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Keravalla arki on onnellista ja toimivaa. Siihen tähtää kaupunkistrategiamme, jonka
tavoitteena on parantaa kaupunkilaisten elämänlaatua.
Hyvinvointikertomus on laissa säädetty katsaus siihen, miten kaupunkilaisilla menee
hyvinvoinnin mittareilla mitattuna. Raporttia on tehty hyvässä yhteistyössä yli
toimialarajojen. Henki on juurtunut myös työhömme. Tehtävämme on tuottaa
kaupunkilaisille kasvatuksen ja opetuksen, sosiaali- ja terveysalan, kaupunkitekniikan
sekä vapaa-ajan palveluita, jotka antavat elämälle merkitystä, iloa ja tasapainoa.
Suomi alkaa jakaa kaupungeille valtionosuuksia vuodesta 2021 hyvinvointi- ja
terveyskertoimien mukaan. HYTE-kertoimet ovat ohjanneet jonkin verran myös osaalueiden valinnassa. Tähtäämme siihen, että hyvinvointikertomus on tulevaisuudessa
myös johtamisen työväline, johon perustamme päätökset, toiminnan priorisoinnin ja
niiden resursoinnin.
Kertoimia tärkeämpää meille on ihminen. Tämä hyvinvointikertomus on katsaus eri
elämänvaiheisiin, ja niiden tuomiin haasteisiin ja mahdollisuuksiin. Tehtävämme on
kulkea kaupunkilaisten rinnalla kaikissa käänteissä.

Hyvinvointikertomus
Kuntalaisten hyvinvointi on Keravan
kaupunginstrategian 2025 ydin. Kaiken
toimintamme tavoitteena on tuottaa
keravalaisille hyvinvointia ja laadukkaita
palveluita.
Edistämme kuntalaisten hyvinvointia
tarjoamalla mahdollisuuksia aktiiviseen ja
hyvinvoivaan elämään turvallisessa ja
viihtyisässä elinympäristössä.
Hyvinvointikertomus, tausta ja tarkoitus
Kuntalain (10.4.2015/410) 1§:n mukaan
kunnan tulee edistää asukkaidensa
hyvinvointia. Hyvinvoinnin ja terveyden
edistäminen on jatkuvaa toimintaa, jolla
turvataan kunnan elinvoimaisuus.
Terveydenhuoltolaki (1326/2010, § 12)
velvoittaa kunnat valmistelemaan
hyvinvointikertomuksen kerran
valtuustokaudessa.
Keravan hyvinvointikertomus on tiivis kuvaus
keravalaisen hyvinvoinnin tilasta. Hyvinvointia
edistävät tavoitteet ja toimenpiteet on
kuvattu hyvinvointikertomuksen lopussa
kohdassa Hyvinvointisuunnitelma 2017–2020.

Kaupunginjohtaja
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Huolenaiheita
Hyvinvointikertomus tarkastelee keravalaisten hyvinvointia ja terveyttä
valtakunnallisten mittareiden valossa. Seuraavassa on poimintoja kaupunkilaisten
hyvinvoinnin valopilkuista ja huolenaiheista.



Huoltosuhde noussut: Vuonna 2017 Keravalla oli sataa 15–64-vuotiasta kohti 55,4
alle 15-vuotiasta ja 65 vuotta täyttänyttä. Tilastokeskuksen ennusteen mukaan
huoltosuhde kasvaa vuoteen 2020 mennessä siten, että lapsia ja 65 vuotta
täyttäneitä on 60,8 sataa työikäistä kohti.



Epäedullinen muuttoliike: Kerava kärsi muuttotappiota lapsista sekä kaikista yli 35vuotiaiden ikäryhmistä, keskiasteen tutkinnon suorittaneista sekä korkea-asteen
tutkinnon suorittaneista, lukuun ottamatta ylemmän korkeakoulututkinnon
suorittaneita.



Maahanmuuttajien kotouttaminen: Maahanmuuttajien määrä on noussut.
Maahanmuuttajien erityispiirteet ja erityspalveluiden tarve on huomioitava palveluja
järjestettäessä.



Nuorisotyöttömyys:

Valopilkut


Väestömäärä on lisääntynyt: Vuosien 2010–2017 aikana väestömäärä on
lisääntynyt 1272 asukkaalla. Väestömäärän on ennustettu kasvavan Keravalla
tulevina vuosina.



Työttömyys on laskenut: Keravan työttömyysprosentti oli 8,8 % syyskuussa 2018.



Koulutustaso on noussut: Peruskoulun jälkeinen koulutusaika henkeä kohti oli
3,58 vuotta vuonna 2016.



Liikenneonnettomuudet ovat vähentyneet: Vuonna 2017 Keravalla tapahtui 16
henkilövahinko-onnettomuutta. Vuonna 2000 niitä oli 48.



Nuorten humalahakuinen juominen on vähentynyt: Vuonna 2013 14,2 %
nuorista (8. ja 9. luokkalaiset) kertoivat olevansa todella humalassa vähintään
kerran kuukaudessa. Vuonna 2017 vastaava luku oli 6,5 %.



Nuorten tupakointi vähentynyt: Kouluterveyskyselyn mukaan (v. 2017) päivittäin
tupakoi 8. ja 9. luokkalaisista 4,4 %, lukion 1. ja 2. luokan oppilaista 2,6 % ja
ammattikoulun 1. ja 2. vuoden opiskelijoista 22 %.



Nuoret kokevat saavansa tukea hyvinvointiin oppilashuollosta:
8. ja 9. luokkaisista 94 % ja lukiolaisista 95 % vastasi saaneensa apua
kouluterveydenhoitajalta.



Keravan aikuiset ovat terveempiä kuin suomalaiset keskimäärin: Vuonna 2017
Keravan sairastavuusindeksi oli 91,7 (koko maa 100).



Suurin osa yli 65-vuotiaista voi erinomaisesti ja suhteellisen hyvin: Alle 20 %:lla
vastaajista oli haasteita yksinäisyyden ja mielialan kanssa sekä arjen askareissa.
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alle 25-vuotiaita työttömiä työnhakijoita oli 225 tammikuussa 2019. Tämä on
12,1 % edellisvuotta vähemmän, mikä on positiivista.



25–29-vuotiaita työttömiä työnhakijoita oli 223 tammikuussa 2019. Se on 7,7 %
edellisvuoden vastaavaa ajanjaksoa enemmän.



Perheiden tukeminen: Yksinhuoltajaperheiden osuus on kasvanut. Vuonna 2017
keravalaisista perheistä 27 % oli yksihuoltajaperheitä.



Ylipainoisten nuorten osuus on kasvanut: Kouluterveyskyselyn 2017 mukaan 8. ja 9.
luokan oppilaista oli ylipainoisia 20,4 %, lukion 1. ja 2. vuoden opiskelijoista 15,6 % ja
ammattikoulun 1. ja 2. vuoden opiskelijoista 29,5 %.



Nuorten huumekokeilujen määrä on kasvanut: Keravalaisista 8.–9.-luokkalaisista
pojista 9,4 % ja tytöistä 5,8 % on kokeillut marihuanaa tai kannabista. Vastaavasti
lukiolaisista pojista 14,2 % ja tytöistä 12,2 % on kokeillut marihuanaa tai kannabista.
Ammattikoulujen pojista 29,8 % ja tytöistä 31,3 % tytöistä kertoo kokeilleensa
kyseisiä huumausaineita.



Diabetesta sairastavien määrä on lisääntynyt: Vuonna 2017 erityiskorvattavia
lääkkeitä diabetekseen käytti 6,8 % 40–64-vuotiaista ja 17,4 % yli 65-vuotiaista.

1. ELINVOIMA, YMPÄRISTÖ JA VAPAA-AIKA
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Väestörakenne
Keravan väestömäärä on kasvanut maltillisesti 2000-luvulla. Joulukuun lopussa (2018)
Tilastokeskuksen ennakkoväkilukutilaston mukaan Keravalla asui 36 279 asukasta.
Keravan väestöennusteen mukaan Keravan arvioidaan kasvavan vuosittain noin yhden
prosentin verran. Ennusteen mukaan Keravalla on vuonna 2035 noin 43 500 asukasta.
2030-luvulle tultaessa työikäisten suhteellinen osuus jatkaa pienenemistään ja yli 75vuotiaiden osuus jatkaa voimakasta kasvua. Ennustekaudella 65–74-vuotiaiden määrän
kasvu pysähtyy ja ikääntymisen painopiste siirtyy sitä vanhempiin ikäryhmiin. Lasten
määrä kasvaa, vaikka suhteellinen osuus pysyttelee samalla tasolla.

Ulkomaalaiset
Keravan väestössä kasvaa ulkomaalaisten sekä muiden kun suomea, ruotsia tai saamea
äidinkielenään puhuvien osuus. Keravan väestöstä 9,9 % puhuu muuta kuin suomen,
ruotsin tai saamen kieltä.
Koulutus
Vuonna 2016 peruskoulun jälkeinen koulutusaika henkeä kohti oli keskimäärin 3,58
vuotta. Vuonna 2017 keravalaisista 17–24-vuotiaista koulutuksen ulkopuolelle jäi 12,5 %.
Koko maan osalta vastaava luku oli 8,3 %.
Tuloerot
Yksi yleisimmin käytetyistä tuloerojen mittareista on Gini-kerroin, joka ilmaisee
tarkasteltavan alueen asuntokuntien käytettävissä olevien rahatulojen jakautumista.
Mitä suuremman arvon Gini-kerroin saa, sitä epätasaisempi tulonjako on. Vuonna 2016
Keravan Gini-kerroin oli 23,9 ja koko maassa 27,2.
Tuloeroja määrittää vahvimmin työllisyystilanne. Hyvin suuret tuloerot heikentävät
sosiaalista koheesiota, luottamusta ja liikkuvuutta, mikä vaikuttaa myös väestön
hyvinvointiin ja talouteen.
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Elinympäristö
Kerava on pinta-alaltaan pieni kaupunki (30,79 km²). Keravalla on mahdollista asua
pientaloalueella tai modernissa kaupunkikeskustassa. Kaupunkilaisten kohtauspaikkoina
toimivat kävelykeskusta ja vehreät puistot, joita löytyy jokaiselta asuinalueelta.
Tavoitteena on, että viheralueet rakennetaan siten, että jokaisella keravalaisella on
enintään 300 metriä viheralueelle.
Kerava panostaa myös kevyen liikenteen sujuvuuteen. Jalankulkijoiden ja pyöräilijöiden
liikkumista turvaa noin 180 kilometrin mittainen kevyen liikenteen verkosto. Vuoden
2019 aikana valmistuu pyöräilyn kehittämissuunnitelma, jonka pohjalta pyöräilyn ja
jalankulun edellytyksiä parannetaan edelleen.
Kerava jakautuu Alikeravaan, Ylikeravaan, Sompioon, Kalevaan, Lapilaan, Ahjoon,
Kannistoon, Kiltaan, Koivikkoon, Sorsakorpeen, Savioon, Kaskelaan, Jokivarteen
ja Keskustaan.
Keravan kaupunki teki touko-kesäkuussa
2017 asukaskyselyn kuntalaisille, jossa
tiedusteltiin erilaisia elinympäristöön
liittyviä asioita, kuten asumista,
rakentamista, palveluita, vapaa-aikaa sekä
liikennettä. Kyselyn mukaan keskustassa,
Ahjossa ja Saviolla on enemmistön mielestä
turvallista ja hyvä asua.

Asuminen
Vuonna 2017 asuntokunnista 35 % oli vuokra-asuntoja ja 58 % omistusasuntoja.
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Liikenneturvallisuussuunnitelma on
vuodelta 2013. Vuonna 2014 perustettiin
poikkihallinnollinen liikennekasvatuksen
asiantuntijaryhmä, joka on sovittanut
yhteen eri hallintokunnissa tehtävää
liikennekasvatustyötä sekä varmistanut
liikenneturvallisuussuunnitelman
toimenpiteiden toteutumisen.

Onnettomuustilastojen perusteella suurimpia haasteita ovat liukastumisonnettomuuksien
ja mopoiluonnettomuuksien vähentäminen.

Muussa kulttuuriohjelmassa sekä Keravan Opiston kurssitarjonnassa huomioidaan eri
ikäryhmät ja monipuolinen tarjonta. Keravalla vapaa sivistystyö on keskeinen osa
elinikäistä oppimista – se mahdollistaa itsensä kehittämisen eri elämänvaiheessa
matalalla kynnyksellä.

Keravan opisto:

osallistujista työikäisiä 52 % ja yli 60-vuotiaita 40 %
12 000 kurssiosallistumista (5000 osallistujaa)
11 000 opetustuntia

Museo:

31 000 kävijää
13 000 pedagogiseen työhön osallistuneita
seitsemän pop up -näyttelyä palvelutaloissa

Kirjasto:

kirjastokortin käyttäjiä 456 / 1000 asukasta kohden
19,17 lainaa / asukas
kirjastokäyntejä 420 000

Kulttuuri:

Liikuntapaikat
Keravalla on 106 erilaista liikuntapaikkaa, joista kunnan omistamia ja ylläpitämiä on 90.
Sekä Kalevan että Keinukallion urheilupuistoja kehitetään tulevina vuosina. Vuonna 2019
valmistuva uimahalli ja vesiliikuntakeskus monipuolistavat kaupunkilaisten
mahdollisuuksia sekä lisäävät ohjatun liikunnan määrää. Varsinaisten lajiliikuntapaikkojen
lisäksi koulujen 16 liikuntasalin käyttöasteet ovat korkeita. Kerava on panostamassa myös
tulevina vuosina liikkumiseen osana investointiohjelmaansa.
Kulttuuri
Kerava tunnetaan korkeatasoisista Sinkka-museosta sekä kirjastostaan. Taidemuseo Sinkka
on kehittänyt vuosien ajan Osallistava museo -konseptia, jossa on räätälöidyt sisällöt mm.
vanhuksille, mielenterveys- ja päihdekuntoutujille, maahanmuuttajille ja
kehitysvammaisille.

200 tapahtumatuntia
27 000 osallistujaa
Liikunta:
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2000 ohjaustuntia
35 000 käyntikertaa ohjatussa liikunnassa
42 000 käyntikertaa maauimalassa

Nuoriso:

18 500 käyntiä nuorisotiloissa
3 400 työpajatoiminnan läsnäolopäivää
6 500 kohdennetun työn asiakasta

Avustukset:

Kirjasto on tunnettu mm. Omakirjasto-toiminnastaan, joka mahdollistaa kirjaston käytön
myös aukioloaikojen ulkopuolella. Sekä museon että kirjaston tarjonta on liitetty koulujen
opetussuunnitelmaan.

tapahtumiin osallistuneiden määrä 756 / 1000 asukasta kohden

Keravan kaupunki jakoi vuonna 2018 yhteensä 350 000 € avustuksina
liikunta-, kulttuuri- ja nuorisotyöhön sekä eläkeläis-, sosiaali- ja
terveysjärjestöjen toimintaan.

2. LAPSIPERHEIDEN HYVINVOINTI
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Vuonna 2017 Keravalla oli 5128 lapsiperhettä, joista 27 % oli yksihuoltajaperheitä. Se on
yli maan keskiarvon. Yksinhuoltajakotitalouksista toimeentulotukea pitkäaikaisesti sai
Keravalla 3,8 % (koko maassa 3,7 %) ja lyhytaikaisesti 4,6 % (koko maassa 4,0 %).
Vuonna 2017 Keravalla lasten pienituloisuuden aste oli 9,9 %. Se on koko maan tasoa
matalampi, mutta monia lähikuntia, kuten Tuusulaa ja Järvenpäätä korkeampi. Lasten
pienituloisuuden aste kuvaa, kuinka suuri osa alueen alle 18-vuotiaista kuuluu
kotitalouksiin, joiden tulot jäävät suhteellisen pienituloisuusrajan alapuolelle.
Vuonna 2017 ahtaasti asuvia lapsiasuntokuntia oli 29,2 % kaikista lapsiasuntokunnista.
Asunto on ahtaasti asuttu, jos siinä asuu enemmän kuin yksi henkilö huonetta kohti, kun
keittiötä ei lasketa huonelukuun. Ahtaasti asuvien määrä on kasvanut etenkin
asuntokunnissa, joihin kuuluu vähintään yksi vieraskielinen henkilö.
Neuvolalla on merkittävä rooli vanhempien tukemisessa raskauden aikana sekä lasten
ollessa alle kouluikäisiä. Keravan neuvolapalvelujen peittävyys on 100 %. Kaikki
keravalaiset lasten- ja äitiysneuvolapalveluita tarvitsevat perheet käyvät neuvolassa.
Vuonna 2017 lastenneuvolakäyntejä tuhatta 0–7-vuotiasta kohden oli Keravalla 3019 ja
koko maassa 3152. Suurimmassa osassa lähikuntia neuvolakäyntejä oli Keravaa
vähemmän. Neuvolakäyntien määrää selittää mm. vieraskielisen väestön osuus, sillä
monesti maahanmuuttajat tarvitsevat sekä pidempiä että useampia käyntejä.
Keravalla aloitti syksyllä 2017 Me-talo, joka tarjoaa lapsiperheille yhteisöllisen paikan
vertaistuelle ja ohjaukselle. Me-talo tavoittaa viikoittain 250 eri kävijää. Näistä puolet on
alle kouluikäisten lasten perheitä. Perheistä puolella on tuen tarve liittyen esim.
koulutukseen tai taloudelliseen niukkuuteen.
Keravan sosiaali- ja terveyspalveluiden sekä vapaa-ajan ja hyvinvoinnin toimialan yhteinen
Nuorten hyvinvointitalo tukee nuoruusvaiheen haasteissa. Esimerkiksi luennot ja
keskusteluillat antavat voimia ja keinoja vanhemmuuteen.
Lastensuojelun avohuollollisten tukitoimenpiteiden piirissä olevien 0–17-vuotiaiden
keravalaisten osuus vuodesta 2015 vuoteen 2016 laski 47 %. Vuonna 2017 0–17-vuotiaista
3,7 % oli lastensuojelun avohuollollisten tukitoimenpiteiden piirissä. Kodin ulkopuolelle
sijoitettujen 0–17-vuotiaiden osuus on ollut Keravalla viime vuosina laskusuuntainen
(vuonna 2017 1,5 %).
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Verrattuna Keski-Uudenmaan kuntiin Keravalla on hieman suurempi osuus 0–17vuotiaita, jotka ovat avohuollon tukitoimien piirissä tai sijoitettuna kodin ulkopuolelle.
Vantaalla puolestaan osuus on Keravaa suurempi (vuonna 2017 Vantaalla 7,6 % 0–17vuotiaista avohuollon tukitoimenpiteiden piirissä ja 1,9 % sijoitettuna kodin
ulkopuolelle).

Laittomia huumeita kertoi kokeilleensa ainakin kerran peruskoulun 8. ja 9. luokan
tytöistä 5,9 % ja pojista 10,3 %, lukion 1. ja 2. vuoden opiskelijoista tytöistä 13 % ja
pojista 14,2 % pojista sekä ammatillisen oppilaitoksen tytöistä 31,3 % ja pojista 29,8 %.
Ammattioppilaitoksen opiskelijoista 57,6 %, 8.- ja 9.-luokkalaisista 37,8 % ja lukiolaisista
49,4 % kokee, että omalta paikkakunnalta on helppo hankkia huumeita (lähde:
kouluterveyskysely 2017).
Ruokailutottumukset vaikuttavat hyvinvointiin ja muihin elintapoihin. Keravalaisista 8.–
9.-luokkalaisista 60 % ei syö koululounasta viitenä päivänä viikossa. Lasten ja nuorten
lihavuus on yleistynyt viime vuosikymmeninä. Pojilla tyttöjä yleisimmin ylipainoa.
Lihavuutta ehkäisevät terveellinen ravitsemus ja liikunta.
Keravan tulevien vuosien tavoitteena on luoda harrastusedellytykset jokaiselle lapselle ja
nuorelle. Koulujen harrastuskerhotoiminta sekä ja kaupungin Sinebrychoffin
harrastestipendien määrä on kasvanut. Koulut ovat olleet mukana Liikkuva koulu hankkeessa, mikä on lisännyt liikkumisen määrää koulupäivän aikana.
Suurin osa kouluterveyskyselyyn vastanneista harrastaa vähintään kerran viikossa (8.–9.luokkalaisista 89 %, lukiolaisista 93 % ja ammattikoululaisista 77 %).

3. LASTEN JA NUORTEN HYVINVOINTI
Suurin osa keravalaisista nuorista voi hyvin. He ovat tavallisia nuoria, joilla ei elämässään
ole normaalista nuoren ihmisen elämästä poikkeavia huolia tai murheita. Tämä on
tärkeää muistaa ja huomioida: ennaltaehkäisevän työn ei tule olla ongelmalähtöistä,
vaan toimintaa ennen ongelmia.
Elintavat
Keravalaisten lasten ja nuorten alkoholinkäyttö ja tupakointi ovat vähentyneet. Sen
sijaan huumeiden- ja nuuskankäyttö on yleistynyt, ja huumeiden hankkiminen on tullut
helpommaksi.
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Terveys
Keravalaisista nuorista joka neljäs kokee terveydentilansa keskinkertaiseksi tai huonoksi.
Kouluterveyskyselyn mukaan tytöillä on enemmän terveydellisiä ongelmia kuin pojilla.
Yleisiä vaivoja ovat niska- ja hartiakivut, päänsärky, vatsakipu, ahdistuneisuus, kouluuupumus sekä vaikeus päästä uneen. Kohtalaista tai vaikeaa ahdistuneisuutta kokee noin
11 % keravalaisista 8. ja 9. luokan oppilaista. Ahdistuksen kokeminen on vähentynyt.
Erikoissairaanhoidon lastenpsykiatrian avohoitokäyntejä oli vuonna 2017 Keravalla
ympäristökuntia ja koko maata enemmän. Vuonna 2017 Keravalla oli 538,8 käyntiä/ 1000
0–12–vuotiasta ja koko maassa 335,6 käyntiä/ 1000 0–12–vuotiasta. Nuorisopsykiatrian
osalta erikoissairaanhoidon avohoitokäyntien määrä tuhatta 13–17-vuotiasta kohti tippui
Keravalla vuodesta 2016 vuoteen 2017 28 % prosenttia (Vuonna 2017 Kerava: 783,7
käyntiä/ 1000 13–17-vuotiasta, Koko maa: 1200,9 käyntiä/ 1000 13–17-vuotiasta).
Keravan kaupungin Nuorten Asema tarjoaa nuorille mielenterveys- ja
päihdevastaanottopalveluja. Nuorten Aseman palvelut mahdollistavat perustason hoidon
laadukkaasti ja vähentää erikoissairaanhoidon avopalveluiden tarvetta.
Mielenterveyshäiriöihin sairaalahoitoa saaneiden lasten ja nuorten osuus on kasvanut,
mikä johtuu muun muassa siitä, että ongelmia tunnistetaan perustasolla aikaisempaa
paremmin.
Terveyden edistämistä tehdään Keravalla ansiokkaasti. Lapset ja nuoret kokevat saavansa
apua kouluterveydenhoitajalta, koulukuraattorilta ja -psykologilta. Keravan 8. ja 9. luokan
oppilaista 94 % ja lukiolaisista 95 % vastasi saaneensa tukea hyvinvointiin
kouluterveydenhoitajalta.
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Kasvuympäristö
Kouluterveyskyselyn tulosten perusteella keravalaiset tytöt tuntevat yksinäisyyttä poikia
yleisimmin. Sen sijaan pojat vastasivat useammin, ettei heillä ole yhtään läheistä ystävää.
Ulkomaista syntyperää olevat nuoret ovat muita useammin ilman läheistä ystävää.
Koulukiusaamiskokemuksia on eniten peruskoulun poikien keskuudessa. Keravan 8.- ja 9luokkalaisista pojista 11,5 % ja tytöistä 5,2 % kertovat tulevansa kiusatuksi vähintään
kerran viikossa. 4. ja 5. luokkalaisista pojista 10,3 % ja tytöistä 9 % kiusataan koulussa
vähintään kerran viikossa.
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Nuorisotyöttömyys
Alle 25-vuotiaita työttömiä työnhakijoita oli tammikuussa 2019 225, mikä on 12,1 %
edellisvuoden vastaavaa ajanjaksoa vähemmän. 25–29-vuotiaita työttömiä työnhakijoita
oli tammikuussa 2019 223, joka on 7,7 % edellisvuotta enemmän. Tammikuussa 2019
ilman peruskoulun jälkeistä tutkintoa olevia 20–29-vuotiaita työttömiä työnhakijoita oli
144, mikä on 2 % vähemmän kuin vuosi aiemmin.
Tukea työ- ja opiskeluasioihin tarjotaan matalalla kynnyksellä Ohjaamosta. Nuorten
työpaja Jengassa on työkokeilupaikkoja ja kuntouttavaa työtoimintaa 17–25-vuotiaille.

Nuoria kohdataan ja huomioidaan ennaltaehkäisevästi
Nuoria kohdataan päivittäin avoimessa nuorisotilatyössä, työpajatoiminnassa,
jalkautuvassa erityisnuorisotyössä ja kouluilla tehtävässä nuorisotyössä. Nämä ovat
tärkeitä kohtaamisia, sillä suurin osa nuorisotyön asiakkaista tavoitetaan muualla kuin
heille pakollisissa toimintaympäristöissä, heidän vapaa-aikanaan. Mielekkäällä vapaaajanvietolla ja mahdollisuudella olla lähellä turvallisia aikuisia on suuri merkitys nuorten
pohtiessa elämänsä suuntia.

KERAVAN KAUPUNKI
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Nuorten kohtaaminen lukuina

2018

2017

2016

Tilatoiminnan alle 29-vuotiaat kävijät (hlöä)
Tilatoiminnan tunnit vuodessa (h)
Työpajatoiminnan läsnäolopäivät (pv)
Ohjaamon kokonaiskävijämäärä (hlöä)
Etsivän nuorisotyön asiakkuudet (hlöä)
Kohdennetun nuorisotyön asiakkaat (hlöä)

18564
1783
3426
879
193
5993

21106
1829
3235
151
3749

15953
1992
4801
163
1065

4. TYÖIKÄISTEN HYVINVOINTI
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Yleistä terveyttä ja toimintakykyä mitataan sairastavuusindeksillä. Indikaattori ilmaisee
väestön terveystilan suhteessa koko maan väestön keskiarvoon, joka ilmaistaan luvulla
100. Vuonna 2017 Keravan sairastavuusindeksi oli 91,7 (lähde: Kela).
Pitkittyneistä sairauspoissaoloista maksettavaa sairauspäivärahaa saavien kuntalaisten
osuus on hieman pienentynyt viime vuosina.
Työikäisen terveyden riskitekijöitä ovat kohonnut kolesteroli ja lihavuus. Diabetes on
nopeasti yleistyvä sairaus. Kakkostyypin diabetes on nykyisin yleinen kaikenikäisillä
aikuisilla, ja sitä tavataan jo teini-ikäisillä ja jopa lapsilla. Ennusteiden mukaan joka
kymmenes 20–79-vuotias eurooppalainen sairastaa diabetesta vuonna 2030. Vuonna 2017
Keravalla erityiskorvattavia lääkkeitä diabeteksen vuoksi sai 6,8 % 40–64-vuotiaista ja 17,4
% yli 65-vuotiaista.
Tammikuussa 2019 työttömien työnhakijoiden osuus työvoimasta oli 8,9 % (1 600
työtöntä työnhakijaa). Vuonna 2017 vaikeasti työllistyviä 15–64-vuotiaita oli 4,8 %
väestöstä.
Keravalla työllisyysyksikkö vastaa kuntouttavan työtoiminnan järjestämisestä, palkkatuella
työllistämisestä sekä työllisyysmäärärahojen koordinoinnista. Palveluun ohjaudutaan TEtoimiston kautta.

KERAVAN KAUPUNKI
Laaja hyvinvointikertomus

Depressiolääkkeiden korvausta saavien osuus on ollut laskusuuntainen vuodesta 2013
alkaen. Vuonna 2017 25–64-vuotiasta 9 % sai depressiolääkkeiden korvausta.
Erityiskorvattaviin lääkkeisiin psykoosin vuoksi oikeutettujen osuus on myös ollut laskussa.
Vuonna 2017 keravalaisista 25–64-vuotiaista 2 % oli oikeutettu erityiskorvattaviin
lääkkeisiin psykoosin vuoksi.
Perusterveydenhuollon mielenterveyskäynnit ovat lisääntyneet vuodesta 2015 alkaen.
Tämä johtuu pitkälti Keravan mielenterveyspalveluiden saatavuuden parantumisesta.
Erikoissairaanhoidon avohoitokäyntien osuus aikuisilla oli vuoteen 2014 asti
nousujohteinen, mutta vuoden 2014 jälkeen se kääntyi laskuun. Vuonna 2016
erikoissairaanhoidon avohoitokäyntejä oli 355,8 tuhatta 18 vuotta täyttänyttä kohden.
Psykiatrisen laitoshoidon hoitopäivät ovat vähentyneet niin Keravalla kuin koko maassa.
Päihteiden vuoksi sairaaloiden tai terveyskeskuksien vuodeosastolla oli vuonna 2017
hoidossa 3,7 asiakasta 1000 asukasta kohden, mikä on maan keskiarvoa enemmän.
Päihdehuollon laitoksissa oli 2,4 asiakasta 1000 asukasta kohden, mikä vastaa maan
keskitasoa. Vuonna 2017 Keravalla myytiin 6,2 litraa alkoholia asukasta kohden. Koko
maan keskiarvo oli 7 litraa.
Tilastokeskuksen mukaan mielenterveyden häiriöt ovat olleet yleisin työkyvyttömyyden
syy vuodesta 2000 lähtien. Vuonna 2017 työkyvyttömyyseläkettä mielenterveys- ja
käytöshäiriöiden vuoksi sai 2,9 % 25–64-vuotiaista keravalaisista. Määrä on ollut lievässä
laskussa vuodesta 2013 alkaen.

KERAVAN KAUPUNKI
Laaja hyvinvointikertomus

KERAVAN KAUPUNKI
Laaja hyvinvointikertomus

5. IKÄIHMISTEN HYVINVOINTI
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Vuonna 2017 Keravalla oli 2398 yli 75-vuotiasta. Heistä kotona asui 93,1 %, säännöllisen
kotihoidon piirissä oli 7,5 % ja omaishoidon tukea sai 1,6 %.
Ikääntyneiden kotona asumista tuetaan päivätoiminnalla, kotihoidolla sekä
omaishoidontuella. Pääpaino palveluiden kehittämisessä on kotona asumista tukevien
palveluiden, kuten päivätoiminnan, kotihoidon sekä omaishoidon tuen palveluiden
kehittämisessä.
Esteetön asuminen ja ikäihmisten liikunta- sekä kulttuuripalvelut on tunnistettu
merkittäviksi kotona asumista tukeviksi seikoiksi. Esimerkiksi kaavoituksessa ja
rakentamisessa huomioidaan esteettömän asumisen ja liikkumisen vaatimukset ja
turvallisuus.
Ikääntynyt väestö on tänä päivänä selvästi terveempää kuin kymmenen vuotta sitten. He
myös selviävät arjen askareista aiempaa paremmin. Hyvän kehityksen taustalta löytyy
monia syitä. Esimerkiksi toimintakykyä heikentävät sairaudet ja tapaturmat ovat
vähentyneet, sairauksien hoito ja kuntoutus tehostuneet sekä elintavat muuttuneet
terveellisemmiksi.
Iäkkäiden kognitiivinen toimintakyky ja suoriutuminen perustoiminnoista ovat
kohentuneet: entistä useampi pärjää pitkään omatoimisena. Toisaalta kaikkein
vanhempien, 90 vuotta täyttäneiden, toimintakyky ei ole 2000-luvulla parantunut.
Erityiskorvattaviin lääkkeisiin oikeutettujen osuutta tarkasteltaessa sairastavuus
näyttäytyy tasaisena koko 2000-luvun. Keravalaisista yli 65-vuotiasta 59,5 % on oikeutettu
erityskorvattaviin lääkkeisiin. Se tarkoittaa, että henkilöllä on jokin vakava ja pitkäaikaista
lääkitystä vaativa sairaus.
Erityiskorvattaviin lääkkeisiin oikeutettujen osuus on kasvanut voimakkaasti diabeteksen
vuoksi. Vuonna 2017 keravalaisista yli 65-vuotiaista 17,4 % oli oikeutettu erityiskorvattaviin diabetes-lääkkeisiin. Alzheimerin taudin vuoksi erityiskorvattaviin lääkkeisiin
oikeutettujen osuus on laskenut viime vuosina. Vuonna 2017 erityiskorvattaviin lääkkeisiin
Alzheimerin taudin vuoksi oli oikeutettu 3,4 % 65 vuotta täyttäneistä keravalaisista.

KERAVAN KAUPUNKI
Laaja hyvinvointikertomus

Väestön ikääntyessä muistisairaudet ovat lisänneet palveluntarvetta kunnissa.
Muistisairaiden määrä on kasvanut koko maan tasolla sekä kotihoidon että palvelutalon
asiakkaiden keskuudessa.

Keravalaisten ikäihmisten elämänlaadun kokemusta kartoitettiin syksyllä 2018 osana
vanhuspoliittisen ohjelman seurantakyselyä. Yli 65-vuotiaita pyydettiin arvioimaan omaa
terveydentilaansa, arkiaskareissa selviämistä, yksinäisyyttä sekä mielialaa. Kyselyyn vastasi
485 henkilöä. Suurin osa vastaajista koki voivansa erinomaisesti tai suhteellisen hyvin.
Hieman alle viidesosa vastaajista raportoi ongelmia. 17 % koki terveydentilansa heikoksi
tai melko heikoksi. 18 % koki olevansa jatkuvasti tai aika usein yksinäinen ja 15 % arvioi
olonsa jatkuvasti tai aika usein alakuloiseksi. Arkisissa askareissa ongelmia oli noin 13
prosentilla.

Haluamme tarjota kuntalaisillemme laadukkaita ja asiakaslähtöisiä palveluita. Pyrimme
huomaamaan ihmisten huolet mahdollisimman varhaisessa vaiheessa ja huolehtimaan
sujuvista palveluprosesseista. Asukasmäärän ja etenkin maahanmuuttajien määrän
lisääntyessä on tärkeä varmistaa, että uudet kuntalaiset tuntevat olonsa kotoisiksi ja
tervetulleiksi. Tulevaisuudessa onkin entistä tärkeämpää kiinnittää huomioita erilaisiin
asiakasprofiileihin.
Hyvinvoinnin ja terveydenedistämisen mittaaminen
Kuntien hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen työtä on alettu vuonna 2018 mittaamaan
HYTE-kertoimella. Keravan kaupungin HYTE-kerroin oli vuoden 2018 koelaskelman
mukaan 11,9 euroa per asukas, joka oli Uudenmaan toiseksi paras. Mediaaniarvo oli 9
euroa per asukas. Hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen valtionosuuden lisäosa eli
HYTE-kerroin otetaan varsinaisesti käyttöön vasta vuonna 2021. Jatkossa kunnille
maksetaan valtionosuutta myös HYTE-kertoimen mukaan.
HYTE-kertoimen suuruus määräytyy lukuisten indikaattorien perusteella. Toimintaa
kuvaavat prosessi-indikaattorit mittaavat nykytilannetta. Tulosindikaattorit mittaavat,
minkälaisia muutoksia kunnan asukkaiden terveydessä ja hyvinvoinnissa on tapahtunut
kahden vuoden aikana.

KUVA. Yli 65-vuotiaiden keravalaisten arvio omasta terveydentilastaan, arkiaskareista
selviämisestä, yksinäisyydestä sekä mielialasta.

KERAVAN KAUPUNKI
Laaja hyvinvointikertomus

Hyvinvointisuunnitelmassa on Keravan keskeisimmät hyvinvointiin liittyvät tavoitteet
ja toimenpiteet vuosille 2017–2020. Strategian toimenpideohjelmien uudistaminen
vuonna 2019 vaikuttaa myös hyvinvoinnin tavoitteisiin, joita päivitämme vuonna 2020.
Keravalaisten hyvinvoinnin edistämisen tavoitteet ja toimenpiteet jakautuvat
neljään osa-alueeseen.

Tuemme kuntalaisten hyvinvointia elämänkaaren eri vaiheissa:
Tarjoamme matalan kynnyksen palveluita, joista helppo hakea neuvoja, ohjausta
ja vertaistukea.

Otamme asukkaat, järjestöt ja yritykset mukaan kunnan palveluiden suunnitteluun
ja toteutukseen:
Osallistamme kaupunkilaisia ja teemme yhteistyötä järjestöjen ja yritysten kanssa.
Hyödynnämme kokemusasiantuntijoita entistä paremmin.

Tarjoamme kuntalaisille mielekästä, hyvinvointia edistävää tekemistä. Jokaiselle
keravalaiselle tarjotaan mahdollisuus harrastaa iästä, taustasta tai sosioekonomisesta
asemasta riippumatta.
Tunnistamme syrjäytymisen tekijöitä ja tarjoamme kohdennettuja toimintoja
riskiryhmään kuuluville.

Toimimme ennaltaehkäisevästi asukkaiden hyvinvoinnin ja terveyden edistämiseksi:
Puutumme lasten ja nuorten huoliin ja ongelmiin – kuten koulupoissaoloihin ja
kiusaamiseen – varhaisessa vaiheessa yhtenäisin toimintatavoin.
Kasvava osa kaupunkilaisista on maahanmuuttajia. Haluamme, että he kotoutuvat
Keravalle, tuntevat olonsa turvalliseksi ja voivat elää onnellista arkea kantaväestön
joukossa.
Lisäämme eri-ikäisten kaupunkilaisten tietoisuutta terveellisistä elämäntavoista sekä
kannustamme kevyen liikenteen käyttöön ja liikkumiseen.

KERAVAN KAUPUNKI
Laaja hyvinvointikertomus

Kehitämme kaupunkiympäristön turvallisuutta, viihtyvyyttä ja esteettömyyttä:
Haluamme luoda Keravasta turvallisen paikan asua ja liikkua. Keravan viherverkosto
ja kevyen liikenteen väylät ovat kaikkien yhteinen ilonaihe.

TAVOITE
Jokaisella keravalaisella on
mahdollisuus harrastaa iästä, taustasta
tai sosioekonomisesta asemasta
riippumatta.

Lapsille, nuorille ja perheille on tarjolla
helposti lähestyttäviä matalan
kynnyksen palveluita.

Nuorten työelämätaidot vahvistuvat ja
heistä kasvaa aktiivisia kansalaisia.

TOIMENPITEET

MITTARIT

1.

Lasten ja nuorten harrastamista tuetaan rahallisesti.

1.

Harrastestipendien määrä (kaupunki ja KOFF).

2.

Järjestetään 7–12-vuotiaille Maltti-sporttitoimintaa.

2.

3.

Järjestetään ikäihmisille suunnattuja liikuntaryhmiä.

Matalan kynnyksen Maltti-sporttitoimintaa
7–12-vuotiaille, osallistujamäärät.

4.

Järjestetään maksuttomia liikunta-, museo- ja kulttuuritapahtumia.
Palveluissa huomioidaan eri vähemmistöt.

3.

Ikääntyneiden liikuntaryhmiin osallistuneiden
määrä.

4.

Maksuttomien liikunta-, museo-, kulttuuri- ja
kirjastotapahtumien määrä.

1.

Me-talon mittarit:
- Vaikuttavuusketju Hyvän Mitta
- Me-talon kävijämäärät

2.

Nuorisotilojen osallistujamäärät.

3.

Nuorten kulman ja Ohjaamon kävijämäärät.

4.

Seurakuntien toimintaan osallistuneiden määrä.

1.

Nuorten työttömien määrä.

2.

Ilman toisen asteen tutkintoa olevat nuoret.

3.

Nuorten määrät työllistämispalveluissa.

4.

Työpajalla tutkinnon osia suorittaneiden määrä.

5.

Palveluista työelämään sijoittuneiden nuorten
määrä.

6.

Palveluista oppilaitoksiin ohjautuneiden määrä.

7.

Me-talon tarjoamat TET-paikat 15–29-vuotiaille.

1.

Me-talo lisää hyvinvointia ja tuottaa suojaavia tekijöitä lapsille,
nuorille ja perheille. Toimintaa tuotetaan maksuttomana yhteistyössä
kaupungin toimijoiden, seurakuntien, järjestöjen sekä oppilaitosten
kanssa.

2.

Järjestetään toimintaa nuorisotiloissa.

3.

Nuorten kulman ja Ohjaamon palveluilla tuetaan nuorten arjen
hallintaa, työ- ja opiskelupaikan hakua, mielenterveyttä ja
päihteettömyyttä.

4.

Eri seurakunnat tarjoavat mahdollisuuden kohtaamisiin aikuisten
kanssa yksilöinä tai ryhmänä kerhoissa, retkillä, leireillä,
katutapahtumissa tai päivystyksissä.

Tiivistetään yhteistyötä oppilaitosten ja työnantajien kanssa.
Ennaltaehkäistään nuorten putoamista työelämän ulkopuolelle
(työpajatoiminta, etsivä nuorisotyö, kouluyhteistyö).

Syrjäytyminen vähenee.

Järjestetään syrjäytymisriskissä oleville lapsille ja nuorille
kohdennettua toimintaa:

IceHearts-toimintamalli luotu ja aloitettu.

IceHearts-toiminta.

Pitkäaikaistyöttömien hyvinvointi
paranee ja työelämätaidot vahvistuvat.

1.

Kehitetään kuntouttavaa työtoimintaa ja luodaan uusia
toimintamalleja, ryhmätoimintaa ja ostopalveluna toteutettavaa
työtoimintaa.

1.

Aloitetut toimintamallit sekä ostopalveluina
hankittujen kuntouttavan työtoiminnan päivien
määrä.

2.

Nuorten työpaja Jenga toteuttaa alle 25-vuotiaille
pitkäaikaistyöttömille kuntouttavaa työtoimintaa.

2.

Pitkäaikaistyöttömien määrä / alle 25-vuotiaat
työttömät.

3.

Terveyspalvelut kehittävät pitkäaikaistyöttömien terveyden
edistämistä tukevan palvelumallin.

3.

Pitkäaikaistyöttömät työvoimasta, %-osuus.

Aikuisten mielenterveys- ja päihdeongelmiin tarjotaan tukea
matalalla kynnyksellä.

1.

Erikoissairaanhoidon avohoitokäynnit, psykiatria
/ 1000 18 vuotta täyttänyttä

2.

Mielenterveysperusteisesti sairauspäivärahaa
saaneet 25–64-vuotiaat / 1 000 vastaavan
ikäistä.

1.

Mielenterveyskuntoutujien
hyvinvointitoimintaan osallistuneiden
lukumäärä.

Aikuiset saavat mielenterveys- ja
päihdeongelmiin apua varhaisessa
vaiheessa.

Kulttuuri edistää kuntalaisten
hyvinvointia.

1.

Mielenterveys- ja päihdekuntoutujille sekä muille erityisryhmille
räätälöityä toimintaa museossa, liikuntapalveluissa ja opistossa.

2.

Kulttuuri- ja kirjastopalvelut jalkautuvat ikäihmisten asumispalveluihin.

* Vanhuspalveluihin tarjottaviin museo- ja
taidepalveluihin osallistujat.
* Palvelutaloilla järjestävien kirjastokäyntien
lukumäärä.

Ikäihmiset pystyvät asumaan omassa
kodissa ja elämään onnellista arkea.

1.

Tehdään terveyttä ja hyvinvointia edistäviä kotikäyntejä.

2.

Järjestetään hyvinvointitapaamisia 70 vuotta täyttäville.

1.

Terveyttä ja hyvinvointia edistävien kotikäyntien
lukumäärä.

2.

Hyvinvointitapaamisten lukumäärä.

TAVOITE
Lapsen / nuoren huoliin tai ongelmiin
puututaan mahdollisimman
varhaisessa vaiheessa.

TOIMENPITEET
1.

Luodaan koulupoissaolomalli.

1.

2.

Luodaan kiusaamisen vastainen toimintamalli koulukiusaamisen
määrän vähentämiseksi.

Poissaolomalli on luotu ja opettajat ovat
ottaneet sen käyttöön jokaisessa koulussa.

2.

Nuoret voivat ilmoittaa huolestaan sähköisellä Tajua mut
-yhteydenottolomakkeella, jonka jälkeen nuorisotyöntekijä tapaa
nuoren.

Koulukiusattuna vähintään kerran viikossa, %osuus. Koulukiusaamisesta kertomisen jälkeen
kiusaaminen loppunut tai vähentynyt, %-osuus.

3.

Yhteydenottojen määrät (ammattilaiset,
vanhemmat ja nuorten omat ilmoitukset).

1.

Maahanmuuttajien aktivointiin kohdistuvan
toiminnan määrä.

2.

Selkokielinen palvelukokonaisuus ja
kaupunkikierrosmateriaali toteutettu (kyllä/ei).

3.

Kieliopetukseen ja läksykerhoon osallistuneiden
määrä.

1.

Vähintään tunnin päivässä liikkuvat, %-osuus
(Kouluterveyskysely).

2.

Liikuntaneuvontaan osallistuneiden lukumäärä.

3.

Maahanmuuttajat kotoutuvat
Keravalle hyvin.

Kuntalaiset innostuvat liikkumaan.

MITTARIT

1.

Kulttuurin ja vapaa-ajan toiminnassa kaupunki räätälöi erilaisten
hankkeiden ja ryhmien kautta erityisesti maahanmuuttajille
osallisuutta tukevaa toimintaa.

2.

Taidemuseo Sinkassa on selkokieliset palvelukokonaisuudet ja
kaupunkikierrosmateriaalit (kulttuuriluotsitoiminta).

3.

Me-talolla toimii läksykerho, jonka kohderyhmänä ovat
maahanmuuttajien lapset. Keravan opiston järjestää kieliopetusta
maahanmuuttajaäideille.

1.

Tunti liikuntaa päivässä (OPS).

2.

Järjestetään liikuntaneuvontaa.

Kuntalaisten tietoisuus terveellisistä
elämäntavoista paranee.

Kevyen liikenteen käyttö lisääntyy.

Kaupunkiimme syntyy yhteisöllisiä
tiloja.

1.

Jalkautetaan oppilashuolto opetusryhmiin sekä kasvatus- ja
opetustilanteisiin.

2.

Järjestetään terveysneuvontaa, hyvinvointiluentoja sekä
hyvinvointikampanjoita kuntalaisille.

1.

Aura-oppilashuoltojärjestelmästä otettavat
tunnusluvut:
- Yhteisöllisen oppilashuollon tapahtumat per
yksikkö.

2.

Neuvontaa ja ohjausta järjestetty eritysryhmille*
(Lähde: TEAviisari) (kyllä/ei):
- Neuvonta- ja ohjaustilaisuuksiin osallistuneiden
asiakkaiden määrä.

1.

Lisätään liikkumisen ohjausta.

1.

Kulkumuotojakauma.

2.

Edistetään koulumatkaliikuntaa yhteistyössä huoltajien kanssa.

2.

Toteutettu koulumatkakampanjoiden määrä.

Mahdollistetaan kaavoitushankkeissa yhteisöllisten tilojen
syntyminen.

Otettu käyttöön kaavahankkeissa (kpl).

TAVOITE

TOIMENPITEET

Osallisuus vahvistuu.

Kehitetään osallisuuskäytäntöjä:

1.

Osallisuusmalli luotu (kyllä/ei).

1.

Kehitetään viestintää, osallistamista ja asiakasraateja.

2.

2.

Lisätään nuorten osallisuutta nuorisotyön suunnittelussa.

Uusien osallisuuskokeilujen määrät,
suunnitteluun ja toteutukseen osallistuneiden
nuorten määrät.

3.

Osallistavaa budjetointia kokeiltu (kyllä/ei).

1.

Asiakkaiden mukaanotto palveluiden
kehittämiseen: projektien, asiakasraatien
ja kyselyjen määrä.

2.

Kokemusasiantuntijoiden määrä eri
toiminnoissa.

Kaupunki hyödyntää laajemmin
asiakkaiden osaamista ja näkemyksiä.

Yhteistyö järjestöjen kanssa lisääntyy.

1.

Otetaan asiakkaat mukaan palveluiden arviointiin ja kehittämiseen.

2.

Hyödynnetään kokemusasiantuntijoita eri palveluissa.

Syvennetään yhteistyötä järjestöjen ja yritysten kanssa.

MITTARIT

3.

Kontaktien ja yhteistyön määrä.

TAVOITE
Kerava on turvallinen kaupunki asua
ja liikkua.

Keravan viherverkosto ja kevyen
liikenteen väylät ovat kaikkien
yhteinen ilonaihe.

TOIMENPITEET

MITTARIT

1.

Luodaan turvallista kaupunkiympäristöä suunnittelun keinoin.

1.

Asuinympäristökysely toteutettu.

2.

Luodaan Keravalle esteettömät ja turvalliset olosuhteet liikkumiselle.

2.

Liikennekuolemien väheneminen.

3.

Järjestetään kampanjoita eri kohderyhmille.

3.

4.

Toteutetaan vaaranpaikkakysely.

Kysely:
- Kohdennettujen projektien lukumäärä.

5.

Parannetaan suojatieturvallisuutta mm. älykkään valaistuksen
käyttöönotolla.

4.

Vaaranpaikkakysely toteutettu.

5.

Liikenteen henkilövahinko-onnettomuudet.

Kehitetään virkistysalueita, mm. joenvarren alue, Aurinkomäki,
Keinukallio, Kesärinne ja Nikuviken.

Yleissuunnitelmat käynnistetty / ei käynnistetty.

