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KESTÄVÄ, KAUNIS JA VIHREÄ KERAVA
Kerava on hyvän elämän kaupunki. Kaupunkistrategian päivityksen yhteydessä Keravan arvoiksi muodostuivat inhimillisyys, osallisuus ja rohkeus. Näistä kaikki osuvat täydellisesti Keravan kaupunkikehitystyöhön. Kaupunkia suunnitellaan inhimillisyys edellä. Erityisesti kävelijän näkökulma luo hyvän pohjan ihmiselle turvallisen ja inhimillisen kaupungin suunnittelulle. Kaupunkia suunnitellaan yhdessä, osallisuus on kaavoituksen kulmakivi. Ja juuri nyt Kerava
tarvitsee myös kaupunkisuunnittelussa rohkeutta. Kaupunkikehitystyö on kaupungin vetovoimaisuuden kehittämistä. Toisaalta tarvitaan myös pitovoimaa ja olemassa olevan ympäristön kehittämisen ja ylläpitämisen näkökulmaa.
Asuntomessualueen kaavatyö on saatu päätökseen ja uudenlaisen yhteistyön aika on koittanut. Tällä hetkellä etsitään tonteille rakentajia ja suunnitellaan alueen yleisilmettä. Pian alkavat maanrakennustyöt ja muutos aluella tulee
oikeasti näkyväksi. Kaupungin vuokrataloyhtiön Nikkarinkruunun puukerrostalokilpailun voittanut Piiri, kuten moni
muukin hanke luovat näkymää uudesta, juurevasta asuinalueesta Keravalle.
Keravan menestys on paljon kiinni täydennysrakentamisen onnistumisesta. Vaikka omakotitaloalueita on tulossa
Pohjois-Kytömaalle ja Skogsterin alueelle, Kerava tarvitsee myös kerrostalojen ja pientalojen täydennysrakentamisen
kohteita. Erityisesti nykyisessä haastavassa taloustilanteessa täydennysrakentaminen on kaupungin, mutta myös
yksittäisen asukkaan kannalta parasta: kadut ja putkiverkot ovat jo olemassa ja uudet asukkaat pääsevät palveluiden
lähelle. Myös palveluiden säilyminen on todennäköisempää täydennysrakentamisen myötä.
Tärkein kaavahanke Keravalle on Asemanseudun asemakaavamuutos, jossa ratkaistaan Keravan aseman liityntäpysäköinnin haasteet. Parasta hankkeessa on valtion ja ympäristökuntien mukana olo rahoituksessa MAL-sopimuksen (maankäytön, asumisen ja liikenteen sopimus) mukaan. Ympäröivän alueen tulevaisuudesta saadaan näkemyksiä kansainvälisen arkkitehtuurikilpailun avulla. Kilpailun jälkeen asemakaavamuutos etenee ehdotusvaiheeseen.
Vuosi 2022 on Keravalla rohkeiden päätösten vuosi. Viedään Kerava valoisaan ja menestyksekkääseen tulevaisuuteen,
rohkeasti!

Kaupunkisuunnittelujohtaja
Pia Sjöroos
Keravan kaupunginhallituksen kaupunkikehitysjaoston pj.
Erkki Kauranen
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KIVISILLAN ASUNTOMESSUALUEEN
SUUNNITTELU JATKUU
Asuntomessut 2024 järjestetään Jokilaakson Kivisillan
uudella asuinalueella. Messualueen sydämen muodostaa
kaunis kartanoalue, jonka tuntumaan rakentuvat uudet
asunnot lähes tuhannellE asukkaalle
Vuoden 2024 Asuntomessujen aikaan juhlitaan myös satavuotiasta Keravaa. Edellisen kerran Keravalla messuiltiin 50 vuotta sitten, vuonna 1974.
Tulevat messut rakennetaan juurevaan historialliseen
kulttuuriympäristöön ja alueen rakennuksissa tähdätään
tulevaisuuteen uusilla rohkeilla ideoilla sekä puurakentamista painottamalla. Alueen suunnittelu perustuu hollantilaisen arkkitehtitoimisto Space&Matterin laatimaan
yleissuunnitelmaan, jonka pohjalta alueelle on syksyllä
2021 hyväksytty uusi asemakaava Jokilaakson Kivisillan
nimellä. Uusi asemakaava mahdollistaa kartanoalueen
säilymisen ja kehittämisen sekä tarjoaa luontevan laajenemissuunnan keskustalle. Asuntomessut alueella
ovat tärkeä tapahtuma kertoa Keravasta hyvän arjen
kaupunkina.
Tulevien messujen kärkiajatuksina ovat kiertotalous,
kestävä liikkuminen sekä asumisen uudenlaiset ratkaisut, joiden kaikkien toteutukseen liittyy yhteisöllisyys.
Kiertotalous on esimerkiksi tavaroiden yhteisomistusta
ja jakamista. Älykäs ja kestävä liikkuminen näkyy alueen
suunnittelussa erityisesti kevyen liikenteen huomioimisena. Asumisen uudenlaiset ratkaisut liittyvät alueen
rakentamiskohteisiin: alueelle toivotaan laajaa kirjoja
erilaisia asukkaita kaikista ikäryhmistä, joille tarjotaan
mahdollisuutta asua minitaloissa, omakotitaloissa, rivitaloissa, kaupunkipientaloissa ja kerrostaloissa.
”Jokilaakson Kivisillan alueen erityinen valtti on sijainti:
alueella voi asua hienossa juurevassa kartanoympäristössä ja silti Keravan asema ja palvelut ovat lähellä tukemassa hyvää ja sujuvaa arkea”, iloitsee Asuntomessujen
projektipäällikkö Sofia Amberla. ”Tontit alueella ovat melko pieniä, mutta katualueiden leikki- ja oleskelulevennykset tukevat yhteisöllisyyttä ja yhdessä tekemistä sekä
korvaavat myös pienempää pihaa. Tulevien omakotitalojen pihat myös avautuvat suoraan kartanon Puuhengenpuistoksi nimettyyn puistoon.”

JOKILAAKSON KIVISILLAN ALUEELLE TULOSSA
VIRKISTYSALUEITA KAIKILLE KERAVALAISILLE
Ilmastoviisas kaupunkirakenne huomioi myös ilmastonmuutoksen aiheuttamat ääri-ilmiöt. Kivisillan alueella hulevesien hallinnan suunnitteluun on panostettu: Pilske eli
alueen keskeinen aukio toimii hulevesien viivytysaltaana
ja heinä- ja vesikasvit sekä kiveykset ja laiturialueet tarjoavat asukkaille paikan oleskeluun luonnon äärellä. Lisäksi Keravanjoen varteen muodostuu tulevaisuudessa
asukkaita palveleva virkistysalue.
”Melusuojauksen rakentaminen mahdollistaa alueen virkistyskäytön”, toteaa Amberla. ”Joen varteen tehtävä rantareitti tuo Keravanjoen uudella tavalla näkyväksi. Laajat
viheralueet jokivarressa mahdollistavat myös leikkialueet,
viljelyn ja kukkaniityt.”
Lisäksi Keravan kartanolla harjoitetaan kiertotaloutta ja
kestävää elämäntapaa edistävää yhteisöllistä toimintaa.
Ruuan kasvatus, eläimet ja erilaiset tapahtumat sopivat
kulttuurihistoriallisesti arvokkaalle alueelle. Kartanon
toimintaa kehitetään tukemaan alueen asukkaiden arkea,
mutta palvelemaan myös jokaista keravalaista.

Keravanjoen varteen muodostuu
tulevaisuudessa asukkaita palveleva
virkistysalue.
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Kuva 3. Alustava visiokuva Kivisillan messualueen viheralueelle. Pekka Halme.
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2021

Asemakaava lainvoimaiseksi

2022

2024

•

•

Kunnallistekniikan rakentaminen alkaa

•

Messualue valmistuu

•

Kunnallistekniikan suunnittelu valmistuu

•

Messualueen tontit tulevat haettaviksi

•

Asuntomessut kesällä

•

Messukohteiden suunnittelu ja luovutus

2023
•

Messutalojen rakentaminen

Seuraa Asuntomessujen valmistumista: asuntomessut.fi/kerava-2024

Kuva 4. Kivisillan asuntomessualueen pienoismalli. Sofia Amberla.
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ASUNTOMESSUTONTIT TULEVAT HAKUUN
Haluaisitko rakentaa Asuntomessuille? Kivisillan messualueen tonttihaku käynnistyy maaliskuun alussa.
Kivisillan asemakaava mahdollistaa monipuolisen rakentamisen ja asumisen. Vuoden 2024 Asuntomessualueella
on tontteja omakotitaloille, rivitaloille, kaupunkipientaloille, minitaloille sekä kerrostaloille. Puurakentaminen
on pääosassa, mutta muutkin materiaalit ovat sallittuja.

Tonttihakemukset käsittelee Keravan kaupungin ja Suomen Asuntomessujen edustajista koostuva laaturyhmä.
Valintaperusteena käytetään muun muassa hankkeen
arkkitehtoonista laatua ja rakennuksen sopivuutta messualueelle.
Tonttihaku on käynnissä 1.3.—1.4.2022, ja rakentajien
valinnoista kerrotaan huhti—toukokuun aikana.

Messualueen tontteja voivat hakea yksityiset henkilöt, talotehtaat ja muut yritykset. Tontin voi ostaa tai vuokrata.
”Erillispientalotonttien koot vaihtelevat 400 ja 600 neliön
välillä ja hinnat 92 000 ja 107 000 euron välillä. Suurin osa
omakotitalotonteista sijoittuu alueen eteläosaan Jakarandakadun ja Palisanterikadun varrelle”, projektipäällikkö Sofia Amberla kertoo.
Asuntomessutonttien haku poikkeaa perinteisestä tonttien hakuprosessista. Messutonttien haussa käytetään
omaa hakumenettelyään, jossa tonttia haetaan tiettyyn
tonttiin kohdennetuilla suunnitelmaluonnoksilla.
”Odotamme hakemuksia innolla. Haemme Kivisiltaan innovatiivisia rakennushankkeita, joissa messuteemamme
kiertotalous, asumisen uudet muodot ja kestävä liikkuminen on huomioitu oivaltavasti”, Amberla sanoo.

•

Tonttihaku 1.3.—1.4.2022

•

Haettavana on 13 erillispientalotonttia ja tontteja muun muassa rivitaloille ja kaupunkipientaloille.

•

Erillispientalotonttien hinnat alkavat 91 700 eurosta

•

Hakuohjeet löydät sivulta: asuntomessut.fi/kerava-2024/tontit
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Kuva 5. Keravan asemanseutu syksyllä 2021. Pekka Halme.
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KERAVAN KASVU NOJAA MAL-SOPIMUKSEEN:
ASEMAKESKUKSEN SUUNNITTELULLE RAHALLISTA
TUKEA VALTIOLTA
Keravan kaupunki on hyväksynyt ja allekirjoittanut valtion
ja Helsingin seudun 14 muun kunnan yhteisen maankäytön, asumisen ja liikenteen (MAL) sopimuksen vuosille
2020–2031. MAL-sopimuksessa kaupunki sitoutui konkreettisiin asuntotuotantotavoitteisiin ja kestävän liikkumisen ratkaisuihin ja valtio osoittamaan rahaa näiden
ratkaisuiden ja tavoitteiden toteuttamiseen.
Asuntotuotannon osalta Kerava on sitoutunut vuosina
2020-2023 rakentamaan vuosittain 514 asuntoa, joista
103 asunnon tulee olla kohtuuhintaista asuntotuotantoa.
Kohtuuhintaisten asuntojen osuus asuntorakentamisen
kokonaismäärästä säilyy myös tällä sopimuskaudella
noin 20 prosentissa. Vuosittainen kaavoitustavoite Keravan osalta on 46 725 kerrosalaneliömetriä.
Keravan osalta MAL-sopimuksen merkittävin toimenpide
vuosille 2020–2023 on uuden asemakeskuksen suunnittelun käynnistyminen ja valtion osallistuminen toteuttamiskustannuksiin. Uuden asemakeskuksen rakentamisen
mahdollistavan Asemanseudun asemakaavamuutoksen
laatiminen on käynnissä. Kaavamuutoshankkeessa huomioidaan asuin-, liike- ja palvelutilojen ohella myös riittävä liityntäliikenteen pysäköintimäärä, jonka toteuttamiseen valtio on MAL-sopimuksen myötä osoittanut rahaa.

Asemanseudun asemakaavamuutoksen lisäksi Keravan
aseman ja sen lähiympäristön suunnittelua tarkennetaan
myös arkkitehtuurikilpailun avulla. Keravan kaupunki on
järjestänyt kansainvälisen arkkitehtuurikilpailun Keravan
asemanseudun kehittämiseksi. Kilpailu on luonteeltaan
avoin ideakilpailu, jonka avulla kaupunki hakee monipuolisia näkemyksiä Keravan aseman länsi- ja itäpuolen
rakentamiseen pitkällä aikavälillä laadukkaasti ja ilmastoviisaasti.
Toinen Keravalle keskeinen MAL-sopimuksen toimenpide
koskee valtion osallistumista Kerava-Järvenpään seudullisen kevyen liikenteen väylän toteuttamiskustannuksiin.
Väylän avulla parannetaan pyöräilyn ja jalankulun olosuhteita ja panostetaan kestävään liikkumiseen.
Keravan kaupunginvaltuusto hyväksyi 21.9.2020 MAL-sopimuksen vuosille 2020–2031, ja kaupunginjohtaja allekirjoitti sopimuksen 12.11.2020. MAL-sopimuksen toimenpiteet koskevat vuosia 2020–2023 ja sopimusta päivitetään
vuonna 2023.

Keravan osalta MAL-sopimuksen merkittävin toimenpide vuosille 2020–2023 on uuden asemakeskuksen suunnittelun käynnistyminen ja valtion osallistuminen toteuttamiskustannuksiin.
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KAUPUNKIKEHITYS
Kaupungin kehittäminen ja perusta toimivalle kaupunkirakenteelle alkaa maankäytön suunnittelemisella. Maankäyttöä
suunnitellaan kaavoittamisen avulla, ja suunnittelun tavoitteena on varmistaa hyvän elinympäristön rakentaminen.
Kaavoitusta ohjaa Uudenmaan liiton laatima maakuntakaava, joka on ohjeena kaupungin yleis- ja asemakaavojen laatimisessa sekä muiden maankäyttöön liittyvien suunnitelmien teossa. Kaavat vaikuttavat myös muiden viranomaisten
alueiden käyttöä koskevaan suunnitteluun ja päätöksentekoon.
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.

YLEISKAAVA JA OSAYLEISKAAVA

ovat kaupungin yleispiirteisiä maankäytön ja
yhdyskuntarakenteen suunnitelmia, jotka ohjaavat
asemakaavoitusta.

ASEMAKAAVA

ohjaa yksityiskohtaista maankäyttöä ja rakentamista.

RAKENNUSJÄRJESTYS

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

RAKENNUSTAPAOHJE

Täydentää asemakaavaa ohjeisten rakentamisen
yksityiskohtaisemmista asioista, kuten esimerkiksi
väreistä.

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTI
SUUNNITELMA (OAS)

laaditaan jokaisen kaavan alkuvaiheessa. Osallistumis- ja arviointisuunnitelmassa kerrotaan, miten
osallistumis- ja vuorovaikutusmenettelyt on tarkoitus toteuttaa kaavan eri vaiheissa sekä kuvataan
kaavoituksen kohde, tavoitteet, arvioitu aikataulu,
suunnittelun lähtökohdat sekä kaavoituksen merkittävimmät vaikutukset, jotka arvioidaan työn kuluessa.

OSALLINEN

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

MAL

on lyhenne maankäytön, asumisen ja liikenteen
yhteensovittamisesta, josta Helsingin seudun kunnat
ja valtio ovat tehneet sopimuksen.

MRL

on lyhenne maankäyttö- ja rakennuslaista.

MRA

on lyhenne maankäyttö- ja rakennusasetuksesta.
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Kuva 6. Havainnekuva Sarviniitynkadun kerrostaloista. ARCO / Aihio Arkkitehdit.
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OSALLISTU JA VAIKUTA
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.
Osallistumismenettelyt suunnitellaan kaavakohtaisesti
ja menettelyt esitetään kaavahankkeen osallistumis- ja
arviointisuunnitelmassa. Osallistua voi kaavahankkeen
jokaisessa vaiheessa.

1. ALOITUSVAIHE
•

Kaavan valmistelu käynnistetään kaupungin tai yksityisen tahon aloitteesta. Kaupunginhallitus päättää
kaavoituksen käynnistämisestä.

•

Kaavan vireilletulosta ilmoitetaan kuuluttamalla
paikallislehdessä tai Kaavoituskatsauksessa

•

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 osallistumis- ja arviointisuunnitelmasta

3. EHDOTUSVAIHE
•

Laaditaan kaavaehdotus kaavaluonnoksen pohjalta.
Kaupunkikehitysjaosto päättää kaavaehdotuksen
nähtäville asettamisesta.

•

Kaavaehdotuksen vireilletulosta ilmoitetaan lehtikuulutuksella sekä kirjeitse hankkeen osallisille

•

Kaavaehdotus asetetaan nähtäville 30 päivän ajaksi

•

Vaikutukseltaan vähäiset kaavamuutokset ovat
nähtävillä 14 päivän ajan

•

Nähtävilläolon aikana osalliset voivat jättää kaavaehdotuksesta kirjallisen muistutuksen

4. HYVÄKSYMISVAIHE
•

Kaupunkikehitysjaosto käsittelee hyväksyttäväksi
esitettävää asemakaavaa, muistutuksia ja vastineita
ja esittää sen eteenpäin kaupunginhallituksen tai
kaupunginvaltuuston hyväksyttäväksi.

•

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

•

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

2. LUONNOSVAIHE
•

Kaavaa varten tehdään selvityksiä ja vaikutusten
arviointeja

•

Laaditaan kaavaluonnos, jonka vireilletulosta ilmoitetaan lehtikuulutuksella sekä kirjeitse hankkeen
osallisille. Kaupunkikehitysjaosto päättää kaavaluonnoksen nähtäville asettamisesta.

•

Toisinaan selkeissä hankkeissa laaditaan suoraan
kaavaehdotus

•

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

15

SEURAA SUUNNITTELUA VERKKOSIVUILTA
Saat tietoa kaavahankkeista kaupungin verkkosivuilta www.kerava.fi/kaavoitus, josta löydät myös
nähtävillä olevat kaavat.

ETSI KAAVAHANKE KARTALTA

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

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.

POIKKEA ASIOINTIPISTEESSÄ

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

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.

OSALLISTU ASUKASILTAAN

Asukasillassa kaavahanketta esittelee ja kysymyksiin illan aikana vastaa hankkeesta vastaava suunnittelija. Asukasiltoja järjestetään kaavahankkeiden
ollessa nähtävillä. Lisätietoja asukasilloista ja niiden
ajankohdista löydät kaupungin verkkosivuilta:
www.kerava.fi/asukasillat
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KAAVOITUS
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
täydennysrakentamiskohteiden
tavoitteet. Asemakaavoitettavien
alueiden ja tulevien täydennysrakentamiskohteiden sijainnit löydät
seuraavilla sivuilla olevista kartoista.
Vuoden aikana voi käynnistyä myös
kaavahankkeita, joita ei ole esitelty
näillä sivuilla. Näistä kaavahankkeista tiedotetaan erikseen asukkaiden
osallistumisen ja vuorovaikutuksen
takaamiseksi.
Lisätietoja kaavahankkeesta saat
hankkeen yhteydessä mainitulta
valmistelijalta, joiden yhteystiedot
löytyvät sivulta 40.
KESKUSTA
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. Tavoitteena on kestävillä
suunnitteluperiaatteilla varmistaa kävelykadun elinvoima hybridikorttelilla.
(Tuomas Turpeinen)
2. Asemanseutu, 2313
Asemakaavamuutoksen tavoitteena on mahdollistaa asemakeskuksen toteuttaminen.
Asemakeskukseen tutkitaan liiketilojen ja
asuinkerrostalojen sekä liityntäpysäköinnin
mahdollistamista. (Tuomas Turpeinen)
3. Asemansillan liikenneympyrä, 2370
Asemakaavamuutoksen tavoitteena on parantaa liikennejärjestelyitä tuleva liityntäpysäköintilaitos huomioiden.
(Tuomas Turpeinen)

4. Kauppakaari 1, 2350
Asemakaavamuutoksella tutkitaan asuin-,
liike- ja toimistorakentamisen mahdollistamista nykyisen liikerakennuksen ja
pysäköintilaitoksen paikalle.
(Tuomas Turpeinen)

11. Loitsutie 1, 2384
Asemakaavamuutoksen tarkoituksena on
tutkia voidaanko kaupungin omistuksessa
oleva yleisten rakennusten korttelialue
muuttaa asuinalueeksi.
(Tommi Jääskeläinen)

5. Porvoonkatu 20, 2369
Asemakaavamuutoksen tavoitteena on mahdollistaa asuinkerrostalon rakentaminen
Porvoonkadun ja Kotopellonkadun risteykseen. (Tuomas Turpeinen)

12. Näädänkuja, 2380
Asemakaavamuutoksen päätarkoituksena
on tutkia Keravan viherkaavassa muutosalueeksi tunnistettujen viheralueen osien
täydennysrakentamista. Alueille tutkitaan
uusien omakotitalojen tai paritalojen rakentamismahdollisuuksia. (Tuomas Turpeinen)

6. Lapilantie 14, 2354
Asemakaavamuutoksella tutkitaan
mahdollisuutta toteuttaa asuin
kerrostalorakentamista nykyisen liikerakennuksen paikalle. (Jenni Aalto)
7. Länsi-Kauppakaari
Kaavamuutoksen päätarkoituksena mahdollistaa asuinkerrostalojen, liiketilojen,
päiväkodin ja uuden pysäköintitalon rakentaminen tyhjillään olevan liikekiinteistön ja
vanhan huonokuntoisen pysäköintitalon paikalle. Samalla muutetaan viereisten asuinkerrostalojen pysäköintinormia vastaamaan
yleiskaavan määräystä. Yleisten alueiden
katu- ja puistosuunnitelmat valmistellaan
samaa tahtia asemakaavan kanssa.
(Tuomas Turpeinen)
8. Keskuskoulu, 2374
Keskuskoulun asemakaavamuutoksen
päätarkoituksena on mahdollistaa Keravan
keskuskoulun kehittyminen ja tontin käyttö
asemakaavallisesti koulun piha-alueena
osoitteessa Sibeliuksentie 6 sijaitsevalle
kiinteistölle. (Jenni Aalto)
9. Länsi-Jaakkolan hankkeet
Nykyistä pienteollisuusaluetta uudistetaan
Länsi-Jaakkolan aluekehityskuvan pohjalta.
Hankkeet käynnistyvät maanomistajien
tarpeiden mukaisessa aikataulussa.
(Pia Sjöroos)

KALEVA
10. Pihkaniitynkatu, 2307
Asemakaavamuutoksen tarkoituksena on
tutkia alueelle mahdollista pienimuotoista
täydennysrakentamista, erityisesti Ylikeravantien varteen. Tavoitteena on säilyttää
alueella mahdollisimman laaja yhtenäinen
metsäalue. (Jenni Aalto)

13. Kehrääjänkatu, 2380
Asemakaavamuutoksen päätarkoituksena
on tutkia Keravan viherkaavassa muutosalueeksi tunnistettujen viheralueen osien
täydennysrakentamista. Alueille tutkitaan
uusien omakotitalojen tai paritalojen rakentamismahdollisuuksia. (Tuomas Turpeinen)
14. Metsolantie 2 ja 4, 2381
Alueelle sijoittuu entinen vanhainkoti, joka
on tarkoitus suojella ja samalla tutkitaan sen
käyttömahdollisuuksia esimerkiksi asuinkäytössä. Lisäksi asemakaavamuutoksen
tarkoituksena on tutkia, onko terveyskeskuksen ja vanhainkodin osilta tarvetta muille
kaavamuutoksille. (Tommi Jääskeläinen)

KILTA
15. Tuusulantie 68, 2339
Voimassa olevaa asemakaavaa on tarkoitus muuttaa siten, että liikerakennusten
korttelialueen osan paikalle olisi mahdollista
sijoittaa asuinkerrostalorakentamista.
(Tuomas Turpeinen)
16. Killan vanha kerrostaloalue, 2346
Asemakaavamuutoksen tavoitteena on
tutkia Killan vanhan kerrostaloalueen täydennysrakentamista sekä olemassa olevien
asuinkerrostalojen korotusmahdollisuutta.
Asemakaavoitus käynnistetään lähivuosina.
(Jenni Aalto)

SOMPIO
17. Sarviniitynkatu 4–6, 2342
Asemakaavamuutoksella tutkitaan asuinkerrostalojen rakentamista Saviontien ja
Sarviniitynkadun väliselle alueelle.
(Tuomas Turpeinen)
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18. 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)

Asemakaavoitus käynnissä
Asemakaavoitus käynnistetään lähivuosina

19. Talmantie, 2380
Asemakaavamuutoksen päätarkoituksena
on tutkia Keravan viherkaavassa muutosalueeksi tunnistettujen viheralueen osien
täydennysrakentamista. Alueille tutkitaan
uusien omakotitalojen tai paritalojen rakentamismahdollisuuksia. (Tuomas Turpeinen)
20. Terästien täydennys
rakentamishankkeet, 2343
Asemakaavamuutoksilla tutkitaan Terästien
varren yritystonttien muuttamista asuinkerrostalotonteiksi nykyisten yritysten tarpeet
ja tavoitteet huomioiden. Alueen asemakaavoja käynnistetään lähivuosina. (Pia Sjöroos)
21. Moukaritie 4, 2306
Asemakaavamuutoksen tavoitteena on
liittää osa puistoa asuinkerrostalojen korttelialueeseen ja osoittaa muodostuvan alueen
käyttötarkoitus asuinrakentamiseen.
(Jenni Aalto)
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22. Paasikiven Nuorisokylän säätiö, 2372
Asemakaavamuutoksen tarkoituksena on
mahdollistaa Paasikiven Nuorisokylän säätiön tontin täydennysrakentaminen alueen
kulttuurihistorialliset arvot huomioiden.
(Jenni Aalto)

26. Postlarin työpaikka-alue, 2272
Tavoitteena on tutkia voidaanko Kytömaantien länsipuolelle osoittaa yleiskaavan mukaista työpaikka-aluetta. Asemakaavoitusta
pyritään viemään eteenpäin vuonna 2021.
(Jenni Aalto)

23. Päivölänrinne, 2380
Asemakaavamuutoksen päätarkoituksena
on tutkia Keravan viherkaavassa muutosalueeksi tunnistettujen viheralueen osien
täydennysrakentamista. Alueille tutkitaan
uusien omakotitalojen tai paritalojen rakentamismahdollisuuksia. (Tuomas Turpeinen)

27. Porvoon- ja Kaskelantien
liikennejärjestelyt, 2364
Asemakaavan tavoitteena on selkeyttää
alueen liikennejärjestelyjä. Porvoontie ja
vanhan Lahdentien ramppi muutetaan katualueeksi. Samalla varaudutaan uuteen yhteyteen Kaskelantien ja vanhan Lahdentien
välillä sekä Porvoontien Lahdentien alikulun
parantamiseen. (Tommi Jääskeläinen)

24. Päivöläntie, 2380
Asemakaavamuutoksen päätarkoituksena
on tutkia Keravan viherkaavassa muutosalueeksi tunnistettujen viheralueen osien
täydennysrakentamista. Alueille tutkitaan
uusien omakotitalojen tai paritalojen rakentamismahdollisuuksia. (Tuomas Turpeinen)

SAVIO
25. Koivikontie 9, 2335
Tavoitteena on mahdollistaa uuden seurakuntakeskuksen ja asuinkerrostalojen
rakentaminen vanhan seurakuntakeskuksen
tontille. (Tuomas Turpeinen)

28. Tervahaudankatu 4–8, 2374
Asemakaavamuutoksen tarkoituksena on
mahdollistaa asuinkerrostalojen, toimitilojen ja sähkönsiirtokeskuksen sijoittaminen
Tervahaudankadun varrelle.
(Tommi Jääskeläinen)
29. Jokilaakson Marjomäki, 2316 P
Asemakaavan tarkoituksena on mahdollistaa virkistys- ja asuinkäyttö alueella.
Samalla tutkitaan mahdollisen päivittäistavarakaupan sijoittumista alueelle.
(Tommi Jääskeläinen)

KASKELA
30. Skogster, 2378
Kaavan tavoitteena on tutkia yleiskaavan
mukaisesti pientaloasumista Skogsterin
alueelle. Tavoitteena on säilyttää arvokkaat
luontokohteet ja yhtenäiset ekosysteemiverkostot sekä osoittaa asemakaavalla uusia
virkistysalueita. (Jenni Aalto)

VUONNA 2021 JA 2022
VOIMAAN TULLEET, HYVÄKSYTYT
JA HYVÄKSYMISKÄSITTELYSSÄ
OLEVAT KAAVAT:
32. Alikeravantie 77, 2375
Kaavamuutoksen tarkoituksena on mahdollistaa teollisuus-, varasto- ja toimistorakennusten korttelialueen laajentaminen sen
pohjoispuolelle. Korttelialueen pohjoispuolella säilytetään varaus kevyen liikenteen
yhteydelle. (Tuomas Turpeinen)
33. Jokilaakson Kivisilta, 2316
Asemakaavalla alue osoitettiin virkistys- ja
asuinkäyttöön. Alueella on tarkoitus toteuttaa Asuntomessut vuonna 2024.
(Tommi Jääskeläinen)
34. Pohjois-Kytömaa, 2368
Asemakaava on edennyt hyväksymiskäsittelyyn. Asemakaavoituksella alue osoitettiin
virkistys- ja asuinkäyttöön.
(Tommi Jääskeläinen)
35. Viertolantie, 2337
Asemakaavamuutoksella selvitetään asuin-,
seniori- ja palvelurakentamisen mahdollistamista Keskustan Kehän varrelle.
(Tuomas Turpeinen)
36. Kääpäkatu 1–5, 2344
Alueella tutkitaan asuinkerrostalorakentamisen mahdollisuuksia nykyisen liike
rakennuksen ja pysäköintipaikkojen tilalle.
(Tuomas Turpeinen)

ALIKERAVA
31. Lammaskallio, 2371
Asemakaavamuutoksen tarkoituksena on
muuttaa puistoalue yritystoimintaan soveltuvaksi alueeksi. (Jenni Aalto)

www.kerava.fi/kaavahankkeet
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ASUNTORAKENTAMINEN
VUONNA 2021

Pientaloja

17%

Kerrostaloasuntoja

ARAn rahoittamia
asumisoikeus-asuntoja

93
rakennuslupaa
83%

5,5%

Vapaarahoitteisia
vuokra-asuntoja

26,3%

hallintojakauma
54,1% Omistusasuntoja
(2021)

14,2%
ARAn vuokraasuntoja

ASUMINEN KERAVALLA
Kaupungin tavoitteena on pitää asuntotuotanto monipuolisena, jotta uusille ja nykyisille keravalaisille löytyy
eri elämänvaiheisiin sopiva asunto omasta kaupungista.
Helsingin seudun kuntien ja valtion yhteisessä MAL-sopimuksessa vuosille 2020-2023 Kerava on sitoutunut
kaavoittamaan keskimäärin 514 asuntoa vuosittain, joista
noin 100 on ARA:n rahoittamaa vuokra-asunto tai asumisoikeusasuntoa. Lisäksi monipuolisesta asuntotarjonnasta pidetään huoli kaavoittamalla pientaloalueita siten,
että kaupungilla on luovutettavissa keskimäärin 30-40
omakotitonttia vuosittain. Tällä hetkellä omakotitontteja
on tarjolla Jokilaakson Kivisillan alueella, jossa järjestetään Asuntomessut 2024. Seuraavat tontit tulevat luovutukseen Pohjois-Kytömaalta.
Erityisesti vanhempien keravalaisten kotona-asumista
pyritään tukemaan osoittamalla kaupungin resursseja
hissiavustusten hakemiseen. Käynnistymässä on myös
kolme vanhusasumisen kohdetta, joissa pyritään tarjoamaan samassa korttelissa eri tavoin tuettua ja tehostettua palveluasumista.

UUSI ASUNTOPOLIITTINEN OHJELMA

ASUNTORAKENTAMINEN
LUKUINA VUONNA 2021
Keravalle valmistui

340

uutta asuntoa

281

59

kerrostaloasuntoa

pientaloasuntoa

Valmistuneiden
asuntojen keskikoko:

47 m2

Vuonna 2021 Keravan asukasluku kasvoi
0,2 prosentilla eli 85 asukkaalla,
ja oli vuodenvaihteessa 37 206.

Asuntopoliittisessa ohjelmassa sovitaan, miten asumisen
kysyntään vastataan Keravalla alueittain ja ajallisesti jaksotettuna. Uusi asuntopoliittinen ohjelma on parhaillaan
laadittavana. Laatimisen yhteydessä on käynyt selväksi,
että erityisesti rivitaloasuntotuotannon lisäämiseksi on
pikaisesti käynnistettävä asemakaavahankkeita.
Samoin on tunnistettu tarve vuokrapientaloille, miniomakotitaloille ja suuremmille, kohtuuhintaisille kerrostaloasunnoille ja näihin tähtääviä asemakaavoja onkin jo
valmisteilla. Koronapandemian myötä asuntojen muuntojoustavuus on tullut tärkeäksi ja tähän pyritäänkin löytämään keinoja yhdessä rakennuttajien kanssa.
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KERAVAN OPASTEPROJEKTI
Keravan kaupungin opasteita kehitetään ja Keravan kaupunkikehityspalvelut koordinoi tätä työtä. Esimerkiksi
Keravan kaupungin palveluverkkotyössä sovittiin, että
opasteita ja reittiopastusta on parannettava. Viestiä
puutteellisista opasteista on tullut asukkailta, luottamusmiehiltä ja vierailijoilta jo useamman vuoden ajan. Nyt
käynnistetty opasteprojekti tunnistaa erilaiset opasteet
sekä esittää opasteille hierarkian, ulkonäön ja mitoituksen erityyppisille opasteille. Uusissa opasteissa on tarkoitus soveltaa myös uudistuvan strategian pohjalta luotua Keravan kaupungin uutta ilmettä.
Katunimikylttien ja virallisten katuopasteiden uusiminen
valmistellaan kaupungin sisäisenä työnä, mutta muut
reittiopasteet sekä erilaiset opastaulut määritellään kaupungin puitesopimuskonsultin valmistelemassa työssä.
Työ käynnistettiin loppuvuodesta 2021 asukaskyselyllä.
Keravan opastekyselyssä pyydettiin vastauksia kaupungin opasteiden nykytilasta sekä kehitystoiveista. Vastauksia saapui 79 kappaletta. Vastauksissa korostui toive
opasteiden helppolukuisuudesta ja selkeydestä.

Keravalle määritellään kuusi erilaista opastetta: keskustan opastepylonit, isot karttaopasteet (esim. liikunta-alueet), pienemmät kohdeopasteet (esim. leikkipuistot), pienet kohdeopasteet (esim. muistomerkit),
reittiopasviitat sekä julkisen taiteen kyltit. Näihin määritellään mitoituksen ja ulkonäön lisäksi kaupungin uudesta ilmeestä mm. väritys. Liikuntapaikoilla opasteen väri
voi olla erilainen kuin vaikkapa keskustassa.
Keravalla on tällä hetkellä monenlaisia opasteita ja eri ole
tarkoituksenmukaista uusia kaikkia opasteita kerralla.
Uudenlaisia opasteita otetaan käyttöön vähitellen aina
opasteiden uusimisen yhteydessä. Uudet opastettavat
kohteet tuovat Keravan kaupungin uuden ilmeen näkyville vuoden 2022 aikana. Opasteprojektissa valitaan ensin
pilottikohde, joka voi olla esimerkiksi reittiopastus Keravan asemalta Sinkkaan, aseman opaspyloni tai keskustan
opaskartta muutamaan kohtaan keskustaa.

”Kerava on niin pieni, että yhtenäinen ilme
kylteissä olisi paras”.
”Rento, mutta selkeä! Toki kaupungin logon
pitää näkyä opasteissa”.
”Pelkistetty tyyli ja helppolukuisuus.
Riittävän isot kirjaimet”.

Luontoalue
Harmaa puurunko

Kahvila

Keravan kartano

Kalevan urheilupui sto
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Kuntoportaat

Perusopaste / keskusta

Puistot ja leikkipaikat
Tummanharmaa teräsrunko

Kuva 7. Keravan uudet opasteet.

Liikuntapaikka

Kesäteatteri

Kulttuurialue / RKY
Tummanharmaa teräsrunko
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KERAVAN KESKUSTAN ALUEKEHITYSKUVASSA
LUOTU PITKÄN AIKAVÄLIN TAVOITEKUVA
Keravan keskustan aluekehityskuva esittää vision kaupungin keskustasta vuonna 2035. Kyseessä on suunnitelma, joka täsmentää kaupungin yleiskaavaa huomioiden keskustan toiminnallisuuden ja alueen kehittämisen
tulevaisuudessa. Kokonaisnäkemys ja pitkän aikavälin
tavoitekuva on muodostettu tarkastelemalla Keravan
keskustan täydennysrakentamista, elävyyttä, kaupallisia
palveluita, liikennettä sekä viherarvoja.
Vuonna 2035 Keravan keskustaa leimaavat aluekehityskuvan keskustavision mukaisesti monipuoliset asumisen
ratkaisut, laadukas rakentaminen, vilkas kaupunkielämä,
jalankulkuystävällisyys sekä monipuoliset viherpalvelut.
Turvallisuutta on kehitetty sosiaalista kontrollia vahvistamalla, kuten uusia kohtaamispaikkoja luomalla.
Oikeusvaikutukseton keskustan aluekehityskuva on laadittu toteuttamaan Keravan kaupunkistrategiaa ja ennen
kaikkea ohjeistamaan asemakaavoitusta: tarkoituksena
on ohjata ja nopeuttaa asemakaavahankkeita sekä varmistaa yhtenäisen kaupunkikuvan säilyminen.
Keravan keskustaa on tiivistetty viimeisten vuosikymmenten aikana. Historiallisten arvojen ja kerrosten säilyttämiseksi keskustan purkava täydennysrakentaminen on
painottunut 1970- ja 1980-luvuilla rakennettuihin kiinteistöihin. Keskustan aluekehityskuvan tavoitteiden mukaisesti rakennushistorialliset arvot säilytetään ja yhteensovitetaan uuden täydennysrakentamisen kanssa.
Keskustan aluekehityskuvassa esitetään täydennysrakentamispaikkoja ja korkean asumisen paikkoja sekä
pyritään takaamaan liikenteen sujuvuus. MAL-sopimuksessa kaupunki on sitoutunut tuottamaan 514 asuntoa
vuosittain, ja osa tästä asuntorakentamisesta kohdistuu keskustaan. Asemanseutu tiivistyy ja vahvistuu liikenteen solmukohtana liityntäpysäköinnin toteuduttua.
Suunniteltava Asemakeskus lisää keskustan kaupallista
vetovoimaa. Asemanseudun arkkitehtuurikilpailun toteuduttua keskustan aluekehityskuvaa päivitetään.

Keravan keskustan elävyyttä parannetaan aukioita kehittämällä, yhteisöllisiä kohtaamispaikkoja luomalla,
taideteosten sijoittamisella yleisille alueille sekä tapahtumatoimintaan ja sitä tukevaan infraan panostamalla.
Kivijalkaliikkeiden lisäämiseksi keskustan aluekehityskuvassa osoitetaan kaupallinen kehityssuunta Paasikivenkadulta Keravan asemalle.
Keskustasta tehdään vehreämpi ja turvallisempi puistoalueita laajentamalla ja kehittämällä. Aurinkomäen ja
Keskuspuiston vihersuunnittelun uudistaminen tukee
puistojen turvallisuutta, ekologisuutta ja toiminnallisuutta. Kaupunkikatujen kehittämisessä suositaan laadukkaita viherelementtejä sekä erikoisvalaistusta. Kävelykatumerkintä osoittaa, että katua tulee jatkosuunnittelussa
vihertää viherrakenteiden, istutusten sekä luonnonmukaisten hulevesiratkaisujen avulla. Viherseiniä sekä viherkattoja pyritään lisäämään uudiskohteisiin.
Hyvässä keskustassa arki ja liikkuminen on sujuvaa. Keravan keskustassa tulee olla tulevaisuudessakin sujuvat
yhteydet niin autolla, pyörällä, julkisilla kulkuneuvoilla
kuin kävellenkin. Keskustan aluekehityskuvassa osoitetulla keskustan kehällä pyöräily, kävely ja autoliikenne
erotellaan selkeästi toisistaan. Lisäksi on esitetty keskustan sisäiset pyöräilyreitit sekä pyöräilyn runkoverkko.
Pyöräväylien laatutason nosto tulee olemaan keskeistä.
Keskustan aluekehityskuvatyö käynnistettiin Keravan
kaupungin omana työnä vuonna 2018, ja sen suunnitteluratkaisut perustuvat erilaisiin taustaselvityksiin, joita
ovat esimerkiksi ekosysteemipalveluselvitys, keskustan
kaupallisen kehityspotentiaalin selvitys, keskustan brändiopas sekä Keskuspuiston ympäristön ja Aurinkomäen
visiotyö.
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Lisätietoa aluekehityskuvista
www.kerava.fi/aluekehityskuvat

Lisätietoa Keravan yleiskaavasta 2035
www.kerava.fi/yleiskaava

1.

2.

3.
4.

5.

6.

7.
9.
13.

14.

17.
15.
16.

Kuva 8. Keravan keskustan aluekehitskuva. Keravan kaupunki.
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MAAKUNTAKAAVAT
Maakuntakaavat ovat yleispiirteisiä kaavoja, jotka ohjaavat kaavoitusta valtakunnallisten ja seudullisten tavoitteiden mukaisesti sekä toimivat ohjeina kuntien vastuulla
olevien yksityiskohtaisten yleis- ja asemakaavahankkeiden laadinnassa.
Vuosina 2016-2020 Uudellemaalle on valmisteltu uudenlaista maakuntakaavakokonaisuutta nimeltä Uusimaa-kaava 2050, joka voimaan tullessaan korvaa nyt
Uudellamaalla voimassa olevat maakuntakaavat, lukuun
ottamatta 4. vaihemaakuntakaavan tuulivoiman ratkaisua ja Östersundomin alueen maakuntakaavaa. Uusimaa-kaava on aiempia maakuntakaavoja strategisempi
ja joustavampi, mutta samalla myös fokusoidumpi.

UUSIMAA-KAAVA 2050
Uudellemaalle on valmisteltu uusi maakuntakaava. Uusimaa-kaava 2050 -kokonaisuus tuli pääosin voimaan
24.9.2021. Suurin osa kaavasta jätetyistä valituksista
hylättiin Helsingin hallinto-oikeudessa. Mutta kaavan
muutoksenhakuprosessi on vielä kesken. Lainvoiman
Uusimaa-kaavan kokonaisuus voi saada vasta, kun mahdolliset jatkovalitukset on ratkaistu korkeimmassa hallinto-oikeudessa.
Kun vallitsevaa kaavatilannetta tulkitaan, on kaikki voimassa olevat maakuntakaavat ja maakuntakaavamerkinnät huomioitava samanaikaisesti. Voimassa olevat
maakuntakaavat merkintöineen löytyvät liiton sivuilta.
Uudenmaan liitto on tulkinnut myös voimassa olevan
osuuden Uusimaa-kaava 2050 kokonaisuudesta ja tulkinta löytyy kartta-, määräys- ja selostusmuodossa liiton
sivuilta: kartta.uudenmaanliitto.fi

MAANKÄYTTÖ- JA RAKENNUSLAKI
MUUTTUMASSA KAAVOITUS- JA
RAKENTAMISLAIKSI
Maankäyttö- ja rakennuslaki ohjaa mm. kaavoitusta, rakennusjärjestystä, rakentamista ja rakennuslupia. Tavoitteena on luoda terveellinen, turvallinen ja viihtyisä
elinympäristö, joka on sosiaalisesti toimiva, ja jossa eri
väestöryhmien tarpeet on otettu huomioon. Alueiden
käyttö ja rakentaminen on tarkoitus järjestää niin, että
se edistää ekologisesti, taloudellisesti, sosiaalisesti ja
kulttuurisesta kestävää kehitystä ja laki ohjaa tätä. Lisäksi lain tavoite on turvata suunnittelun laatu ja vuorovaikutteisuus, asiantuntemuksen monipuolisuus ja avoin
tiedottaminen.
Maankäyttö- ja rakennuslain (MRL) kokonaisuudistus on
ollut käynnissä vuodesta 2018 lähtien. Tavoitteena on, että
lakiesitys kaavoitus- ja rakentamislaista (KRL) annettaisiin eduskunnalle vuoden 2022 aikana. Nykyisessä laissa
ei ole huomioitu tarpeeksi suuria muutoksia esimerkiksi
ilmasto- ja energiakysymyksiin, aluerakenteen erilaistumiseen, kaupungistumiseen, liikkumisen murrokseen, digitalisaatioon ja hallintorakenteiden muutokseen liittyen.
Näihin liittyvien muutosten lisäksi lakimuutoksessa ehdotetaan uudistettavaksi myös suunnittelujärjestelmän
kokonaisuutta esimerkiksi kaupunkiseutusuunnitelman
avulla.
Maankäyttö- ja rakennuslain lisäksi alueidenkäyttöön ja
rakentamiseen vaikuttavat monet muut lait. Eri säädösten rooli tässä kokonaisuudessa kaipaa kirkastamista.
EU:n lainsäädäntö vaikuttaa merkittävästi rakentamisen ohjaukseen esimerkiksi energiatehokkuuden osalta.
Lainsäädännön kehittämiselle luovat puitteita myös kansainväliset sopimukset, joihin liittyy merkittäviä alueidenkäytöllisiä ulottuvuuksia. Näistä tuorein on Pariisin
ilmastosopimus.
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Kuva 9. Ilmakuva Keravan keskustasta ja lähialueista 2018. Keravan kaupunki.
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KAAVOITUKSEEN LIITTYVISSÄ
KYSYMYKSISSÄ OTA YHTEYTTÄ
Keravan kaupunki /
Kaupunkikehityspalvelut
PL 123
02201 KERAVA
kaupunkisuunnittelu@kerava.fi
Käyntiosoite:
Sampolan palvelukeskus
Kultasepänkatu 7
04201 Kerava
Pia Sjöroos
kaupunkisuunnittelujohtaja
puh. 040 318 2323
pia.sjoroos@kerava.fi
@PSjoroos
Mirka Härkönen
vs. kaupungingeodeetti
puh. 040 318 2356
mirka.harkonen@kerava.fi
Olli Hokkanen
vs. yleissuunnittelupäällikkö
puh. 040 318 4348
olli.hokkanen@kerava.fi

Tuomas Turpeinen
johtava kaavasuunnittelija, YKS 573
puh. 040 318 2480
tuomas.turpeinen@kerava.fi

Heli Lehto
maankäyttösihteeri
puh. 040 318 2389
heli.lehto@kerava.fi

Jenni Aalto
kaavasuunnittelija
puh. 040 318 2846
jenni.aalto@kerava.fi

ASUNTOMESSUT

Sanna Lahti
kaava-arkkitehti
puh. 040 318 2585
sanna.lahti@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

Sofia Amberla
asuntomessujen projektipäällikkö
puh. 040 318 2940
sofia.amberla@kerava.fi
Ida Kivialho
projektikoordinaattori
puh. +358 40 318 2943
ida.kivialho@kerava.fi
Eeva-Maria Lidman
viestinnän asiantuntija
puh +358 40 318 2963
eeva-maria.lidman@kerava.fi

Kaavoituksesta vastaa kaupunginhallituksen alainen kaupunkikehitysjaosto, jonka tehtävänä on maankäytön
suunnittelu, maankäyttöön liittyvät kehittämishankkeet sekä maa- ja asuntopolitiikka.

KAUPUNKIKEHITYSJAOSTO VUONNA 2022
Kauranen Erkki
Puheenjohtaja
Kok.
Liimatainen Markku
I Varapuheenjohtaja
SDP
Evilä Säde
Vihr.
Jaoston sähköpostit muotoa: etunimi.sukunimi@kerava.fi

Heiskanen Miikka
PS

Laitinen Merja
Kok.

Kallas Tuukka
Vas.

Louko Elina
PS

Komokallio Tuula
SDP

Ruusu Samuli
Kok.

