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Rakentamisen
hankkeet

Koti Keravalta

Aluekehityskuvat

Keravan asuntorakentamisen huippuvuodet ja
lähes ennätyksellinen väestönkasvu jatkuivat
vuonna 2019. Kerava kiinnostaa niin rakentajia
kuin uusia asukkaitakin. Myös uusia yrityksiä
perustettiin viime vuonna reippaasti ja Keravalle
muutti kolme uutta, isoa logistiikkatoimijaa.
Vuonna 2020 kovimman rakentamisen hiljentyessä,
on Keravalla mahdollisuus keskittyä yhteisen
käsityksen muodostamiseen Keravan keskustan
tulevaisuudesta. Tekeillä on keskustan aluekehityskuva,
jossa määritetään laatukäsikirjan ja rakennemallien
avulla rakentamisen määrää ja laatua. Painopiste
on puitteiden luomisessa keskustan elinvoiman
ja viihtyisyyden säilyttämiseksi ja lisäämiseksi.
Keskustaan tarvitaan asuntoja, nykyaikaista
liiketilaa, oikeanlaista pysäköintiä ja viihtymisen
paikkoja. Saataisiinko puistoista entistä elävämpiä
ympärivuotisia kohtaamispaikkoja luistinradoilla,
puistokahviloilla ja puistojen pop up -tiloilla?

Laadukasta asuinrakentamista oikeaan
tarpeeseen ja tulevaisuuden työpaikkoja
Keskustan ulkopuolelle rakennetaan monenlaista
asumista kerrostaloista omakotitaloihin. Jaakkolaan,
Ahjoon ja Saviolle on syntymässä uutta, laadukasta
asumista aluekehityskuvien brändioppaiden
mukaisesti. Rakennusjärjestyksen ja asuntopoliittisen
ohjelman linjauksien mukaan asuntotuotannossa
keskitytään ohjaamaan asuntotuotantoa
perheasuntoihin, omistusasuntoihin ja edullisiin
vuokra-asuntoihin pitkään jatkuneen yksiöiden ja
kovanrahan vuokra-asuntojen tuotannon sijaan.
Lisää työpaikka-alueita on tulossa Lahden moottoritien
ja vanhan Lahdentien varteen, Koivunoksaan ja
Koivulan työpaikka-alueelle. Liiketiloja syntyy myös
erityisesti keskustan asuinrakentamisen yhteydessä
kivijalkoihin. Lisäksi kaavoituksen yhteydessä
selvitetään, olisiko tulevaisuuden työpaikkoja
mahdollistaa sijoittaa asuntojen yhteyteen

rakennettaviin työtiloihin. Voisivatko keravalaiset
työmatka-ajelun sijaan tehdä töitä yhteisissä
etätyöpisteissä? Työpaikat ja työn tekeminen
monipuolistuvat ja aikaansa seuraavan kaupungin
on tarjottava puitteet uudenlaiselle ajattelulle.

Viherkaupungin uusi viherkaava
Kerava on tiiviisti rakennettu ja sen pinta-ala on
pieni. Siksi onkin erityisen tärkeää pitää huolta
siitä, että kaikki täydennysrakentaminen tapahtuu
viherkaupungin arvot säilyttäen. Viherkaavatyö
käynnistettiin vuoden 2019 aikana tiedonkeruulla
ja analysoinnilla. Jotta voimme yhdessä tunnistaa
erityisen tärkeät viherkokonaisuudet, on asukkaille
järjestetty työpajoja ja niitä järjestetään vielä
lisää. Viherkaava valmistuu vuoden 2020 aikana
ja sitä täydentämään tehdään viheralueohjelma,
jossa määritellään viheralueiden kunnossapito ja
hoitoluokat sekä tulevaisuuden viherinvestoinnit.

Asuntomessualue alkaa muotoutua
Osuuskunta Suomen Asuntomessut ja Keravan
kaupunki allekirjoittivat vuoden 2024 asuntomessuista
puitesopimuksen keväällä 2019. Ensimmäisiä
suunnitelmia Keravan kartanon ympäristöön
sijoittuvalle messualueelle on jo hahmoteltu, ja
messujen teemoina toimivien kiertotalouden ja
uusien energiaratkaisuiden konkreettisia sisältöjä
hahmotellaan parhaillaan. Niin asukkaat kuin tulevat
rakentajatkin ovat jo omatoimisesti ilmoittautuneet
mukaan sekä messutapahtuman että alueen
suunnitteluun. Kun saamme kaiken hankkeen ympärillä
pyörivän positiivisen pöhinän suunnattua oikein,
syntyy sekä hieno Keravan satavuotistapahtuma että
upea avaus uuden kaupunginosan syntymiselle!
Va. kaupunkisuunnittelujohtaja (9.3.2020 asti)
Kaupungingeodeetti
Tiina Hartman

Keravan kaupungin Kaavoituskatsaus 2020
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Kaupunkisuunnittelujohtajan tervehdys

Asuntorakentamisen painopiste määrästä laatuun
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Asuntomessujen 2024 suunnittelu on alkanut

Keravan kaupungin Kaavoituskatsaus 2020

Messualueen kaupunkirakenteen suunnittelu
on käynnistetty talven 2019–2020 aikana. Koska
uusimmat ajatukset kaupunkisuunnittelusta
ja rakentamisesta saapuvat monesti hieman
myöhemmin Euroopasta Suomeen, haetaan
uusia ideoita messualueen toteuttamiseksi myös
Suomen rajojen ulkopuolelta. Kaupunkirakenteen
yleissuunnitelmaa laaditaankin yhdessä hollantilaisen
Space&Matter-arkkitehtitoimiston kanssa.
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Asumisen lisäksi
messualueelle ja Keravanjoen
varteen suunnitellaan
ulkoilureittejä ja muita
asukkaiden virkistyskäyttöön
liittyviä toimintoja.

”Asuntomessualueelle on haastavaa rakentaa,
koska rakennusmaa on pehmeää savea, alue on
tulva-altis ja sijaitsee lähellä Lahden moottoritietä.
Näihin haasteisiin toivomme uusia näkökulmia
arkkitehdeiltä, joilla on asiantuntemusta ja
kokemusta samojen haasteiden ratkaisemisesta”,
kertoo kaupungin kaava-arkkitehti Juha Pasma.
Asumisen lisäksi messualueelle ja Keravanjoen varteen
suunnitellaan ulkoilureittejä ja muita asukkaiden
virkistyskäyttöön liittyviä toimintoja. Suunnitelmia
tehdään myös Lahden moottoritien liikennemelun
torjumiseksi. Ideoita haetaan ja suunnittelua
tehdään sekä kaupungin omien asiantuntijoiden
että hollantilaisten arkkitehtien toimesta.
”Odotamme hollantilaisilta ajatuksia myös uusista
energia-, liikenne- ja meluntorjuntaratkaisuista”,
Pasma jatkaa. ”Lisäksi kaupungin asiantuntijat
pohtivat erilaisia keinoja liikennemelun torjuntaan
meluseinien ja -vallien avulla ja Keravan Energia on
aktiivisesti mukana energiaratkaisujen kehittelyssä.”
Hollantilainen arkkitehtitoimisto laatii talven
2019–2020 aikana kaksi luonnosta messualueen
kaupunkirakenteen yleissuunnitelmasta,
jotka esitellään ja joita asukkaat pääsevät
kommentoimaan keväällä järjestettävässä
asukastyöpajassa. Luonnosten pohjalta laaditaan
lopullinen yleissuunnitelma alustavan aikataulun
mukaan huhtikuun loppuun mennessä.

Teemoina kiertotalous, kestävä
liikkuminen ja uudet asumisen konseptit

Energiaratkaisuja tutkitaan yhteistyössä
Keravan Energian kanssa.

Kiertotalous tarkoittaa säästämistä elämisessä
ja rakentamisessa: tavaroita korjataan ja materiaaleja käytetään uudelleen. Asuntomessuille
keinoja kiertotalouden toteuttamiseksi
pohditaan energiantuotannon, rakentamisen,
asumiseen ja elämisen yhteyteen.

”Pohdittavana ovat muun muassa asukkaiden käyttöön tulevan aurinkopaneelikentän
rakentaminen ja katuvalaistuksessa ihmisten
liikkumiseen reagoivat valot”, Pasma jatkaa.

”Tavoitteena on, että Keravan kartano olisi uusien
messualueen asukkaiden ja kaupunkilaisten
yhteinen paikka, jossa voi tavata, askarrella,
lainata työkaluja ja korjata kodin tavaroita sekä
huonekaluja”, Pasma kertoo. ”Kestävään liikkumiseen liittyy kävelyn, pyöräilyn, joukkoliikenteen
ja yhteiskäyttöautoilun edistäminen.”

Oppilaitosyhteistyötä on viritetty Aaltoyliopiston ja Hämeen ammattikorkeakoulun
kanssa, ja mahdolliset yhteistyökuviot tulevat
keskittymään kiertotalouden toteuttamiseen
rakentamisessa ja asumisessa sekä alueen
identiteetin pohdintaan.

2020

2022

► Tavoitteiden asettaminen

► Infran rakentaminen jatkuu

► Suunnitellaan messuteemojen toteutusratkaisuja

► Rakentajat pääsevät tonteille

► Katu- ja infrasuunnittelu sekä viheralue-,
vesistö- ja hulevesisuunnittelu aloitetaan

2023

2021
► Asemakaava lainvoimaiseksi
► Suunnittelu valmistuu ja infran
rakentaminen alkaa
► Messualueen tontit tulevat haettaviksi

Seuraa asuntomessujen valmistumista
www.keravanasuntomessut2024.fi

► Messutalojen rakentaminen

2024
► Messutalot valmistuvat
► Asuntomessut kesällä

Keravan kaupungin Kaavoituskatsaus 2020

Kaupunginvaltuusto hyväksyi Keravan kaupungin ja
Suomen Asuntomessujen välisen puitesopimuksen
helmikuussa 2019. Sopimus allekirjoitettiin
huhtikuussa, minkä jälkeen aloitettiin asuntomessujen
valmistelu. Kaupungin tavoitteena on järjestää
asuntomessut Keravan kartanon ympäristössä,
jonne halutaan monipuolista asumista pientaloista
kerrostaloihin arviolta 100–150 asukkaalle.
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Haukkavuori: tärkeä virkistyspaikka ja arvokas luontokohde
Haukkavuori on arvokas luontokohde, joka on
rauhoitettu luonnonsuojelualueeksi. Haukkavuoren
alueella on erityyppisiä lehtoja, harvinaisia
kasvilajeja sekä edustava lintu-, lepakko- ja
perhoslajisto. Samanaikaisesti Haukkavuori on tärkeä
virkistyspaikka keravalaisille. Jotta Haukkavuori
säilyy sekä monimuotoisena luontokohteena että
monipuolisena virkistysalueena, on alueen hoitoa ja
käyttöä suunniteltava tukemaan molempia arvoja.
Haukkavuoren luontopolun kehittäminen
aloitetaan vuonna 2020.
”Luontopolun kosteille paikoille rakennetaan pitkospuut, jotka parantavat luontopolun käytettävyyttä.
Samalla uusitaan luontopolun opasteet ja rakennetaan
polun varrelle Keravanjoen läheisyyteen katselutasanne, joka voi samalla toimia eväspaikkana”, kertoo
kaupunginpuutarhuri Mari Kosonen. ”Haukkavuoren
länsiosaan rakennetaan nuotio- ja grillipaikka luontopolun alkuun. Nuotio- ja grillipaikalle rakennetaan
esteetön reitti nykyiseltä Kaskelantien parkkipaikalta,
jota laajennetaan ja jonne rakennetaan pyöräparkki.”

Haukkavuoren kehittyessä ja käytön kasvaessa tavoitteena on säilyttää alueen luonnonmonimuotoisuus.
”Alueen lehtokasvillisuus pyritään säilyttämään
edustavana. Lisäksi suositaan lehtipuita, mietitään
samalla varautumista ilmaston muutokseen
sekä säilytetään nykyiset arvokkaat kasvilajit.
Lehtolajien säilyttämisen varmistamiseksi
voidaan kuitenkin joutua poistamaan varjostavia
ja suurikokoisia kuusia”, Kosonen kertoo.
Kaikki luonnonsuojelualueella kaadetut tai kaatuneet puut jätetään maastoon lisäämään eliöille
tärkeiden lahopuiden määrää. Lisäksi metsää
ja puustoa hoidetaan tarvittaessa pienimuotoisilla metsänhoidollisilla menetelmillä.
”Yksittäisiä puita tai konkeloita poistetaan
reitistön varrelta, jos ne havaitaan vaarallisiksi
ja kaatuneita runkoja voidaan siirtää tai sahata
pienemmiksi, jotta ne eivät häiritse virkistyskäyttöä
esimerkiksi tukkimalla luontopolkua tai
aiheuttamalla vaaratilanteita”, Kosonen jatkaa.
Lisäksi luonnonsuojelualueelta poistetaan siellä
mahdollisesti kasvavat haitalliset vieraslajit.

Kaskelan uusi omakoti- ja
rivitaloille tarkoitettu asuinalue
sijaitsee metsäisellä kallioalueella
Haukkavuoren luonnonsuojelualueen
välittömässä läheisyydessä.

Kaskelan ensimmäiset 23 tonttia olivat haettavina ja
ne luovutettiin syksyllä 2019. Tontit herättivät paljon
kiinnostusta ja tonttihaun loputtua hakemuksia
oli yli 40. Keväällä 2020 tontin omistajat pääsevät
ensimmäisen kerran tutustumaan uuden kotinsa
paikkaan sekä aloittamaan rakennustyöt.

Alueelta on alle kolmen kilometriä Keravan
asemalle ja keskustaan. Päiväkoti ja alakoulu
sijaitsevat alle kilometrin päässä ja kauppaan
on matkaa noin 1,5 kilometriä.

Syksyllä 2020 haettavissa ovat alueen loput 43 tonttia,
joiden joukossa on myös paritalotontteja. Tonttien koot
vaihtelevat noin 500 neliömetristä 1500 neliömetriin.

Rakentuvat talot sulautuvat luonnonläheiseen
ympäristöön, sillä niiden maanläheisiä
julkisivuja täydentää grafiitinharmaa
tai musta saumapeltikatto.

Syksyllä 2020 haettavissa
ovat alueen loput 43 tonttia,
joiden joukossa on myös
paritalotontteja.

Jotta alueen uudet asukkaat pääsevät rakentamaan
kotejaan, on kaupunki rakentanut vuodesta 2019
lähtien alueelle katuja, kevyen liikenteen väyliä sekä
vesihuoltoa. Infran rakentaminen jatkuu keväällä
2020, jolloin asuinalueelle rakennetaan myös
korttelikeräysasema. Korttelikeräysasema on Keravan
ensimmäinen, ja Suomessakin niitä on vain muutama.
Asemalla on lajittelupiste seitsemälle eri
jätejakeelle ja asema korvaa tontille tavallisesti
rakennettavan oman jätekatoksen tai -keräilypisteen.
Korttelikeräysasema on yhteinen koko asuinalueelle
ja asukkaat saavat järjestelmään omat avaimet.
Keräysaseman ansiosta Kaskelan kapeilla
asuinkaduilla ei tule liikkumaan jäteautoja, mikä
vähentää asuinalueen päästö- ja meluhaittoja.
Keravan kaupungin Kaavoituskatsaus 2020

Luontopolku merkitään maastoon ja Haukkavuoren
käyttöä ohjataan rakennetulle polulle, jotta
tulevaisuudessa lisääntyvä käyttö kuluttaisi
mahdollisimman vähän alueen herkkää luontoa.

Luonnonsuojelualueen
monimuotoisuutta suojellaan

Kaskelan ensimmäiset tontinomistajat
pääsevät rakennushommiin
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Lapilaan rakentuu moderni monitoimitalo

Valmistuttuaan Keravanjoen monitoimitalo on
oppilasmäärältään Keravan suurin koulu, jossa
opiskelee sekä ala- että yläkoululaisia. Nimensä
mukaisesti monitoimitalo ei ole pelkkä koulu
vaan rakentumassa on moderni rakennus, jossa
on opetuksen lisäksi tiloja ja niissä toimintaa
sekä koulupäivien aikana että niiden jälkeen.
”Rakentumassa on toimiva, terveellinen ja
turvallinen oppimisympäristö sekä tila, josta tulee
kohtaamisen ja tekemisen keskipiste alueelle”,
kertoo kaupungin kiinteistöjohtaja Kristiina Pasula.
Opetusta varten monitoimitaloon on valmistumassa
digitaalisia ja opetussuunnitelman mukaisia avoimia
oppimisympäristöjä, jotka mukautuvat ja muuntautuvat joustavasti päivittäin sekä mahdollistavat
tilojen muunneltavuuden myös koulun koko elinkaaren aikana. Opetustilojen lisäksi monitoimitaloon
tulee myös keskuskeittiö, jossa voidaan valmistaa
3 000 ruoka-annosta päivässä.

Keravan kaupungin Kaavoituskatsaus 2020

Panostusta ympäristöystävällisyyteen,
energiatehokkuuteen ja hyvään sisäilmaan
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Monitoimitalon energia- ja elinkaaritavoitteita ohjataan Suomen oloihin kehitetyn
RTS-ympäristöluokitusjärjestelmän avulla.
”Ympäristöluokitusjärjestelmistä tutumpia ovat
ehkä amerikkalainen LEED sekä brittiläinen
BREEAM. Niistä poiketen RTS ottaa huomioon
suomalaiset parhaat käytännöt ja sen kriteeristössä on muun muassa energiatehokkuuteen,
sisäilmaan ja viherympäristön laatuun liittyviä
asioita”, Pasula kertoo. ”Monitoimitalolle haetaan
RTS-sertifikaattia sen valmistuttua, ja tavoitteeksi
on asetettu vähintään 3 tähteä viidestä.”

Monitoimitalon lämmitykseen tarvittavasta energiasta
tuotetaan maalämmön avulla noin 85 prosenttia ja
jäähdytys tapahtuu täysin maalämmön avulla. Sähköstä
seitsemän prosenttia tuotetaan aurinkopaneelien
avulla ja loput otetaan yleisestä sähköverkosta.

Sekä Terve talo - että Kuivaketju10-rakentaminen edellyttävät toimenpiteitä kaikissa rakentamisen vaiheissa
tavoitteiden asettelusta valmiin rakennuksen käyttöön.
Molempien toteutumista seurataan ja varmistetaan
työmaalla erillisen Terve talo -koordinaattorin toimesta.

”Tavoitteena on hyvä energiatehokkuus, joka näkyy
alhaisena energiankulutuksena. Monitoimitalon
energiatehokkuusluokka on A, ja laskelmien mukaan
monitoimitalon energiakulut tulevat olemaan
50 prosenttia pienemmät kuin Jaakkolan ja Lapilan
toimipisteiden energiakulut”, Pasula jatkaa.

Monitoimitalon toteutuksen keskeisenä lähtökohtana
on myös esteettömyys: kaikki tilat on suunniteltu
niin, että liikuntaesteiset voivat käyttää niitä.

Sisäilma-asioiden osalta monitoimitaloa toteutetaan
Terve talo -kriteerien ja Kuivaketju10-toimintamallin
mukaisesti. Terve talo -kriteerit ovat ohjeita, jotka
toteuttamalla saadaan toimiva, terveellinen ja
vaaditut sisäilmasto-olosuhteet täyttävä rakennus.
Kuivaketju10 on rakennusprosessin kosteudenhallinnan
toimintamalli, jonka avulla vähennetään kosteusvaurioiden riskiä rakennuksen koko elinkaaren ajan.

Rakentumassa on toimiva,
terveellinen ja turvallinen
oppimisympäristö
sekä tila, josta tulee
kohtaamisen ja tekemisen
keskipiste alueelle.

Harjakorkeus saavutettiin huhtikuussa
Keravanjoen monitoimitalon rakennustyöt alkoivat
kesäkuussa 2019 Lapilan koulun purkamisella. Sen
jälkeen työmaalla on edistytty suunnitelmien mukaisesti ja aikataulussa. Työt jatkuivat vähäisin häiriöin ja
aikataulun mukaisesti myös koronatilanteen aikana.
Työntekijöiden turvallisuuteen kiinnitetään erityistä
huomiota tartuntojen ehkäisemiseksi ja kesän ja
syksyn töiden osalta on varauduttu etukäteen koronatilanteen vaikutuksiin hankintojen toimitusajoissa.

Harjakorkeus saavutettiin huhtikuussa 2020. Lisäksi
monitoimitalon vesikatto on valmis ja ulkoseinät on
lämpöeristetty. Ulkoseinien muuraustöistä on valmiina
95 prosenttia ja puuverhoustöistä 40 prosenttia.
Nyt käynnissä on meluaidan rakentaminen,
sisävalmistustyöt, talotekniikan asennukset
sekä Keravan Energian asennustyöt. Pihatyöt
aloitetaan heinäkuussa. Syksyllä tehdään
erikoistilojen, kuten keskuskeittiön, asennustöitä
sekä lisäksi kalusteiden ja ovien asennuksia sekä
lukitus- ja heloitustöitä. Monitoimitalo valmistuu
keväällä 2021 ja oppilaat aloittavat lukuvuoden
uudessa monitoimitalossa elokuussa 2021.

Seuraa Keravanjoen monitoimitalon rakentumista
www.kerava.fi/raksalive

Keravan kaupungin Kaavoituskatsaus 2020

Lapilaan rakentuu monitoimitalo, joka
tulee olemaan 1 000 oppilaan koulu sekä
lisäksi mahdollistaa monipuolisen ilta- ja
viikonloppukäytön elokuusta 2021 lähtien.
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kaavoituskäsitteitä

Kaavoitus

YLEISKAAVA ja OSAYLEISKAAVA
ovat kaupungin yleispiirteisiä
maankäytön ja yhdyskunta
rakenteen suunnitelmia, jotka
ohjaavat asemakaavoitusta.
ASEMAKAAVA
ohjaa maankäyttöä ja
rakentamista yksityiskohtaisesti.

MAL
on lyhenne maankäytön,
asumisen ja liikenteen
yhteensovittamisesta, josta
Helsingin seudun kunnat ja
valtio ovat tehneet sopimuksen.
MRL
on lyhenne maankäyttöja rakennuslaista.
MRA
on lyhenne maankäyttö- ja
rakennusasetuksesta.

OSALLINEN
tarkoittaa kaikkia niitä tahoja,
joiden oloihin kaavoituksella
vaikutetaan ja joihin kaavoittajan
on oltava vuorovaikutuksessa
suunnittelun ajan.

Keravan kaupungin Kaavoituskatsaus 2020

RAKENNUSJÄRJESTYS
antaa asemakaavaa täydentäviä
määräyksiä ja asemakaava-alueen
ulkopuolisen alueen rakentamista
koskevia määräyksiä.

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

Keravan kaupungin Kaavoituskatsaus 2020

Kaupungin kehittäminen ja perusta toimivalle kaupunkirakenteelle
alkaa maankäytön suunnittelemisella. Kerran vuodessa laadittavassa
Kaavoituskatsauksessa kerrotaan asukkaille ajankohtaisista maankäytön
suunnitelmista sekä selostetaan lyhyesti Keravalla ja maakuntaliitossa
vireillä olevat ja lähiaikoina vireille tulevat kaavahankkeet.

MAAKUNTAKAAVA
ohjaa yleis- ja asemakaavoitusta
valtakunnalliset ja seudulliset
tavoitteet huomioiden.
Maakuntakaavan laatii
Uudenmaan liitto.
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Osallistu ja vaikuta

1

Millaisen Keravan
sinä haluat?

Saat tietoa kaavahankkeista
kaupungin verkkosivuilta
www.kerava.fi/kaavoitus,
josta löydät myös nähtävillä
olevat kaavat.
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Osallistumismenettelyt suunnitellaan kaavakohtaisesti ja menettelyt
esitetään kaavahankkeen osallistumis- ja arviointisuunnitelmassa.

Etsi kaavahanke kartalta

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

3

Lue paikallisia
sanomalehtiä

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

Tutustu kaavoituksen vaiheisiin

Keravan kaupungin Kaavoituskatsaus 2020

1. Aloitusvaihe
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2. valmisteluvaihe

3. Ehdotusvaihe

Kaavan valmistelu käynnistetään
kaupungin tai yksityisen
tahon aloitteesta

►

Kaavaa varten tehdään
selvityksiä ja vaikutusten
arviointeja

►

Laaditaan kaavaehdotus
valitun kaavaluonnoksen
pohjalta

►

Kaupunkikehitysjaosto
käsittelee kaavaehdotusta,
muistutuksia ja vastineita

►

Kaavan vireilletulosta ilmoitetaan
kuuluttamalla paikallislehdessä tai
Kaavoituskatsauksessa

►

Laaditaan kaavaluonnos,
jonka vireilletulosta
ilmoitetaan lehtikuulutuksella
sekä kirjeitse hankkeen
osallisille. Toisinaan selkeissä
hankkeissa laaditaan
suoraan kaavaehdotus.

►

Kaavaehdotuksen
vireilletulosta ilmoitetaan
lehtikuulutuksella sekä
kirjeitse hankkeen osallisille

►

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

►

►

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

►

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

►

►

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

Poikkea asiointipisteessä

Hankkeisiin voi tutustua myös
Sampolan palvelukeskuksessa
sijaitsevassa asiointipisteessä,
joka sijaitsee osoitteessa
Kultasepänkatu 7.

5

Kysy ja keskustele

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

4. Hyväksymisvaihe

►

►

4

►

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

5. Voimaantulo
►

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

►

Kaava kuulutetaan
lainvoimaiseksi

Keravan kaupungin Kaavoituskatsaus 2020

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

Seuraa suunnittelua
verkkosivuilta
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Asemakaavassa määritellään,
mitä alueelle saa rakentaa ja millä
tavalla. Asemakaavassa osoitetaan
esimerkiksi rakennusten sijainti,
koko ja käyttötarkoitus.
Kaavoituskatsauksessa esitellään ja
kerrotaan lyhyesti asemakaavoitettavien
alueiden ja tulevien täydennysrakennuskohteiden tavoitteet.
Asemakaavoitettavien alueiden ja
tulevien täydennysrakennuskohteiden
sijainnit löydät Kaavoituskatsauksessa
olevasta kartassa.
Vuoden aikana voi käynnistyä
myös kaavahankkeita, joita ei löydy
Kaavoituskatsauksesta. Näistä
kaavahankkeista tiedotetaan
erikseen asukkaiden osallistumisen
ja vuorovaikutuksen takaamiseksi.
Lisätietoja kaavahankkeesta
saat hankkeen yhteydessä
mainitulta valmistelijalta, joiden
yhteystiedot löytyvät sivulta 32.

Keravan kaupungin Kaavoituskatsaus 2020

Keskusta
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1. Kaupungintalon kortteli, 2279
Asemakaavamuutoksen tavoitteena
on mahdollistaa uusien liike-,
toimisto- ja asuinrakennusten
rakentuminen kaupungintalon
tontille. Asemakaavan muutos liittyy
kaupungin pyrkimyksiin uudistaa
ja kehittää keskustan aluetta.
Kaupungintalon tontin kaavoittamisen
tavoitteena on eheyttää ja tiivistää
kaupunkirakennetta Keravan
keskustan kehittäminen -selvitystyön
pohjalta. (Tiina Hartman)
2. Asemanseutu, 2313
Asemakaavamuutoksen tavoitteena on
mahdollistaa asemakeskuksen toteuttaminen. Asemakeskukseen tutkitaan
liiketilojen ja asuinkerrostalojen sekä
liityntäpysäköinnin mahdollistamista.
Asemakaavamuutos on käynnistetty
loppuvuodesta 2017. (Juha Pasma)

3. Kauppakaari 1, 2350
Asemakaavamuutoksella tutkitaan
asuin-, liike- ja toimistorakentamisen mahdollistamista nykyisen
liikerakennuksen ja pysäköintilaitoksen
paikalle. (Tuomas Turpeinen)
4. Länsi-Jaakkolan hankkeet, 2366
Länsi-Jaakkolan nykyistä pienteollisuusaluetta uudistetaan keskustatyyppiseksi
asuinalueeksi laaditun aluekehityskuvan
pohjalta. Asemakaavahankkeet käynnistyvät maanomistajien tarpeiden
mukaisessa aikataulussa. (Tiina Hartman)
5. Lapilantie 14, 2354
Asemakaavamuutoksella tutkitaan
mahdollisuutta toteuttaa asuinkerrostalo
rakentamista nykyisen liikerakennuksen
paikalle. Asemakaavamuutos käynnistetään lähivuosina. (Tuomas Turpeinen)
6. Kauppakaari 15–17, 2367 ja
Keskikatu 8, 2368
Tavoitteena on tutkia alueen rakentamista monipuolisten keskustamaisten
asumismuotojen ja toimintojen
alueeksi. Lisäksi alueelle suunnitellaan palveluita. (Juha Pasma)

Kaleva
7. Ahokuja, 2336
Asemakaavamuutoksen tarkoituksena
on mahdollistaa uuden asuinkerros
talon rakentaminen toteutumattoman
teollisuusrakennusten korttelialueen
tilalle. (Tuomas Turpeinen)
8. Pihkaniitynkatu, 2307
Asemakaavamuutoksen tarkoituksena
on tutkia nykyisen pientaloalueen
laajentamista virkistysalueiden riittävyys
huomioiden. Asemakaavamuutoksen
osallistumis- ja arviointisuunnitelma
oli nähtävillä syksyllä 2016. Ennen
asemakaavamuutoksen luonnoksen
laatimista tutkitaan polku- ja
latuverkoston laajentamismahdollisuudet,
jotta voidaan varmistua virkistysmahdollisuuksien säilymisestä alueella.
(Tommi Jääskeläinen)

Kilta
9. Tuusulantie 68, 2339
Voimassa olevaa asemakaavaa on
tarkoitus muuttaa siten, että liike
rakennusten korttelialueen osan
paikalle olisi mahdollista sijoittaa
asuinkerrostalorakentamista.
(Tuomas Turpeinen)
10. Savenvalajan päiväkoti, 2362
Asemakaavamuutoksen tavoitteena
on mahdollistaa vanhan päivä
kotirakennuksen osan uudis
rakentaminen. (Tuomas Turpeinen)
11. Killan vanha kerrostaloalue, 2346
Asemakaavamuutoksen tavoitteena on
tutkia Killan vanhan kerrostaloalueen
täydennysrakentamista sekä olemassa
olevien asuinkerrostalojen korotusmahdollisuutta. Asemakaavoitus käynnistetään lähivuosina. (Juha Pasma)

Sompio
12. Viertolantie, 2337
Asemakaavamuutoksella selvitetään
asuin-, seniori- ja palvelurakentamisen
mahdollistamista Keskustan Kehän
varrelle. (Tuomas Turpeinen)
13. Sarviniitynkatu III, 2342
Asemakaavamuutoksella tutkitaan asuinkerrostalorakentamista
Saviontien ja Sarviniitynkadun väliselle
alueelle. Asemakaavoitus käynnistetään lähivuosina. (Juha Pasma)

Ahjo
14. Ketjutie 5, 2353
Asemakaavamuutoksen tarkoituksena
on muuttaa teollisuusrakennusten
korttelialue asuinkäyttöön.
Rakentaminen alueella on tarkoitus
vaiheistaa. Ketjupuistoon on tarkoitus
suunnitella uusi kevyen liikenteen
väylä. Asemakaavoitus on käynnistetty
syksyllä 2018. (Tommi Jääskeläinen)

15. Moukaritie, 2306
Asemakaavamuutoksen tavoitteena on
liittää osa puistoa asuinkerrostalojen
korttelialueeseen ja osoittaa muodostuvan alueen käyttötarkoitus asuin
rakentamiseen. (Tuomas Turpeinen)

Asemakaavoitus käynnissä
Asemakaavoitus käynnistetään 2020
Asemakaavoitus käynnistetään lähivuosina
2019 kaavoitettu alue

16. Terästien täydennysrakentamishankkeet, 2343
Asemakaavamuutoksilla tutkitaan
Terästien varren yritystonttien muuttamista asuinkerrostalotonteiksi nykyisten
yritysten tarpeet ja tavoitteet huomioiden.
Alueen asemakaavoja käynnistetään
lähivuosina. (Tiina Hartman)

8
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Savio
17. Kanniston päiväkoti, 2320
Asemakaavamuutoksen tavoitteena
on muuttaa nykyinen väistötilaksi
rakennettu päiväkoti pysyvään käyttöön.
Samalla tutkitaan mahdollisuuksia
sijoittaa alueelle myös asumista ja
liiketiloja. (Tuomas Turpeinen)

9
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19. Koivikontie 9, 2335
Tavoitteena on mahdollistaa uuden
seurakuntakeskuksen ja asuinkerrostalojen
rakentaminen vanhan seurakuntakeskuksen tontille. (Tuomas Turpeinen)
20. Marttilan täydennysrakentaminen, 2356
Tavoitteena on tutkia Marttilan päiväkodin alueen ja sen ympäristön
täydennysrakentamisen mahdollisuuksia. Asemakaavoitus on käynnistetty
syksyllä 2019. (Tommi Jääskeläinen)
21. Savion päiväkoti, 2360
Kaavamuutoksen tavoitteena on
mahdollistaa uuden päiväkotirakennuksen
rakentaminen. (Tuomas Turpeinen)

13

15

5

3

12

18. Kääpäkatu 1–5, 2344
Alueella tutkitaan asuinkerrostalo
rakentamisen mahdollisuuksia nykyisen
liikerakennuksen ja pysäköintipaikkojen
tilalle. Asemakaavoitus on käynnistetty keväällä 2018. (Juha Pasma)
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23. Saviontien yritystontti, 2315
Asemakaavalla on tarkoitus tutkia puiston
osan muuttamista työpaikkakortteliksi.
Rakennuksien tulee soveltua kaupunkikuvaan. Asemakaavoitus on käynnistetty
keväällä 2019. (Tommi Jääskeläinen)

Ylikerava
24. Jokilaakso, 2316
Keravan kartanon ympäristössä on tavoitteena järjestää asuntomessut vuonna 2024, osana Keravan satavuotis
juhlaa. Asemakaavan tarkoituksena on
mahdollistaa virkistys- ja asuinkäyttö
alueella, huomioiden maisema- ja kulttuuriarvot. Asemakaava on käynnistetty
vuonna 2019. (Tommi Jääskeläinen)

Keravan kaupungin Kaavoituskatsaus 2020

25. Huhtimon jatke, 2361
Asemakaavamuutoksella Huhtimontietä
jatketaan Tuusulan rajalle ja osoitteessa
Huhtimontie 25 sijaitsevaa toimitila
rakennuksen tonttia laajennetaan
pohjoiseen. Asemakaavoitus on käynnistetty vuonna 2019. (Tommi Jääskeläinen)
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26. Postlarin työpaikka-alue, 2275
Tavoitteena on tutkia, että voidaanko
Kytömaantien länsipuolelle osoittaa
yleiskaavan mukaista työpaikka-aluetta.
Asemakaavoitus pyritään käynnistämään
vuonna 2020. (Tommi Jääskeläinen)

katualueeksi. Samalla varaudutaan
uuteen yhteyteen Kaskelantien ja vanhan
Lahdentien välillä sekä Porvoontien
Lahdentien alikulun parantamiseen.
(Juha Pasma)

Jokivarsi
29. Keinukallion monitoimihalli, 2359
Asemakaavalla tutkitaan urheilun
monitoimihallin sekä jalkapallohallin
rakentamisen mahdollistamista
Keinukallion urheilupuiston yhteyteen.
(Tuomas Turpeinen)

Täydennysrakennuskaavat
Vuoden 2020 aikana kaupunki käynnistää
2–3 asemakaavan muutoshanketta
pientaloalueilla täydennysrakentamisen
edistämiseksi. Muutoshankkeita toteutetaan ensisijaisesti alueilla, joilla rakennusoikeus on poikkeuksellisen alhainen
tai joilla muutoshankkeen aloittaminen
edistää täydennysrakentamista.

Vuonna 2019 voimaan tulleet,
hyväksytyt ja hyväksymiskäsittelyssä olevat kaavat:
30. Kalevan uudet pientalotontit, 2347
Asemakaavamuutoksella mahdollistettiin
uusien omakotitalojen rakentaminen
Kalevan alueelle. (Tuomas Turpeinen)

27. Kytömaan pohjoisosa, 2365
Tavoitteena on tutkia pientaloalueen
laajentamista Kytömaan pohjoisosaan.
Suunnittelussa huomioidaan Kytömaan
luontokohteet. Asemakaavoitus
on käynnistetty vuonna 2020.
(Tommi Jääskeläinen)

31. Kankurinkatu, 2275
Asemakaavalla muutettiin erillispientalojen korttelialue kerrostalojen korttelialueeksi. Kaavamuutoksesta valitettiin
Helsingin hallinto-oikeuteen, joka hylkäsi
kaavasta tehdyn valituksen, eikä päätöksestä tehty jatkovalituksia korkeimpaan
hallinto-oikeuteen. (Tommi Jääskeläinen)

28. Porvoon- ja Kaskelantien
liikennejärjestelyt, 2362
Asemakaavan tavoitteena on selkeyttää
alueen liikennejärjestelyjä. Porvoontie ja
vanhan Lahdentien ramppi muutetaan

32. Koivikontie 3–5, 2351
Asemakaavamuutoksella mahdollistettiin
asuinkerrostalon rakentaminen
rakentamattoman liiketontin tilalle.
(Tuomas Turpeinen)

33. Koivunoksan jatke, 2324
Asemakaavalla mahdollistettiin
Koivunoksan työpaikka-alueen
laajentaminen pohjoiseen. Lisäksi
Talonväentien varteen osoitettiin lisää
asumista. (Tommi Jääskeläinen)

39. Kiskokuja, 2358
Asemakaavalla muutettiin
vanhan kaatopaikkakäytön vuoksi
toteuttamiskelvoton teollisuus- ja
varastorakennusten korttelialue
suojaviheralueeksi. (Tuomas Turpeinen)

34. Huhtimontie 2, 2357
Asemakaavamuutoksella mahdollistettiin
osoitteessa Huhtimontie 2 sijaitsevan
toimitilarakennuksen laajentaminen.
(Tuomas Turpeinen)

40. Jussilantie 1, 2352
Asemakaavamuutoksella mahdollistettiin
asuinrakennuksen rakentaminen vanhalle
toteuttamattomalle asuin- ja liiketontille.
(Tuomas Turpeinen)

Asemakaavoitus käynnissä
Asemakaavoitus käynnistetään 2020
Asemakaavoitus käynnistetään lähivuosina
2019 kaavoitettu alue

25
27
33
34

35. Jaakkolantie 18, 2303
Asemakaavamuutoksella mahdollistettiin
pientalojen sijoittamista Jaakkolan entisen
maatilan päärakennuksen ympärille ja
päärakennus suojeltiin. (Juha Pasma)
36. Palopellonkatu 8–10, 2328
Asemakaavalla muutettiin teollisuustontit
asuinkerrostaloalueeksi ja huoltoaseman
tonttia laajennettiin. Huoltoaseman
ja kerrostalojen väliin osoitettiin
asemakaavamuutoksella uusi kevyen
liikenteen yhteys. (Tommi Jääskeläinen)
37. Vuorela, Klondyke ja
Kumitehtaankadun ympäristö, 2247
Asemakaavamuutoksella osoitettiin
uusia tontteja yritystoimintaa varten ja
uusi virkistysalue Klondyken lammen
ympäristöön. Rakentamattomia
asuinrakennusten korttelialueita sekä
tarpeettomaksi käynyt pysäköintialue
muutettiin yritystoimintaan soveltuvaksi
korttelialueeksi. (Juha Pasma)
38. Koivulan työpaikka-alue, 2345
Asemakaavalla osoitettiin uusi
työpaikka-alue yleiskaavan 2035
linjauksen mukaisesti vanhan Lahdentien
itäpuolelle. Samalla muutettiin Kaskela I
asemakaava-alueen pohjoisemmat tontit
paritalotonteiksi. (Juha Pasma)

41. Käenkatu 2, Väinämöisentie
16 ja Terhikintie 3, 2329
Asemakaavamuutoksella mahdollistettiin
uusien asuinkerrostalojen rakentaminen
vanhan liikekiinteistön ja omakoti
talojen tilalle. Helsingin hallinto-oikeus
hylkäsi kaavasta tehdyn valituksen
syyskuussa 2019 eikä päätöksestä tehty
jatkovalituksia korkeimpaan hallintooikeuteen. (Tuomas Turpeinen)
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22. Kanniston kauppa, 2363
Kannistonkadun ja Saviontien risteyksen
viereen tutkitaan päivittäistavarakaupan
mahdollistamista. (Tuomas Turpeinen)
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Koti uudessa vuokra- tai asumisoikeusasunnossa
Vuodesta 2012 alkaen Kerava on solminut yhdessä 13 muun Helsingin seudun kunnan ja kaupungin
sekä valtion kanssa MAL-sopimuksia asunto- ja tonttitarjonnan lisäämiseksi sekä niitä täydentävän
sopimuksen infrahankkeiden tukemiseksi ja asumisen edistämiseksi.
Sopimuskaudella 2016–2019 valmistui vuodessa keskimäärin 486 asuntoa, joista 8,7 prosenttia oli
ARA-vuokra-asuntoja ja 7,5 prosenttia aran rahoittamia asumisoikeusasuntoja.
Uusi MAL-sopimus on valmisteilla ja siinä Keravan tavoitteena on rakentaa vuodessa 514 asuntoa,
joista 10 prosenttia on ARA-vuokra-asuntoja ja 10 prosenttia ARA:n lainoittamia asumisoikeusasuntoja.

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

Keravan kaupungin Kaavoituskatsaus 2020
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Keravalle valmistui:

uutta asuntoa:

Valmistuneiden
asuntojen
keskikoko:

Kaupungin strategian mukaan Kerava on
tulevaisuudessa monimuotoinen viherkaupunki,
jossa jokaisella keravalaisella on enintään 300 metriä
viheralueelle. Tavoitetta toteutetaan tammikuussa 2019
aloitetun viherkaavatyön avulla, jonka tarkoituksena
on ohjata täydennysrakentamista, nostaa luonto-,
viher- ja virkistysarvot kaupungin toiminnan keskiöön
sekä tarkentaa ja tutkia viheryhteyksien toteutumista.
Luonnon tarjoamia aineellisia ja aineettomia palveluja
kutsutaan ekosysteemipalveluiksi. Viherkaavatyötä
varten laadittiin konsulttityönä vuonna 2019 Keravan
ekosysteemipalveluselvitys, jonka avulla on pyritty
tunnistamaan erityisen paljon ekosysteemipalveluita
sisältävät paikat. Selvityksen avulla on tarkoitus
luoda luokitus Keravan viheralueista ja määritellä
alueet, jotka jätetään rakentamisen ulkopuolelle.
Selvityksestä saatua tietoa on myös tarkoitus
hyödyntää rakentamattomien alueiden suunnittelussa
niin, että arvokkaat luonto- ja viherarvot tulevat
turvatuksi asemakaavasuunnittelun yhteydessä.
Viherkaavan aloitusvaiheessa järjestettiin opettajille
ja varhaiskasvattajille kysely lapsille tärkeistä
luonto- ja viheralueista. Kyselyä täydennettiin
marraskuussa kaikille Keravan oppilaskuntien

Asuntorakentaminen lukuina vuonna 2019

615

Viherkaavaa hyödynnetään arvokkaiden
luonto- ja viherarvojen turvaamiseen

Viherkaavan tavoitteet

565

oli kerrostaloasuntoja

52,5 m

2

ja

50

pientaloasuntoa.

Asuntorakentaminen ylitti tavoitteet
vuonna 2019 ja Keravan asukasluku
kasvoi 600 asukkaalla.

Tavoitekokonaisuuksien kautta edistetään
monimuotoisen viherkaupungin kehittymistä.
• Luodaan koko kaupungin laajuinen viheralueanalyysi sekä tunnistetaan viheralueiden luonteet ja
arvot. Viheralueille luodaan luokittelujärjestelmä ja
niiden käytöstä tehdään kokonaissuunnitelma, jossa
määritellään alueiden luonne ja toiminnallisuus.

edustajille järjestetyllä työpajalla. Työpajan
ennakkotehtävänä oppilaskunnan hallitukset saivat
oman koulunsa alueen kartan ja kysymyksiä, joita
käsiteltiin luokissa: tehtävänä oli miettiä lasten
ja nuorten lempipaikkoja, suosikkitoimintoja ja
-aktiviteetteja sekä pelottavia paikkoja Keravalla.
Lisäksi oppilaat saivat kertoa, minkälaisia paikkoja
ja toimintoja he toivoisivat Keravalle sekä kirjata
ehdotuksia viheralueiden ja puistojen kehittämiseksi.
Tammikuussa 2020 järjestettiin avoin asukastyöpaja,
jossa asukkaat pääsivät vaikuttamaan
viherkaavan lähtökohtiin sekä tutustumaan
aiemmin kerättyyn vuorovaikutusaineistoon.
Viherkaava etenee vuoden 2020 aikana
valmisteluvaiheeseen, jonka aikana asukkaat voivat
kertoa mielipiteensä viherkaavan kaavaluonnoksesta.
Kaavaluonnoksen nähtävilläolon aikana järjestetään
myös asukasilta, jonka ajankohdaksi on suunniteltu
vuoden 2020 loppua. (Emmi Malin)

Seuraa viherkaavan edistymistä
www.kerava.fi/viherkaava

• Turvataan koko Keravan kattava riittävä,
monipuolinen ja laadukas viheralueiden
verkosto. Viheralueverkosto halutaan säilyttää
mahdollisimman ehyenä ja yhtenäisenä kasvavan
täydennysrakentamisen paineista huolimatta.
• Tunnistetaan tulevaisuuden viheralue
potentiaali ja -tarve. Alueiden kartoituksessa
hyödynnetään aiemmin laadittuja selvityksiä,
asukaskyselyitä ja viherkaavan yhteydessä
laadittavaa viheralueluokitusta.

Keravan kaupunginhallitus hyväksyi tavoitteet vuoden 2019 alussa.
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Keravan yleiskaava 2035 (YK6)
lainvoimaiseksi koko kaava-alueen osalta
Vuonna 2012 vireille laitettu Keravan yleiskaavasta
2035 tuli lainvoimainen korkeimman hallintooikeuden hylättyä yleiskaavasta tehdyn
valituksen. Yleiskaava kuulutettiin koko kaavaalueen osalta lainvoimaiseksi 9.1.2019.

Keravan kaupungin Kaavoituskatsaus 2020

Kaupunginvaltuuston vuonna 2016 hyväksymästä
yleiskaavasta valitti neljä henkilöä, mutta hallinto-
oikeus katsoi, ettei yleiskaava ole valituksissa esitettyjen
perusteiden perusteella lainvastainen ja hylkäsi kaikki
valitukset. Yksi henkilö jatkoi valitusprosessia korkeimpaan hallinto-oikeuteen asti, mutta myös korkein hallinto-oikeus hylkäsi tehdyn valituksen. Molemmat oikeus
asteet katsoivat, että Keravan yleiskaava perustuu
riittäviin selvityksiin ja se on laadittu lakia noudattaen.
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Keravan keskusta-alue laajeni
yhteensä noin 80 hehtaarilla,
mikä mahdollistaa
keskustan uudistavan
täydennysrakentamisen.
Laajempi keskusta-alue ja uusia työpaikka-alueita
Yleiskaavan kaksi keskeistä uudistusta
liittyvät keskusta-alueen laajentumiseen sekä
uusien työpaikka- ja kaupallisten alueiden
osoittamiseen Keravan etelä- ja pohjoisosiin.
”Yleiskaavatyön yhteydessä Keravan keskusta-alue
laajeni yhteensä noin 80 hehtaarilla, mikä mahdollistaa
keskustan uudistavan täydennysrakentamisen”,
kertoo va. kaupunkisuunnittelujohtaja Tiina Hartman.

”Tulevaisuudessa keskusta-aluetta on mahdollista
myös kasvattaa nykyisen keskusta-alueen
koillispuolelle Tukon lopettaessaan toimintojaan.”
Elinkeinoelämän ja yritysten toimintamahdollisuuksia
edistettiin varaamalla riittävästi tilaa uusille
toiminnoille. Uusia työpaikka-alueita on yleiskaavaalueelle osoitettu noin 100 hehtaarilla. Myös kaupan
toimintamahdollisuuksia edistettiin osoittamalla
laajat kaupallisten palveluiden alueet Keravanportin
läheisyyteen Lahden moottoritien (vt 4) ja
Vanhan Lahdentien (mt 140) väliselle alueelle.
Monipuolista asumista ja kattava viherverkosto
Yleiskaavan toiset kaksi keskeistä uudistusta monipuolistavat asumista sekä keskittyvät luontoarvojen
säilyttämiseen. Monipuolisen asumisen mahdollisuuksista huolehdittiin varaamalla tilaa pientalorakentamiselle Kaskelasta, Pihkaniitystä ja Sorsakorven alueilta.
Täydennysrakentamiseen on varauduttu Ahjon ja
Ylikeravan alueilla. Lisäksi vankilan peltojen alue on
yleiskaavassa osoitettu pientalorakentamisen reservialueeksi.
Viher- ja virkistysarvot sekä luonnonsuojeluun
liittyvät näkökohdat otettiin yleiskaavatyössä myös
laajalti huomioon.
”Yleiskaavassa osoitettiin koko Keravan laajuinen
viherverkosto sekä luonnon monimuotoisuuden
kannalta tärkeät kohteet”, Hartman kertoo. ”Lisäksi
Haukka-vuoren luonnonsuojelualue on nykyisin
luonnonsuojelulain mukainen suojelualue ja Keravan
eteläosissa sijaitsevasta Matkoissuon alueesta
tehtiin uusi luonnonsuojelualue.” (Emmi Malin)

Lisätietoa yleiskaavasta löydät
www.kerava.fi/yleiskaavoitus

Aluekehityskuvat määrittävät alueiden
identiteettejä ja osoittavat kehityksen
Aluekehityskuvat ovat tarkasteluita, jotka täsmentävät
Keravan yleiskaavaa 2035 sekä ohjaavat alueiden
tulevaa asemakaavoitusta. Kehityskuvien laadinnan
yhteydessä huomiota kiinnitetään alueiden paikallisiin
identiteetteihin sekä tulevaan kaupunkikuvaan
suunnitteluohjeistusten kautta. Hyväksytyt alue
kehityskuvat löydät kaupungin verkkosivuilta.

Keskustan aluekehityskuva
Keravan keskustasta on tavoitteena muodostaa elinvoimainen ja tiivis kaupunkikeskus. Aluetta kehitetään kaupan, julkisten palveluiden ja viheralueiden korkeatasoisena kokonaisuutena täydennysrakentamisen keinoin.
Keskustan aluekehityskuvan yhteydessä luodaan visio
Keravan uudistuvasta keskustasta sekä määritellään
suunnitteluohjeistus laadukkaan täydennysrakentamisen ohjaamiseksi. Aluekehityskuva tulee päätöksentekoon vuoden 2020 aikana. (Emmi Malin ja Tiina Hartman)

Jokilaakson yleissuunnitelma
Jokilaakson yleissuunnitelma luo vision tulevasta
asuntomessualueesta. Yleissuunnitelman yhteydessä määritellään myös kaupunkikuvallinen
ohjeistus alueen suunnittelun tueksi. Maisema- ja
kulttuurihistoriallisesti merkittävään ympäristöön
on tavoitteena kehittää monipuolisia asumisratkaisuja, luoda laadukkaita viherpalveluita sekä kehittää
toimivia liikenneratkaisuja. Yleissuunnitelma tulee
päätöksentekoon vuoden 2020 aikana. (Juha Pasma)

Kalevan urheilu- ja terveyspuiston
aluekehityskuva
Aluekehityskuvan tavoitteena oli tutkia urheilupuiston
ja sen lähiympäristön kehittämismahdollisuuksia.
Suunnitelmassa kehitettiin urheilupuiston liikuntamahdollisuuksia, tutkittiin palvelu- ja asuinrakentamisen
mahdollisuuksia sekä selvitettiinliikenne- ja pysäköintijärjestelyitä. Aluekehityskuva hyväksyttiin luottamuselimissä kesällä 2019. (Tiina Hartman ja Tommi Jääskeläinen)

Länsi-Jaakkolan yleissuunnittelu
Keravan uusi yleiskaava 2035 (YK6) mahdollistaa
Länsi-Jaakkolan alueen muuttamisen keskustamaiseksi
kaupunkialueeksi. Alueella tulee jatkossa olemaan
monipuolisia toimintoja kuten asumista, liiketiloja ja
muita keskustaan soveltuvia palveluja. Aluekehityskuva
hyväksyttiin luottamuselimissä vuodenvaihteessa
2018–2019. (Emmi Malin ja Tommi Jääskeläinen)

Ahjon aluekehityskuva
Ahjon aluekehityskuva on Keravan kaupungin
tavoitteiden mukainen yleispiirteinen kuvaus
alueen tulevaisuuden näkymistä. Ahjossa asutaan
kaupunkimaisesti lähellä luontoa, erinomaisten
liikuntapalveluiden äärellä. Aluekehityskuvassa
asumisen täydennysrakentamispaikat painottuvat
Terästien ja Ketjutien ympäristöön. Aluekehityskuva
hyväksyttiin luottamuselimissä vuodenvaihteessa
2018–2019. (Emmi Malin ja Tommi Jääskeläinen)

Savion aluekehityskuva
Savion aluekehityskuvan tarkoituksena on
Savion alueen täydennys- ja uudisrakentamisen
ohjaaminen. Suunnitelmassa luotiin kokonaiskuva
alueen tulevasta täydennysrakentamisesta ja
sovitettiin yhteen erilaiset tarpeet ja toiveet.
Kehityskuvassa täydennysrakentaminen painottuu
ensisijaisesti Savion asemanseudulle. Aluekehityskuva
hyväksyttiin luottamuselimissä vuodenvaihteessa
2018–2019. (Emmi Malin ja Tuomas Tupeinen)

Lisätietoa aluekehityskuvista löydät
www.kerava.fi/aluekehityskuvat
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Uusi yleiskaava turvaa rakennusmaan riittävyyden
monipuolisia viheralueita unohtamatta
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Maakuntakaavat

Voimassa olevat maakuntakaavat

Maakuntakaavat ohjaavat kaavoitusta valtakunnallisten ja seudullisten tavoitteiden mukaisesti.

Uudenmaan maakuntakaava

Uusimaa-kaava 2050 tarkoituksena on korvata
aiemmin laadittu kokonaismaakuntakaava sekä
suunnitelmaa täydentävät vaihemaakuntakaavat.
Uusimaa-kaava 2050 koskee koko maakuntaa, ja se
tehdään kaksiportaisena. Kaava koostuu yleispiirteisestä pitkän aikavälin rakennekaavasta ja sitä tarkentavista seutukohtaisista vaihemaakuntakaavoista.
Rakennekaavassa käsitellään aluerakentamisen
suuret linjat eli keskusverkko ja taajamarakenne
liikenneyhteyksineen sekä merkittävimmät viherkokonaisuudet. Seutukohtaisissa vaihemaakunta
kaavoissa käsitellään kunkin seudun tärkeiksi
nostamat maakuntatason aiheet. Seutukohtaiset
kaavat laaditaan Helsingin seudulle sekä itäiselle ja
läntiselle Uudellemaalle. Uusimaa-kaavan odotetaan
etenevän hyväksymisvaiheeseen keväällä 2020.

Keravan kaupungin Kaavoituskatsaus 2020

Uusimaa-kaava 2050
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Uudenmaan 1. vaihemaakuntakaava
Ensimmäisen vaihemaakuntakaavan keskeisenä
sisältönä ovat jätehuollon pitkän aikavälin aluetarpeet,
kiviaineshuollon aluevaraukset, laajat yhtenäiset metsä
talousalueet, moottoriurheilu- ja ampumaradat sekä
liikenteen varikot ja terminaalit. Ympäristöministeriö
on vahvistanut 1. vaihemaakuntakaavan 22.6.2010.

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

Uudenmaan 3. vaihemaakuntakaavassa esitetään paikka
uudelle jätevedenpuhdistamolle Espoon Blominmäessä.

• Osallistumis- ja arviointisuunnitelmasta
kerättiin palautetta 13.2.−13.3.2017

Uudenmaan 4. vaihemaakuntakaava

• Kaavaluonnos oli nähtävillä 8.10.–9.11.2018,
ja Keravan kaupunginhallitus toimitti oman
lausuntonsa Uudenmaan liittoon 20.11.2018
• Uusimaa-kaavasta kerättiin lausunnon
antajien näkemyksiä keväällä 2019, ja
Keravan kaupunginhallitus toimitti oman
lausuntonsa Uudenmaan liittoon 21.5.2019
• Kaavaehdotus oli nähtävillä 8.10.–8.11.2019

Kerava kuuluu KUUMA-kuntiin, joita Keravan ohella
ovat Järvenpää, Mäntsälä, Nurmijärvi, Pornainen,
Tuusula, Hyvinkää, Kirkkonummi, Sipoo ja Vihti.
Kuntien välisen KUUMA-yhteistyön tavoitteena
on alueen kilpailun ja vetovoiman vahvistaminen,
kuntien edunvalvonta ja omistajapolitiikan
tehostaminen sekä palvelutuotannon
laadun ja tehokkuuden parantaminen.
KUUMA-yhteistyötä toteutetaan KUUMA:n palkatun
henkilökunnan lisäksi kuntien virkamiehistä koostuvissa
asiantuntijaryhmissä, joissa maankäytön. asumisen
ja liikenteen osalta tehdään yhteisiä selvityksiä ja
lausuntoja sekä jaetaan parhaita käytäntöjä.

Helsingin seudun yhteistyö ja
MAL 2019 -suunnitelma
Kerava on myös mukana Helsingin seudun yhteistyössä,
johon KUUMA-seudun lisäksi kuuluvat Helsinki, Espoo,
Kauniainen, Vantaa ja Siuntio.
Vuoden 2019 aikana valmistui Helsingin seudulle MAL
2019 -suunnitelma, joka ilmentää seudun yhteistä
tahtotilaa maankäytön, asumisen ja liikenteen
kehittämisessä. Suunnitelma on asiantuntijoiden
yhteistyön sekä mittavan vuorovaikutuksen tuottama
näkemys siitä, miten seutua tulisi kehittää vuosina
2019–2050.
Suunnitelman pohjalta neuvotellaan kuntien ja valtion
välinen MAL-sopimus vuosille 2019–2022.

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

Uudenmaan 3. vaihemaakuntakaava

• Käynnistettiin vuonna 2017

• Uudenmaan liitto keräsi lausuntoja
valmisteluaineistosta keväällä 2018, ja
Keravan kaupunginhallitus toimitti lausuntonsa
Uudenmaan liittoon 13.4.2018

KUUMA-yhteistyö

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

Maakuntakaavoitukseen ja kaavojen käsittelyvaiheisiin
liittyvää ajankohtaista tietoa saat Uudenmaan liitosta:
Esterinportti 2 B
00240 Helsinki

puh. 09 4767 411
uudenmaanliitto.fi

Keravan kaupungin Kaavoituskatsaus 2020

Uusimaa-kaava 2050, kaksiportainen
kokonaismaakuntakaava

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

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

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

Keravan kaupungin Kaavoituskatsaus 2020

Kaavoituksen jälkeen tai sen kanssa yhtä aikaa alkaa infran suunnittelu
ja rakentaminen: katujen lisäksi suunnitellaan ja rakennetaan puistoja,
leikkipaikkoja ja liikuntapaikkoja sekä saneerataan ja rakennetaan
kaupungin vesijohtoverkostoa. Infran lisäksi suunnitellaan ja
rakennetaan kiinteistöjä, esimerkiksi uusia päiväkoteja ja kouluja,
sekä korjataan ja kehitetään kaupungin omistamia kiinteistöjä.

Keravan kaupungin Kaavoituskatsaus 2020

Keravan kaupungin päätösvaltaan kuuluvat poikkeamisluvat ja suunnittelutarveratkaisut
ratkaisee rakennusvalvonnan suunnittelupäällikkö.

Suunnittelu ja
rakentaminen
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Osallistu ja vaikuta
Millaisia puistoja, viheralueita ja
katuja Keravalle pitäisi rakentaa?
Vuosittain kaupunki rakentaa uusia puisto- ja viheralueita sekä peruskorjaa ja -parantaa jo käytössä olevia leikkipaikkoja, koirapuistoja, liikuntapaikkoja ja puistoja. Uudet asuin- ja työpaikka-alueet tarvitsevat katuja, ja kaupungin
kehittyessä tarvitaan myös parannuksia jo olemassa olevaan katuverkkoon liikkumisen säilyttämiseksi sujuvana.
Puistoja ja viheralueita suunnitellaan ja kehitetään yhdessä asukkaiden kanssa.
Asukkailla on mahdollisuus vaikuttaa myös katuverkon suunnitteluun.

Keravan kaupungin Kaavoituskatsaus 2020

►
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►

►

Uusia puistoja ja viheralueita
varten tehdään puisto- tai
viheraluesuunnitelma ja
kunnostuksen tarpeessa
oleville viheralueille
perusparannussuunnitelma
Uusien viheralueiden
suunnittelussa otetaan huomioon
kaavan vaatimukset sekä alueen
istuvuus kaupunkikuvaan
Osana suunnittelua selvitetään
maaperän rakennettavuutta
ja kuivatusratkaisuja sekä
tutkitaan alueen kasvillisuutta,
luonnon monimuotoisuutta
ja paikallista historiaa
Tärkeimmille ja laajemmille
viheralueille tehdään
kehittämissuunnitelma, jonka
avulla toteutetaan useamman
vuoden kestäviä projekteja

►

►

Puistojen ja leikkipaikkojen
suunnittelun alussa kerätään
usein asukkaiden mielipiteitä
kyselyiden avulla
Osana laajempien kehittämissuunnitelmien tekoa järjestetään
usein kyselyiden lisäksi myös
asukastyöpajoja tai asukasiltoja

►

►

Puisto- ja viheraluesuunnitelmat sekä laajemmat
kehittämissuunnitelmat ovat
nähtävillä 14 päivän ajan
Puisto- tai viheraluesuunnitelman
sekä kehittämissuunnitelman
nähtävilläolosta ilmoitetaan
lehtikuulutuksella sekä
kaupungin verkkosivuilla
Nähtävilläolon aikana asukkaat
voivat jättää suunnitelmasta
kirjallisen muistutuksen

Poikkea asiointipisteessä

Nähtävilläolevat puisto-, viheralue- ja katusuunnitelmat löydät kaupungin verkkosivuilta:
www.kerava.fi/palvelut/kadut/nahtavilla ja
www.kerava.fi/palvelut/viheralueet/nahtavilla.

Muistutuksen jättämistä varten nähtävillä oleviin
suunnitelmiin voi tutustua myös Sampolan
palvelukeskuksessa sijaitsevassa asiointipisteessä,
jonka osoite on Kultasepänkatu 7.

2

4

Lue paikallisia lehtiä

Puisto-, viheralue- ja katusuunnitelmat
kuulutetaan kaikkiin talouksiin jaettavassa
ilmaisessa Keski-Uusimaa Viikko -lehdessä.

Vastaa kyselyyn tai
osallistu asukastyöpajaan

Suunnittelun tueksi asukkaiden mielipiteitä
ja ideoita kerätään usein kyselyiden tai
asukastyöpajojen avulla. Kyselyistä ja
asukastyöpajoista kerrotaan kaupungin
verkkosivuilla www.kerava.fi/asukaskyselyt.

Hyväksyminen
Nähtävilläolon jälkeen
suunnitelmiin tehdään
tarvittaessa muutoksia

Kadut

►

Puisto- ja vihersuunnitelmat
hyväksyy tekninen lautakunta

Suunnittelu

►

Tärkeimmille ja laajemmille
viheralueille tehdyn
kehittämissuunnitelman
hyväksyy kaupunginhallitus

►

Nähtävilläolo
►

3

Rakentaminen
►

►

Kun puistosta tai viheralueesta
tehty suunnitelma on
hyväksytty, se on valmis
rakennettavaksi
Osa rakentamisesta tehdään
itse ja osassa käytetään
apuna urakoitsijoita

►

►

►

Katujen rakentamista varten
laaditaan katusuunnitelma, jossa
määritetään kadun mitoitus,
korkeusasema, pintamateriaalit
ja kuivausratkaisut sekä usein
myös istutukset ja valaistus
Katujen sijainti ja tilantarve
huomioidaan ja esitetään
asemakaavassa
Ensimmäinen luonnos
kaduista laaditaan uuden
kaava-hankkeen ollessa vireillä
Katuluonnos on osa kaavaaineistoa ja nähtävillä yhtaikaa
kaavaluonnoksen kanssa

Nähtävilläolo
►

Katusuunnitelmaehdotus on
nähtävillä 14 päivän ajan

►

Nähtävilläolosta ilmoitetaan
lehtikuulutuksella sekä
kaupungin verkkosivuilla.
Lisäksi suunnitelmaehdotus
jaetaan suunnitteilla olevan
kadun varren asukkaille

►

Nähtävilläolon aikana
asukkaat voivat jättää
suunnitelmaehdotuksesta
kirjallisen muistutuksen

Hyväksyminen
►

Nähtävilläolon jälkeen
katusuunnitelmaehdotukseen tehdään
tarvittaessa muutoksia

►

Katusuunnitelmaehdotuksen
vahvistaa tekninen lautakunta

Rakentaminen
►

Kun katusuunnitelma
on vahvistettu, on katu
valmis rakennettavaksi

►

Osa rakentamisesta tehdään
itse ja osassa käytetään
apuna urakoitsijoita
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►

Osallistaminen

Seuraa suunnittelua verkkosivuilta

Kuulutuksessa kerrotaan minkä ajan sisällä muistutus pitää jättää, mihin osoitteeseen se jätetään ja
keneltä saa lisätietoja suunnitelmaan liittyen.

Puistot ja viheralueet
Suunnittelu

1
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Seuraavilla sivuilla esitellään ja kerrotaan
lyhyesti kiinteistöjen rakentamisen ja
kunnossapidon sekä katujen, vesihuollon,
viheralueiden ja puistojen hankkeista.
Hankkeiden sijainnit löydät sivuilla
27, 29 ja 31 olevista kartoista.
Puistoja, viheralueita ja katuja koskevat
suunnitelmat sekä kiinteistöjen rakentamiseen liittyvät suunnitelmat laaditaan
vuosittaisten investointiohjelmien
mukaisesti ja hankkeet toteutetaan
investointiohjelmien perusteella
hyväksytyn budjetin rajoissa. Tästä
huolimatta hankkeiden toteutuminen
edellyttää, että suunnitteluun ja toteutukseen löydetään tarvittavat henkilö- ja
aikaresurssit, suunnitelmat hyväksytään
päätöksenteossa ja kilpailutuksen kautta
löydetään sopivat yhteistyökumppanit.
Hankkeiden toteutumiseen voi myös
vaikuttaa kaupungin taloudellisen
tilanteen muuttuminen. Vuoden aikana
suunnitellaan ja toteutetaan myös hankkeita, joita ei tässä julkaisussa mainita.
Hankkeista saat lisätietoja hankkeiden
yhteydessä mainituilta henkilöiltä,
joiden yhteystiedot löytyvät sivulta 33.
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1. Terveyskeskus
Terveyskeskuksen vanhassa osassa
tehdään kaksiosainen remontti, jonka
ensimmäisessä osassa puretaan terapia-allas ja siirretään arkisto kellariin.
Tilalle rakennetaan uusia vastaanottotiloja sekä henkilöstön taukotilat.
Remontin toisessa osassa korjataan
kuntotutkimuksissa löydettyjä korjaustarpeita sekä tehdään rakenteiden
peruskorjauksia. (Kristiina Pasula)
2. Hopeahovin kellaritilat
Hopeahovin kellaritiloihin tehdään
kuntotutkimusten tulosten perusteella

korjauksia, joiden avulla tilan
sisäilmaolosuhteita parannetaan.
Korjauksia tehdään, jotta tilat
voitaisiin ottaa uudestaan kaupungin
käyttöön. (Kristiina Pasula)
3. Keravanjoen monitoimitalo
Lapilan koulun tilalle rakennetaan
allianssimallilla 1 000 oppilaan koulu,
jossa on opetuksen lisäksi liikunta- ja
muita tiloja ja niissä toimintaa sekä
koulupäivien aikana että niiden
jälkeen. Opetus koulussa alkaa
syksyllä 2021. (Kristiina Pasula)
4. Savenvalajan päiväkoti
Päiväkodin vanha rakennus korvataan
uudella kaksi kertaa isommalla kaksikerroksisella rakennuksella vuoden 2020
aikana. Päiväkodin tontilla sijaitseva
suojeltu rakennus korjataan mahdollisesti leikkitilaksi. (Kristiina Pasula)
5. Savion päiväkoti
Kaupunki suunnittelee vuoden 2020
aikana päiväkodin purkamista ja korvaamista isommalla noin 800 m2 kokoisella
päiväkotirakennuksella. Tavoitteena on
aloittaa uuden päiväkodin rakentaminen
vuonna 2022–2023. (Kristiina Pasula)
6. Keskuskoulu
Kaupunki selvittää vaihtoehtoa,
jossa koulurakennus peruskorjataan.
Tulevia opetustiloja ja niiden ilmettä
suunnitellaan yhdessä hollantilaisen
arkkitehtitoimiston kanssa. Tavoitteena on
päättää mahdollisesta peruskorjauksesta
vuoden 2020 aikana. (Kristiina Pasula)
7. Tiilitehtaan päiväkoti
Päiväkodin 3. kerroksessa tehdään
päiväkotikäytön edellyttämiä muutostöitä.
Lisäksi parannetaan päiväkodin
leikkipihoja. (Kristiina Pasula)
8. Heikkilän päiväkoti
Päiväkodissa tehdään kuntotutkimusten
tulosten mukaisia sisäilmakorjauksia.
Tutkimuksissa havaitut yksittäiset ja

paikalliset kosteusvauriot korjataan.
Korjaussuunnittelun ohessa tehdään
elinkaarilaskenta. (Kristiina Pasula)
9. Kurkelan koulu
Koulussa tehdään kuntotutkimusten
tulosten mukaisia sisäilmakorjauksia.
Koulun vanhan puolen alustatilan
tuulettuvuutta parannetaan ja
kosteuden aiheuttamia paikallisia
vaurioita korjataan. (Kristiina Pasula)
10. Keravan lukio
Lukiossa tehdään kuntotutkimusten
tulosten mukaisia sisäilmakorjauksia.
Kesällä 2020 tehdään luokkahuoneiden ja
auditorion tiivistyskorjauksia. Kesällä 2021
tehdään lattian uusimisen yhteydessä
liikuntasalin korjaukset. (Kristiina Pasula)
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11. Killan koulu
Koulussa tehdään kuntotutkimusten
tulosten mukaisia sisäilmakorjauksia.
Ryömintätilan painesuhteita seurataan
ja paikalliset kosteusvauriot korjataan.
Peruskorjausta varten tehtävän korjaussuunnittelun yhteydessä tehdään
energiatehokkuus-, elinkaari- ja hiilijalanjälkilaskelmat. (Kristiina Pasula)
12. Jäähallin peruskorjaus
Jäähallin kylmäjärjestelmä uusitaan vaihtamalla kylmäntuottolaitteisto ympäristöystävällisemmäksi. Hallin katon kantavat
rakenteet korjataan vuonna 2021. Muita
peruskorjauksia tehdään kuntotutkimusten tulosten pohjalta vaiheittain
vuosina 2023–2024. (Kristiina Pasula)
13. Kesärinteen rantaalueen rakentaminen
Ranta ruopataan, jotta rannasta tulisi
uimapaikka Kesärinteen käyttöön.
Rannan yhteyteen suunnitellaan
saunaa, tulipaikkaa tai grillikotaa,
vessoja, rantalentopalokenttää sekä
varastotilaa kajakeille ja kanooteille.
Ranta-alueen lisäksi Kesärinteen
yläpihan kenttiä ja piha-aluetta
kunnostetaan. (Kristiina Pasula)
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Kadut ja vesihuolto

Kaavoitetulle alueelle rakennetaan
ajoliittymä, kadut, katuyhteys Kaskelan
asuinalueelle sekä tarvittava vesihuolto.
Kadut ja vesihuolto rakennetaan tonttien
louhinnan yhteydessä. Lisäksi alueelle
rakennetaan hulevesiallas maantie
140:n länsipuolelle. (Rainer Sirén)
15. Koivunoksan jatke
Kaavoitetulle alueelle rakennetaan katuja
jatkamalla Koivunoksan tonttikatua
pohjoiseen. Kadun päähän rakennetaan
uusi kääntöpaikka ja Koivunoksan
vanhan kääntöpaikan kohdalle uusia
pysäköintipaikkoja. Lisäksi Koivunoksan
ja Kytömaan asuinalueen väliin
rakennetaan uusi vesihuoltolinja ja sen
päälle metsäpolku. (Rainer Sirén)
16. Kaskelan asuinalue
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Kaskelan uudella asuinalueella
jatketaan katujen, kevyen
liikenteen väylien ja vesihuollon
rakentamista alueen eteläpäässä.
Lisäksi asuinalueelle rakennetaan
jätteiden lajittelua varten
korttelikeräysasema. (Rainer Sirén)
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17. Aleksis Kiven tie
Aleksis Kiven tielle rakennetaan
yksisuuntaiset, värilliset pyöräkaistat.
Samalla korjataan kevyen liikenteen
väylän vanhat ja painuneet betonilaatat
Lisäksi parannetaan kauppakeskus
Karusellin pysäköintihallin ulostulon
turvallisuutta. (Rainer Sirén)
18. Savion vesihuollon saneeraus
Savion vesijohtoverkostoa saneerataan laittamalla vanhan vesiputken
sisään uusi vesiputki. (Rainer Sirén)
19. Siltojen erikoistarkastukset

21. Olavintie
Olavintiellä saneerataan
vesijohtoverkostoa uusimalla
kaikki putket. (Rainer Sirén)

15

22. Katujen asfaltointi
Kesän aikana uudelleenpäällystetään
Tuusulantietä, Kehätietä sekä
Sibeliuksentietä. Pienempiä kohteita
asfaltoidaan ympäri Keravaa.
Rakennustöiden yhteydessä asfaltoidaan
murskepäällysteisiä alueita eri
puolilla Keravaa. (Rainer Sirén)
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16

21

Kaupunki tarkisti Keravan kaikkien
48 sillan kunnon vuonna 2019. Tehtyjen
yleistarkastusten perusteella tehdään
erikoistarkastus kahdeksan sillan osalta.
Kuntotarkastusten jälkeen korjataan
kiireisimmät, esimerkiksi kaiteita koskevat
turvallisuusvauriot. (Rainer Sirén)
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20. Kercan puhtaan maan läjitysalue
Kaupunki perustaa Alikeravan työpaikkaalueen eteläpuolelle puhtaiden maiden
läjitysalueen, jota käytetään 2030-luvun
puoliväliin saakka. Maanläjityspaikan
perustamistyöt alkoivat vuonna 2019.
(Rainer Sirén)
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14. Koivulan työpaikka-alue
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Puistot ja viheralueet

Haukkavuoren luontopolkua ja opastusta
parannetaan. Luontopolun kosteille
paikoille rakennetaan pitkospuut ja
polun varrelle Keravanjoen läheisyyteen
rakennetaan katselutasanne.
Haukkavuoren länsiosaan rakennetaan
nuotio- ja grillipaikka luontopolun
alkuun. (Mari Kosonen)
24. Lapilanpuiston peruskorjaus
Peruskorjauksen yhteydessä puiston
leikkivälineitä uusitaan. Lisäksi
puistoon tulee ulkokuntosalilaitteet
ja piknikpöytä asukkaiden toiveiden
mukaisesti. (Mari Kosonen)
25. Kaupinpuisto
Kaupinpuistosta poistetaan leikkivälineet ja tehdään maisemointitöitä.
Suunnitelmat puiston kehittämiseksi
tarkentuvat myöhemmin. (Mari Kosonen)
26. Kartanonpuisto
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Keravan kartanon piha-alueesta tehdään
kartanomainen puisto. (Mari Kosonen)
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27. Kaskelan puistoalueet
Kaskelan uudelle asuinalueelle tehdään
luonnonmukaisia viheristutuksia ja
hulevesialtaita. (Mari Kosonen)

28. Salavapuisto
Salavapuistoon tehdään kaiken kansan
street workout -kuntoilualue, jossa
voi tehdä omaa kehonpainoa hyväksikäyttämällä harjoittelua rekkitankojen
ja tankojen avulla. (Mari Kosonen)
29. Keinukallion liikuntapuisto
Keinukallion liikuntapuiston kehittämistä
jatketaan kehittämissuunnitelman
mukaisesti. Tänä vuonna suunnitellaan
kahteen suuntaan hiihdettävä hiihtosilta
Keinukalliontien yli. Sillan rakentamista
on suunniteltu vuodelle 2021. Lisäksi
tänä vuonna viimeistellään nuotiopaikka
sekä leikki- ja pelailualue valmiiksi.
Suunnitelmissa on myös Keinukallion
juoksuportaiden huipun maisemointi.
(Mari Kosonen)

32. Skeittipuisto
Skeittipuiston suunnittelua jatketaan
vuonna 2020. Tavoitteena on
rakentaa skeittipuisto vuonna 2021.
(Rainer Siren)
33. Penkkiprojekti
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Penkkiprojektia jatketaan ja eri
puolelle Keravaa sijoitetaan noin 20
uutta penkkiä. (Mari Kosonen)

27
30

26

24
25

30. Kalevan urheilupuisto
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Jalkapallokentän lämmitettävä
tekonurmi uusitaan ja vanha nurmi
hyötykäytetään muualla. (Rainer Siren)
31. Koivikon pukukopit
Koivikkoon rakennetaan vanhojen
pukukoppien tilalle rakennus, jossa on
kaksi uutta pukukoppia, huoltotilat,
taukotila sekä inva-wc. Mahdollisesti
parannetaan myös pysäköintiä
lisäämällä auto- ja pyöräpaikkoja sekä
muuttamalla sisäänajo kohtisuoraan
pururataan nähden turvallisuuden
lisäämiseksi. (Rainer Siren)
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23. Haukkavuori
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Kaavoitukseen liittyvissä kysymyksissä ota yhteyttä

Käyntiosoite:
Sampolan palvelukeskus
Kultasepänkatu 7
04201 Kerava
Pia Sjöroos
kaupunkisuunnittelujohtaja
(9.3.2020 lähtien)
puh. 040 318 2323
pia.sjoroos@kerava.fi
@PSjoroos

Tiina Hartman
va. kaupunkisuunnittelujohtaja
(9.3.2020 asti),
kaupungingeodeetti
puh. 040 318 2356
tiina.hartman@kerava.fi
Juha Pasma
kaava-arkkitehti
puh. 040 318 2456
juha.pasma@kerava.fi
Emmi Malin
yleissuunnittelupäällikkö
puh. 040 318 4348
emmi.malin@kerava.fi

Tuomas Turpeinen
kaavasuunnittelija YKS 573
puh. 040 318 2480
tuomas.turpeinen@kerava.fi
Tommi Jääskeläinen
kaava-arkkitehti
puh. 040 318 2388
tommi.jaaskelainen@kerava.fi
Marju Miettinen
kaavoitussihteeri
puh. 040 318 2463
marju.miettinen@kerava.fi
Heli Lehto
maankäyttösihteeri
puh. 040 318 2389
heli.lehto@kerava.fi

Kaavoituksesta vastaa kaupunginhallituksen alainen kaupunkikehitysjaosto,
jonka tehtävänä on maankäytön suunnittelu, maankäyttöön liittyvät
kehittämishankkeet sekä maa- ja asuntopolitiikka.
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Liisa Hyttinen, vpj.
(varajäsen Veikko T. Valkonen)
Ilppo Alatalo
(varajäsen Anneli Luusalo)
Säde Evilä,
kaupunginhallituksen edustaja
(varajäsen Heidi Nygren)

Tapio Helenius
Kaupunkitekniikan toimialajohtaja
puh. 040 318 2461
tapio.helenius@kerava.fi

Rainer Sirén
Infrajohtaja (kadut ja vesihuolto)
puh. 040 318 2369
rainer.siren@kerava.fi
Mari Kosonen
Kaupunginpuutarhuri
(puistot ja viheralueet)
puh. 040 318 4823
mari.kosonen@kerava.fi

Tekninen lautakunta vuonna 2020

Lauri Nordström,
Nuorisovaltuuston edustaja

Jüri Linros
(varajäsen Samuli Myllyharju)

Tarja Kaunismäki
(varajäsen Päivi Wilen)

Riikka Siltanen
(varajäsen Satu Salmela-Vierisalo)

Elina Louko
(varajäsen Lahja Havansi)

Erkki Kauranen
(varajäsen Anssi Ennevaara)

Tuukka Kallas
(varajäsen Tom Åstrand)

Käyntiosoite:
Sampolan palvelukeskus
Kultasepänkatu 7
04201 Kerava

Kristiina Pasula
Kiinteistöjohtaja (kiinteistöt)
puh. 040 318 2739
kristiina.pasula@kerava.fi

Suunnittelusta ja rakentamisesta vastaa tekninen lautakunta, jonka
tehtävänä on muun muassa vastata kaupungin investointien toteuttamisesta,
vahvistaa katu- ja puistosuunnitelmat, päättää kaupungin rakennusten
luonnossuunnitelmista sekä tehdä esitykset liikennepolitiikasta.

Kaupunkikehitysjaosto vuonna 2020
Markku Liimatainen, pj.
puh. 040 532 9288
(varajäsen Jari Laukia)

Keravan kaupunki/
Kaupunkitekniikka
PL 123
02201 KERAVA
kaupunkitekniikka@kerava.fi

Juhani Koivusaari, pj.
puh. 050 610 82
(varajäsen Ossi Honkasalo)
Martti Havin, vpj.
(varajäsen Ismo Jalonen)
Marja Liisa Haverinen
(varajäsen Marita Karjalainen)
Johanna Holmström
(varajäsen Mari Hartikainen)

Merja Juutilainen
(varajäsen Margit Lindholm)

Taina Pikkupeura
(varajäsen Eeva Lahtinen)

Kari Koivunurmi
(varajäsen Mikko Raunio)

Tarmo Rahkonen
(varajäsen Lauri Kallamaa)

Soini Liimatainen
(varajäsen Mauri Heikkinen)

Aleksi Välikangas
(varajäsen Ville Pihola)

Kaisa Niskanen
(varajäsen Anne Karhusaari)

Ville Taina,
Nuorisovaltuuston edustaja
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Suunnitteluun ja rakentamiseen liittyvissä
kysymyksissä ota yhteyttä
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