Keravan kehittyvä keskusta
Rinnakkaistoimeksianto 21.9.2018

TAUSTA JA YLEISTÄ
Työ on keväällä 2018 tilattu ns. rinnakkaistoimeksiantona tehty viitesuunnitelma Keravan keskustan kehittämiseksi. Työn tavoitteena on
luoda kaupunkikuvallinen kokonaisnäkemys Keravan ydinkeskustan kehittämisestä, täydennysrakentamisesta ja kaupunkikuvallisesta
luonteesta.
Suunnitelman pohjana ovat Destian laatima Keravan keskustan pysäköintiselvitys (5/2018) sekä Colliers International tekemä Keravan ydinkeskustan kaupallinen selvitys (5/2018).
KONSEPTI
Suunnitelman pääpaino on Kauppakaaren kävelykadun elävöittämisessä
ja täydentämisessä sekä ydinkeskustan ja aseman seudun välisen yhteyden vahvistamisessa.
Kauppakaari on rajattu aiempaa selvemmin täydennysrakentamisella
ja lisäksi on luotu kolme erityistä painopistettä: läntinen pääte (uusi
Oppipojanaukio), keskipiste (Keravan aukio) ja itäinen pääte (Puuvalonaukio). Jokaista painopistettä merkitsee korkeampi maamerkkirakennus, dominantti. Dominantit toimivat Kauppakaaren näkymien luontevina päätteinä.
Kauppakaaren länsipäähän on haluttu selvä pääte. 14-kerroksinen
hotelli- ja kongressikeskus sekä muut uudisrakennukset rajaavat uutta
Oppipojanaukiota.
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Kauppakaaren itäpää, Puuvalonaukio, rajautuu nyt selkeästi jokaiselta
reunalta. Aukiolta nousee komea portaikko Aurinkomäelle ja Asemantien
varren vanhojen rakennusten suuntaan. Aukion keskipisteenä on uusi
suihkulähde ja korkeampi asuin- ja liikerakennus.
Kauppakaaren keskipiste on Keravan aukio. Nykyistä torimyyntiä ja -elämää on vahvistettu aukion osittaisella kattamisella ja uudella monitoimisella
kauppahallirakennuksella. Lisäksi Aurinkomäen ja aukion välistä yhteyttä
on parannettu ja selkeytetty. Aukion maamerkkirakennus on puiston reunan terassoituva asuin- ja liikerakennus. Toiminnallisesti aukion sydän on
kuitenkin uusi kauppahalli, jonka tarkoitus on toimia monipuolisesti torikaupan ja kaupunkielämän sydämenä. Halli on avattavissa suurilla nostoovilla aukion ja kadun suuntaan, jotta torikauppa ja tapahtumat voivat
laajentua tarpeen mukaan ulkotiloihin. Teleskooppikatsomo mahdollistaa
hallin yhdistämisen Aurinkomäen amfiteatteriin. Monitoimihallissa voidaan järjestää toritoiminnan lisäksi mm. esityksiä sekä urheilutapahtumia.
Halli on esitetty kevytrakenteisena (puu), puolilämpimänä ja mahdollisesti
jopa väliaikaisena. Väliaikaisena ja suhteellisen edullisena hallilla voisi
ikään kuin kokeilla monitoimitilan vaikutusta ydinkeskustan kaupunkielämään. Matalan kynnyksen monitoimitila voisi synnyttää uudenlaista
yhteisöllisyyttä ja toimintaa.
Painopistealueiden lisäksi Kauppakaaren vartta ja ympäristöä on täydennysrakennettu siten, että katutila rajautuu entistä selkeämmin ja maantaso säilyy aktiivisena ja avoimena mahdollisimman laajasti.
Ydinkeskustan alue on määritelty tarkemmin alueen reunojen täydennysrakentamisella (”kaupungin muuri”) ja samalla laajennettu keskustan

aktiivista aluetta. Täydennysrakentamisella on lisäksi siistitty ydinkeskustan näkymiä eri lähestymissuunnista.
Aseman seudun ja ydinkeskustan välistä yhteyttä on vahvistettu
Paasikivenkadun sekä aseman seudun täydennysrakentamisella.
Asemanaukion linja-autoliikenteen järjestelyillä on saatu lisätilaa uudisrakennuksille ja viheralueille ja samalla jäsennettyä aukio
miellyttävämmäksi.
Keskustan olennaisia puistoja on pyritty kehittämään parantamalla
niiden yhteyksiä ympäristöön sekä rajaamalla niitä voimakkaammin. Aurinkomäen pohjoisreunaa on pyritty venyttämään esittämällä
Asemantien pohjoispuolelle uudisrakennusten rajaama vehreä puistopiha,
joka ympäröi Svenskin huvilan ja Pohjanheimon talon. Hallintopuisto on
myös rajattu tarkemmin pohjois- ja länsisivuilta, jolloin virastotalo saa
selkeämmän roolin puiston päätteenä ja puiston luonne on urbaanimpi.
KAUPUNKIKUVA
Kaupunkikuvallisesti täydennysrakentaminen on pyritty sovittamaan
olemassa olevaan ympäristöön ja erityisesti suojeltuihin rakennuksiin.
Korkeata rakentamista ei ole esitetty itsetarkoituksellisesti vaan ennen
kaikkea kaupunkikuvallisena tehokeinona korostamaan Kauppakaaren
painopisteitä. ”Mini-Manhattanin” sijaan pyritään luomaan Keravalle
omanlaista identiteettiä ja kaupunkikuvaa. Matalammalla rakentamisella saavutetaan tavoiteltu tehokkuus, mutta samalla säilytetään paremmin olemassa olevalle ympäristölle ja pienelle kaupungille ominainen
mittakaava.

Uudisrakennusten julkisivuissa tavoitellaan ajatonta selkeyttä ja yksiaineisuutta. Julkisivut on esitetty lähtökohtaisesti poltetusta eläväpintaisesta tiilestä paikalla muurattuina. Aukotuksen ja tiilen sävyn
hienovaraisella vaihtelulla eri rakennuksiin ja kortteleihin saadaan omaleimaisuutta, mutta samalla kokonaisuus säilyy eheänä. Asuntojen parvekkeet on esitetty sisäänvedettyinä tai muuten niin että parvekkeet ovat
osa varsinaista rakennusmassaa.
Olennainen osa keskustan kaupunkikuvaa on rakennusten maantasokerroksen käsittely. Lähtökohtaisesti kadunvarren maantasokerrokset
on esitetty mahdollisimman avoimina 5 metrin kerroskorkeudella, jotta
tilat ovat mahdollisimman monikäyttöisiä ja joustavia toimitilakäytössä.
Lisäksi Kauppakaaren varrelle on esitetty arkadeja, jotta kävelykatu olisi
viihtyisämpi ympäri vuoden.

Kauppakaaren länsipään vetovoimatekijöiksi on koottu ydinkeskustalle uusia toimintoja. Uuden Oppipojanaukion ympärillä on hotellija kongressikeskus, elokuvateatteri sekä kahviloita ja ravintoloita.
Kauppakaaren itäpäähän on osoitettu tilaa olemassa olevan Prisman
laajennukselle sekä tilat uudelle päivittäistavarakaupalle Kauppakaaren
pohjoispuolelle. Keravan aukion uusia toimintoja on mm. monitoiminen
kauppahalli toritoimintaa tukemaan.
Asemanseudulla Paasikivenpuiston reunana on esitetty laajennusvarausta Keuda-talolle tai Keskuskoululle. Aseman ympäristöä on täydennetty asuinliikerakennuksilla.

Kauppakaarelle on osin ehdotettu uutta julkisivuista ripustettua valaisinverkkoa, joka muodostaisi pimeinä vuodenaikoina katutilaa rajaavan
”valokaton”.

Asemaa vastapäätä radan toiselle puolelle on esitetty viihde- ja liikuntakokonaisuutta. Rakennusten alla maan tasossa tai maan alla voi sijaita
myös aseman liityntäpysäköintiä.

TOIMINNOT

LIIKENNE JA PAIKOITUS

Suurin osa rakennusten kahdesta ensimmäisestä kerroksesta on varattu
palveluille ja kaupalle. Ylemmät kerrokset ovat pääosin asumista. Uusi
asuminen tukeutuu vahvasti olemassa oleviin puistoihin, mutta osa

Lähtökohtaisesti olemassa olevat kevyen liikenteen yhteydet säilyvät.
Kauppakaaren länsipäässä olemassa oleva alikulku Keskustan kehän ali
säilyy, mutta ensisijainen kevyen liikenteen yhteys lännen ja pohjoisen
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asuinrakennusten pihatoiminnoista on matalampien rakennusosien
katoilla.

suunnasta on siirretty uuden hotellin pohjoispuolelle. Aurinkomäen ja
Kauppakaaren välisiä yhteyksiä on parannettu sekä Keravan aukiolla
että Puuvalonaukiolla.
Ajoneuvoliikenteen osalta suurimmat muutokset ovat Puuvalonaukiolla,
jossa ajoyhteys Keskustan kehälle on poistunut uudisrakentamisen myötä. Lisäksi Asemanaukion liikenne on järjestelty uudelleen.
Asemantieltä on järjestetty uusi yksisuuntainen ajoyhteys Veturiaukion
kautta Paasikivenkadulle. Järjestelyllä aseman linja-autoliikenne on
saatu tilankäytöltään huomattavasti tehokkaammaksi ilman että toiminnallisuus on kärsinyt.
Pysäköintiratkaisu noudattelee Destian laatimaa keskustan pysäköintiselvitystä, jossa pysäköinti pääasiassa keskitetään kahteen isompaan
maanalaiseen kokonaisuuteen. Lisäksi aseman läheisyyteen on osoitettu
kolmas maanalainen pysäköintihalli. Pysäköintiä voidaan tehostaa vuoroittaispysäköinnin, yhteiskäyttöautojen ja tietyin varauksin autopaikkojen nimeämättömyyden avulla.
Hotelli- ja kongressikeskuksen huoltoliikenne on läntisen pysäköintihallin yhteydessä hotellin alla. Hotellin saattoliikenne on Oppipojankujalta.

Julkisivumateriaalit ja
parvekeperiaatteet

Aktiivinen maaantaso

Katutila, valaistus,
maantason jäsentelyt,
suihkulähde
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Kaupunkikuvalliset periaatteet, ideakuvat
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Nykytilanne
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Ilmakuvaupotus

Paasikiven puisto

Asema

Aurinkomäki
Keravan aukio

Kauppatori
Hallintopuisto
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Puuvalonaukio

Nykytilanne

Kauppakaaren länsipäädyn vahvistaminen
• Uusi Oppipojanaukio
• Uusi kävelykatulinjaus
• Hotelli- ja kongressikeskus

Keravan aukion vahvistaminen
• Monitoimikauppahalli
• Katettu ulkotila
• Puistoyhteyden vahvistaminen (portaat)

Kauppakaaren itäpäädyn vahvistaminen
• Puuvalonaukion selvempi rajaus
• Puistoyhteyden vahvistaminen (portaat)
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Konsepti / Kauppakaaren vahvistaminen

Paasikivenkadun
vahvistaminen

Puiston selvempi rajaus
ja jatkaminen asemalle
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Konsepti / Asemayhteyden vahvistaminen

kevyt liikenne
julkinen liikenne
muu ajoneuvoliikenne
saattoliikenne
ajo pysäköintihalleihin
huolto
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Liikennekaavio

asuinrakennukset
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Toimintojen sijoittuminen / Asuinrakennukset

koulutus

palvelut

liiketilat

palvelut

työtilat, palvelut

palvelut

erikoistavarakaupat

kahvilat, ravintolat

elokuvateatteri (3-4 salia)
kahvilat, ravintolat

TIVA-kaupat

erikoistavarakaupat

kulttuuri, viihde

muoti

kahvilat,
ravintolat

työtilat

palvelut

hotelli- ja kongressi
koulutus

palvelut

hotelli 3.-14. krs

esiintymistila

kongressikeskus 1.-2. krs
kahvilat, ravintolat

kauppahalli
K-Supermarket

kahvilat, ravintolat

muoti,
erikoistavarakaupat

erikoistavarakaupat
palvelut

erikoistavarakaupat

viihde, liikunta

pt-kaupat

kahvilat, ravintolat

palvelut

palvelut

työtilat
erikoistavarakaupat
mahdollisuus
kaupallisten toimintojen
laajentumiselle

Prisman laajennus
mahdollisuus kaupallisten
toimintojen laajentumiselle

Prisma

Prisman
asiakaspysäköinti

Citymarket
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Toimintojen sijoittuminen / Toimitilat
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Rakeisuus 1:5000
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Asemapiirustus / Ydinkeskusta 1:1500
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Asemapiirustus / Aseman seutu 1:1500
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Näkymä Keravan aukiolta Kauppakaarta länteen
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Näkymä Keravan aukiolle itään
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Näkymä uudesta Kauppahallista

Uuden hallin muunneltavuus

“Stage” – Esiintymiset ja festivaalit
Östermalmin väliaikainen kauppahalli, Tukholma – Tengbom

“Tori” – Kauppahallitoiminta

Markthall Rotterdam, MVRDV

“Areena” – Urheilutapahtumat

Garage Museum of Contemporary Art, Moskova – OMA
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Monitoimikauppahalli
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Näkymä Puuvalonaukiolta kohti Kauppakaarta

Puuvalonaukio

Keravan aukio

hotelli

Pohjoisesta

Puuvalonaukio

Keravan aukio

hotelli

Idästä Asemansiltaa pitkin

Keravan aukio
hotelli

Lounaasta Aleksis Kiven tietä pitkin

Keravan kehittyvä keskusta
21 / 22

Keravan aukio

Puuvalonaukio

hotelli

Puuvalonaukio

Etelästä junaradan itäpuolelta

Kaupunkisiluetti

SUUNNITTELUALUE
Asuinkerrosalaa yhteensä
Liikehuoneistojen kerrosala
Parkkipaikat, 1/120 asuin- ja 1/85 liikekerrosneliö

85 700 k-m2
45 700 k-m2
1 252 ap

ASEMAN SEUTU
Asuinkerrosalaa yhteensä
Liikehuoneistojen kerrosala
Parkkipaikat, 1/120 asuin- ja 1/85 liikekerrosneliö

Suunnitteluaulueen pysäköinti perustuen Destian
pysäköintiselvitykseen 8.5.2018
yht. 1260 ap
Aseman seudun pysäköinti
yht. 156 ap

Aseman seudun pysäköintihalli
156 ap

2
14 700 k-m
2
2 800 k-m
156 ap

SUUNNITTELUALUE
KORTTELI
9-10,11
9-9

ASUNNOT
2
16 200 k-m
2
0 k-m

LIIKETILAT
2
600 k-m
2
15 600 k-m

1 500
4 600
2 000
0

2

6 900
18 300
4 000
9 100
3 400
2 400
10 300

k-m2
k-m2
k-m2
k-m2
k-m2
k-m2
k-m2

67
178
47
76
30
28
101

9 500
10 600
14 400
10 100

2

84
104
127
84

k-m2
k-m2
k-m2
k-m2
k-m2
k-m2
k-m2

2-5
157-8
169-7
413-2

8 000
6 000
12 400
10 100

2

YHT.

2
85 700 k-m

2
45 700 k-m

2
131 400 k-m

ASUNNOT
2
2 200 k-m
2
6 200 k-m
2
2 300 k-m
2
4 000 k-m

LIIKETILAT
2
400 k-m
2
700 k-m
2
400 k-m
2
1 300 k-m

YHTEENSÄ
2
2 600 k-m
2
6 900 k-m
2
2 700 k-m
2
5 300 k-m

2
14 700 k-m

2
2 800 k-m

2
17 500 k-m

k-m
k-m2
k-m2
k-m2

k-m2
k-m2
k-m2
k-m2
k-m2
k-m2
k-m2

AP
142
184

4 000
11 000
0
9 100
2 900
0
6 000

33-4
7-4,5,6
122-9
246-1
222-2
2-4
2-7

2 900
7 300
4 000
0
500
2 400
4 300

YHTEENSÄ
2
16 800 k-m
2
15 600 k-m

k-m
k-m2
k-m2
k-m2

k-m
k-m2
k-m2
k-m2

Läntinen pysäköintihalli
700 ap

Itäinen pysäköintihalli
560 ap
+360 ap Prisman uusi
asiakaspaikoitus

1 252 ap

ASEMAN SEUTU
KORTTELI
3-1
4-2,3
9903-14
224-1
YHT.
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AP
23
60
24
49

Aleksintorin olemassa
oleva pysäköinti

2 krs Prisman
asiakaspaikoitus

156 ap

Laajuuslaskelma ja paikoituskaavio

