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Johdanto

Suunnittelun lähtökohdat

Keravan kaupunginjohtaja asetti keväällä 2017 viranhaltijatyöryhmän valmistelemaan Keinukallion kehittämissuunnitelmaa. Lopullinen kehittämisraportti on
määrä tuoda kaupunginhallituksen käsittelyyn toukokuussa 2018.

Keinukallion Urheilupuiston kehittämissuunnitelmaa
on tehty suhteessa kolmeen keskeiseen teemaan:
1. Osallisuus ja vuorovaikutus
2. Monipuoliset harrastamismahdollisuudet
3. Turvallisuus

Kaupunginjohtaja nimesi työryhmän jäseniksi seuraavat henkilöt:

Kehittämissuunnitelman laatimisen lähtökohtana
on asukaslähtöisyys ja alueen käyttäjien ottaminen
mukaan suunnitteluun. Kehittämissuunnitelmaa on
laadittu vaiheittain päivittyvänä työnä. Suunnitelma
on laadittu kahdessa vaiheessa: luonnos- ja ehdotusvaiheessa. Nähtävilläoloaikoina asukkailla ja muilla
osallisilla on ollut mahdollisuus antaa mielipiteensä
suunnitelmasta. Syksyllä 2017 järjestettiin myös kaksi
asukastilaisuutta. Lisäksi koko prosessin ajan on käyty
keskusteluja urheiluseurojen kanssa.

Ulla Eriksson, suunnitteluinsinööri
Päivi Valtonen, liikuntapalvelujohtaja
Emmi Malin, kehittämiskoordinaattori
Tiina Hartman, kaupungingeodeetti
Jarkko Pennanen, liikunnan- ja terveystiedonopettaja
Nina Roisko, kaupunkitapahtumatuottaja
Inari Virkkala, kaupunkikehitysjohtaja
Kaupunginhallitus hyväksyi 23.1.2017 Keinukallion
alueen kehittämisen periaatteet seuraavasti:

Kehittämissuunnitelman toisena lähtökohtana on ollut monipuolisten harrastamismahdollisuuksien turvaaminen eri-ikäisten käyttäjien tarpeet huomioiden.
Lasten ja nuorten harrastusmahdollisuuksia on erityisesti haluttu kehittää. Myös esteettömyys on pyritty
ottamaan paremmin huomioon, jotta Keinukallion liikuntapalvelut olisivat myös ikäihmisten ja liikuntarajoitteisten henkilöiden hyödynnettävissä.

1. Aluetta kehitetään keravalaisille monipuoliseksi ulkoilualueeksi
2. Alueelle ei sijoitu kansainvälisen tason ampumahiihtostadionia
3. Kehittäminen tapahtuu Keravan kaupungin ja keravalaisten yhteisöjen ja muiden yritysten kanssa yhteistyönä

Kolmantena lähtökohtana on toiminut turvallisuus.
Keinukallion alueen kehittämisessä pyritään yhteensovittamaan niin, että uudet liikuntatoiminnot eivät aiheuta käyttäjille turvallisuusriskiä alueen
nykyisten toimintojen kanssa. Erityistä huomiota kiinnitetään polkuverkoston eri kulkumuotojen
vaaranpaikkojen tunnistamiseen sekä vaarallisten
risteysalueiden korjaamiseen. Myös Keinukallion
alueen opasteiden uusiminen sekä valaistuksen parantaminen on osa turvallisen liikunta-alueen kehittämistä.

Keinukallion kehittämissuunnitelma on laadittu kaupungin omana työnä. Liikuntapalvelujohtaja Päivi Valtonen on toiminut ryhmän puheenjohtajana. Suunnitteluinsinööri Ulla Eriksson on toiminut hankkeen
projektipäällikkönä ja laatinut suunnitelmat alueelle.
Kehittämiskoordinaattori Emmi Malin on laatinut loppuraportin ja analysoinut asukaskyselyn tulokset.
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Vuorovaikutteinen
suunnitteluprosessi

PROSESSI

IDEAT JA PALAUTE
Asukaskyselyn tulokset

Keinukallion kehittämissuunnitelma on laadittu vaiheittain päivittyvänä työnä.
Keväällä 2017 Keinukallion kehittämistyötä varten
asetettiin työryhmä, joka aloitti työskentelyn julkaisemalla asukaskyselyn Keinukallion kehittämistä varten.
Asukaskyselyyn saatiin vastauksia yli 400. Kyselyn tulokset on esitetty tarkemmin liitteessä 1.

- Frisbeegolf, hiihto, retkeily, metsälenkkeily
ja juoksuportaat olivat tärkeimmät kehitettävät lajit.
- Toivottiin kahviota, nuotiopaikka sekä ympärivuotista reittiä Kuusijärvelle.

Asukaskyselyn pohjalta valmisteltiin alustava suunnitelmaluonnos. Suunnitelmaluonnoksessa esitettiin
alueelle sijoittuvat uudet toiminnot ja jatkotoimenpiteet.
Toukokuussa 2017 kaupunginhallitus asetti suunnitelmaluonnoksen nähtäville. Suunnitelma oli nähtävillä
koko kesän ajan ja se herätti vilkasta julkista keskustelua. Kommentointia helpotettiin julkaisemalla palautekysely, jonka yhteydessä annettiin yhteensä 70
mielipidettä alueen kehittämisen tueksi.
Elokuussa järjestettiin yksi suunnittelutyöpaja urheiluseuroille. Toinen suunnittelutyöpaja oli avoin kaikille
asiasta kiinnostuneille. Työpajojen tulokset dokumentoitiin ja ne otettiin huomioon lopullisen kehittämissuunnitelman laatimisessa.

Huhtikuussa 2018 kaupunginhallitus asetti suunnitelmaehdotuksen nähtäville. Ehdotuksesta saatiin yhteensä 18 palautetta.
Keinukalliolla toimivien päälajeja edustavien seurojen
kanssa järjestettiin kaksi erillistä tapaamista, joissa sovitettiin yhteen eri lajien toimintoja ja niiden tarkempaa sijoittumista alueelle.

Luonnoksen nähtävilläolon palaute
- Luontoretkeilyn olosuhteet on turvattava.
- Kevyen liikenteen yhteys jokirantoja pitkin.
- Lapsille liikunnallisia leikkivälineitä.

Seura- ja asukastyöpajan tulokset
- Hiihtostadionalueen suunnittelu riittävän
suurena ja toiminnallisesti järkevänä.
- Latureitti uudelta parkkipaikalta Kuusijärven
suuntaan.
- Konsertteja, ulkoilmaelokuvia ja järjestettyjä
retkiä.
- Toimintoja kaikille ikäryhmille liikuntarajoitteiset huomioiden.

Ehdotuksen nähtävilläolon palaute
- BMX-rataa toimivampi ratkaisu olisi Pump
Track -rata.
- Pelko siitä, että nykyinen haastava maastopyöräreitti poistuu käytöstä frisbeegolfin
uusien aluevarausten vuoksi.
- Lukollisia säilytyslokeroita alueelle.
- Talvikunnossapidon ja talviaikaisten kävelyreittien lisääminen.
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Keinukalliolle toteutettu asukaskysely linjasi lähtökohdat alueen suunnittelulle. Kyselyaineiston mukaan vastaajat halusivat kehittää erityisesti alueella
jo toimivia liikuntalajeja, kuten hiihtoa, frisbeegolfia,
juoksuportaita, lenkkeilyä ja lihaskuntoharjoittelua.
Tämän lisäksi kahviopalvelut, nuotiopaikka ja ympärivuotinen Keinukallio-Kuusijärvireitti, nousivat tärkeimmiksi kehittämiskohteiksi.
Kaikille avoimessa suunnittelutyöpajassa toivottiin
Keinukalliolle laadukkaampia kahvila-, wc- ja välinevuokrauspalveluita. Asukkaat myös toivoivat, että frisbeegolfradat siirrettäisiin jatkosuunnittelun yhteydessä Keravantien pohjoispuolelle alueen turvallisuuteen
liittyvien näkökohtien vuoksi. Myös erilaisia tapahtumia haluttiin lisää. Keinukalliolle tulisi myös saada keinut. Muita ehdotuksia olivat: jokamiehen maastopyöräreitti, luontopolku, lintutorni, penkkejä ja aurattuja
kävelyreittejä.
Seuroille järjestetyssä suunnittelutyöpajassa ehdotettiin, että hiihtostadion tulee toteuttaa riittävän
suurena, jotta kilpailutoiminta pystytään järjestämään alueella. Tykkilumiladun laajennus nähtiin tarpeellisena kehittämistoimenpiteenä, kuten myös
ympärivuotinen kuntoreitti Kuusijärvelle. Myös kunnossapitosuunnitelmaa ja parempaa vastuunjaon
määrittelemistä toivottiin kaupungilta. Muita ehdotuksia olivat: latujen merkitseminen väritunnisteilla,
uudet opasteet maastoon ja Keinukallion varausjärjestelmän kehittäminen.
Ehdotuksen nähtävilläolon palautteessa esitettiin,
että BMX-radan tilalle tehtäisiin Pump Track-rata, joka
palvelisi laajempaa käyttäjäkuntaa. Beach Volley -kentät saivat kannatusta, kunhan niitä toteutetaan neljä
kappaletta, jotta viikkopelit ja turnaukset voidaan toteuttaa helposti. Myös toisia juoksuportaita toivottiin.
Frisbeegolf-radan siirto Keravantien pohjoispuolelle
aiheutti huolta suunnistajien ja maastöpyöräilijöiden
keskuudessa.

Alueen nykyiset toiminnot
Keinukallion Urheilupuisto on suosittu liikunta- ja vapaa-ajanviettopaikka. Talvisin alueella harrastetaan
aktiivisesti hiihtoa sekä muita ulkoliikuntalajeja. Latuverkon laajuus on tällä hetkellä noin 25 kilometriä. Ladut ovat korkeatasoisia ja täyttävät kansallisen tason
kilpaluokituksen. Keravan Kaupunkitekniikan Infrapalvelut vastaavat latujen ylläpidosta.
Lumettomaan aikaan alueen polkuverkosto palvelee
suunnistajia, lenkkeilijöitä ja frisbeegolfin pelaajia.
Syksyllä 2015 alueelle rakennettiin uudet juoksuportaat, jotka ovat nostaneet alueen käyttöastetta entisestään. Kesäkäyttöastetta on myös pyritty nostamaan muilla toiminnallisuuksilla. Yksi näistä uusista
toiminnallisuuksista on Pump Track, jota voi hyödyntää skeittauksessa, pyöräilyssä tai scoottauksessa.
Keinukallio toimii myös usean keravalaisen urheiluseuran tukikohtana. Keravan Urheilijoiden hiihtojaoston toiminta on vakiinnuttanut alueella asemansa.
Keravan Urheilijoiden lisäksi alueella toimii jousiammustaseura Sinisulat ry sekä Lennokkikerho ry. Jousiammuntaa harrastetaan nykytilassa kumpareisessa
maastossa alueen kaakkoiskulmassa ja lennokkitoimintaa Keinukallion eteläosassa. Frisbeegolf Club Keinukallio ry:n toiminta alueella on myös hyvin aktiivista. Yhdistys on toteuttanut Keravan kaupungin kanssa
18-väyläisen radan alueelle, ja se on aktiivisessa käytössä.
Keinukallion alueella sijaitsevat rakennukset ovat Keravan kaupungin omistuksessa. Alueella sijaitsee nykytilanteessa hirsirakenteinen kahvila- ja kokoustila,
jotka ovat vuokrattuina Keravan Urheilijat ry:lle. Talvisin tiloissa on toiminut Keravan Urheilijoiden taukokahvila. Kahvion länsipuolella sijaitsee varasto- ja
huoltorakennus. Lisäksi laakson itäpuolella sijaitsee
kaupungin omistama talo, joka ei ole tällä hetkellä
käytössä. Rakennukset ovat käyttöikänsä päässä ja ne
tulisi lähitulevaisuudessa uusia.

Hiihto
Suunnistus
Frisbeegolf
Jousiammunta
Juoksuportaat
Lennokkikenttä
Kuntonyrkkeily
Lihaskuntoharjoittelu
Pump Track
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KEINUKALLION KEHITTÄMISSUUNNITELMA

Kehittämissuunnitelma
Frisbeegolfrata tullaan siirtämään kahdessa vai-

Nykyinen bussipysäkki

heessa Keravantien pohjoispuolelle. Näin vapautetaan
tilaa Keinukallion ydinalueelta muille toiminnoille. Mikäli frisbeegolf säilyisi nykyisellä paikallaan, rajoittaisi
se uusien toimintojen sijoittamista Keinukalliolle. Asukasilloissa ja seuratapaamisissa nousi esiin, että tarkoituksen mukainen sijainti frisbeegolfille olisi Keravantien pohjoispuolella. Järjestely mahdollistaa sen,
että Keinukallion ydinalueelle pystytään sijoittamaan
enemmän muita toimintoja. Tarkempi jatkosuunnittelu tehdään yhteistyössä Frisbeegolf Club Keinukallio
-seuran kanssa.

Nykyinen kuntopolku

Maastopyöräreitti sijoitetaan pääosin Ollilanlaak-

Parkkipaikka
Uusi bussipysäkki

Frisbeegolf-väylä
Frisbeegolf-väylien
siirto, vaihe I
Frisbeegolf-väylien
siirto, vaihe II
Maastopyöräreitti
Nuotiopaikka
Nykyinen kuntoilupiste
Keinukallion tienvarsimainos
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son itäpuolelle. Reitti on pyritty suunnittelemaan siten, että se risteäisi mahdollisimman vähän hiihto-/
polkuverkoston kanssa. Risteyskohdat tulee merkitä
maastoon selkeästi. Maastopyöräreitti on suunniteltu harrastetason reitiksi. Tavoitteena on, että reitti
palvelee monentasoisia maastopyöräilyn harrastajia.
Jatkosuunnittelun yhteydessä haastavan maastopyöräreitin sijoittumista tutkitaan Ollilanlaakson länsipuolelle frisbeegolf -väyläsuunnittelun yhteydessä.

Reitistö- ja retkeilypalvelut

Keinukalliolla on nykytilanteessa noin 25 kilometriä
olemassa olevaa polkuverkostoa, jota käytetään vuodenajan mukaan hiihtoon, lenkkeilyyn, pyöräilyyn
sekä retkeilyyn ja patikointiin. Nykyiset reitit tulevat
pysymään myös tulevaisuudessa ennallaan. Reittejä
kunnostetaan niiden kunnon ja tarvittavien latureittimuutoksien mukaan, jotta niistä saadaan kehitettyä
entistä toimivampia.
Retkeilypalveluita on pyritty parantamaan asukaskyselystä saatujen tulosten mukaisesti. Kehittämissuunnitelmassa on osoitettu kaksi uutta nuotiopaikkaa,
toinen Keinukallion keskusalueelle ja toinen Ollilanlammelle. Nuotiopaikkojen sijannit on valittu esteettömyyden ja kunnossapidon helppouden perusteella.
Keinukallion keskusalueen nuotiopaikka on suunniteltu esteettömäksi ja helposti saavutettavaksi, kun taas
Ollilanlammen luonnonkauniilla nuotiopaikalla halutaan lisätä alueen virkistyskäyttöä.

Kaupunki huolehtii nuotipaikkojen kunnossapidosta
ja varustuksesta. Asukaskyselyn mukaan Keinukallion
alueelle toivotaan uusia näköalapaikkoja. Suunnitelmassa on osoitettu näköalapaikka juoksuportaiden
huipulle.

Nykyinen kuntopolku
Nykyinen kuntoilupiste
Frisbeegolf-väylä
Rakennus

Parkkiratkaisuja ja kulkuyhteyksiä tullaan

Maastopyöräreitti

parantamaan. Keinukalliontien varressa sijaitsevien
kahden parkkialueen lisäksi tien varteen rakennetaan
uusi vinoparkki. Vinoparkin yhteyteen rakennetaan
myös pyörille oma pyöräparkki. Keinukalliontien päätteeseen on myös osoitettu busseille mitoitettu kääntöpaikka. Tulevaisuudessa kääntöpaikalla tulee sijaitsemaan HSL:n linjan päätepysäkki. Lisäksi Keravantien
varteen on suunniteltu laajempi parkkialue autoille ja
busseille. Kulkuyhteyksiä Keravalle ja Sipoon suuntaan
tullaan tutkimaan aluekehityskuvien yhteydessä.

Uusi kehitettävä toiminto
Nurmialue
Uusi ulkokuntosali
Keinukallion mainos Keravantien varteen

Lapsiperheille suunnattuja palveluita on py-

ritty edistämään. Suunnitelmassa on osoitettu leikki- pelailu- ja piknikaluekokonaisuus, jotka palvelevat
erityisesti lapsiperheiden tarpeita. Alueelle suunnitellaan liikunnallisia leikkivälineitä, beach volley –kentät ja nurmikenttä erilaisia pelejä ja piknikkiä varten.
Leikkialueen ja parkkialueen välissä on myös esteetön
nuotiopaikka evästaukoja varten.

Jousiammunnan maastorata säilyy alueella ennallaan. Lisäksi lennokkialueen pohjoispuolelle on
merkitty aluevaraus jousiammunnan toiminnan laajentamista varten. Toiminnan edellytys on seuran aktiivinen toiminta ja säännölliset hoitotoimenpiteet.
Lennokkikenttä säilyy ennallaan omalla paikallaan
Keinukallion Urheilupuiston kaakkoisosassa.

Monitoimihallille on merkitty aluevaraus Keravan-

tien varteen uuden parkkipaikan läheisyyteen. Mikäli
monitoimihalli sijoitetaan alueelle, sen optimaalinen
sijainti pitää tutkia tarkemmin. Lisäksi monitoimihalli
toteutuessaan tarvitsee parkkitilaa, joka tulee myös
toteuttaa hallin rakentamisen yhteydessä.
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Juoksuportaat ovat alueelle valmistuttuaan olleet
suositut. Asukaskyselyyn pohjautuen juoksuportaiden huippua tullaan vielä maisemoimaan sekä rakentamaan huipulle näköalapaikka.
Stadionalue on suunniteltu niin, että siinä on tilaa

paremmin järjestää erilaisia tapahtumia ja urheilukilpailuja. Stadionalueen keskellä sijaitsevat vanhat
huonokuntoiset kahvio- ja huoltorakennukset puretaan. Muutoksien myötä tilaa vapautuu laajemmalle
tapahtumanurmialueelle, joka toimii paremmin myös
hiihtostadionalueena talvella.
Huoltorakennuksen takana oleva lampi aidataan turvallisuussyistä.

Kahvila- ja huoltorakennus on kehittämissuun-

nitelmassa yhdistetty yhdeksi rakennuskompleksiksi
,ja se on sijoitettu nykyisen parkkipaikan ja tulevien
vinoparkkien viereen. Uusi rakennus sijoitetaan pituussuunnassa tapahtumanurmeen nähden. Kahvilan
yhteyteen sijoitetaan lukolliset säilytyslokerot alueen
käyttäjien tavaroiden säilyttämistä varten. Kahvilarakennuksen viereen on suunnitelmassa osoitettu myös
esteetön ulkokuntosali. Asfaltoitu alue toimii kesällä
katukoripallokenttänä ja tapahtumalavan alustana.
Talvella asfalttialue toimii lumen tykityksen alustana,
joka mahdollistaa nykyisen parkkialueen toimimisen
paikoituskäytössä lumen tykityksen aikana.

Katsomo on suunniteltu sijoitettavan juoksupor-

taiden viereen stadionalueen länsipuolelle. Katsomo
palvelee tapahtumien katsomona, mutta myös ulkoilmaluokkana sekä juoksuportaiden lisäkapasiteettina
porrasjuoksuvetoja ja venyttelyä varten.

Uusi alikulku on suunniteltu rakennettavan stadionalueen eteläpuolelle. Alikulku palvelee talviaikaisia
kulkuyhteyksiä erityisesti juoksuportaille. Uudella
alikululla saadaan estettyä latujen yli kävely stadionalueella. Alkulku suunnitellaan kevytrakenteiseksi
esim. merikonttiratkaisulla ja niin, että hiihtokautena
ladut saadaan vedettyä kahteen suuntaan.
Pump Track -rata sijoittuu stadionalueen pohjois-

osaan. Suunnitelmasta saadun palautteen pohjalta
päädyttiin korvaamaan BMX-varaus Pump Track-radalla laajemman käyttäjäkunnan vuoksi.
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Talviolosuhteiden toimintaedellytyksiä on pyritty

parantamaan. Stadionalueen kautta kulkee kaksi lyhyempää latureittiä; 1,7 kilometriä pitkä Tykkilumilatu ja
2,7 kilometriä pitkä haastavampi Luuppilatu. Nämä latureitit on suunniteltu niin, että alueen muu toiminta
ja kulkuyhteydet saadaan toimimaan entistä paremmin. Lisäksi on suunniteltu kolme lumetuspistettä,
jotta saadaan stadionalue ja Tykkilumilatu nopeammin hiihtokauden alussa käyttökuntoon. Nämä laturetit edellyttävät leveämmän kahteen suuntaan hiihdettävän hiihtosillan rakentamisen Keinukalliontien
yli. Keinukallio-Ahjo –latu säilyy entisellään, pieniä
muutoksia tehdään ainoastaan Tykkilumiladun uuden linjauksen myötä. Uudelta parkkipaikalta Keinukalliontien varresta on suunniteltu helppokulkuinen
tasainen latu suoraan Kuusijärven suuntaan. Lisäksi
Luuppiladun jatkeeseen on suunniteltu kilpalatuvaraus, joka voidaan ottaa käyttöön hiihtokilpailuja varten.
Pulkkamäki säilyy entisellään. Vuoden 2017 aikana toteutettiin pulkkamäen alastuloon vallit, jotta pulkkailijoiden vauhti saadaan pysäytettyä ennen hiihtolatuja.
Lasten hiihtomaa on sijoitettu pulkkamäen eteläpuolelle erilleen varsinaisista hiihtoladuista. Hiihtomaa
muotoillaan lumesta joka talvi erikseen.
Uusi hiihtosilta on suunniteltu Keinukalliontien yli.
Vanha huonokuntoinen silta puretaan ja tilalle rakennetaan uusi leveämpi silta, joka mahdollistaa kahteen
suuntaan kulkevat ladut. Silta muodostaa luontevan sisääntuloportin Keinukallion alueelle, joten sen
suunnittelussa tulee ottaa ulkonäköseikat huomioon.
Lisäksi sillan valaistus tulee suunnitella näyttäväksi.

Koukkusuonlatu
Keinukallio-Ahjo -latu
Tykkilumilatu, 1,7 km
Luuppilatu, 2,7 km
Kilpalatu (varaus)
Hiihtosuunta
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Pulkkamäki
Lasten hiihtomaa
Maastopyörärata
Nuotiopaikka
Nykyinen kuntoilupiste
Lumetuspiste

Kunnossapitosuunnitelma

KUNNOSSAPITOSUUNNITELMAN SELITTEET

Keinukallion kunnossapitoa lisätään sekä kesä- että
talvikaudella kunnossapitosuunnitelman mukaisesti.Stadionalue sekä uusi leikki- ja pelailualue tullaan
niiden valmistuttua hoitamaan kesäkautena nykyistä
paremmin. Tapahtumanurmen ja piknikalueen nurmialueet leikataan säännöllisesti.

RAKENNETUT VIHERALUEET
A2 Käyttöviheralueet
Leikattavat nurmet
Hoitotoimenpiteet viikoittain
Yleisilme siisti, puistomainen
Kattavasti valaistu

Kunnossapidon periaatteet

A3 Käyttö- ja suojaviheralueet
Leikattavat nurmet
Puistomainen yleisilme
Hoitotoimenpiteet kuukausittain

- Osoitetaan henkilö, joka vastaa Keinukallion kunnossapidosta, seurayhteistyöstä ja tapahtumaluvista.
- Osoitetaan ylläpitotyöntekijä, jonka tehtävänä on
pitää kunnossa Keinukallion ulkoilualueita kolmena
päivänä viikossa.

AVOIMET VIHERALUEET
B2 Käyttöniitty
Hoitotoimenpiteet 2-4 kertaa kesässä
Kulkureitit kulkukelpoisia

- Talvikaudelle kaksi päätoimista työntekijää latuverkostojen rakentamiseen ja ylläpitotöihin.

B4 Avoin alue ja näkymä
Yleisilme luonnontilainen
Hoidon tavoitteena on estää alueiden
ja näkymien umpeenkasvaminen
Hoitotoimenpiteet joka toinen vuosi

- Tehdään seurojen kanssa toimintaan ja kunnossapitoon liittyvät sopimukset, jotka takaavat pitkäjänteisen yhteistyön ja toiminnan Keinukalliolla.
- Kaupunki vastaa alueen kunnossapidosta ja omistamiensa rakennusten ylläpidosta.

METSÄT
C2 Ulkoilu- ja virkistysmetsä
Hoidettu monimuotoinen metsä
Hoidetut polut ja latuverkostot

- Seurat tekevät omaan toimintaansa liittyvää ylläpitoa.
- Latuja tehdään jatkossakin yhteistyössä kaupungin
ja Keravan Urheilijoiden kanssa.
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Viestintä

Toimenpideohjelma

Keinukallion Urheilupuistoon laaditaan viestintä- ja
markkinointisuunnitelma, jonka tavoitteena on viestiä
monipuolisesti eri kohderyhmille alueen muutoksista,
tapahtumista ja tempauksista.

2018
Kääntöpaikat ja vinoparkit
Maastöpyöräreitit
Huipun maisemointi ja näköalapaikka

Markkinointisuunnitelmassa huomioidaan seuraavat
asiat:
1. Alueen nimi muutetaan Keinukallion Liikuntapuistoksi. Nimenmuutoksen yhteydessä päivitetään
kaikki viestintämateriaalit (graafinen ilme, nettisivut).

2019
Frisbeegolf-väylien siirto (vaihe A)
Nuotiopaikat
Leikki- ja pelailualue
Uusi parkkipaikkaKeravantien varteen
Keinukalliomainos Keravantien risteykseen

2. Osoitetaan viestinnästä vastaava henkilö, joka
vastaa mm. www.keinukallio.fi -sivuston päivittämisestä, ajantasaisuudesta sekä sosiaalisen median hyödyntämisestä.
3. Kaikessa Keinukallioon liittyvässä viestinnässä käytetään Keinukallion graafista ohjeistusta.

2020
Uusi kahvio- ja huoltorakennus sekä vanhojen rakennusten purku
Stadionalueen rakentaminen
Frisbeegolf-väylien siirto (vaihe B)

4. Laaditaan tapahtumien järjestäjille alueenkäyttöehdot.
5. Opasteet ja kartat: selkeät, yhtenäiset ja graafisen
ohjeen mukaiset opasteet, stadionalueelle sekä
maastoon.

2021

6. Infotaulu kahviorakennuksen ulkopuolelle kiinteästi sekä mainostaulu Keravantien varteen.

Hiihtosillan leventäminen
Opasteet ja kyltit
Lumetuspisteiden rakentaminen
Ulkokuntosali

7. Lajikartat: selkeästi esitetyt lajikartat ja eri reittien
vaativuustasot

2022
Katsomo juoksuportaiden viereen
Pump Track
Uusi alikulku stadionalueen eteläpuolelle
Korjataan hiihtosilta stadionalueen pohjoisosassa
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LIITE 1

Asukaskyselyn tulokset
Keinukallion kehittämissuunnitelman lähtökohtana on
ollut asukaskyselysta saadut tulokset. Suunnitelmassa
on kyselyn tulosten lisäksi huomioitu seurojen ja muiden sidosryhmien tahtotilat alueen suunnitteluun.
Asukaskysely toteutettiin Maptionnaire -kyselytyökalulla ja se oli osa laajempaa viher- ja liikunta-alueita
käsittävää asukaskyselyä. Keinukalliokyselyyn vastasi
yhteensä yli 400 henkilöä.
Noin 44 % vastaajista oli naisia ja 54 % miehiä. Kaksi
prosennttia vastaajista ei halunnut identifoida sukupuoltaan.
Noin 70 % kyselyyn vastaajista oli 0-45 -vuotiaita.
Nuorten ja lasten (0-15 v.) sekä aikuisten (31-45 v.)
ikäryhmien vastausosuudet olivat yhtä suuret noin
30 %:n vastausosuuksilla.

Ei liikuntahallia
Keinukallioon

Useissa avovastauksissa myös toivottiin nykyisten vetovoimaisten toimintojen kehittämistä yhä edelleen.
Kyselyssä nousi esiin, että Keinukalliota tulisi kehittää
mieluummin arkiliikuntaa kuin kilpaurheilua varten.
Avovastauksissa myös korostettiin, että Keinukalliota
aluetta pitäisi kehittää siten, että se tukisi asukkaiden
omatoimista luonnossa liikkumista sekä virkistys- ja
kuntoliikuntaa.

Myös seurojen edustajat vastasivat aktiivisesti asukaskyselyyn. Seurojen antamissa vastauksissa korostettiin, ettei arkiliikunnan edistämistä pitäisi asettaa
vastakkain kilpaurheilun kanssa. Vastauksissa myös
toivottiin, että hyvää yhteistyötä kaupungin kanssa
voitaisiin jatkaa myös tulevaisuudessa.

Palvelutason
nostaminen

Vastauksien mukaan Keinukalliolta lähtevät yhdysreitit Sipoon suuntaan lisäisivät myös ulkoilupalveluiden
käyttöä ja mahdollistaisivat päiväretkeilyn ja pidemmät maastolenkkeilyt. Luonnossa liikkumisen terveysvaikutukset nähtiin myös mittavina.

Polkuverkoston
parantaminen

Keinukalliota toivotiin kehitettävän tulevaisuudessa
tasapainoisesti arkiliikunta ja kilpaurheilu huomioiden. Kyselyn kautta saatiin runsaasti ideoita Keinukallion kehittämistä varten. Osa toiminnoista oli jo nykyisin alueella toimivia, mutta myös uusia ehdotuksia tuli
runsaasti. Uusista toiminnoista esiin nousi mm. seikkailupuisto tai kesäreitin rakentaminen Kuusijärvelle.

Opasteet
kuntoon
Lasten ja nuorten suuret vastausosuudet korostuivat
luutavasti sen takia, että kyselyä täytettiin koulussa liikuntatuntien yhteydessä.
Nykytilanteessa vastaajat vierailivat alueella yleisemmin juoksuportaiden, lenkkeilyn, hiihdon, frisbeegolfin ja mäenlaskun vuoksi. Myös kuntoilu ulkoliikuntavälineillä, suunnistus, pyöräily sekä koiraharrastus
toivat kävijöitä Keinukalliolle.
Vastaajien joukossa kaikkein vähiten oli lennokkien ja
jousiammunnan harrastajia. Molemmat lajit mainittiin kyselyssä vain 10 kertaa.

Moni vastaaja koki, että tällä hetkellä Keinukallion alue
on saavutettavissa parhaiten autolla. Toisaalta julkisen liikenteen yhteyksien parantaminen nähtiin tärkeänä. Myös kevyenliikenteen väylien parantaminen
nousi vastauksissa esiin. Toimivat ja turvalliset kevyenliikenteen väylät kannustaisivat saapumaan alueelle pyöräillen. Kevyenliikenteen reittien toimivuus nähtiin erityisen tärkeänä lasten ja nuorten omatoimisen
liikkumisen kannalta.

Tarpeeksi
parkkipaikkoja
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Hallia koskevissa vastauksissa ilmeni, että Keravalle
olisi tarpeen rakentaa uusi halli. Suurin osa vastaajista oli kuitenkin sitä mieltä, että Keinukallio ei ole
oikea paikka uudelle liikuntahallille. Ainoastaan 14 %
vastaajista kannatti hallin sijoittamista alueelle. Avovastausten perusteella Keinukallio koettiin liian syrjäiseksi sijainniksi. Vastauksissa tuotiin esiin, että hallin
sijoittaminen alueelle sitoisi vanhemmat kyyditsemään lapset harrastuksiin.

Esteettömyys nousi useissa eri vastauksissa esiin.
Keinukalliolle toivottiin kehitettävän paikkoja, jonne
myös perheet eri ikäisine lapsineen, ikäihmiset sekä
liikuntarajoitteidet pystyisivät kulkemaan esteettömästi. Lapsiperheiltä saaduissa vastauksissa lasten
leikkipaikan toivottiin olevan esteetön.

”Alue on loistavalla paikalla ja erittäin
suosittu! Aluetta tulee kehittää tavallisille liikuntaharrastajille sekä kaikille
yhteiseksi virkistypaikaksi, mitä se jo
nyt osin on!”

Osallisten kehitysideat
Keinukalliota toivotiin kehitettävän tulevaisuudessa
tasapainoisesti arkiliikunta ja kilpaurheilu huomioiden.

”Olisin valmis lähtemään talkoisiin
toteuttamaan näkötornin. Voisimme
kerätä sponsorirahaston, jolla voisimme toteuttaa sen”

Frisbeegolf
Luontopolku

Vaikka liikuntahallin rakentaminen ei saanut Keinukallion alueelle laajaa kannatusta, niin tennishallin ja
tanssihallin rakentaminen nousi esiin yksittäisissä vastauksissa. Myös keilahallin puolesta otettiin kantaa.

Leikkipaikka

Kyselyn kautta saatiin runsaasti ideoita Keinukallion
kehittämistä varten. Osa toiminnoista oli jo nykyisin
alueella toimivia, mutta myös uusia ehdotuksia tuli
runsaasti.
Esteettömyys nousi useissa eri vastauksissa esiin.
Keinukalliolle toivottiin kehitettävän paikkoja, jonne
perheet eri-ikäisine lapsineen, ikäihmiset sekä liikuntarajoitteiset pystyisivät kulkemaan esteettömästi.
Lapsiperheiltä saaduissa vastauksissa lasten leikkipaikan toivottiin olevan esteetön.
Frisbeegolfin toimintaedellytykset nousivat voimakkaasti esiin niin seurojen edustajien kuin harrastajien
vastauksissa. Frisbeegolfin koettiin olevan yksi suosituimmista harrastuksista alueella ja sen asema pitäisi
viimeistään nyt vakiinnuttaa alueella. Esimerkiksi ennakoimattomat muutokset ratojen sijainneissa nähtiin huonona asiana. Vastauksissa peräänkuulutettiin,
että frisbeegolf pitäisi ottaa tosissaan yhtenä suosituimmista harrastuksista.

Seikkailurata
Liikuntahalli

Minigolf
Kahvio
Pyöräily

WC

Avovastauksissa nousi myös esiin toimintoja, jotka eivät olleet mukana pisteytyskysymyksessä. Usea
vastaaja nosti esiin, että Keinukallion huippua pitäisi
kehittää. Näköalapaikan rakentamista huipulle ehdotettiin, kuten myös kahvilan sijoittamista sinne. Osa
vastaajista oli valmis myös itse osallistumaan talkoisiin, jotta hanke toteutuisi.
Osa vastaajista kiinnitti huomiota turvallisuuteen sekä
siisteyteen liittyviin näkökohtiin. Alueelle pitäisi avata
läpi vuoden auki olevat vessat, jotta ympäristö pysyisi
siistinä. Myös opasteita ja kyltityksia toivottiin parannettavan. Esimerkiksi kevyen liikenteen väylät tulisi
merkitä selvästi. Tällä hetkellä kevyenliikenteen väylä
päättyy parkkipaikalle ja aiheuttaa turvallisuusriskin.
Eri toiminnot tulisi myös osoittaa kyltein. Huomiota
pitäisi myös kiinnittää eri toimintojen risteämiskohtiin. Esimerkiksi nykytilanteessa kulku juoksuportaille
ja pulkkamäkeen tapahtuu hiihtolatujen läpi.

Näköalapaikka

Hiihto sai pisteytyskysymyksessä frisbeegolfin jälkeen
eniten kannatusta. Avovastauksissa urheiluseuran
edustajat myös peräänkuuluttivat, että hiihdon toimintaedellytyksiä pitäisi yhä edelleen tukea.
Muita kannatettuja aktiviteettejä olivat retkeily, metsälenkkeily, juoksuportaat, maastopyöräily ja lihaskuntoharjoittelu. Myös minigolf, armeijarata ja seikkailupuisto sekä koiraharrastus saivat kannatusta.

”Jos Keinukalliolle lisätään liikuntapaikkoja, olisi se kuitenkin säilytettävä puistomaisena ja mielyttävänä,
ettei siitä tule liikuntapaikkojen parkkipaikkaa.”

Nuotiopaikka
Tenniskenttä
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