspaikkaa
tulisikin etsiä muualta.
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