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Politiikassa on kyse arvoista ja kyvystä hoitaa yhteisiä asi-
oita. Vaikeina aikoina on erityistä merkitystä sillä, ketkä yh-
teisistä asioista päättävät. Meille tärkeintä on huolehtia 
toimivasta arjesta: niin että lapset saavat hyvät eväät elä-
mään, ikäihmiset tarvitsemaansa huolenpitoa ja meistä jo-
kainen työtä ja turvallisen arjen.

Haluamme rakentaa Suomea, jossa jokaisesta lapses-
ta voi tulla mitä vain. Laadukas varhaiskasvatus, tasa-ar-
voinen peruskoulutus ja osaamista tukeva toinen aste ovat 
tae sille, että lapsemme ja nuoremme pärjäävät myös tule-
vaisuudessa. Toisen asteen muuttuminen aidosti maksut-
tomaksi helpottaa monen perheen arkea. Haluamme tukea 
perheitä ja varmistaa, että elämän isompien tai pienempi-
en murheiden kohdatessa kukaan ei jää yksin.

Jokaisella on oikeus hoivaan ja huolenpitoon. Ikäihmis-
ten ympärivuorokautisen hoivan hoitajamitoitus on nyt 
vihdoin säädetty lakiin. Jatkamme määrätietoisesti töi-
tä jokaisessa kunnassa ja kaupungissa sen eteen, että 
vanhustenhoiva laitetaan kuntoon. Jokaisen tulee saa-
da tarvitsemaansa apua oikea-aikaisesti, olipa kyse sitten 
lääkäriin pääsemisestä tai kotihoidon antamasta avusta 
arkeen. Meille on tärkeää, että jokainen ihminen voi ikään-
tyä ihmisarvoisella tavalla.

Kunnissa päätetään toimivan arjen asioista. Koronaepi-
demia on entisestään korostanut kuntien roolia. Niissä pi-
detään huolta ihmisten terveydestä, turvallisuudesta ja hy-
vinvoinnista sekä alueen elinvoimasta. Turvallisen arjen 
edellytyksenä on, että peruspalvelut toimivat. Korjataan se, 
mikä on rikki ja kehitetään sitä, mistä kannattaa pitää kiinni.

Rakennetaan yhdessä yhteiskuntaa, jossa jokaisesta ih-
misestä pidetään huolta. Tämä työ lähtee kunnista. Valitaan 
niihin arkemme arvoiset päättäjät, jotka ovat valmiina teke-
mään työtä kuntalaisten parhaaksi. Nyt on aika äänestää!

Sanna Marin
SDP:n puheenjohtaja, pääministeri
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Kerava on maailman paras paikka meille keravalaisille. Su-
pervoimamme on sitä, että otamme kaikki mukaan, ra-
kennamme uusia päiväkoteja, kouluja, kirjastoja, moni-
toimitaloja ja vanhusten palvelutaloja. Tuomme palvelut 
jokaisen ihmisen lähelle, hoivaamme vanhaa ja suojelem-
me lähiluontoamme. Liikkujalle ja kulttuurinnälkäiselle Ke-
ravalla rakennetaan alueen parasta tarjontaa. Vastuullinen 
kaupunki ottaa vahvan etunojan ilmastotoimissa. Vahva 
kaupunki juhlistaa jokaisen yhdenvertaisuutta ja ihmisoi-
keutta. Vahva talous ja tiukan euron linja on meidän kaikki-
en etu, mutta ihmisen etu tulee tulla aina ennen euroja.

Vuodet 2020 ja 2021 ovat olleet Keravalle ja koko maa-
ilmalle todella suurten haasteiden aikaa. Maapallon ylit-
se puhaltanut koronaviruspandemia on koetellut jokaisen 
arkiturvallisuutta ja pannut jokaisen elämän uusiksi. Kun 
ei ole voinut tavata juuri ketään, kun on pitänyt pitää etäi-
syyttä, huolehtia omasta ja toisten terveydestä. Samaan ai-
kaan yhteiskunta on pantu kiinni ennennäkemättömällä ta-
valla, jotta viruksen leviäminen voitaisiin saada aisoihin. Se 
on aiheuttanut valtavia ongelmia yrityksillemme, kunnalli-
sille palveluillemme, koko yhteiskunnan toiminnalle. Näis-
sä tilanteissa, jos missä, testataan pohjia myöten myös se, 
miten yhteinen kuntamme toimii tällaisissa kriisitilanteis-
sa. Saammeko pidettyä Keravan pyörimässä, kun kaikki on 
kiinni, moni kysyi keväällä 2020.

Kulunut reilu vuosi on näyttänyt, mitä on keravalainen 
tapa tehdä. Se on ottaa kiinni ja viedä asioita eteenpäin yh-
dessä, johtaa edestä ja paiskia töitä yhteiseksi hyväksi. Ke-
ravalle pystytettiin heti pandemian aluksi terveydenhuollon 
ammattilaisten johdolla toimiva valmiusjohto, jota kaupun-
gin johto ja poliittinen päätöksenteko ovat täysillä tuke-
neet. Yhteistyöllä ja yhteiseen hiileen puhaltamalla olemme 
saaneet pidettyä Keravan mahdollisimman terveysturval-
lisena. Keravalle luotiin Anttilan kiinteistöön toimiva roko-
tuskeskus, jota on paljon kiitelty. Vaikeimmissa asemissa 
oleville on turvan lisäksi jaettu myös jokapäiväistä leipää ja 
tarpeellisia maskeja. Kukaan ei ole saanut jäädä yksin. Kun 
ajat ovat olleet vaikeat, on Keravalta löytynyt uskomaton-

ÄÄNI IHMISTÄ  
ARVOSTAVALLE  
KERAVALLE

ta osaamista ja yhteishenkeä. Olemme turvanneet yhteistä 
asiaamme. Turvallinen Kerava on ollut yhteinen asiamme. 
Nyt ja aina. Ja näin sen tulee olla jatkossakin.

SDP on ollut aina Keravalla rakentava ja yhteistyötä ra-
kentava voima. Emme huuda turuilla, toreilla tai somessa, 
muiden syyttely ja leimaaminen eivät yhteistä hyvää edistä. 
Me teemme. Tyytyväinen kuntalainen tuntee sen arjessaan, 
kun olemme onnistuneet. SDP on ollut kuluvan valtuusto-
kauden ajan kaupungin suurin poliittinen voima. Olemme 
luoneet kaupunkiin ilmapiiriä, ihmisten kuulemisen ja pää-
töksenteon kulttuuria, joka luottaa yhteisen tekemisen voi-
maan, ja olemme edistäneet sitä. Mitään hyvää ei tehdä yk-
sin, vaan viisas johtaminen ottaa kaikki mukaan.

Kun katsot ympärillesi, mitä viimeisten neljän vuoden 
aikana on tapahtunut, ei tämä ihan huonosti ole mennyt. 
Kaupunkiin on noussut satoja uusia asuntoja ja uusia yri-
tyksiä, taide on saanut kotitalojaan, heikoimpia on nostet-
tu, vanhustenhoitoon panostettu, palveluita on tuotu ih-
misiä lähemmäksi, viheralueita kehitetty, futis- ja 
monitoimihallit ovat tulossa. Ja samaan ai-
kaan olemme jatkaneet talou dellisesti erit-
täin vakaalla pohjalla ja pitäneet verot, tak-
sat ja maksut erittäin kilpailukykyisinä. 
Kerava on onnistunut siinä, mistä monet 
muut kunnat vain haaveilevat.

Tehtävää on vielä, mutta jatkamme 
työtä yhteisen hyvän puolesta. Kos-
ka se on tärkeää. Ääni kuntavaaleis-
sa SDP:lle on ääni ihmisen kokoiselle, 
tasavertaiselle, oikeudenmukaiselle, 
luontoa arvostavalle, menestyvälle 
ja vahvalle itsenäiselle Keravalle.

Samuli Isola
kaupunginhallituksen puheenjohtaja 
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LIIKUNNAN JA  
KULTTUURIN KERAVA 

Kerava elää liikunnasta ja kulttuurista. 
Olemme tukeneet ja auttaneet seuro-
ja, tukeneet tapahtumia, tarjonneet 
lapsillemme ilmaista kerhotoimintaa 
sekä myöntäneet harrastustoimintaan 
tukia ja stipendejä. Pidetään liikettä 
yllä: jäähalleihin on jo uusittu kylmä-
koneita, ja olemme tekemässä Sipoon 
kanssa kauan odotettuja monitoimi- 
ja futishalleja. Tuleva skeittipuisto tuo 
uutta virtaa erityisesti nuoremmille 
liikkujille.

Pandemia-aika on näyttänyt, miten 
tärkeitä ulkoliikuntapaikat ja virkistys-
alueet ovat. Kehitetään siis edelleen 
urheilu- ja liikuntakeskuksia, mutta 
tuodaan myös lenkkipolkuja, latuja ja 
ulkokuntosaleja kaupunginosiin. Kai-
kenikäisille. Lähellä on hyvä liikkua.

Taide- ja museokeskus Sinkka tun-
netaan meillä ja muualla. Upeat tai-
denäyttelyt ja paikallishistoria kiin-
nostavat yhä uusia ihmisiä. Olemme 
antaneet tukea ja tiloja purkutaiteen 
käyttöön, ja tulokset näkyvät. Taiteen 
kotitalo oli kesän 2020 suurin kulttuu-
rihitti Suomessa. Hyvä Kerava innostaa 
ja auttaa toimimaan, kaikkia meitä.

KERAVALLA ON  
HYVÄ KASVAA 

Olemme tehneet paljon työtä sen puo-
lesta, että Keravalla pidetään päiväko-
tien ryhmäkoot ja koulujen luokkakoot 
pieninä. Kerava on myös investoinut 
kouluihin: Kurkelaan ja Päivölänlaak-
soon valmistuivat uudet koulut. Ensi 

netaan palveluita kotiin asti. Vierto-
laan on syntymässä kovasti odotettu-
ja ikäihmisten asuntoja ja palveluita, ja 
Savion Marttilaan on nousemassa te-
hostetun palveluasumisen talo; sen 
puolesta teimme isosti töitä. 

Turvallisuus syntyy teoista ja siitä, 
että asioihin puututaan. Jokaisella on 
oikeus tuntea turvaa kotikaupungis-
saan. Olemme yhdessä poliisin ja mui-
den viranomaisten kanssa käyneet 
tiukasti kiinni häiriöihin ja rikollisiin 
toimiin. Mutta kestävää turvaa ei Ke-
ravalle rakenneta asettamalla ihmiset 
toisiaan vastaan; täytyy mennä juuri-
syihin. Turvattomuutta ja osattomuut-
ta vastaan taistellaan olemalla siellä, 
missä turvattomuutta syntyy. Ennal-
taehkäisevä työ ja varhainen puuttu-
minen ovat avainasemassa. 

RAKENNA  
KANSSAMME

Viime vuosina Keravalla on rakennet-
tu vajaat 2 000 asuntoa. Keravalla on 
imua. Täältä ovatkin saaneet kotin-
sa eri-ikäiset, yksin elävät ja per-
heet. Myös oman unelmansa raken-
tajille Kerava tarjoaa tilaa. Pientaloja 
on rakennettu erityisesti Kytömaalle 
ja Kaskelaan, ja uusia pientalotontte-
ja kaavoitetaan jatkuvasti lisää luon-
non ja palveluiden lähelle. Tarvitaan 
suurempia asuntoja, omistusta, asu-
misoikeutta, vuokraa, omakotitalo-
ja, rivareita, kohtuuhintaisia asuntoja, 
kaikenlaisia asuntoja.

Kerava on yritysmyönteinen kau-
punki. Palvelemme paikallisia yrityksiä 

syksyllä aloittaa toimintansa upea 
Keravanjoen yhtenäiskoulu, joka on 
myös kaikille tarkoitettu monitoimita-
lo. Perinteikkään Keskuskoulun korja-
us yläkouluksi on erittäin tarpeellinen 
kouluinvestointi.  Saviolle aletaan ra-
kentaa pitkään odotettua uutta päivä-
kotia ja ajamme vahvasti uusia päivä-
koteja uusille omakotialueille, kuten 
Kytömaalle ja Kaskelaan. 

Oppilaanohjaukseen, lukion ja am-
matillisen koulutuksen sekä koulujen 
ja yritysten yhteistyöhön täytyy kiin-
nittää entistä enemmän huomiota ja 
resursseja.

TERVEELLINEN,  
TURVALLINEN KAUPUNKI 

Kaupungin sivistystason mittaa se, 
kuinka kaupunki huolehtii heikoim-
mistaan. Me olemme tehneet pal-
jon töitä, että kukaan ei jäisi syrjään. 
Asunnottomuus on Keravalla puolitet-
tu, mutta työtä on vielä. Mielenterve-
ys- ja päihdepalveluihin täytyy löytyä 
lisävaroja, lastensuojelua kehittää ja 
varhaisen tuen malli viedä läpi kaikki-
en kaupungin palveluiden. 

Terveyskeskustamme on kehitet-
ty kovasti, ja Keravalle lääkärit suo-
rastaan jonottavat. Sote-ammatti-
laisemme ovat meille kullanarvoisia; 
annetaan heille arvoisensa palkka ja 
työsuhteen edut. 

Ikäihmiset ovat kunniakansalaisiam-
me. Olemme tehneet isosti töitä van-
husten hyvinvoinnin puolesta, ja sil-
lä tiellä jatkamme varmasti. Tuetaan 
ikäihmisten vapaaehtoistoimintaa, an-
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ja teemme töitä yritysten saamisek-
si Keravalle. Olemme avanneet yritys-
alueita Koivulaan ja Koivunoksaan, ja 
uusia yritysalueita syntyy.  Keraval-
le onkin tullut ja syntynyt paljon uusia 
yrityksiä. Elämme yrittäjistä.

Kehitämme asemanseutua histori-
allisen miljöön ja ihmisen mittakaavan 
ehdoilla. Aloitteestamme alueella on 
käynnissä arkkitehtuurikilpailu, jossa 
katsotaan kokonaisuuksia, liityntäpy-
säköintiä, liikennettä, palveluita, asu-
mista, luontoarvoja ja radan molempia 
puolia. Keskustan yleissuunnitelmas-
sa asemanseutua kytketään muuhun 
keskustaan. Kävelykatu on Keravan 
sydän, ja näin tulee olla jatkossakin.  
S-market, Anttilan kiinteistö, kau-
pungintalon paikka, Puuvalonaukio, 
Aurin komäki - kaikkea suunnitellaan 
kaupunkilaisten ehdoilla. Tulossa ole-
va suuri rakennuskohde on asunto-
messualue, joka antaa ainutlaatuisen 
mahdollisuuden tehdä kilometrin pää-
hän pääradasta kestävän kehityksen 
citymaalainen kaupunginosa. Kaupun-
kia rakennetaan meille kaikille, mei-
dän kaikkien äänen tulee kuulua kau-
pungin kehittämisessä.

TYÖLLISYYS  
NOUSUUN 

Työllisyyden parantamisessa meillä Ke-
ravalla on paljon tehtävää. Keravalla on 
liian suuret työttömyysluvut, ja mak-
samme valtiolle sakkomaksuja pitkäai-
kaistyöttömistä. Näin ei saa olla. Erityi-
sesti pitkäaikais- ja nuorisotyöttömät 
on saatava töihin. Otetaan kaikki konstit 

käyttöön: työllisyyden kuntalisää yrityk-
sillemme, hyödynnetään oppisopimus-
teitä, työllistetään yrityksiin ja kaupun-
gille, autetaan kaikin tavoin työtöntä 
oikealle tielle.  Kerava on Vantaan kans-
sa työllisyyden kuntakokeilussa, ja val-
tio on siirtämässä työllisyyden hoitoa 
kuntiin. Tarvitsemme suuren työllisyys-
loikan ja keravalaisille työtä. Annamme 
kaiken tukemme työllisyyden hoidolle, 
mutta vaadimme myös tuloksia. Työl-
lä on ihmiselle korvaamaton arvo ja kau-
pungin taloudelle suuri merkitys.

LÄHILUONTO  
ALKAA KOTIOVELTA 

Lähiluonnon merkitys on korostunut, 
syystäkin: ihminen voi hyvin, kun lä-
hellä on luontoa. Puistot, viheralu-
eet voidaan hyvin rytmittää Keravalla 
asuin- ja yritysalueiden lomaan, mutta 
kaupunkikehityksen tulee sopia luon-
toon, ei toisinpäin.  

Keravalla on menossa viherkaavan 
valmistelu, jossa linjataan luonnon ja 
rakentamisen välistä suhdetta. Viher-
kaavatyöhön on saanut osallistua jo-
kainen keravalainen, ja sen tulokset 
viitoittavat tietä luonto-Keravaan. 

Ilmastoasiat on otettava Keraval-
la mukaan kaikkeen päätöksentekoon. 
Nyt tehtävät päätökset vaikuttavat 
Keravan ja koko planeetan tulevaisuu-
teen. Keravan on syytä toimia ilmasto-
toimien kärkijoukoissa.

Keravalla on paljon puistoja ja met-
siä, mutta moni niistä on jäänyt oman 
onnensa nojaan. Keravalle tarvitaan 
puistoja ihmisten lähelle. Puistojen 

tulee 
olla yh-
teisiä virkis-
täytymisen ja rau-
hoittumisen olohuoneita, niitä tulee 
kehittää luonnon ehdoilla. 

Metsät, vesistöt, pienet luonto-
kohteet ovat keravalaisille tärkeitä. 
Ne ovat tärkeitä  myös monipuolisen 
eläinlajiston kannalta. 

Keravalla on useita arvokkaita 
luontokohteita. 

Pihkaniityn alue tulee säilyttää ul-
koilu- ja virkistyskäytössä ja tehdä sii-
tä yhdessä Tuusulan kanssa yhtenäi-
nen luonto- ja virkistysalue. Pidetään 
myös Ollilanlammen ympäristö luon-
nontilaisena. 

Suojeltavaa riittää. Haukkavuoren 
luonnonsuojelualue ja  sen lähellä ole-
va Jänisvuoren alue ovat tärkeitä luon-
tokeitaita. Koukkusuon ulkoilumaas-
tot tarjoavat elämyksiä kaikenikäisille. 
Matkoissuon alue Saviolla on tehtävä 
Keravan toiseksi luonnonsuojelualu-
eeksi. Keravanjoen ja Nissinojan vesis-
töt ovat Keravalle elintärkeitä, ja niiden 
luonnonmukaiseen kunnostamiseen 
täytyy nyt tarmolla ryhtyä.
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Keskusta-alue 
Kilta–Sompio 

Jaakkola 
Lapila

TERO  
ARNBERG

FERESHTEH  
AKBARI

ULLA 
LAHTINEN

 BRUNO  
GUILLARD

JYRKI 
HALVARI

MAURI 
HEIKKINEN

SAMULI 
ISOLA

PERTTI 
JELEKÄINEN

JUHANI 
AHO

MARITA 
KARJALAINEN

HELI 
KARHU

TUULA 
KOMOKALLIO

MAIJA 
LÄNSIMÄKI

JUKKA 
NYLANDERTUULA 

LIND

AIRI 
REEN

RITVA 
SEPPÄNEN

PEKKA 
        TAMMISTO

PÄIVI 
WILEN

NINA 
KORVENTAIVAL
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Kaupungin  
keskusta-alueet  
kukoistamaan
Keskustassa luodaan Keravan tulevaisuuden kan-
nalta tärkeimmät suuntaviivat. Keravan ykkös-
paikka on kävelykatu, joka on nostettava arvoi-
seensa asemaan. Keskustaan kuuluvat ihmiset, 
palvelut, syke ja ykkösluokan puistot.

Historiallisen hienoa asemanseutua on kehitet-
tävä historian, ihmisten ja keravalaisten ehdoilla 
ihmisen kokoiseksi liikenteen ja elämän solmu-
kohdaksi ja Keravan hienoksi käyntikortiksi.

Keskustan ympärille tarvitaan koulutilaa. Lapilaan 
syksyksi 2021 valmistuva Keravanjoen yhtenäis-
koulu tuo Keravalle 2020-luvun koulumaailman. 
Suojeltu Keskuskoulu tulee kunnostaa perinteitä 
kunnioittaen uudeksi, terveelliseksi ja turvalli-
seksi yläkouluksi, johon saadaan sisään moder-
nit oppimisen tilat. Ihmisten kaupunki arvostaa 
juuriaan. 

 

Nostetaan puistot arvoonsa. Nissinoja–Myrtinoja 
ja Sompionplotti muodostavat hienot puitteet 
Sompionpuiston uudelle tulemiselle. Uuteen 
aluepuistoon mahtuu niin rauhaa, tilaa, luontoa 
vesiaiheita kuin uusia liikuntatoimintojakin. 

Radanvarren Jaakkola tarvitsee kunnollisen 
kasvojenkohotuksen ja rauhaa. Uuden rakenta-
misen myötä alueelle saadaan omistusasumista 
ja uusi keskuspuisto. Samalla vahvistetaan alu-
een turvallisuutta ja rauhaa yhdessä asukkaiden, 
viranomaisten ja kiinteistönomistajien kanssa.  

Vanhassa Jaakkolassa toimii ihana Keravan van-
hin koulu eli Ali-Keravan koulu. Keravan kyläkou-
luhelmi toimikoon koulukäytössä seuraavatkin 
vuosikymmenet.

Killan koulu tarvitsee piakkoin peruskorjauksen 
tai uudisrakennuksen. Alueen lapsille tarvitaan 
kaikin tavoin toimivat koulutilat. 
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ANNE  
KARHUSAARI

CEMAL 
DOGAN

KAISA 
NISKANEN

RAINER 
SILLANMÄKI

MARKKU  
LIIMATAINEN

JOUNI 
SUOMALAINEN

TARJA 
KAUNISMÄKI

TATU 
TUOMELA

ATTE  
KOLEHMAINEN

Eteläinen 
Savio–Kannisto 

Koivikko 
Ali-Kerava

TARJA 
PAAJANEN

MIKAEL 
KALLIOKOSKI

NIINA 
SAARINEN

8



Etelä-Keravalla  
rakennetaan  
uutta
Pitkään tyhjillään olleen Marttilan päiväkodin 
paikalle rakennetaan ikäihmisille Marttilan palve-
lutalo. Teimme sen puolesta suuresti töitä. Suun-
niteltu valmistumisajankohta on alkuvuosi 2022, 
ja palvelutalo tarjoaa asunnon yli 40 asukkaalle. 
Myös Marttilanpuisto tulevan palvelutalon vierellä 
saa ilmeen kohotuksen. 

Saviolle kauan odotettu uusi päiväkoti korvaa 
purettavan vanhan päiväkotirakennuksen vuoden 
2021 loppuun mennessä. Uuteen päiväkotiin on 
suunniteltu paikka 126 lapselle. Savion ja Kannis-
ton  kouluja huolletaan ja pidetään kunnossa.

Savion luontoalueita kehitetään. Sielunrajan-
kallion ja Savionojan ympäristöjä tulee kehittää 
luonnon ja virkistyksen ehdoilla.  Saviolla kehite-
tään myös puistoja. Kumitehtaan viereisiä Helge 
Polónin puistoa ja Nissinojaa täytyy lähteä puh-

distamaan ja tekemään niistä hieno puisto histo-
rialliseen ympäristöön. Jo tälle vuodelle on saatu 
Saviolle määräraha koirapuiston rakentamiseksi.  

Kannistossa tapahtuu paljon. Saamme alueelle 
kauan odotetun lähikaupan takaisin, kun Alepa 
valmistuu liikenneympyrän viereen. Kanniston-
kadun liikenneympyrä valmistuu 2021; samalla 
alueelle  saadaan uudet kevyenliikenteen väylät. 

Kercan alueelle on tullut paljon uusia yrityksiä, 
ja se on aukaissut työmahdollisuuksia monille 
nuorille. 

Eteläinen Kerava kasvaa ja uudistuu nyt. Laadu-
kas rakentaminen ja alueen perinteiden kunnioi-
tus ovat kulmakiviä, kun tänne rakennetaan uutta. 
Savion ympäristö on upeaa aluetta asua ja elää. 
Pidetään huoli alueen rauhasta ja turvasta.
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Keinukallion kävelyportaat ovat koko kansan urheilukeskuk-
sen sydän. Keinukalliota rakennetaan meille kaikille yhtei-
seksi kansanliikuntakeskukseksi, jossa voi harrastaa mo-
nenlaista liikuntaa ja luonnossa käyntiä. Keinukalliontien ja 
Kulloontien risteykseen tullaan rakentamaan yhdessä Sipoon 
kanssa kauan kaivatut monitoimihalli ja jalkapallohalli.  

Keravalla on hyviä reittejä ulkoiluun 
ja liikuntaan, kaikenikäisille. Tämä 
kuva on viime talvelta Pursutieltä, 
Matkoissuon viereltä, vielä hieman 
Tuusulan puolelta, mutta suunta on 
kohti edessä siintävää Koivikkoa ja 
Keravan rajaa. 
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Kuvien piirtäjä 
Tuomas Törhönen,  
Keravan Icehearts-kasvattaja.

Vanhassa Jaakkolassa sijaitsevat viljelypalstat ovat ilon 
aihe ja henkireikä monelle kotitarveviljelijälle. Palsta-
viljely tarjoaa monelle meille mahdollisuuden kasvattaa 
itse omat kukat ja kasvikset. On kannatettavaa puuhaa, 
ja Keravan kartanollekin viljelypalstoja syntyy. Oman 
maan sato ja lähiruoka ovat tärkeitä juttuja. 

Keravanjoen mutkan vieressä Kaskelassa sijaitseva Salmelan lehto 
on pohjoisen Keravan hiljainen luontoaarre. Täällä asuu rauha.  
Kaskelassa sijaitsevat myös toistaiseksi ainoa luonnonsuojelualu-
eemme Haukkavuori sekä varjelua kaipaava Jänisvuoren alue.  
Savion Koivikossa sijaitseva Matkoissuon alue on jo Tuusulan  
puoleisilta osiltaan luonnonsuojelualue, ja nyt on aika tehdä siitä  
sellainen myös Keravan puolella. Pieni suuri Kerava elää ja hengittää 
terveellisemmin luonnon tahtiin. 
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Oman kodin  
unelmia ja  
virkistysmetsiä  
Kalevan alueella on oman kylän alakoulu sekä 
kauppa, jonka laajennusta toivotaan, ja asia on 
vuosien jälkeen edistymässä. Urheilupuistossa 
ilahduttavat jäähallit, kenttä ja tekonurmi, joiden 
toiminta täytyy turvata. Nuorisotila Häkki on ollut 
pitkään poissa käytöstä; alueen maineikas nuo-
risotila tulisi palauttaa nuorten käyttöön, monin 
tavoin. Alueella sijaitsevat uimahalli ja terveyskes-
kus palvelevat kaikkia keravalaisia. Ne ovat koko 
kaupungin kannalta kullan arvoisia. Vanhusten 
hoivakoti Vomman ja vanhusten palvelukeskus 
Hopeahovin toimintaa täytyy turvata ja kehittää – 
vanhuksemme ovat kunniakansalaisiamme.

Virrenkulma on rauhallinen asuinalue junaradan 
ja Pihkaniityn virkistysalueen välissä. Junarata on 
puhuttanut turvallisuusnäkökulmasta. Lisäaitaa 
radan varteen on jo selvitetty ja sen tuloa odote-
taan. Alueella tarvitaan palveluita. Meillä on jo päi-
väkoti, ja kaupan laajennus Kalevassa on vihdoin 
edistymässä vuosien odottelun jälkeen.

Pihkaniitty ja sen pitäminen virkistyskäytössä 
on asukkaille tärkeä asia. Täältä ei pidä lohkoa 
enempää tontteja vaan antaa Pihkaniityn toimia 
pohjoisen Keravan upeana metsäisenä luonto- ja 
virkistysalueena. Uusia polkuja, nuotiopaikka, 
valaistusta, luonnon ehdoilla tehtäviä pieniä 
parannuksia tänne tarvitaan. Me tuemme yhteisen 
luonto- ja virkistysalueen perustamista Tuusulan 
kanssa Keravan Pihkaniityn ja Tuusulan puolen 
Tuomalan alueelle. 

Kytömaa on rauhallinen, luonnonläheinen pienta-
loalue. Kytömaa on viime vuosina ollut se paikka, 
johon Kerava on kaavoittanut pientalotontteja. 
Olemme tukeneet tätä. Tänne on jo rakennettu 
paljon uusia paikkoja ihmisten unelmille, ja niitä 
syntyy alueelle lisää. Kytömaan alueelle tarvitaan 
lähiaikoina vihdoin päiväkoti. Kannatamme myös 
Kytömaan junaseisakkeen palauttamista.

Kurkela on rauhallinen asuinympäristö, johon on 
viime vuosina noussut uusia kerrostaloja. Kurke-
lan koulussa on hyvät tilat koulukäyttöön ja mai-
niot urheilutilat (vaikka talkoovoimin rakennettu 
skeittiramppi kaipaakin kunnostusta), mutta 
alueen kasvavat oppilasmäärät ovat tehneet uu-
denkin Kurkelan koulun tilat liian pieniksi. Senkin 
vuoksi tarvitaan pikaisesti koulutiloille helpotusta 
Keskuskoulun remontin myötä. Kurkelan puistot 
ja metsät ovat ihmisille henkireikiä: Sirkunpuisto 
remontoitiin muutama vuosi sitten, ja puisto on 
ollut ahkerassa käytössä. Alueen metsät ovat 
tärkeitä virkistyksen, luonnon ja ulkoilun kannalta. 
Niitä ei saa enää alistaa rakentamiselle. 

Messualueelle syntyy uusi keravalainen citymaa-
lainen kaupunginosa. Asuntomessut vuonna 2024 
tuovat alueelle mahdollisuuden asua vastuulli-
sesti ja luonnonläheisesti historiallisessa karta-
noympäristössä, upean jokiluonnon vierellä. Uusi 
asuinalue tuo Keravalle täysin uudenlaisen tavan 
asua ja elää. Se houkuttelee myös uusia asukkaita 
Keravalle, vain kilometrin päähän pääradasta. 
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Idässä uusia  
asuntoja, taidetta  
ja luonnonsuojelua 
Ahjossa on monenlaista elämää. Täältä pääsee 
hetkessä Ollilanlaakson ja -lammen ympäristöön 
sekä läheiselle Keinukallion ulkoilualueelle, jos-
ta pääsee jopa Vantaan Kuusijärvelle saakka. 
Ahjoon on vihdoin aukeamassa kylätalo, jota me 
olemme tänne ajaneet. Nyt siitä on tarkoitus 
tulla kylän yhteinen olohuone ja alueen nuorten 
kotipesä. Mutta Ahjoon tarvitaan myös erityis-
tä sosiaalista tukea, jotta jokainen voi tuntea 
turvaa kotikulmillaan. Suuri ylpeydenaiheemme 
on Taiteen kotitalo, joka saa jatkoa tänä kesänä. 
Ahjoon kaivataan pysäköintitilaa, ja rekkaliikenne 
huolestuttaa erityisesti Terästiellä, Ahjon koulun 
läheisyydessä. Tarvitaan turvallisuustekoja, jotta 
vaaratilanteilta vältytään. Ahjoon palaa paikallis-
junaliikenne lähivuosien aikana, jos valmistelut 
Sipoon ja valtion kanssa saadaan maaliin.

Keinukalliossa sijaitsee Keravan laajin urheilu- ja 
liikunta-alue, jota on kehitetty koko kansan liikku-
mista edistämään. Sen kehittymiselle täytyy an-
taa tukea. Alueelle on näillä näkymin nousemassa 
monitoimi- ja jalkapallohalli yhteistyössä Sipoon 
kanssa. Urheiluhalleja on odotettu Keravalle 
pitkään. Alueelle täytyy turvata julkinen liikenne 
ja tehdä liikennejärjestelyt Kulloontiellä turvalli-
seksi. Lasten, nuorten, aikuisten ja ikäihmisten 
liikkumisharrastuksille hallit tuovat tärkeän lisän.  

 
 

Kaskela ja Päivölänlaakso ovat rauhallista ja lap-
siystävällistä seutua, jossa pikkuhiljaa lisääntyy 
pientalorakentaminen. Alue onkin mitä parhainta 
ympäristöä oman kodin rakentajille, etenkin 
lapsiperheille, sillä täällä on rauhallista, turvallis-
ta, luonto lähellä ja kavereita paljon. Teimme töitä, 
jotta alueelle saatiin Päivölänlaakson koulu, ja nyt 
alueen lapsiperheet iloitsevat tästä. Haukkavuo-
ren luonnonsuojelualue ja sen lähellä sijaitseva 
Jänisvuoren alue ovat tärkeitä luontokohteita 
kaikille keravalaisille. Suojellaan niitä.  

Jokivarren alueella, luonnonkauniin Keravanjoen 
itäpuolella, on aika ottaa kehittämisessä uusi 
vaihde. Asukkaat ovat tunteneet asuvansa syrjäs-
sä Keravasta, eikä aluetta ole kehitetty muiden 
Keravan alueiden tavoin. Pitkään taisteltiin alueel-
le saatavasta kunnallistekniikasta – ja työ jatkuu, 
nyt tavoitteena Jokivarren pohjoisosien saami-
nen kunnallistekniikan piiriin. Alueella tulee myös 
mahdollistaa pienimuotoista rakentamista ilman 
kohtuuttomia vaatimuksia tonttikoon suhteen.

Jokivarressa arvostetaan luontoarvoja ja vastus-
tetaan voimakkaasti Destian aikomusta perustaa 
kivenmurskausalue kymmeneksi vuodeksi. Myös 
Keravan kaupunki on ilmoittanut lausunnossaan 
vastustavansa Destian hanketta. Keski-Uuden-
maan ympäristökeskus on antamassa päätöksen 
Destian hankkeesta keväällä. Jokivarressa täytyy 
säilyttää arvokas luontoympäristö ja rauha.
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Neljä vuotta sitten Keravalla käytiin 
kuntavaalit, joissa SDP nousi jälleen 
Keravan suurimmaksi valtuustoryh-
mäksi. Suuri kiitos luottamuksesta! 
Kunnia-asiamme on olla luottamuk-
senne arvoisia. Viime vaalien alla SDP 
Kerava sanoi vaaliohjelmassaan aja-
vansa tällä valtuustokaudella monia 
asioita. Tässä on listaa siitä, mitä sil-
loin sanomme tekevämme, ja siitä, 
kuinka olemme lupauksiamme edistä-
neet ja saaneet aikaan tuloksia. 

NÄIN LUPASIMME  
KUNTAVAALIEN 2017 ALLA

“Me taistelemme keravalaisten  
peruspalveluiden puolesta, me  

pidämme peruspalveluista kiinni ja 
huolta. Vanhuksille turvaa ja  

ihmisarvoinen elämä.”

Näin olemme asiaa edistäneet:
Olemme taistelleet lähi- ja peruspal-
veluiden puolesta monella rintamal-
la. Terveyskeskukseen on saatu pal-
jon uusia käsiä, lääkäreitä ja hoitajia, 
jalkautuvaan nuorisotyöhön on panos-
tettu, koulujen luokkakoot on pidetty 
pieninä ja uusia kouluja on rakennettu, 
vanhustenhoitoa on parannettu tällä 
valtuustokaudella. 

NÄIN LUPASIMME  
KUNTAVAALIEN 2017 ALLA

“Keravasta turvallinen kotikylä.  
Taistelemme jokaisen oikeudesta  

kokea olonsa turvalliseksi. Puututaan 
asioihin heti, kenenkään ei pidä  

pelätä Keravalla. Tartutaan  
ongelmiin ajoissa ja tehdään oikeasti 

ennaltaehkäisevää työtä.”

Näin olemme asiaa edistäneet:
Keravalla on edelleen tehtävää tur-
vallisuuden hyväksi, mutta paljon 
on tehty. Olemme vahvasti tukeneet 
keskeisille alueille asennettavaa ka-
meravalvontajärjestelmää, joka on 
kytketty poliisin valvontakeskukseen. 
Kaupunki on tehnyt koko Keravan 
turvallisuussuunnitelman ja -ohjel-
man, johon olemme vahvasti vaikutta-
neet. Valvontaa on lisätty ja ongelmiin 
on puututtu. Samaan aikaan olem-
me panostaneet vahvasti ongelmi-
en juurisyihin, perustaneet ensisuo-
jan, vähentäneet asunnottomuutta, 
lisänneet varhaista puuttumista ja tu-
keneet Ankkuri-mallia, jossa yhdes-
sä poliisin ja muiden viranomaisten 
kanssa puututaan nuorten rikoksen-
tekijöiden toimintaan jo ennen kuin ri-
koskierre ehtii muodostua.  

NÄIN LUPASIMME  
KUNTAVAALIEN 2017 ALLA

“Keskustaan uusi elämä. Teemme  
keskustaa, jossa on ihmisiä, uusia 

asuntoja, kauppoja, palveluita,  
puistoja. Seuraava askel on  
rautatieaseman ympäristö.  

Asuntoja, palveluja, pysäköintiä,  
vapaa-ajan viettoon uusia tiloja sinne. 
Meidän Keravamme arvostaa vanhaa 

ja rakentaa uutta.”

Näin olemme asiaa edistäneet:
Keskustaan nousi uusi kauppakes-
kus ja uusia asuntoja. Mutta keskus-
ta ei ole siinä kunnossa, millainen sen 
tulee olla. Keravan sydämen tulee si-
jaita jatkossakin kävelykadulla, mut-
ta yhteinen katumme tarvitsee kas-
vojenkohotuksen. Rakennetaan uutta 
harkiten, lisätään turvaa, lisätään yh-
teisiä tiloja, mahdollistetaan uusia ja 
korkealaatuisia asuntoja keravalaisil-
le ostettavaksi. Asemanseutu on his-
toriallisesti merkittävä paikka, ja siksi 
sen suunnittelussa tulee olla erityisen 
tarkkana. Aloitteestamme aseman-
seudulle järjestetään arkkitehtuurikil-
pialu, jossa haetaan koko alueelle kes-
täviä, ihmisenkokoisia suunnitelmia. 
Asemalla tulee olla elämää, liikennet-

MITÄ LUPASIMME  
& MITÄ SAIMME AIKAAN?
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MIHIN VOI  
VAIKUTTAA?

• Kuntavaaleissa valitaan val-
tuustoon päättäjiä edusta-
maan keravalaisten ääntä.

• Valtuusto päättää kaikis-
ta kunnan palveluista, kuten 
terveydenhuollosta, vanhus-
tenhoidosta, opetuksesta, 
päivähoidosta ja liikuntapai-
koista.

• Kaupunginvaltuutetut voivat 
tehdä joko yksin tai yhdessä 
aloitteita kuntalaisten palve-
lujen kehittämiseksi.

• Valtuuston lisäksi kaupun-
gin eri toimintoja ohjaavat 
lautakunnat, joissa käsitel-
lään toimialan asioita ja pää-
tetään niistä, esim. tekninen 
lautakunta tekee päätöksiä 
katujen kunnossapidosta. 

MITEN VOI  
VAIKUTTAA?

• Helpoin tapa vaikuttaa on 
äänestää kuntavaaleissa it-
selle tärkeiden asioiden puo-
lestapuhujaa. 

• Vaalien välillä palautetta voi 
antaa kaupungin nettisivujen 
kautta tai ottamalla suoraan 
yhteyttä valtuutettuun tai 
kymmeniin luottamushenki-
löihin eri lautakunnissa.

• Kuntalaisaloitteita voi myös 
tehdä sähköisessä palvelus-
sa, jossa voi tehdä aloitteen, 
vinkata siitä muille ja kerätä 
allekirjoituksia asian puoles-
ta. Jos aloitteen tekijöinä on 
vähintään 2 % kunnan asuk-
kaista, on asia otettava kä-
siteltäväksi kuuden kuukau-
den kuluessa asian vireille 
tulosta. Keravalla tämä tar-
koittaa 735:tä asukasta.

tä, pyöriä, autoja, jalankulkijoita, jouk-
koliikennettä, pysäköintiä. Sinne pitää 
kaikkien päästä ja siellä pitää kaiken 
rakentamisen sopia historialliseen 
miljööseen. Tähän olemme sitoutu-
neet.

NÄIN LUPASIMME  
KUNTAVAALIEN 2017 ALLA

“Lapilaan ja Päivölänlaaksoon teemme 
uudet koulut. Saviolla jatkossakin  
päiväkoti ja uusi, elävä keskusta.  
Kannistoon uutta rakentamista ja  

katsotaan sinne kaupan paikka.  
Ahjossa rakennetaan uutta,  

rauhallista keskustaa, Kiltaan tehdään 
kasvojenkohotusta. Kalevassa  

tehdään lenkkipolkuja. Kaskelassa voi 
jatkossakin katsella hevosia.”

Näin olemme asiaa edistäneet:
Lapilaan valmistuu ensi syksyksi Ke-
ravan uusin koulu, hieno yhtenäis-
koulu, josta tulee myös kaikkien yhtei-
nen monitoimitalo. Päivölänlaaksossa 
toimii koulu, josta perheet pitävät. Sa-
violle aletaan tänä vuonna tehdä uut-
ta, entistä suurempaa ja parempaa 
päiväkotia entisen päiväkodin paikal-
le. Marttilaan tehdään uusi vanhusten 
palvelutalo. Savion keskustassa Sala-
vapuistoa on kohennettu sen viereen 

on noussut uusi, tyylikäs puukerros-
talo. Savio kehittyy, samoin vihdoin 
myös Kannisto, jossa pitkään odotet-
tu lähikauppa tekee paluun, sen saa-
miseksi teimme paljon töitä. Samalla 
tänne saadaan kaivattu liikenneym-
pyrä. Ahjoon on tehty nuorisotila-ky-
lätalo, ja upea purkutaidetalo on nos-
tanut alueen kaikkien huulille. Kiltaan 
valmistui uusia asuntoja ja tulossa on 
lisää. Alueen vanhempia kerrostalo-
ja kunnostetaan. Kalevassa on nos-
tettu esiin erityisesti virkistysalueita. 
Pihkaniitty on noussut uuteen arvoon, 
ja sitä kehitetään metsän ja luonnon 
ehdoilla. Kaskelaan on noussut uusia 
omakotitaloja nuorille perheille, mut-
ta alue tulee edelleen olemaan luon-
nonläheinen maalaiskylä kaupungissa. 
Hevoset kuuluvat vastedeskin Kaske-
laan. 
 
Näitä kaikkia hankkeita olemme olleet 
vahvasti edistämässä.
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VOIT ÄÄNESTÄÄ  
KERAVALLA  
KUNTAVAALEISSA, 
 
 jos olet yli 18-vuotias tai täytät 18 vuotta viimeis-
tään vaalipäivänä.

Lisäksi vaaditaan, että jokin seuraavista ehdoista 
täyttyy:

• olet Suomen kansalainen ja sinulla on koti-
kunta Keravalla,

• olet EU-maan, Islannin tai Norjan kansalainen 
ja sinulla on suomalainen kotikunta Kerava

• olet jonkun muun maan kansalainen ja sinulla 
on ollut kotikunta Kerava yhtäjaksoisesti 
vähintään kaksi vuotta.

Jokaiselle kuntavaaleissa äänioikeutetulle on 
lähetetty kirjeessä tieto äänioikeudesta kunta-
vaaleissa. Tässä kirjeessä lukee myös, missä voit 
äänestää ennakkoon tai varsinaisena vaalipäivänä 
Keravalla. Varsinaisen vaalipäivän 13.6.2021  
äänestyspaikkasi on sillä alueella, missä asut.

Kun menet äänestämään, ota mukaasi henki-
löllisyystodistus. Henkilöllisyystodistuksia ovat 
esimerkiksi

• passi
• henkilökortti
• ajokortti.

Äänestyspaikassa sinua odottaa vaalivirkailija. 
Hän tarkistaa ensiksi henkilöllisyystodistuksesta 
henkilöllisyytesi sekä sen, että olet äänioikeutettu 
näissä kuntavaaleissa Keravalla ja olet oikeassa 
äänestyspaikassa, ja antaa sinulle äänestyslipun.

Sen jälkeen menet täyttämään äänestyslipun 
äänestyskoppiin. Kirjoita äänestyslippuun selvästi 
sen ehdokkaan numero, jota äänestät.

Palaa sen jälkeen äänestyslipun kanssa vaalivir-
kailijan luo. Älä näytä kenellekään, minkä numeron 
kirjoitit äänestyslippuun.

Tämän jälkeen vaalivirkailija ottaa äänestyslippusi, 
leimaa sen. Nyt äänesi on virallisesti annettu. 
Vaalivirkailija on luotettava ihminen, joten häneltä 
voit kysyä apua äänestyksen suorittamiseen, 
mutta hän ei voi puhua kanssasi lainkaan siitä, 
ketä äänestät. Se on sinun valintasi.

Käytä ääntäsi kuntavaaleissa ja anna äänesi meille 
keravalaisille sosialidemokraateille. Me ajamme 
tavallisen kuntalaisen asiaa, haluamme turvallista 
ja välittävää Keravaa.  

Karjalainen 
Anne

Karjalainen 
Marita

Länsimäki 
Maija

Reen  
Airi

Timonen  
Paavo
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180180 181181 182182 183183

191191 192192 193193 194194

203203 204204 205205
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224224 225225 226226 227227

PIDETÄÄN HUOLTA  
KERAVASTA.  
KERAVA PITÄÄ  
HUOLTA SINUSTA.
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Me puolustamme tavallisen ihmisen Keravaa, lähipalveluita ja 
Keravan henkeä.  Meille jokainen ihminen arvokas ja läheinen. 
Meille hyvinvointi on yhteisvastuuta, se on sitä että jokainen 
saa oikeuden menestyä, mutta jokaista myös autetaan ja tue-
taan. 

 
Haluamme luoda kaikkien yhteistä, kotikulmista ja kylistä muo-
dostuvaa Keravaa, jossa ihmisen ja luonnon on hyvä olla. Me 
haluamme rakentaa pientä kaupunkia, jolla on suuri viheriöivä 
sielu. Meidän Keravaamme rakennetaan vastuullisesti ja kestä-
västi – yhdessä, me kaikki keravalaiset. 

 
Olemme ihmisten asialla. Meille lapset ja nuoret ovat Keravan 
suuri rikkaus ja ikäihmiset kunniakansalaisia. Näiden pitää nä-
kyä arjen päätöksissä. Olemme työntekijöiden, työn ja oikeu-
denmukaisen palkkauksen puolella. Reiluus on sitä, että teh-
dään asiat oikein ja ollaan ihmisten asialla.

 
Rakastamme kulttuuria, liikuntaa ja liikettä. Hyvä kaupunki an-
taa mahdollisuuksia harrastaa ja löytää iloa elämään. Me ra-
kennamme elävää ja onnellista ihmisten kaupunkia. Turval-
lisuus on meille sitä, että kaupunkia suunnitellaan kaikille 
turvalliseksi. Se on sitä, että pahoinvointiin puututaan ajois-
sa ja tehdään vahvaa työtä sen puolesta, että kukaan ei ajau-
du syrjään. Turvallisuus on myös sitä, että jokaiselle kuuluu oi-
keus tuntea turvaa kotikaupungissaan.

 
Meidän Keravamme on menestyvä, taloudellisesti vahva, sosi-
aalisesti oikeudenmukainen ja toimii täysin rinnoin sen eteen, 
että jokaisella on oikeus rakastaa ketä haluaa ja luoda itselleen 
oman elämänsä polkuja. Meidän Keravamme on itsenäinen pie-
ni kaupunki, jolla on suuri sydän. 

5 TÄRKEÄÄ SYYTÄ ÄÄNESTÄÄ 
 DEMAREITA KERAVALLA

www.sdpkerava.fi


