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PERUSTIETOLOMAKE
KOHTEEN NIMI
Tehtaanmäki, Kerava / Tehtaanmäenkatu ja Tehtaanpolku

•

Säilyneet korjaama omat asuinrakennukset muodostavat käytetystä rakennusoikeudesta n. 1013 kem2

En sen Savion Kumitehdas Oy:n rakennu ama
henkilökunnan/virkailijoiden/toimihenkilöiden asuinalue

•

Säilyneet korjatut asuinrakennukset (A62 ja A63)
muodostavat käytetystä rakennusoikeudesta n. 387
kem2

Kiinteistötunnus: Alikeravan 9. kaupunginosa, kor elit osa
kor elista 350, kor elit 372 ja 373 ja niihin rajoi uvat
katualueet
RAKENNUKSEN KÄYTTÖÖNOTON AJANKOHTA
Savion Kumitehdas Oy aloi toimintansa v. 1919 jälkeen
Ensimmäiset neljä puista asuinrakennusta on rakenne u
varsinaisten tehdasrakennusten eteläpuolelle v. 1927,
uudisrakennukset (rivitaloyh ö) ovat valmistuneet v. 2014
ALKUPERÄINEN KÄYTTÖTARKOITUS
Asuinrakennus, talousrakennus
RAKENNUKSEEN JA SEN KÄYTTÖÖN
LIITTYVÄT MUUTOKSET
Asuinrakennukset ovat olleet kokonaan pois asumiskäytöstä
v. 2005 alkaen
Osa rakennuksista on palanut, osa on pure u, osa on
korja u, alueella on uudisrakentamista
NYKYINEN OMISTAJA 15.05.2014
Jorma Sees e, Kiinteistö Oy Tehtaanmäki ja As Oy
Tehtaanmäenkatu 3
KAAVATILANNE
Alueella on voimassa v. 1988 vahviste u asemakaava.
KOHTEEN KOKO
Selvityksen ka aman alueen pinta-ala on n. 3,4 ha.
KOHTEEN RAKENNUSOIKEUS JA MITEN
SITÄ ON KÄYTETTY / JÄLJELLÄ
Alueelle on osoite u rakennusoikeu a (asuinrakentamiseen
5850 kem2 ja huoltorakennukselle 100 kem2)
yhteensä 5950 kem2, josta on käyte y 2459 kem2.
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•

Uudisrakentaminen (asuinrakennukset) muodostaa
käytetystä rakennusoikeudesta n. 1059 kem2

Jäljellä on käy ämätöntä rakennusoikeu a n. 3491 kem2
SUOJELUTILANNE
Alue on osa Savion Teollisuusympäristön maakunnallises
arvokasta kul uuriympäristöä ja se sisältyy Keravan
rakennuskul uurin inventoin ja kul uuriympäristön
hoitosuunnitelmaan vuodelta 2003.
Tehtaan alue ja siihen lii yvä asuinalue ovat aiemmin
olleet valtakunnallises merki ävä kul uurihistoriallinen
ympäristö, mu a v. 2009 tehdyssä kohteiden inventoinnin
tarkistuksessa alue raja in lue elosta pois (RKY 2009).
Asemakaavassa on sr -merkintä neljällä rakennuksella
(A8, A9, A20 ja A5), joista kuitenkin A5 on jo tuhoutunut
tulipalossa. Muita rakennuksia ei ole suojeltu.
Osassa kore eleita on /s -merkintä, joka tarkoi aa alue a,
jolla ympäristö säilytetään ja olemassaolevien rakennusten
korjaus- ja muutostöiden tulee olla sellaisia, e ä kor elin
rakennusten yhtenäinen ilme ja alueen luonne säilyvät.
SELVITYKSEN LAATU JA KÄYTTÖTARKOITUS
Selvityksen laa minen lii yy aloite avaksi sovi uun
asemakaavan muutostyöhön, joka on käynniste y
Keravan kaupungin ja maanomistajan välisten
neuvo elujen perusteella.
Selvityksen tavoi eena on määri ää alueen ja suojeltujen
rakennusten rakennushistoriallinen merkitys ja merkitys
ympäristön kokonaisuudessa.
Tällä perusteella kaavatyössä voidaan arvioida rakennusten
tulevaisuuden suojeluaste a sekä uudisrakentamisen
laatua ja suhde a säilyviin rakennuksiin.

TYÖN TAVOITE JA SIIHEN KÄYTETTY AIKA
Selvitystyö on aloite u tammikuussa 2014 ja se valmistuu
keväällä 2014
MITÄ KOHTEESTA ON SELVITETTY,
TUTKITTU JA INVENTOITU
Kirjallisten lähteiden pohjalta on tutki u alueen
rakentumiseen johtaneet syyt ja sijoite u kohde
rakentamisaikansa viitekehykseen.
Arkistolähteitä on tutki u paino aen työtä aiemmin
tutkima oman / julkaisema oman arkistomateriaalin
kartoi amiseen.
Kootun lähdeaineiston perusteella on määrite y
kohdealueen ja sen rakennusten rakennusvaiheet,
inventoitu alueen ja rakennusten nyky la ja arvote u
niiden ominaispiirteet ja suojeluarvot.
Selvityksen sisältöä ovat kommentoineet johtava
rakennustarkastaja Tapani Hilvenius, asemakaava-arkkiteh
Aila Elo ja en nen kaavoituspäällikkö Lea Piistari-Niemelä.
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JOHDANTO

Tehtaanmäen rakennushistoriallisen ja ympäristöselvityksen laa minen lii yy vuoden 2014 alussa käynniste yyn
asemakaavan muutostyöhön, joka on käynniste y Keravan
kaupungin ja maanomistajan välisten neuvo elujen pohjalta. Alueella on voimassa v. 1988 vahviste u asemakaava.
Asemakaavan muutostyön tavoi eena on Tehtaanmäen
arvokkaan kul uuriympäristön ja rakennusten säilymisen
edellytysten parantaminen.
Lisäksi tavoi eena on, e ä
•

uudisrakentaminen ja rakennusoikeus sijoi uvat
alueen sisällä alueen ominaispiirteet säily ävällä
tavalla

•

alueella jo käynnissä olevat korjaustyöt ja uudisrakentaminen voivat jatkua keskeytymä ä

•

korjaus- ja uudisrakentaminen sopeutuvat tyylillises
suojeltavien rakennusten ja ympäristön kokonaisuuteen

•

määritetään säilyneiden rakennusten tulevaisuuden
suojeluaste.

Pohjakar a v. 2014 ja selvitystyön aluerajaus (KKaav)

Ortokuva kohdealueelta (KKaav)

Selvityksen ja kaavatyön suunni elualue on kooltaan 3,4 ha
ja se sijaitsee Alikeravan 9. kaupunginosassa ja se käsi ää
osan kor elista 350, kor elit 372 ja 373 ja kor eleihin rajautuvat katualueet.
Alue on osa Savion teollisuusympäristön maakunnallisesarvokasta kul uuriympäristöä. Alue sisältyy myös Keravan rakennuskul uurin inventoin ja kul uuriympäristön
hoitosuunnitelmaan vuodelta 2003, jota tällä selvityksellä
Tehtaanmäen osalta tarkennetaan.
Alueen asemakaavassa on neljä suojeltua rakennusta
(sr-merkintä), joista yksi on kuitenkin jo tuhoutunut tulipalossa.
Lisäksi osassa kor eleista on /s –merkintä, joka tarkoi aa
alue a, jolla ympäristö säilytetään, ja jolla olemassaolevien
rakennusten korjaus- ja muutostöiden tulee olla sellaisia,
e ä kor elin rakennusten yhtenäinen ilme ja alueen luonne
säilyvät.

Ote katukartasta ja selvitysalueen sijain
( KKaav)
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Alueen vanhimmat rakennukset on rakenne u v. 1920 ja
uusimmat ovat valmistuneet v. 2014. Tällä välillä asuinalue on
rakentunut valmiiksi pääosin 1940–luvun loppuun mennessä ja se on ollut asumiskäytössä v. 2005 as . Tämän jälkeen
rakennukset ovat jääneet tyhjilleen, mikä on johtanut alueen
rakennuskannan nopeaan rappioitumiseen. Rakennuksia on
tämän jälkeen palanut, pure u ja vandalisoitu.
Pihojen, puuston ja pensaiden osalta alueen asuma omuus
ja sitä myötä hoitama omuus on johtanut kasvillisuuden
rehevöitymiseen ja alueen yleisilme on nykyisin repsahtanut
ja epäsiis .
Nykyisellään alueen alkuperäisistä kahdestatoista asuinrakennuksesta on jäljellä enää viisi ja lisäksi joitakin ulkorakennuksia.
Rakennushistoriallisen selvityksen tavoi eena on selvi ää
alueen rakentumisen vaiheet, alueen rakennusten ominaispiirteet, säilyneiden rakennusten rakennushistoriallinen
merkitys sekä niiden merkitys osana alueen ympäristökokonaisuu a.
Selvitystyö on aloite u v.2014 tammikuussa ja se valmistuu
keväällä 2014.
Lähtöaineistona on käyte y selvitystyön yhteydessä kartoite uja arkistolähteitä, joista tärkeimmät ovat olleet Keravan
kaupungin rakennusvalvonnan arkisto sekä en sen Suomen
Kumitehtaan kiinteistön arkisto. Valokuvia on saatu Keravan
museosta, Keravan kaupungilta maankäy öpalveluista ja
niitä on myös ote u lukuisia selvityksen laa misen yhteydessä säilyneisiin kohteisiin tutustu aessa.
Tehtaanmäen rakennuksista on vuonna 2010 laadi u erillinen korja avuusselvitys, joten tässä selvityksessä ei varsinaises – rakennusta A20 lukuun o ama a - ole ote u kantaa
rakennusten kuntoon tai korja avuuteen. Rakennuksen A20
kohdalla korjauskelpoisuus, korjauksen kokonaistaloudellisuus ja suojeluasteen määri ely käyvät väistämä ä vuoropuhelua.
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Rakennuksissa ei myöskään ole tehty väritutkimusta tai
huonekohtaista inventoin a, jotka voitaneen kuitenkin luontevas lii ää tehtäväksi tulevien korjaustöiden suunni elun
yhteyteen.

Selvitys jakautuu alkuosan yleisempään historiaosaan ja
loppuosan varsinaiseen rakennuskohtaiseen inventoin in.
Historiaosassa on halu u selventää syitä ja tekijöitä Tehtaanmäen alueen rakentumiseen.
Rakennuskohtaiseen inventoin in on halu u koota olemassa oleva eto kaikista alueella olleista ja vielä olevista rakennuksista. Alueen osalta on kartoite u ympäristön laatu ja
nyky la.
Säilyneet rakennukset muodostavat etenkin alueen tulevaisuu a ajatellen oman erityisen kokonaisuutensa, mu a ne
on sil selvityksessä käsitelty muiden rakennusten joukossa
osana alueen rakennusvaiheita ja siten osana alueen aikajanaa.
Hyvinkäällä, 15.05.2014
Heli Javanainen
arkkiteh SAFA

HISTORIAA

SAVION JA JÄSPILÄN TILAN MAAOMISTUSHISTORIAA JA
KUMITEHDASTA EDELTÄVÄÄ TEOLLISTA TOIMINTAA
Kumitehtaan maa-alue on Ali-Keravan kylässä sijainneella
Jäspilän lalla ns. Savion puolikkaan osa. Tämä myöhemmin ns. Teollisuus-Jäspiläksi nime y lan osa siirtyi ensin
talousvaikeuksiin joutuneelta lan isännältä Johan Fredrik
Juhonpoika Heleniukselta vuonna 1862 pidetyssä huutokaupassa arkkiteh Nikolai Mathias Weckströmille. Weckström
kuitenkin myi jo v. 1863 alueen eteenpäin Fabriksbolaget H.
Brummer & co:lle. Uusi omistaja rakennu alueelle v. 1876
Suomen ensimmäisen semen tehtaan eli Ab Savio Cementfabrik.1
Alueen maaperässä oleva savi mahdollis alueen monipuolisen käytön iliteollisuuteen. Lisäksi alueen läpi tuolloin nykyistä vuolaampana virrannut Nissinoja lienee ollut
eri äin merkityksellinen alueelle sijoi uneen teollisuuden
voimavarana2.
Rautateiden rakentaminen on myös vaiku anut mullistavas
Suomen liikenneoloihin ja elinkeinon harjoituksen edellytyksiin ja sitä etä myös asutuskehitykseen 1800-luvun puolivälistä alkaen. Helsinki - Hämeenlinna –rata rakenne in v.
1857-1862. Radan valmistu ua alkuperäisten suunnitelmien
mukaisten viiden aseman lisäksi huoma in pian tarve uusille väliasemille. Keravan pysäkki ote in mukaan aikatauluihin v. 1864. Teollisuu a muiste in myös ja vuosina 1909-11
rakenne in pääradalta haararata Saviolle Oy Motor Ab:lle
ja ilitehtaalle.3 Vuonna 1886 rakenne in Savion pysäkille
matkustajalaituri. 4
Semen tehtaan toiminnan pääty yä vuonna 1894
maaomistus siirtyi v. 1899 ins. Ståhlbergille, joka rakennusmestari Emil Winnarin kanssa tutki mm. ilien valmistuksen
edellytyksiä semen tehtaan uuneja käy äen. Toiminta ei
kuitenkaan ollut kanna avaa, joten Ståhlberg luopui hankkeesta ja myi maat eteenpäin, jolloin Emil Winnari lunas
itselleen alueesta 84 ha ja perus sille v. 1911 oman ilitehtaansa, Savion Tiilitehtaan.
Ilmeises ins. Ståhlberg laaditu
1
2
3
4

Saarentaus 1999, s. 37
Saarentaus 1999, s. 39
Rosenberg-Selin, s. 358
Rosenberg-Selin, s. 361

v. 1900 maa-alueelleen

Savion aluesuunnitelma vuodelta 1900 / arkkiteh O.Lille (KKaav)

myös aluesuunnitelman. Sen laa arkkiteh W.O.Lille Helsingistä. Suunnitelma on kunnianhimoinen visio puistomaisesta
omako rakentamiseen perustuvasta huvilakaupunginosasta. Asutus on suunnitelmassa sijoite u kahden tehdaston n
sekä Savionpuiston ja siihen lii yvien julkisten rakennusten
ympärille. Tehdastonteista ylemmän alueelle (vasemmanpuoleiselle) Emil Winnari perus myöhemmin ilitehtaansa.
Sen alapuolisella (oikeanpuoleisella) ton lla on tummennettuna merki y toimintansa jo v. 1894 lope aneen semen tehtaan rakennukset. Aluesuunnitelma ei koskaan toteutunut.5

alue siirtyi Keravan kauppalan omistukseen6. Muiden edellä
maini ujen teollisuuslaitosten toiminta pää yi kanna ama omana jo 1910 –luvun aikana. 7
Semen tehtaan paikalle muu peruste u Savion Nahkatehdas / Oy Nahkimo Ab, joka rakennu v. 1915-16 oman
muhkean ilisen tehdasrakennuksen nahanjalostusta varten.
Tämänkin tehtaan toiminta loppui pian jo v. 1919 ja kiinteistöt myy in. Tällöin tehdas oli laajentunut lisärakennuksella
ja voima-asemalla.8
Saviolla alkaa viimein Kumiteollisuuden aika.

Winnarin ilitehdas valmis mm. iliputkia ja ka o iliä.
Samaan aikaan viereisen en sen Semen tehtaan loissa
toimivat myös Oy Motor Ab:n konepaja ja veneveistämö ja
Suomen sähkötekninen porsliinitehdas.
Winnarin Tiilitehtaan toiminta jatkui aina vuoteen 1957 as ,
jonka jälkeen v. 1962 tehdas pure in ja yh ö ja sen maa5

Saarentaus 1999, s. 40 ja KKaav

6
7
8

Saarentaus 2003, s. 116
Rosenberg-Selin, s. 264
Rosenberg-Selin, s.264
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SAVION GUMMITEHDAS / SUOMEN GUMMITEHDAS OY (SUOMEN KUMITEHDAS OY)
Nahkimon toiminnan pääty yä sen tehdasrakennukset siirtyivät v. 1927 Savion Gummitehdas / Savion Kumitehdas
Oy:n omistukseen. Toiminta kuitenkin hiipui yleisen talouslaman mainingeissa ja v. 1932 yh ön os nokialainen Suomen
Gummitehdas Oy (SGTOY).9
Uuden omistajan päätehtaat Nokialla kävivät kasvavalle
yritykselle ahtaaksi ja osa tuotannosta siirre in Saviolle10.
Vuonna 1935 Saviolla uudelleen käynniste y tuotanto jatkui
menestyksekkääs sotavuosien yli ja tuotanto alkoi tarvita
lisää laa. So en jälkeiset vuosikymmenet aina 1970 luvulle
as olivatkin Kumitehtaan laajentumisen ja vaurauden aikaa.
Vuonna 1972-73 tehtaan pohjoispuolelle rakenne in
laajennusosat - tela- ja sekoitusosastot - Keravan kaupungilta
lunastetulle en sen ilitehtaan ton lle.
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(= Tiilitehtaan
asuntoalue)

1970 –luvulla muovituo eet alkoivat kuitenkin vähitellen
syödä kumiteollisuuden kanna avuu a ja toiminnan supistuminen jatkui 1970–luvulta 1980–luvulle as . Lopulta Savion tehtaan toiminta hiipui ja v. 1988 Oy Nokia Ab myi tela- ja
sekoitusosastonsa englan laiselle kilpailijalleen.
Kumitehtaan toiminnan pääty yä 1985 iliset vanhat tehdasrakennukset siirtyivät Oy Nokia Ab:ltä Keravan Klondyke OY:n
hallintaan ja tehtaan muut maa-alueet kiinteistökeino elua
huonolla menestyksellä harjoi aneiden yh öiden hallintaan. Lopulta kaikki jälkimmäiset päätyivät silloisen omaisuudenhoitoyh ö Arsenalin hoiviin.11
Tehtaan rakennukset ovat tästä läh en olleet peruskorja uina uusiokäytössä. Tiloissa on toiminut mm. Sisähuvipuisto
Planet Fun Fun ja siellä toimii edelleen pienyrityksiä ja pienteollisuu a.
Tehtaanmäen asuinalue siirtyi Suomen Gummitehdas Oy:ltä
ensin Oy Nokia AB:lle ja siltä Idea Invest Oy:lle eli Planet Fun
Funin konkurssipesälle, jota päävelkojana hallitsi Tampereen
Seudun Osuuspankki.

Savion Kumitehtaan ja ilitehtaan maanomistuskar a ( Saarentaus, Taisto: Isojaosta Koﬃin, s. 45)
1) Emil Winnari lunas naapuri Arvo Sileniltä kolmiomaisen maa-alan suoristaakseen alueensa pohjoisen rajan
2) Savion Tiilitehdas
3) Emil Winnarin kesäasunto (Jäspilän puolikkaan en nen päärakennus)
4) Savion Kumitehdas
5) ja 6) Tiilitehtaan työntekijöiden asuntoton t
7) Kapea Winnarin omistama Nissinojaa seuraava rei läpi Kumitehtaan alueen: käytävää pitkin kuljete in kumitehtaan koillispuolelta ilitehtaalle savea kapearaiteisella rilliradalla.
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Helmikuussa 2011 Tehtaanmäen asuinalueen os Ylöjärveläinen rakennusliike Lähirakennus Oy. Alueella on nykyisin
kolme omistajaa eli Kiinteistö Oy Tehtaanmäki, Jorma Sees e
ja As Oy Tehtaanmäenkatu 3.

9
10
11

Saarentaus 2003, s. 148
Saarentaus 1999, s. 49
Saarentaus 1999, s. 56

KUMITEHTAAN JA TEHTAANMÄEN ALUEEN KAAVOITUSHISTORIAA
Vuosisadan vaihteessa Tuusulan kunnan puolesta ei vielä
ollut kaavoitustoimintaa, mu a yksityiset maanomistajat
saa oivat laa a omille mailleen aluesuunnitelmia yksityisten
suunni elijoiden avustuksella. Edellä on jo maini u insinööri
Ståhlbergin mailleen laaditu ama Savion aluesuunnitelma,
joka kuitenkin jäi toteutuma a.
Vuonna 1924 perustetun Keravan kauppalan toimesta aletin vähitellen kaavoi aa rauta easeman seudulle keski yneellä taajama-alueella. Keravan ensimmäinen asemakaava
vahviste in v. 1927. Asutusta oli kuitenkin laajemmal kin
ympäröivällä maaseudulla. Koska rakentamiselle ei ollut
säännöksiä eikä ohjausta, ton nmuodostus oli vapaata.1
Keskustaajaman kaavan valmistumisen jälkeen kaavoitus eteni Keravalle tyypillises aina edellisen rakentuneen
alueen reunasta laajentaen. 2 Radan länsipuolisen Savion
ensimmäiset asemakaavat valmistuivat v. 1955 ja 1957.
Keravan kaupunki aloi ensimmäisen Tehtaanmäen ja Kumitehtaan alue a sivuavan asemakaavan laadinnan vasta v.
1974.3 Kaava käsi Alikeravan teollisuusalueen pääradan
itäpuolella ulo uen myös Kumitehtaan ja Tehtaanmäen
alueille. Tehtaanmäen asuinalueelle oli osoite u rivitalojen
ja asuinkerrostalojen kor elialue a melko isolla rakentamistehokkuudella. Ympäristöministeriö jä v. 1976 kaavasta
vahvistama a Tehtaanmäen asuinalueen, tehtaan itäpuoliset Alikeravan ehen rajoi uvat teollisuusalueet ja työväen
asuntoalue Vuorelanmäen.
Em. vahvistama a jääneiden alueiden kaavoitus käynnistetin uudelleen ja kaava vahviste in v. 1977. 4 Tehtaanmäen alueen ja rakennuskannan omaleimaisuus tuo in tässä
asemakaavassa jo voimakkaas esiin, ja vanhojen asuinrakennusten hyvää kuntoa jopa ihmetel in. Alueelle oli osoite u aiempaa huoma avas pienempi rakentamistehokkuus. Sil kaavaillustraa ossa näkyy, e ä rakentamista oli
iviste y Tehtaanmäellä huoma avas , ja vanhojen asuinrakennusten väliin oli sijoite u uudisrakentamista vanhan
rakennuskannan määrään nähden kaksinkertainen määrä.
Rakennussuojelun arvostuksessa ja yleisessä ilmapiirissä
1970–luvulta läh en tapahtunut vähi äinen muutos näkyy
1
2
3
4

KeRakuInvHoitSu, Kaavoituksen historia, s. 19
KeRakuInvHoitSu, Kaavoituksen historia, s. 21
KKaav, Asemakaavan selostus 1974 / Alikeravan
teollisuusalue 869
Kkaav, Asemakaavan selostus 1976 / 903 Nokia/Machinery,
Kohta 3 ja 11.3

Vuonna 1977 vahvistetun asemakaavamuutoksen kaavaillustraa o
(KKaav)

näissä kaavoituksen vaiheissa selväs . Alueelle laadi in
jälleen kaavamuutos, joka vahviste in v. 1988. Kaavan selosteessa on lii eenä talonsuunni eluarkkiteh Risto Kos an
ivis selvitys Tehtaanmäen rakennuksista ja rakennusvaiheista. Siinä hän puoltaa olemassa olevan alueen säily ämistä
sellaisenaan ja huoleh i uudisrakentamisen sopeu amisesta vanhaan. Tähän alueella nykyisinkin voimassaolevaan
kaavaan neljä alueen vanhoista rakennuksista on merki y
suojeltaviksi sr-merkinnällä ja pääosaan kor eleita on osoite u myös /s-merkintä, joka tarkoi aa alue a, jolla ympäristö säilytetään, ja olemassa olevien rakennusten korjaus- ja
muutostöiden tulee olla sellaisia, e ä kor elin rakennusten
yhteinen ilme ja alueen luonne säilyvät.

Tehtaanmäen pohjoispuolelle Kumitehtaan alueelle vahviste in v. 1991 kaavamuutos, jossa alue osoite in liike- ja
toimistorakennusten, opetus- ja kul uuritoimintaa, huvi- ja
viihdetarkoituksia palvelevien rakennusten sekä ympäristöhäiriöitä aiheu ama omien teollisuusrakennusten kor elialueeksi. Vuonna 2002 Vanhan Kumitehtaan so. Klondyken alueella sekä Tehtaanmäen asuinalueella käynniste in
asemakaavan muutostyö. Tavoi eena oli mm. tarkistaa
Keravan kaupunkiradan ja Vuosaaren satamaradan raidevaraukset, korostaa taidemuseon roolia alueella ja muu aa osa
kor eleista asumiskäy öön kaupunginhallituksen samana
vuonna hyväksymän Savion keskustan kaavarungon mukaises lisäten asumista Savion aseman läheisyydessä. Alueen
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Ote Tehtaanmäellä voimassaolevasta v.
1988 vahvistetusta asemakaavasta
ja selvityksen aluerajaus (punaisella).

en vuoksi. Niinpä kaavaehdotuksesta saatujen lausuntojen ja
tarkentuneiden ympäristöriskien perusteella asemakaavan
muutostyö lopulta keskeyte in v. 2007. 5 Alueelle anne in
rakennuskielto asemakaavan muu amista varten ja v. 1988
asemakaava jäi Tehtaanmäen osalta voimaan.
Tehtaanmäen alueen silloinen omistaja oli kaavatyön aikana
jo ir sanonut säilyneiden asuinrakennusten vuokralaiset ja
asuinrakennukset jäivät nyt tyhjilleen rapistumaan.
Kor eleiden 372 ja 373 osalla käynniste in jälleen kaavamuutos v. 2007, koska oli tarpeen tutkia Satamaradalle
vahvistetun kaavan ja sen myötä pääradalle Savion kohdalle
tarvi avan 6. radan rakentamisen vaikutus alueella. 6 Tämä
kaavamuutostyö on rauennut.
Vuonna 2008 käynniste in Alikeravalla n. 45 hehtaarin
alueella radan itäpuolella kaavamuutostyö, jonka tavoi eena oli mahdollistaa 6. raiteen rakentaminen. 7 Tehtaanmäen asuinalue a esite in siinä liike- ja toimistorakennusten
alueeksi mm. meluhai ojen ja onne omuusriskien vuoksi.
Kaavatyötä ei ole jatke u.
Tehtaanmäen asuinalueen rakennuskielto pure in v. 2011.
Tehtaanmäen asuinalue oli saman vuoden alussa saanut
uuden omistajan (Lähirakennus Oy), joka lupasi korjata
suojellut rakennukset ja toteu aa alueen uudet talot voimassa olevan asemakaavan mukaises . Rakennuskiellon purun
katso in olevan perusteltua, koska asemakaavan mukainen
rakentaminen rakennuskieltoalueella ei olisi ollut mahdollista ilman poikkeuslupia.

pääosin omistaneen Tampereen Seudun Osuuspankin intressissä oli mm. tehostaa asuntorakentamista kor elissa 350 ja
säily ää Tehtaanmäen kaksi muuta kor elia pientaloalueina.
Nissinojan ympäristön saastunut maaperä - Kumitehdas oli
ilmeises pitänyt alue a kaatopaikkanaan - ja Nissinojan
ajoi aisen tulvimisen hallinta, tehtaan patoaltaan puhdistaminen ja pääradan lisäraiteiden rakentamiseen varautuminen osi ain avoimina kysymyksinä ja osi ain kustannuksia
nostavina tekijöinä aiheu vat Nissinojan alueen rajaamisen
pois kaavamuutoksesta. Myös Kumitehtaan asuinrakennuksia sisältävät kor elit 372 ja 373 poiste in suunni elualueesta, koska ne halu in edelleen säily ää tai suojella.
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Kor elin 350 osalla asuntorakentaminen Tehtaanmäen
itäreunalla ehdote in toteu avaksi purkamalla Tehtaan-

mäenkadun itäpuolelta kaikki puiset asuinrakennukset ja
sijoi amalla niiden lalle kaksikerroksisia rivitaloja ja alueen
itäreunaan korkeita pistekerrostaloja. Pysäköin ä varten
ehdote in Tehtaanmäen eteläreunalle kaksikerroksista
pysäköin taloa. Kaavaehdotuksessa kaavatyön aiemmissa
vaiheissa pure avaksi salli u Tehtaanmäenkatu 3b (=asuinrakennus A5) merki in nyt säilyte äväksi, ja sen paikalla
mahdollises tapahtuva uudisrakentaminen suunniteltavaksi vanhan rakennuksen arkkitehtuuria nouda aen.
Kaavan laadinnan aikana kaava-alueen status oli merkittäväs muu unut mm. Ratahallintokeskuksen (nykyinen
Liikennevirasto) raidetarpeiden, alueen eteläpuolisen Myllylaakson logis ikka-alueen suunni elun ja läheisten teollisuuslaitosten (Oy Sinebrychoﬀ Ab ja Stowe Woodward
Finland Oy) aiheu amien poten aalisten onne omuusriski-

Vuoden 2014 alussa on käynniste y jälleen asemakaavan
muutostyö yhteistyössä Tehtaanmäen alueen nykyisten
omistajien kanssa. Voimassaolevan asemakaavan ajantasaistaminen on tarpeen, koska se ei kaikilta osin enää tue
alueella tehtävää korjaustyötä ja uudisrakentamista niin, e ä
alueen ja rakennusten ominaispiirteet säilyisivät. Käynniste yyn kaavamuutostyöhön lii yen halutaan turvata vielä
jäljellä olevien rakennusten säilyminen. Samalla halutaan
arvioida kaavassa suojeltujen rakennusten tulevaisuuden
suojeluaste, luoda alueella edellytykset uudisrakentamiselle niin, e ä se sopeutuu suojeltavien rakennusten tyyliin ja
ympäristön kokonaisuuteen sekä tutkia myös mahdollisuudet rakennusoikeuden siirtämiselle alueen sisällä rakennusten säily ämisen ja uudisrakentamisen kokonaistaloudellisuus huomioiden. 8
5
6
7
8

KKaav, Asemakaavan muutos / Tehtaanmäki, 2176
KKaav, Asemakaavan muutos / Tehtaanmäki II, 2238
KKaav, Asemakaavan muutos / Raide 6, 2243
KKaav, Asemakaavan muutos / Tehtaanmäen
asuinalue, 2271

KUMITEHTAAN TEHDASRAKENNUSTEN JA -ALUEEN RAKENTUMINEN

Oy Nahkimo Oy / Rakennukset ennen vuo a 1932
(Saarentaus 2000, s.44)

Kumitehtaan nykyinen rakennuskokonaisuus on muodostunut alkujaan Nahkimo Oy:n v. 1915-16 rakennu aman ilirakennuksen ja sitä ennen vuonna 1898 rakennetun erillisen
korjauspajarakennuksen ympärille1.
1920-luvulla Savion Kumitehtaan aloite ua toimintansa
tehdasrakennuksia laajenne in useaan o eeseen, mu a
vasta vuonna 1935 tapahtuneen omistajamuutoksen myötä
alkoi voimakkaampi tehdasrakennusten muutos ja laajentamisvaihe, jota sotavuodet alkuun vain hiukan hidas vat.
1940 luvulla tehdasrakennuksiin rakenne in laajennusosia
idän suuntaan. 1950 –luvulla tehdas laajentui radan suuntaan ja 1960 –luvulla tehdas lunas itselleen pohjoispuolella
olevan en sen ilitehtaan alueen, purki siellä olleet rakennukset ja rakensi sinne 1970 –luvulla uudisrakennuksen
(tela- ja sekoitusosastot).2
Tehtaan vanhimmat rakennusosat jäivät myöhempien rakennusvaiheiden myötä laajennusosien sisään. Vanhimmat osat
ero uvat nykyään parhaiten kaari-ikkunoista. Rakennukset
muodostavat puna ilijulkisivuillaan ilmeeltään yhtenäisen
kokonaisuuden.

1
2

Honka-Hallila, s. 103
Honka-Hallila, s. 103-104

Kumitehdas v. 1957 (Saarentaus 1999, s. 47)
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TEHTAAN SUUNNITTELIJOISTA
Tehdasrakennuksista Nahkimon osan ja alkuvaiheissa
1920-luvulla vaiku aneista rakennussuunni elijoista ei ole
etoa.
Savion kumitehtaan tehdasrakennuksiin voidaan kuitenkin
1930-luvun lopulta läh en yhdistää arkkiteh Wäinö Gustaf
Palmqvist (1882-1964). Palmqvis n toimiston laa mia Savion tehdasrakennuksia koskevia suunnitelmia löytyy kopioina
tehtaan piirustusarkistosta ja alkuperäisinä Arkkitehtuurimuseon piirustusarkistosta. Arkkitehtuurimuseon arkiston
lue eloidut piirustukset ajoi uvat vuosille 1939-561.
Arkkiteh Katja Savolainen on tutkinut arkkiteh W.G. Palmqvis a suunni elijana ja hänen tuotantoaan, paino uen
kuitenkin enemmän Palmqvis n asuntotuotantoon. Savolainen on v. 2000 tehnyt Teknillisen korkeakoulun arkkitehosastolle diplomityön ”Helsinkiläinen asuinkivitalo 1910- ja
-20 luvuilla ja W.G. Palmqvist”. Lisäksi hän on kirjoi anut
Palmqvis sta osuuden kirjaan ”As Oy Aedificium bostads
A.B., Historiikki 1924-2000”. Näistä jälkimmäisen teoksen
perusteella voi tähän selvitykseen ivistää Palmqvis sta
jotain olennaista, koska muuta laajempaa tutkimusta Palmqvis sta arkkiteh na ja henkilönä ei e äväs ole tehty.
Wäinö Gustaf Palmqvist syntyi 16.01.1882 Kalajoella ja kuoli
Helsingissä 82-vuo aana. Ylioppilas Palmqvist valmistui
arkkitehdiksi Helsingin Polyteknillisestä opistosta v. 1905.
Palmqvis n arkkitehtuurityyli perustuu vahvas hänen opettajinaan ja myöhemmin myös työnantajinaan toimineiden
arkkiteh en Gustaf Nyström ja Armas Lindgrenin vaikutukseen – he olivat Italian renessanssi- ja barokkiarkkitehtuurin
tun joita ja ihailijoita. Palmqvist myös työskenteli heidän ja
myös Lars Sonckin toimistoissa jo opiskeluaikoinaan. Lisäksi
Palmqvist matkusteli paljon saaden siten vaiku eita saksalaisen, englan laisen, italialaisen, puolalaisen ja unkarilaisen
aikalaisarkkitehtuurin uusista virtauksista.
Palmqvist aloi varsinaisen työuransa jo varhain. Ensimmäisen toimistonsa hän perus yhdessä Birger Brunilan kanssa he miten valmistu uaan. Vuonna 1910 alkoi yhdeksän
vuo a kestänyt yhteistyö Einar Sjöströmin kanssa yhteisessä toimistossa. He suunni elivat useita merki äviä asuin- ja
liikerakennuksia Helsingin keskustaan ja lisäksi maaseudulle
asuintaloja ja huviloita.
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Oman toimiston Palmqvist perus v. 1919 ja toiminta käynnistyi hyvin yleisestä lamasta huolima a. Aluksi hän keski yi
lähinnä Helsinkiin ja asuin- ja liikerakennuksiin. Vähitellen
painopiste siirtyi pääkaupunkiseudulta teollisuuskeskuksiin
1

Arkkitehtuurimuseo, Palmqvist -kokoelma

Arkkiteh W.G. Palmqvist
(1882-1964)
(AM)

ja nykyisin Palmqvist tunnetaankin juuri teollisuusarkkitehna.

lista ja roman sta muotokieltä, joka oli häneen jo opiskeluaikoina sisään kasvanut.2

Palmqvist oli yleises o aen varsin tuo elias ja monipuolinen suunni elija. Hänen pitkään kestäneen uransa tuotantoon sisältyy lukuisia asuin- ja kul uurirakennuksia sekä liikeelämän ja teollisuuden rakennuksia, sairaalarakennuksia ja
kirkkoja. Lisäksi hän suunni eli asutusjärjestelyjä ja asemakaavoja sekä osallistui useisiin arkkitehtuurikilpailuihin.

Palmqvis n kanssa yhteistyössä ja/tai myöhemmin itsenäises Suomen Gummitehtaan Savion lai eita ja rakennuksia
suunni eli ja rakennuskannan ylläpidosta ja myöhemmistä
muutosvaiheista huoleh tehtaan oma rakennus-/piirustuskon ori3. Sen päällikkönä toimi ja suunnitelmat hyväksyi
tehtaan käy öinsinööri, myöhemmin tehdaspalvelupäällikkö.4 Tehdaspalvelupäällikköinä ovat toimineet Eero J. Virtanen ja hänen jälkeensä Olavi Karhunen ja Risto Niemi.

Teollisuusarkkiteh na Palmqvis n kädenjälki näkyy erityisesmm. Serlachius Oy:n rakennuksissa Mäntässä, Yhtyneiden
paperitehtaiden tehdasalueella Myllykoskella ja Suomen
Gummitehdas Oy:n alueella Nokialla.
Palmqvist oli myös kul uuripersoona ja hän vaiku ak ivises jäsenenä useissa yhdistyksissä. Hänen sosiaalisuutensa,
taideharrastuksensa ja siten muodostunut laaja verkostonsa
mm. ajan taide- ja teollisuusvaiku ajien piirissä toi hänelle
varmas useita toimeksiantoja.
Palmqvis n arkkitehtuurityyli kehi yi selkeäs vaihei ain
ajan myötä. 1910–luvun renessanssi – ja barokkivaiku eisen klassismin kau a hän siirtyi sujuvas ra onaalisuu a ja
selkeitä suuria linjoja ihailevaan funk onalismiin. Konstrukvismi näkyi lähinnä liike- ja teollisuusrakennuksissa, mu a
historismi näkyi asuntotuotannossa pitkään - edes funk onalismi ei saanut häntä kokonaan unohtamaan tradi onaa-

2
3
4

As Oy Aedificium / Savolainen, Katja, 39-52
Honka-Hallila, s. 113
Sampola 1985, s. 93

SAVION ASUTTAMINEN JA KUMITEHTAAN SOSIAALINEN
ASUNTOTUOTANTO
Saviolle oli syntynyt teollisuu a jo 1850–luvulla, mu a
vanhoissa kartoissa mm. 1890–luvulta ei Savion nykyisellä
alueella juuri ole merki ynä pysyvää asutusta. Jäspilän isäntä ei ilmeises epäreiluksi kokemansa tuloeron takia halunnut myydä eikä vuokrata asuntoton eja teollisuuden palveluksessa oleville – teollisuustyöntekijän palkka kun saa oi
kaikessa surkeudessaankin olla parempi kuin talon töihin
sidotun mäkitupalaisen.1
1920 LUKU
Vasta 1920–luvulta eteenpäin alkoi Savion ilitehtaan edistyksellinen omistaja Emil Winnari ostaa ja myydä maata
työntekijöilleen asuntotonteiksi. Tämän asutustoiminnan
peruja on Savion keskustasta etelään radan varressa oleva
asuinalue ja myös Kumitehtaan koillispuolella oleva huvila-asutusalue. Samoihin aikoihin myös Jäspilän isäntä myi
ensimmäiset asuntoton t omistamistaan maista. 2
Myös kumitehtaan toimesta ale in huoleh a työntekijöiden asumisjärjestelyistä. Asuntojen hankkiminen työntekijöille näh in tarkoituksenmukaisena sosiaalisena toimintana, joka takasi yh ölle työvoiman pysyvyyden ja tuki siten
yh ön tuo avuu a.3
Tehtaan eteläpuolelle rakentuikin 1920-luvuilta alkaen
tehtaan virkailijoille tarkoite ujen asuntojen rakennusryhmä ns. Tehtaanmäen asuntoalue. Sen vanhimmat v. 1920
rakennetuiksi merkityt rakennukset ovat peruja Kumitehdasta edeltäviltä teollisuuslaitoksilta. 4

Valokuva Koivikon asuntoalueesta 1940 -luvulta (Foto Roos/KKaav)

rakennuksineen ja vuokrasi niitä työntekijöilleen5.
Tehdas siis hankki ja palstoi ton maata ja tehtaan rakennus-/piirustuskon orissa laadi in lisäksi mallipiirustuksia
rakentamista varten.6

1930 LUKU
1940 LUKU
Vuonna 1935 Tehtaan omistuksessa oli n. 11 ha laajuinen teollisuusalue, josta runsas puolet oli teollisuuston a ja loput
Tehtaanmäen asuntoalue a. Koko toimintansa ajan SGTOY
harjoi
laaja-alaises kiinteistötoimintaa. Ensisijaises
turva in etenkin teollisen toiminnan edellytykset, mu a
paljon laajempaa oli toiminta työväen asu amiseksi. Yh ö
hankki laajojakin maa-alueita, joilta se kunnan (Tuusulan tai
Keravan) kanssa yhteistyössä asuntotonteiksi palstoite una
(myöh. kaavoite una) luovu työntekijöilleen ton maata
paljon alle omakustannushinnan. Yh ö os myös kiinteistöjä
1
2
3
4

Saarentaus 2000, s. 107-108
Saarentaus 2000, s.107-108
Saarentaus 1999, s. 50
Sampola 1985, s. 130

1940-luvulla tehtaan harjoi aman työväen asu amistoiminnan painopistealue oli pääradan länsipuolella sijaitseva Keravan Koivikon alue ja Savion pysäkin välinen alue7.
Ala-Koivikkoon rakenne in vuosina 1938-39 ja 1945 yhteensä 16 kivitaloa, joissa oli 4-5 huoneistoa. Rakennuksissa oli
sisäänkäynnit keskellä pitkää julkisivua ja päädyissä.8
Ylä-Koivikkoon teh in so en jälkeen v. 1947 puutaloryhmä,
5
6
7
8

Saarentaus 1999, s. 49
Honka-Hallila, s. 113
Saarentaus 2000, s. 108-109
Honka-Hallila,. s.113

joista osa oli virkailijoille tarkoite uja yhden perheen taloja ja osassa oli useita huoneistoja. Koivikkoon rakenne in
asukkaiden yhteiskäy öön myös erillinen sauna ja pesularakennus.9
Koivikon alueet ovat Tehtaanmäen tapaan Keravalta lista uja maakunnallises arvokkaita aluekohteita.
Laajin tehtaan työväen asuntoalue rakentui Virpi en varteen
vuosina 1948-1963.10
Vuonna 1950 Nahka- ja kumiteollisuus oli keravalaisten
tärkein työnantaja. Kumitehtaan merkityksestä vuokranantajana kertoo lasto eto 1940-luvun lopulta, jonka mukaan
tehtaan virkailijoista 75,7% ja työntekijöistä 42% asui tehtaan
asunnoissa. Saviolla sijainneissa 135:ssä työväen asunnossa
oli yhteensä 238 huone a11.

9
10
11

Honka-Hallila, s. 113
Hoving, s. 158-165 ja Sampola s. 130-131
Honka-Hallila, s.113
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MUUTOSVAIHEET JA NYKYTILA
tuhoutunut ja säilyneetkin rakennukset ovat lohdu omassa
kunnossa.
Nykyinen omistaja on aloi anut alueella uudisrakentamisen
ja myös säilyneiden rakennusten kunnostuksen.
RAKENNUSTUNNUKSISTA JA AJOITUKSESTA
Tehtaan arkistosta löytyneeseen päiväämä ömään mu a
merkintöjensä perusteella v. 1946 mukaista lanne a esittävään asemapiirroskar akuvaan3 on merki y Tehtaanmäen
rakennukset numero-kirjain –tunnuksilla ja lisäksi ne on ajoite u rakentamisvuotensa mukaan. Kartassa eivät vielä näy
alueen lounaiskulmalla olevat radan varren kor elin (nro
372) kaksi eteläisintä puurakennusta, jotka rakenne in v.
19474.
Tämän vanhan kartan perusteella on laadi u sivulla 18 olevat
rakennusvaihekaaviot ja sen mukaan on päässääntöises
kirja u tähän selvitykseen rakennusten rakentamisajankohdat. Rakennustunnuksia ja aluekokonaisuu a havainnollistamaan on tälle sivulle kuitenkin vali u myöhemmin laadi u ja
selkeämpi asemapiirros.
Ajoi amaton kar akuva ja tämän sivun asemapiirros ka avat alueena tehtaan rakennukset, sen koillispuolella olevan
tehtaan johtajan asuinrakennuksen ton n sekä tehtaan
eteläpuolella olevan Tehtaanmäen alueen.
Rakennusten numero-kirjain–tunnukset muodostuvat siten,
e ä numerot ovat juoksevia rakentamisjärjestyksen mukaan
ja kirjain. Näitä tunnuksia käytetään johdonmukaisuuden
vuoksi jatkossa myös tässä selvityksessä.
Asemapiirros 1967/1958 Kumitehtaan ja Tehtaanmäen alueesta.
Piirroksessa Tehtaanmäen alue
on valmiiksi rakentunut.
Rakennukset on merki y kiinteistötunnuksin, joiden mukaan
rakennuksia on nime y myös
tässä selvityksessä. (KTa)

TEHTAANMÄEN ASUNTOALUE
Tehtaanmäen alueen rakennuksista vanhimmat olivat 1920–
luvulla rakenne uja asuntolatyyppisiä usean huoneiston
sisältämiä puurakennuksia, joilla oli yhteiset sauna lat kellarissa tai erillisessä talousrakennuksessa. Käymälät olivat
ulkorakennuksissa1.
Myöhemmin alueelle rakenne in huvilamaisempia 1-3
huoneiston rakennuksia, jotka oli tarkoite u tehtaan ylemmille virkamiehille. Nämä 1930–luvulla rakennetut kivirakenteiset huvilat, niiden kanssa samassa kor elissa sijaitseva puuhuvila sekä vielä 1940–luvulla rakennetut kaksi radan
varren puista asuinrakennusta ovat nykyisin Tehtaanmäen
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1

Tehtaan piirustusarkisto / Asuinrakennusten pohjapiirrokset

alueen ainoat säilyneet asuinrakennukset. Muut rakennukset ovat vasta viimeisen vuosikymmenen aikana tuhoutuneet, pure u tai palaneet.
Alue rakentui valmiiksi 1940–luvun loppuun mennessä2.
Tehtaan toiminnan pää yminen ja maa-alueiden omistajanvaihdokset yhdiste ynä uusien omistajien tavoi eisiin tehostaa alueen maankäy öä, joh vat viimeistenkin Tehtaanmäen asuntojen vuokralaisten ir sanomiseen vuonna 2005.
Rakennukset jäivät kohtalokkaas tyhjilleen. Asuma oman alueen rappioituminen alkoi kiihtyvällä tahdilla ja sen
myötä yli puolet alueen alkuperäisestä rakennuskannasta on
2

Tehtaan piirustusarkisto, Asemapiirros v. 1958

•
•
•
•
•
•

T tarkoi aa tehdasrakennusta
M ja N tarkoi aa tehdasrakennuksiin lii yviä rakennuksia
V tarkoi aa varastoja
S tarkoi aa (yleensä) teknisiä lai eita sisältäviä
rakennuksia
U tarkoi aa ulkorakennusta ja
A tarkoi aa asuinrakennusta

Rakennusten koko on ilmoite u tehtaan rakennuskor stoon
kirja ujen lämmintä pinta-alaa osoi avien lukujen mukaan.
3
4

Valokuvat asemapiirroskartasta: Rakennusvaiheet 1 ja
Rakennusvaiheet 2 (KTa / HJ)
KRava, Tehtaanmäen rakennuskor t

TEHTAANMÄEN ASUNTOALUEEN RAKENNUSVAIHEET
Jos Kumitehtaan tuotantorakennusten rakennusvaiheita
ei tässä nyt huomioida, niin Kumitehtaan alueen vanhimmat rakennukset ovat v. 1920 rakennetut tehtaan johtajan
asuinrakennus nro A1 talousrakennuksineen (Aunela 254) ja
Tehtaanmäen alueen asuinrakennus nro A3.
Jälkimmäinen näistä oli kellarillinen kaksikerroksinen tyyliltään klassis nen iliaumaka oinen peiterimavuora u asuntolarakennus.
En nen Jämsän kunnanlääkärin asuintalo v. 2014 (TE)

Seuraavat tehtaanmäen asuinrakennukset A2, A4 ja A5
rakenne in v. 1927 A3:n ympärille samaan kor eliin (nyk.
kor eli nro 350). Nämä olivat myös usean huoneiston rakennuksia. Ne olivat 1-kerroksisia lukuun o ama a rakennusta
A5, joka oli 1½–kerroksinen.
Seuraava rakennusvaihe ajoi uu 1930-luvun puolivälin
jälkeisiin samaan aikaan tehtaan rakennuksien kanssa tehtyihin laajoihin rakennustöihin. Nykyiseen kor eliin nro 373
rakenne in kaksi kivirakenteista usean huoneiston sisältävää huvilatyyppistä asuinrakennusta eli rakennukset A20 (v.
1939) ja A9 (v. 1937) ja niiden jatkeeksi yksi puurakenteinen 1-2 huoneiston huvila A8 (v. 1937). Nämä rakennukset
ovat säilyneet, mu a ne ovat huonossa kunnossa. Erityisen
huonokuntoinen on rakennus A20, jota on myös rakentamisensa jälkeen muute u esim. huoneistojaon osalta huomattavas .
Kivirakenteiset huvilat A20 ja A9 ovat arkkiteh W.G. Palmqvis n suunni elemia ja edustavat hänen tuotannolleen
1930–luvulla tyypillistä vielä klassismin väri ämää mu a jo
selkiytyvää varovaista funk onalismia. Palmqvis n v. 1938
suunni elema Jämsän kunnanlääkärin asuinrakennus on
suunniteltu samalla perusidealla kuin nämä kaksi Tehtaanmäen huvilaa.1
Viimeiset asuin lat ja asunrakennukset on rakenne u
1940 -luvulla. Näistä ensimmäisenä rakenne in kor elissa
nro 350 sijaitsevaan rakennukseen nro U3a laajennus. Sen
vierestä pure in v. 1927 rakenne u L-kirjaimen muotoinen
ulkorakennus U32. Kivirakenteisen rakennuksen 1. kerroksessa oli pesula, 2. kerroksessa oli asuin loja ja kellari loihin
sijoite in Tehtaanmäen asukkaille yhteiset sauna lat.
1
2

Arkkitehtuurimuseo, Palmqvist -kokoelma
Puretun rakennuksen rakennustunnusta U3 ale in tämän
jälkeen käy ää rakennuksen U3a:n takana olevasta
talousrakennuksesta

W.G. Palmqvis n suunnitelmat Jämsän kunnanlääkärin asunnoksi vuosilta 1938 ja 1939.
Rakennus näy äisi toteutuneen v. 1939 suunnitelman mukaisena. (AM)
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Muut 1940–luvulla eli so en jälkeisellä jälleenrakennuskaudella rakennetut asuinrakennukset A45, A46, A62 ja 63 sijoittuivat nykyiseen kor eliin nro 372. Ne olivat 1-3 huoneistoa käsi äviä asuinrakennuksia. Rakennuksessa A45 sijaitsi
myöhemmin myös tehtaan terveysasema. Näistä neljästä rakennuksesta muodostui Tehtaanmäen asuntoalueen
näkyvä julkisivu pääradan suuntaan aina 2000–luvulle as .
Si emmin rakennuksista A45 ja A46 ensimmäinen pure in
ja jälkimmäinen paloi vuonna 2013.

Tehtaanmäen alueen rakennusvaiheet kaavioina.
Rakennuksista on kirja u selvityksessä käyte y tunnus ja rakennusvuosi.
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TEHTAANMÄEN ASUINRAKENNUKSET
A1 ASUINRAKENNUS / TEHTAAN JOHTAJAN HUVILA
Rakenne u 1920 / Kokonaispinta-ala: 320 m2 / Pure u / Yksi
huoneisto
Tehtaan johtajan huvila rakenne in v. 1920.
Olete avas tämä kuten rakennus A3 ovat olleet rakenteilla
siinä vaiheessa kun Nahkimo Oy:n toiminta pää yi v. 1919.
Nahkimon rakennusten omistus siirtyi yh ön muun kiinteistön mukana perustetulle Savion Kumitehtaalle v. 1927.
Tehtaan johtajan huvila ja siihen lii ynyt ulkorakennus U1
sijaitsivat omalla ton llaan tehtaan koillispuolella ja tehdasalueesta Nissinojan ero amana. Nissinojasta oli padon avulla muodoste u pieni lampi ja lammessa olevaan saareen
oli rakenne u kaareva kävelysilta. Lammen ympäristö ja
olete avas myös tehtaanjohtajan huvilan piha muodos vat
kauniis hoidetun puistomaisen tehdasrakennuksiin lii yvän
alueen.

Nissinojasta pado in lampi ja saareen
pääsi koristeellista siltaa pitkin.
Kuvan katselusuunta on tehtaanjohtajan talon pihalta koh tehdasrakennuksia . Etualalla näkyy Nissinojan reunaa
seuranneen rilliradan kiskoja (kapearaiteinen rauta e), joita pitkin kuljete in
vaunuilla savea Savion ilitehtaalle.
(KM / Kerminen)

Tie äväs 1900–luvun alkupuolella lammessa koeste in Oy
Motor Ab:n valmistamia veneitä. 1
Tehdasrakennuksiin ja -alueisiin lii yvien puistoalueiden rakentaminen ja huolellinen ylläpitäminen oli yleistä
1930-luvulla. Yrityksissä näh in e ä edustavat tehdasrakennukset ja hoide u lähiympäristö olivat tärkeä osa yrityskuvaa
ja mainoskuvien myötä myös näy ävä markkinoin keino.
Pohjapiirroksen mukaan tulki una rakennuksessa on ilmeises ollut mansardika o ja sen ulkoasussa on myös voinut
olla vaiku eita jugendtyylistä päätellen pitkällä sivulla sijainneista ulkonevista vinosivuisista erkkereistä.
Pääsisäänkäyn leveine portaineen ja pilarin ka ama katos /
parveke oli rakennuksen päädyssä. Pitkällä sivulla sijainneesta salista on ollut pääsy pihalle.
Tehtaan johtajan huvilassa oli ”kaikki mukavuudet”2, se oli
osaksi kaksikerroksinen ja siinä oli 12 huone a. Alakerrassa
oli 7 kpl asuinhuoneita ja 2. kerroksessa oli neljä huone a
apu loineen.
Kei öön lii yi myös pienempiä apu loja, ja palvelijanhuone
sijaitsi todennäköises yläkerrassa.
1
2

T. Hilvenius
Tehtaan rakennuskor t, A1

Asuinrakennus A1 / 1. kerros pohjapiirros (KRava)

Asuinrakennus A1 / 2. kerros pohjapiirros (KRava)

Pohjapiirroksessa ei ole esite y tulisijoja muualle kuin kei öön ja saliin, mu a koska pohjapiirros on tehtaan rakennuskor stosta, joka on laadi u v. 1947 jälkeen, rakennus on jo
tuolloin kuulunut tehtaan kaukolämpöverkon piiriin ja siellä
on ollut vesikeskuslämmitys.

Rakennuksessa oli kellari ja sinne sisäänkäyn ulkoportaan
kau a. Rakennuksen toiseen kerrokseen pääsi kahta eri sisäporrasta pitkin. Toinen portaista oli pääporras ja toinen keitön sisäänkäyn in lii yvä porras.
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A2 ASUINRAKENNUS
Rakenne u v. 1927 / Palanut v. 2013 / Koko: 213m2 / Kolme
huoneistoa
Yleistä
Asemakaavaselosteessa vuodelta 1976 sanotaan, e ä
Tehtaanmäen vanhimmat v. 1927 rakennetuiksi kirjatut
rakennukset olisivat ”Oy Nokia AB:n” Helsingissä sijaitsevilta
kiinteistöiltä Saviolle siirre yjä.1 Nokian kausi Saviolla alkoi
kuitenkin vasta v. 1932, joten kirjoi aja tarkoi anee ehkä
si enkin v. 1925 toimintansa aloi aneen Savion Kumitehdas
Oy:n omistajien mahdollises Helsingissä omistamia kiinteistöjä. Muualla lähtöaineistoissa ei ole näiden rakennusten
siirtoihin lii yviä vii auksia.

gin Puu-Käpylän alueen rakennuskantaa samalta ajalta. Julkisivuväritys oli Käpylässä tosin voimakkaampi ja värikkäämpi.
Asuinrakennus A2 v. 2002 (H-V)

Ulkoasu
Rakennus on 1-kerroksinen vaakaverho u harjaka oinen
puurakennus. Rakennukseen käy in kahden pitkällä sivulla
olevan ja yhden rakennuksen päädyssä sijaitsevan harjakattoisen umpikuis n kau a.

Ulkoasu
Rakennus oli aumaka oinen, julkisivuiltaan vaalea ja peiterimalaudoite u. Hienos detaljoidun julkisivuverhouksen
leveiden alempien lautojen alapäät oli saha u kolmiokärjen
muotoisiksi ja niistä muodostui julkisivuverhouksen alareunaan ja ikkunoiden yläpuolelle koristeellinen helma/koristeaihe.

Rakennus oli viimeiseksi väriltään vaalea beige.
Vesika een oli puninen sauma u pel kate.
Ikkunat olivat T–mallisia ikkunoita. Kuis en sivuikkunoissa keskellä olleen ison ruudun ympärillä oli 10 pienempää
ruutua.

Ikkunoilla ei ollut verhouksen päälle asete ua vuorilautaa vaan kapeat karmin päälle asennetut koh suorat listat.
Lisäksi ikkunan alapuolella oli ulkoneva ppalista. Ikkunat
olivat kaksipui eiset ja kahdeksanruutuiset tai kolmipui eiset ja 12-ruutuiset.

Ovet olivat pystypaneelilla verhotut ja ikkunalla varustetut.
SisäƟlat
Rakennuksessa oli kolme huoneistoa, joissa oli kei ön ja
eteis lan lisäksi kolme asuinhuone a. Huoneistot olivat kooltaan 61-85m2. Suurimmassa huoneistossa kolmas asuinhuone oli kahden normaalihuoneen kokoinen ja kahdella uunilla
varuste u.

Asuinrakennus A2 / 1. kerros pohjapiirros (KRava)

Ulko-ovet ovat olleet sormipaneelipintaiset ja neliruutuisella ikkunalla varuste uja. Oviin ei ole lii ynyt ulkokatosta tai
kuis rakennelmia, ainoastaan betoniset portaat.
A3 ASUINRAKENNUS

Pohjapiirroksen mukaan kaikissa huoneissa oli joko liesi tai
pyöreä uuni. Päätyhuoneistosta kaikki uunit on musta u yli.
Vuoden 1952 lämpöjohtokartan mukaan rakennuksessa on
jo ollut kaukolämpö.
Tehtaan rakennuskor ston teks merkinnän mukaan rakennukseen on asenne u ”Vesijohto, viemäri ja WC / -47 ”.
Rakennus rajasi yhdessä rakennusten A3 ja A4 ja myöhemmin rakennetun U3a:n kanssa viihtyisää pihakokonaisuu a
ja puutalokor elia.
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1

Kkaav, Asemakaavaseloste 1976, Liite 9

Vielä 2000–luvulla laadituissa Tehtaanmäen alue a sivuavissa kaavaselostuksissa mainitaan, e ä itäisessä kor elissa
(350) on neljä vanhaa puista asuinrakennusta, joten rakennus on pure u/tuhoutunut vasta viimeisen vajaan kymmenen vuoden sisällä.

Rakenne u v. 1920 / Pure u v. 2013 mennessä / Koko:
320m2 / Kahdeksan huoneistoa
Yleistä
Kumitehtaan rakennukset ajoi avassa kartassa rakennuksen
A3 valmistumisvuodeksi on merki y 1920. Rakennus siirtyi
Nahkimolta Kumitehtaalle osakekauppojen myötä, koska
Nahkimon toiminta lakkasi jo vuonna 1919 ja Kumitehdas
aloi vasta 1927.
Rakennus oli tyyliltään ja ulkoasultaan puhtaas klassis nen
rakennus. Tyylillisenä vertailukohtana voidaan pitää Helsin-

Rakennuksen kellarin perusmuurit ja sokkeli oli vale u betonista ja maala u ruskeaksi.
Rakennuksen vesika eena oli ruskeaksi maala u pel kate.
Katolla oli pitkillä lappeilla kaksi ka opinnasta ulkonevaa
puolipyöreää ka oikkunaa.
SisäƟlat
Rakennus oli osakellarillinen, kaksikerroksinen rakennus
ja siinä oli tehtaan rakennuskor ston mukaan kahdeksan
huoneistoa kooltaan 16-58 m2. Huoneistot olivat joko hellahuoneita (2 kpl), huoneen ja kei ön huoneistoja (4 kpl) tai
kei ön ja kahden huoneen huoneistoja (2 kpl).
Vuoden 1955 lämpöjohtopiirustuksissa hellahuoneita on

A4 ASUINRAKENNUS
Rakenne u v. 1927 / Pure u 1989 mennessä / Koko: 200m2
/ Kolme huoneistoa
Ulkoasu
Rakennus oli harjaka oinen ja väriltään vaalean ruskealla
vaakalaudoituksella verho u yksikerroksinen puurakennus.
Rakennuksessa oli ilikate.
Huoneistoihin käy in kahden harjaka oisen umpikuis n
kau a ja lisäksi kellariin joh kate u porras ulkoa. Ikkunat
olivat kuusiruutuiset ja ulko-ovet kolmeen peiliin jaetut
pariovet.
SisäƟlat
Rakennuksessa oli osakellari ja maantasokerros. Rakennuksessa oli 92m2, 50 m2 ja 58 m2 suuruiset huoneistot.
Kahteen pienempään huoneistoon käy in yhteisen sisäänkäyn kuis n kau a. Kellarissa oli neljä varastohuone a.
Huoneistoissa oli kei ön lisäksi 2-3 asuinhuone a. Kei öissä oli liesi ja asuinhuoneissa oli pyöreät uunit.
Rakennukseen oli myöhemmin asenne u vesi, viemäri ja WC
– lat.
Rakennus rajasi yhdessä rakennusten A2, A3 ja U3a viihtyisää pihapiiriä ja puisten asuinrakennusten kor elia.
Asuinrakennus A3 / Julkisivut itään ja länteen (KM / Tuntematon)

enää yksi ja 1. kerroksessa kahteen huoneistoon on merki y
oma WC.
Rakennuksessa oli kaksi pääsisäänkäyn ä, joista pääsi portaita pitkin kellariin ja 2. kerroksen huoneistoihin.

Asuinrakennus A3 / Pohjapiirrokset, alimpana kellari,
keskellä 1. kerros ja ylimpänä 2. kerros (KRava)

Rakennusta ei enää näy asemapiirroksessa, joka lii yy asuinrakennuksen A8 muu amiseen päiväkodiksi vuodelta 1989.

Asuinrakennus A4 / Pohjapiirros ja valokuvassa pohjoissivu
(KM / Tuntematon)

Kellarissa oli varastohuoneet kaikille huoneistoille ja lisäksi
myöhempänä lyijykynämerkintänä pienet kaapit ”saunarakennuksen asukkaita varten”.
Kaikkiin huoneisiin ei pohjapiirroksessa ole merki y tulisijaa.
Rakennus on ollut ylväs tyylirakennus, joka rakennusten
A2, A4 ja U3a:n täydentämänä on rajannut muodostunu a
puuasuintalojen kor elia ja asukkaiden yhteistä pihaa.
Rakennuksen länsipuolella on ollut omenatarha.
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A5 ASUINRAKENNUS
Rakenne u 1927 / Palanut v. 2006 / Koko: 280 m2 / Kaksi
huoneistoa / Suojeltu asemakaavassa (sr)
Ulkoasu
Rakennus oli 1½-kerroksinen harjaka oinen asuinrakennus.
Se oli julkisivun osalta jae u vaakalistalla kahteen erilailla
jäsenneltyyn osaan: alaosalla oli rimalaudoitus ja yläosalla
pystypaneeliverhous. Rakennuksessa oli ilikate.
V. 1987 kaavaselosteen liitekuvan mukaan sen väri olisi ollut
vaalea keltainen.1
Tehtaankadun puolelta huoneistoihin käy in kahden harjaka oisen umpikuis n kau a. Kuis en kohdalla rakennuksen keskellä oli leveä rungosta ulkoneva poikkiharja ja sen
päädyssä 2. kerroksen ikkuna. Takasivulla on pohjapiirroksen
mukaan toiset umpikuis t, joista myös pääsee huoneistoihin.
Ikkunat olivat kuusi- tai 9-ruutuiset ja niitä oli koroste u
leveähköillä vuorilaudoilla ja yläpuolisella ppalistalla.
Asemapiirrosten mukaan rakennuksen pihalla on sijainnut ulkorakennus U5, joka kuitenkin on si emmin pure u
viimeistään ton lle sijoitetun uudisrakentamisen eltä.
SisäƟlat
Rakennuksessa oli kaksi 140m2 suuruista huoneistoa. Niihin
kuului kei ön lisäksi 3-4 asuinhuone a 1. kerroksessa ja 2.
kerroksessa kaksi asuinhuone a.
2. kerroksen asuinhuoneet sijaitsevat pohjapiirroksen
mukaan kerroksen keskilinjalla, mu a ne eivät kuitenkaan
ulo uneet poikkiharjan päädyissä julkisivuun as .

Asuinrakennus A5 / Pohjapiirrokset 1. ja 2. kerros (KRava)

Asuinrakennus A5, ylempänä julkisivu Tehtaanmäenkadulle ja alempana pihan puolen julkisivu v. 2005 (H-V)

Rakennus A5 oli tyylillises lähellä rakennusta A8 ja ne sijaitsivat toisiaan vastapäätä Tehtaanmäenkadun eteläpäässä.
Tehtaanmäenkatu haarautuu erikoisella tavalla kahteen
”kaistaan” näiden talojen kohdalla. Län sempi näistä kaistoista hahmo uu maastossa nykyisellään huonos , mu a
kaistojen välissä kasvaa edelleen kauniita vanhoja mäntyjä2.

Onko katulinjaus suunniteltu tai syntynyt näin mielenkiintoiseksi vain helpo amaan kääntymistä kadun päässä? Kadun
päässä on kuitenkin T –risteys, josta katuverkko jatkuu mäen
eteläreunaa pitkin sekä itään tennisken ää ja Nissinojaa
koh e ä länteen koh rataa ja sen vierustaa pitkin, joten
varsinaisesta kääntöpaikasta ei kai ole kyse.

Kei öissä oli liesi ja asuinhuoneissa oli pyöreät tai nurkkaan
asennetut uunit. Rakennukseen oli asenne u vesijohto ja
huoneistoissa oli ammeellinen kylpyhuone ja WC.
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Rakennus oli irrallaan samaan aikaan rakennetuista muista kor elin asuinrakennuksista. Sen ja rakennuksien A2,
A3, A4 ja U3a:n muodostaman ryhmän väliin jää metsäistä
mäenrinne ä, johon hyvinkin olisi mahtunut rakentamaan
vielä yhden vastaavan rakennuksen. Merkkejä tällä kohdalla
mahdollises jossain vaiheessa sijainneesta rakennuksesta
ei lähdeaineistossa eikä paikalla kuitenkaan ole nähtävissä.
Onko vie ävä maasto ja mäenrinteestä mahdollises löytyvä
kallioperän läheisyys katso u aikanaan liian haasteelliseksi
rakentamiselle?
1

KKaav, Kaavaseloste 1987, Kuvat 4.1 ja 4.2

2

KKaav, Ortokuva

A8 ASUINRAKENNUS
Rakenne u v. 1937 / Koko: 210 m2 / Yksi huoneisto / Suojeltu
asemakaavassa (sr)
Ulkoasu
Rakennus edustaa ulkoasultaan klassis sta tyyliä.
Rakennus on yhden perheen käy öön rakenne u puurunkoinen ja puuverho u huvila.
Huvilassa on avoin kahden pilarin kanna ama etukuis ja
lasite u takakuis . Takakuis n päällä on 2. kerroksessa ka amaton parveke. Kei ön erillinen avoin sisäänkäyn kuis on
rakennuksen pohjoispäädyssä.
Rakennuksessa on harjaka o ja siinä itään ja länteen päin
poiki aiset harjat, joiden myötä yläkerta on lava ja valoisa.
Rakennuksen sokkeli ja peruspilarit on vale u betonista ja
sokkelipinta on rapa u. Rakennuksessa on korkea sokkeli ja
(osakellarin toista kellarihuone a lukuun o ama a) rossipohja. Sokkelimuurauksen kunto on rossipohjan alueella
hyvä, mu a osakellarin vesivahinkoalueella sokkeli ja maanvarainen la a on kastunut ja halkeillut.

Asuinrakennus A8 / Pääty ja pihasivua v.2005 (H-V)

Asuinrakennus A8 v. 1987 (KM / Tuntematon)

Rakennuksen ulkoseinärakenne on purueriste y, sisäpuoleltaan vaakalaudoite u. Sen ulkopinnalla on julkisivuverhouksen takana tervapaperi ja vinolaudoitus.
Rakennuksessa on ilikate ja rakennukselle voimakkaastyylinmukaista ilme ä antavat lyhyehköt alapuolelta
vinopintaiset umpilaudoitetut räystäät. Räystäslaudoituksen
nurkissa räystäslaudoitus on leika u jiiriin.
Julkisivuverhous on klassismille tyypilliseen tapaan peiterimalaudoite u, mu a nurkissa on korostuksena pon paneeliverhous, josta muodostuu pilasteriaihe kapiteeleineen.
Lisäksi he sokkelin päällä on vaakasuuntainen sileä pon laudoite u ja voimakkain vesilistoin koroste u friisi. Poikkiharjojen ikkunoiden yläreunan yläpuolinen osa ja kuis en
päätykolmiot on verho u vaakalaudoituksella.
Rakennus on kokonaisuudessaan väriltään vaalea: peiterimavuoraus on ollut kermanvalkoinen ja pilarit, nurkkien pilasterit, ikkunat, ovet ja niiden vuorilaudat ovat olleet puhtaan
valkoiset.
Kuis en pilarit ovat kulmikkaat, pinnaltaan paneloidut ja
niiden ala- ja yläpäätä on koroste u kapiteeliaiheen omaisin
vaakalistoin. Lasitetulla kuis lla, jonka sisäpinta on kahdella erityyppisellä paneelilla (kapeampi ja leveämpi) verho u,
vastaava pilariaihe näkyy myös sisäpuolella kuis n nurkissa.

Asuinrakennus A8 / Pohjapiirrokset, 1. ja 2. kerros (KRava)
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Asuinrakennus A8 / Muutospiirustus
päiväkodiksi v. 1990 (KRava)

Ikkunat ovat ris karmilliset tai kahteen vierekkäiseen samankokoiseen pystypui eeseen jae uja. Kuis n ikkunoissa oli
vielä pieniruutuiset yläpuoliset ikkunat. Vastaavart ikkunat
oli myös ulko-ovien yläpuyolella. Rakennuksen vanhat ikkunakarmit ovat pääosin paikallaan, mu a pui eita ei juuri
ole tallella. Takakuis n ikkunoiden säilyneiden yläpui eiden
avulla voitaneen päätellä ikkunapuiteprofiilin muoto. Ikkunat on julkisivussa koroste u kauniis ylä- ja alapuolisilla
ppalistoilla ja vuorilaudoilla.
Ulko-ovet ovat olleet 2-4:ään peiliin jaotellut ja peilien lalla kuis n ovissa on ollut lasiaukkoja. Ulko-ovia on muutama
jäljellä, mu a ne ovat eri äin huonokuntoisia.
SisäƟlat
Sisällä pääportaan aukkoa nurkassa kanna ava puupilari on
jäsennelty vaakalistoin kuten ulkopuolen pilarit ja pilasterit.
Portaan ensimmäiset askelmat ovat päistään pyöristetyt ja
askelmien kulmalistat ovat profiloituja. Portaikon reunassa
yläaulan tasolla ollut puukaide on pure u.
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myöhemmin lautala an päällä on ollut asenne una korkkija/tai muovima o.
Sisäseiniä on pei änyt pinkopahvit ja tapetoin .
Tulisijoja ei ole jäljellä, mu a muurinpaikat kyllä. Kellarissa
on ennen Tehtaanmäen ka aneen keskuslämmitysjärjestelmän asentamista ollut lämmityska la ja pol oainevarasto.
Rakennuksessa on varsinaisen asunnon puolella alakerran
eteisaulan ja 2. krs:n yläaulan lisäksi 6 asuinhuone a. Lisäksi
kei öön kuuluu yksi, ilmeises ko apulaisen huone. Lisäksi rakennuksessa on kerroksen alasta n. 1/4 osan suuruinen
matala osakellari, jossa on kaksi huone a.

Alkuperäisiä väliovia ei ole tallella. Yläkerrassa on säilynyt
1950 -luvulle tyypillinen huultamaton laakaovi, jossa ovilevyn kehyksen ja pintaviilun rajalla on kapea ura. Alkuperäiset
väliovet ovat todennäköises olleet kokopuisia peiliovia.

Rakennuksessa on 1990–luvulla toiminut ryhmä(perhe)
päiväko , jota varten sisä loissa on tehty joitakin lamuutoksia. Kei ö on uudiste u. Pääsisäänkäynnin tulikaapin
viereen on rakenne u pieni WC – la, portaan alkupäässä ollut WC – la on pure u ja kei öön kulku on muutettu sen paikalle. En seen kei ökäytävään on sijoite u uusi
isompi WC- la. Lisäksi yläkerran kylpyhuone a on suurenne u ullakko laan päin. Rakennuksen huonejako on kuitenkin säilynyt näistä muutoksista huolima a alkuperäisenä ja
tunniste avana.

La at ovat alun perin olleet maala uja puula oita, mu a

Rakennuksen suunni elijasta ei ole löytynyt

etoa. W.G.

Palmqvist osuu a asiaan voisi kuitenkin pitää hyvin todennäköisenä. Hänhän vaiku jo 1920 –luvulta läh en Nokialla
SGTOY:n (Suomen Gummitehtaan) rakennusten suunni elijana, sillä Arkkitehtuurimuseon arkistossa on Palmqvis n
laa mia suunnitelmia SGTOY:n Nokiala sijainneisiin tuotanto loihin ja työväen asuntoihin aina 1940–luvulle as .
Asuinrakennus A8 Saviolla on rakenne u juuri II maailmasodan kynnyksellä ja lanteessa, jolloin uusi omistaja SGTOY oli
juuri siirtänyt osan tuotannostaan Nokialta Saviolle ja käynnistänyt tuotannon Saviolla uudelleen. Voisi kuvitella olleen
luontevaa jatkaa yhteistyötä jo tutun suunni elijan kanssa,
vaikka paikkakunta vaihtuikin.
Jos näin olisi, Palmqvist olisi päässyt vaiku amaan myös
keskikor elin rakennusten sijoi eluun ja muotoon. Ja suunni elihan hän jo samana vuonna A8:n naapuriin valmistuneen rakennuksen A9 ja pari vuo a myöhemmin valmistuneen rakennuksen A20, joiden myötä keskikor eli täydentyi
nykyiseen muotoonsa..

Aukeaman valokuvat on ote u talvella 2014.
Kuvissa on kooste rakennuksen yksityiskohdista, mm. kuisteista ja katoksista, julkisivuverhouksen detaljeista ja sisäportaan rakenteista. (AO)

seen hahmoon, sen säilyneeseen julkisivuverhoukseen
kauniine detaljeineen sekä alkuperäisen käy ötarkoituksen mukaiseen huoneistomäärään ja huonejakoon. Se on
Tehtaanmäellä ainoa jäljelle jäänyt yhdelle perheelle suunniteltu rakennus. Se toinen oli rakennus A45, joka ny emmin
on siis jo pure u.

Rakennukseen A8 lii yy olennaises myös pihapiirissä sijaitseva ulkorakennus U8, josta on erikseen selvitys jäljempänä.

Huvila A8 on ilmeeltään selkeä ja sopusuhtainen. Palmqvisn tuotannossa se olisi kuitenkin merkki jo jonkin asteisesta
tyylin selkiytymisestä ja yksinkertaistumisesta. Palmqvis n
1920-luvun puiset asuinrakennukset kun ovat arkistoaineiston perusteella olleet varsin runsaita ja meheviä mitä koristeaiheisiin ja materiaalin käy öön tulee. Rakennuksessa A8
koristeellisuus on jo mal llista ja detaljoin hilli yä.
Nykyisellään kun asuinrakennuksen A8 sisä loista on jo
pure u kaikki pinnat, väliovet ja ikkunanpui eet kaatopaikalle, sen arvo ja ominaislaatu kiteytyy rakennuksen ulkoi-
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A9 ASUINRAKENNUS
Rakenne u v. 1937 / Koko: 264 m2 / Kolme huoneistoa /
Suojeltu asemakaavassa (sr)
Suunni elija: arkkiteh W.G. Palmqvist
Kivihuvila ”kaikilla mukavuuksilla”.
Ulkoasu
Rakennus on tyyliltään ja ulkoasultaan persoonallinen klassismin korostuksista jo hienovaraises riisu u ja vahvas
koh funk onalismin yksinkertaisuu a kulkeva. Suunni elijan pyrkimys yksinkertaisempaan tyyliin näkyy selväs . Klassismille tyypillinen symmetria on kuitenkin kokonaisuuden
kantava voima.
Rakennus on viereisen asuinrakennuksen A20 sisarrakennus/variaa o. Vaikka rakennuksen A9 alkuperäispiirustuksia
ei ole arkistolähteistä löytynyt, sen tyylin, ulkomuodon sekä
rakennuksen A20 alkuperäissuunnitelmiin vertaamalla sitä
voidaan tyhjentäväs pitää W.G. Palmqvis n suunni elemana.

Asuinrakennus A9 vuonna 1987 (KM / Tuntematon)

Suunni elijamääri elyn vahvistavat Palmqvis n laa mat
Jämsän kunnanlääkärin asunnon suunnitelmat vuodelta
1938, jotka löytyvät Arkkitehtuurimuseon arkistosta. Suunnitelmaa ja Tehtaanmäen rakennusta yhdistää sama ka omuoto, sama julkisivutema ikka ja sama lanjaollinen
perusajatus.
Rakennuksen myöhemmistä muutoksista kertovat käyte ävissä olleet tehtaan kiinteistökor en ajoi ama omat mu a
niihin tehtyjen kirjausten mukaan v. 1947 jälkeistä lanne a
kuvaavat pohjapiirrokset.

Asuinrakennus A9 vuonna 2005 ja 2013 / Katusivu ja pihasivu (H-V, AO)

Rakennus on täyskellarillinen kolme huoneistoa sisältävä
kivirakenteinen asuinrakennus.
Rakennuksen ulkoseinät on muura u poltetuista ilistä ja
rapa u. Sokkeli ja kellarikerroksen perusmuuri on vale u
betonista. Kellari loissa ulkoseinärakenteessa on lisäksi sisäpuolella ilimuuraus.
Sokkeli on korkea ja siinä on pitkillä sivuilla kellariin avutuvat ikkunat. Ulkopuolella kellarin ikkunoiden alareuna on
maantasoa alempana ja ikkunoiden kohdalla on ulkopuolelle betonista vale u suojamuuri, jonka pohjalla maantaso on
sovite u ikkunan alareunan mukaan.
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Julkisivujen rappauspinta on sileä ja väriltään vaalean vihreä.
Julkisivua on kuitenkin vielä jäsennelty ikkunoihin lii yvillä
vaaleansävyisillä valeluukuilla ja korostamalla itäjulkisivussa

Aukeaman valokuvat vuodelta 2014 (AO).
Kuvissa vasemmalla ylhäällä pääsisäänkäyn kuis ja sen
ulko-oven päällä pyöreämuotoinen katos, ylhäällä keskellä pihasivun 2. kerroksen ikkunat ja niihin lii yvät rappauspinnan valeluukut, oikealla ylhäällä räystään alapinta detajeineen uja alarivissä etelä- ja pohjoispäädyn umpikuis t.

2. kerrokseen johtavaan portaaseen avautuvaa ikkunaa rapatulla kehyksellä ja yläreunan voimakkaalla vaakalistalla.
Räystäät ovat kivirakenteiset ulokeräystäät ja niiden alapinta on profiloitu ja väri valkoinen. Katusivulla 2. kerroksen portaaseen johtavan ulko-oven yläpuolella räystäs on
muotoiltu yksi äin ja yllä äen funk onalismille tyypillistä
muotokieltä käy äen ulkonevaksi pyöreämuotoiseksi lipaksi.
Rakennuksessa on ilikate. Rakennuksen ka omuoto on
ilmeeltään varsin erikoinen, mu a sen myötä 2. kerroksesta on saatu täyskorkea. Rakennuksen keskellä on voimakas poikkiharja, jonka molemmilla puolilla on 1. kerroksen
ka ona aumaka o. Auman päätylappeet ovat poikkiharjan
lappeiden jatkeita.
Päätykuis en harjaka omuotoa on tuotu esiin rappauspinnasta kohoavalla vaakasuuntaisella muotolistalla, joka korostaa päätykolmiota.

Katujulkisivun päätykolmiota korostaa puolipyöreä ikkuna.
2. kerroksen portaikon ikkuna on jae u kahdeksaan ruutuun
ja sillä on voimakkaat rapatut valkoiset kehykset. Sisä lassa tämä ikkuna ja 2. kerrokseen johtava porras muodostavat
juhlavan lan.
Muut rakennuksen ikkunat ovat olleet kapeita korkeita
suorakaiteen muotoisia ikkunoita, joko yhden ison jakamattoman ruudun tai kahden pystysuuntaisen ruudun ikkunoita. Molemmissa tapauksissa ikkunaruutujen alareunassa
on ollut vielä vaakajako eli pienempi ruutu. Ikkunatyypistä
on lisäksi kolmijakoinen isompi variaa o, jossa sivupui eet
ovat kapeammat kuin keskimmäinen ja näissä sivupui eissa
on ollut lisäksi pieni alaruutu. Näitä ikkunatyyppejä Palmqvist on yleises käy änyt ja ne toistuvat siten myös hänen
muiden kohteiden julkisivusuunnitelmissa.
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Väliovia, kellarin vinolaudoitetun ulko-oven jäänteet ja pääsisäänkäynnin peilioven ovileh (AO)

Ulko-ovet ovat tuhoutuneet tai ovat huonossa kunnossa.
Huoneistoihin johtavien kuis en ovet ovat olleet kaksileh set ja ovilevyt ovat olleet 2-3:een peiliin jaoteltuja ja niissä
on ollut karmin päällä ikkunat. Kellarin ovi on ollut pinnaltaan paneloitu ja paneeli muodostaa salmiakkikuvion (vinoruutu).
Tehtaan arkistosta löytyneet ovien ja ikkunoiden mallipiirustukset ovat esitystavaltaan Arkkitehtuurimuseossa olevien
Palmqvis n toimiston laa mien ikkuna- ja ovikaaviopiirustusten kaltaisia. Samankaltaisuuden perusteella voitaneen
siis ole aa, e ä SGTOy:lle nime yinä ne ovat Palmqvisn toimiston laa mia ja e ä niissä esite yjä tyyppejä olisi
käyte y tässäkin rakennuksessa.
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SisäƟlat
Rakennuksen kellariin kulje in sisäkau a 2. kerroksen
portaan alla olevan kellarin portaan kau a, johon pääsi
käytännöllises myös molempien huoneistojen kei öiden
kau a. Lisäksi kellariin pääsi pihan puolelta erillisen ulkoportaan kau a. Kellarin sisäportaassa on puinen metallikiinnikkein seinään kiinnite y käsijohde.

Ikkunoiden ja ovien väri on ollut valkoinen.

Kellarissa ovat varmas kin sijainneet mm. kylmäkellarit,
pyykinpesu lat ja halkovarasto ja muut asumisen apu lat.
Lisäksi rakennuksessa on varmaankin aluksi ollut ka lahuone ja pol oainevarasto. Myöhemmin tehtaanmäelle asenne u kaukolämpöverkko pois pannuhuoneen käytöstä. Pari
tulisijaa pohjan mukaan kellarissa näy äisi kuitenkin olleen,
toinen niistä on varmaan ollut pyykinpesupataa varten ja
toinen lämmityska laa varten.

Sisäänkäyn kuis en ulkoportaiden kaiteen käsijohde on
tehty pyöreästä metalliputkiprofiilista ja suojaosan muodostavat harvaan asennetut pystypinnat.

Käyte ävissä olevasta lähtöaineistosta ei käy selville, onko
kellarissa ollut myös asukkaiden oma sauna. Alueella oli
kuitenkin yhteissauna, jossa oli erikokoisia saunoja ja josta

Asuinrakennus A9 / Pohjapiirrokset / Alimpana kellarikerros, keskellä 1. krs ja ylimpänä 2. kerros (KRava)

Ole avas W.G Palmqvis n toimiston laa mia tyyppipiirustuksia välioviksi, komeroiden oviksi, kellarin oviksi ja ikkunoiksi. (KTa)

oli mahdollista varata oma saunavuoro.1
1. kerroksen huoneistoihin kulje in rakennuksen päissä
olevien kuis en kau a ja lisäksi näiden molempien huoneistojen kei öihin oli oma käyn 2. kerrokseen johtavan
portaan sisäänkäyn kuis n kyljissä sijaitsevien ovien kau a.
Rakennuksen kaksi samanlaista 90 m2 kokoista huoneistoa
sijaitsevat 1. kerroksessa. Kolmas 84m2 suuruinen huoneisto
sijaitsee 2. kerroksessa. 1. kerroksen huoneistoissa on keitön ja siihen lii yvän alkovin lisäksi kolme asuinhuone a,
ammeella varuste u kylpyhuone ja vaatehuone.
2. kerroksen huoneistossa on kei ön ja siihen lii yvän alkovin lisäksi halli, neljä asuinhuone a, ammeellinen kylpyhuone ja pieni erillinen WC. Rakennuksen molemmissa päissä
aumakaton lappeiden alla on kylmä ullakko la.
1. kerroksen länsipuolen huoneiden välillä oli iso oviaukko,
jossa todennäköises on ollut jonkunlainen tai o-ovi.
1

T. Hilvenius

Vain kei öissä on ollut tulisija/liesi. Rakennuksessa oli vesikeskuslämmitys ja pa erisyvennykset ikkunapenkkien alla.
Ikkunapenkit olivat betoniset, tasoitetut ja maalatut tai
jälkeenpäin puuverhotut.
Rakennuksen välipohja kellarin ja 1. kerroksen välillä on
kellarin puolella betonipintainen ja huoneistojen puolella
on lautala a. Rakenne on siis kokonaisuudessaan betonisen
välipohjalaatan päälle koola u purueriste y puula a.
Tiloissa on jäljellä sekä maala ua lautala aa e ä korkkimattopäällyste ä. Ma opäällyste on listoite u ohuella ma olistalla varsinaisen jalkalistan päälle.
Seinäpinnat ovat joko tasoite uja ja maala uja tai tapetoituja. Katon ja seinän liitoskohta on tasoi eella pyöriste y ja
joissain loissa muotolistalla listoite u. Ka opinta on tasoite u ja maala u. Myöhemmin on käyte y myös (Haltex-)
kuitulevyistä tehtyä ka overhousta.
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Asuinrakennus A9 / Vasemmalla ylhäällä 2. kerrokseen johtava
porrashuone ja sen ikkuna.
Alla säilyneet kylpyhuoneiden seinälaatoitukset ja ammeet. (AO)

Kylpyhuoneissa on alaosastaan n. 1200 – 1500 mm korkeudelle laatoitetut seinät ja ammeen kylki. Laatat ovat ajalle
tyypillisiä lasite uja ja ohuella saumalla sauma uja. laa ojen väri on haalea keltainen tai valkoinen. Seinän yläosa oli
alun perin maala u, joskin nykyisellään muovitape lla tapetoitu.
Toinen ammeista on ehjä, muuten kylpyhuoneiden kiinteät
kalusteet ovat tuhoutuneet.
Rakennus on säilynyt edellä selvitetyssä asussaan ja on
rakenteiltaan kunnossa.
Kellari lan la a on kohonnut ja halkeillut, joten kellarikerroksen kosteusvaurioiden kuiva aminen ja korjaaminen
ja rii ävän perustusrakenteiden ja alapohjan alapuolisen
kosteudenhallinnan järjestäminen on rakennuksen säilymisen kannalta olennaista.
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Rakennuksen arvo on sen edustamassa rakennustyylissä
ja säilyneisyydessä. Se on edustava esimerkki Palmqvis n
toimesta teollisuusalueiden yhteyteen työntekijöille suunnitelluista asuinrakennuksista. Lisäksi se muodostaa näyttävän parin viereisen asuinrakennuksen A20 kanssa. Koska
se on yksi viidestä viimeisestä Tehtaanmäen asuinalueen
säilyneestä rakennuksesta, se ansaitsee tulla suojelluksi ja
kunnostetuksi osana kor elirakenne a ja aluekokonaisuu a
ja yhtenä sen komeimmista kohteista.

Ylhäällä katon ja seinän lii ymän tasoi eella pyöriste y
sisäkulma, puinen ka olista ja alimpana
jalkalistaan lii yvä ma olista. (AO)

Asuinrakennus A20 v. 1987 (KM / Tuntematon)

A20 ASUINRAKENNUS
Rakenne u v. 1939 / Koko: 417m2 / Kaksi huoneistoa /
Suojeltu asemakaavassa (sr)
Suunni elija: arkkiteh W.G. Palmqvist

Yllä asuinrakennuksen A9 la amateriaaleja, ylinnä korkkima oa
ja alla maala ua puula aa.(AO)

Yleistä
Rakennuksen on suunnitellut arkkiteh W.G. Palmqvist ja
se on valmistunut vuonna 1939. Edellä jo rakennukseen A9
lii yen viita in ja tässä rakennukseen A20 lii yen voidaan
myös vastaavas todeta, e ä Palmqvis n Jämsän kunnanlääkärin asunnon suunnitelmat ovat teemoiltaan näiden
Tehtaanmäen kohteiden kanssa niin yhtenevät, e ei yhteisestä suunni elijasta jää epäselvyy ä.
Rakennus A20 on tyyliltään samanlainen kuin rakennus A9,
mu a se on suurempi. Rakennuksessa A20 on alun perin
ollut vain kaksi huoneistoa.

Rakennuksesta A20 on käyte ävissä Keravan rakennusvalvonnan arkistosta löytyneet kopiot Palmqvis n alkuperäisestä suunnitelmasta ja tehtaan kiinteistökor ston pohjapiirrokset vuoden 1947 jälkeiseltä ajalta.
Ulkoasu
Rakennus on osakellarillinen kivirakenteinen asuinrakennus,
jossa on kaksi asuinkerrosta ja alun perin kaksi huoneistoa.
Rakennuksen ulkoseinät on muura u puna ilistä ja rapa u.
Sokkeli ja kellarikerroksen perusmuuri on vale u betonista.
Talouskellariksi rakennuksen keskiosaan merkityissä loissa
on sisäpuolinen ilimuuraus.
Sokkeli on korkea ja siinä on länteen päin kellariin avautuvat
ikkunat.
Julkisivurappaus on sileä ja rappauksen väri on nykyisellään
rakennukseen A9 verra una sävyltään kellertävämpi vihreä.
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Rakennuksessa A20 nämä korostukset eivät johdonmukaises kuitenkaan ole valkoisia vaan osa on vihreitä muun
julkisivupinnan mukaan. Jää arvioitavaksi onko tämä ollut
alkuperäinen asu vai onko esim. mahdollisen huoltomaalauksen yhteydessä aiemmin vaalealla värillä korostetut julkisivuaiheet maala u huole a yli.
Rakennuksessa on punainen ilikate. Ka omuoto on poikkiharjan ja päätyjen auma ka ojen myötä rakennusta A9
vastaava. Keskiosa on kuitenkin leveämpi.
Rakennuksen räystäät ovat kivirakenteisia ulokeräystäitä ja
niiden alapinta on profiloitu ja väri valkoinen. Poikkiharjan ja
kuis en päätyjä on koroste u räystäslinjan tasolla jatkuvana vaakasuuntaisella muotolistalla. Ullakon tasolla keskiosan
päätykolmiossa on puolipyöreä ikkuna.
Rakennuksessa käytetyt ikkunakoot ja -tyypit jakoineen ja
väreineen toistavat jo rakennuksen A9 yhteydessä tode uja teemoja. Samoin ulko-ovissa toistuvat tutut jaot ja peilit.
Tätä kirjoite aessa rakennusta ei vielä ole ryhdy y kunnostamaan, joten siellä ovat vielä tallella lähes kaikki ulko-ovet
ja myös paljon ikkunoita pui eineen.

Asuinrakennus A20 vuonna 2005 / Katusivu ja pihasivu (H-V)

V. 1987 laaditun asemakaavaselosteen liite etojen mukaan
rappaus olisi tuolloin kuitenkin ollut vaalean keltainen1, vaikkakin aikalais edon mukaan rakennus on ollut vihertävä jo
pidemmän aikaa2.
Räystäät ja muut yksityiskohdat ovat valkoiset. Länsipuolen julkisivussa on rakennuksen A9 ikkunaluukkujen tapaan
rappauspinnan muotoiluilla toteute uja koristeaiheita, nyt
kuitenkin peileinä 1. kerroksen ikkunoiden alla ja kehyksinä ja voimakkaana yläpuoleisena vaakalistana ikkunoiden
ympärillä. Lisäksi julkisivun lai mmaisten isojen ikkunoiden päällä on vastaava yläpuolinen vaakalista ja laajempi
rappauspinnan rajaus.
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1
2

Kkaav, Asemakaavaseloste 1987, Kuvat 4.1 ja 4.2
T. Hilvenius

Rakennuksessa on Palmqvis n alkuperäissuunnitelman
mukaan ollut molemmissa päädyissä avokuis t. Rakennusta on kuitenkin vuosien varrella muute u ja sen huoneistolukumäärää on kasvate u. Näiden muutosten yhteydessä
päätyjen avokuis t on sulje u ja niihin lisä yjen ulko-ovien
kau a on kulje u erillisiin pienempiin huoneistoihin. Suljettujen päätykuis en ulkoseinät ovatkin nykyään puurunkoisia
ja niiden muuta rakennusta vastaava rappauspinta on tehty
kanaverkon päälle.
Alkuperäiset huoneistojen pääsisäänkäynnit itäjulkisivussa
olivat Palmqvis n suunnitelmassa asete u kumpikin näy äväs oman pyöreiden pilarien kanna aman suoran katoksen
alle. Ovet olivat vasikalliset.
Myöhemmin kun rakennuksen huoneistomäärää on lisä y
ja kun on tarvi u oma käyn rakennuksen 2. kerrokseen,

Asuinrakennus A20 / W.G. Palmqvis n suunnitelmapiirustukset v. 1939 (KRava)
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sille on puhkaistu oma pariovi vanhojen pääovien väliin ja
erilliset katokset on yhdiste y uuden keskimmäisen oven yli
yhtenäiseksi katokseksi.
SisäƟlat
rakennuksen kellariin kulje in alun perin länsisivun ulkoportaikon tai sisäkau a huoneistojen portaiden kau a. Sisäportaat 2. kerrokseen olivat kahteen kertaan kääntyvät ja välitasanteelliset. Ullakolle joh omat portaat 2. kerroksesta.
Kellarissa oli talouskellari, pannuhuone ja huone pol oaine a varten. Vesikeskuslämmityksen pa ereista on jäljellä syvennykset ulkoseinällä ikkunoiden alla. Myöhemmin
1950 –luvulla rakennus liite in koko Tehtaanmäen alueen
ka aneeseen kaukolämpöjärjestelmään, joten pannuhuone
lienee jäänyt pois käytöstä.
Asuinrakennus A20 v. 2014 (AO).
Vasemmalla pääsisäänkäyn katos.
Alla rakennuksen päädyt etelään ja pohjoiseen
sekä pihasivu ja katusivu nykykunnossaan.

1. kerroksen lat jakautuvat eteläpäädyn isompaan n. 231m2
suuruiseen ja pohjoispäädyn pienempään n. 187 m2 suuruiseen huoneistoon. Huoneistot olivat kaksikerroksisia ja itäsivun pääovien lisäksi niissä oli molemmissa oma sisäänkäyn
kei öön päädyn avokuis n kau a.
Isompaan huoneistoon kuului hallin ja kei ö lisäksi palvelijan huone ja tarjoiluhuone. Muita asuinhuoneita oli 1.
kerroksessa kolme (huone, sali ja ruokasali) 2. kerroksessa kolme makuuhuone a. 1. kerroksessa oli pieni WC ja 2.
kerroksessa oli ammeellinen kylpyhuone.
Asunnoista pienemmässä oli kummassakin kerroksessa yksi
huone vähemmän.
Huoneistomäärän myöhempi kasva aminen on johtanut
sisä lojen ja huoneajon näkyviin muutoksiin. Merki ävin
muutos on vanhojen 2. kerrokseen johtavien huoneistoportaiden sulkeminen ja uuden 2. kerrokseen johtavan portaikon
rakentaminen. Uusi porras on sijoite u isomman huoneiston
eteishallin viereiseen huoneeseen. Vanhojen porrasaukkojen kohdalle on yläkerran uusiin huoneisiin tehty puurakenteinen la a. Näin yläkerrasta on saatu erote ua kaksi erillistä huoneistoa.
Alkuperäiset portaat ovat säilyneet: ensimmäisen askelman
pääty on aikakauden tyyliin pyöriste y ja askelmakulmat
ovat profiloituja. Uusi porras on lakatusta männystä tehty
liimapuuporras.
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Ensimmäisessä kerroksessa on muutosten jälkeen ollut
ollut enimmillään jopa 4 erillisellä omalla sisäänkäynnillä
varuste ua 1-2 huoneen huoneistoa. Nämä ovat ilmeises
parei ain käy äneet yhteistä kei ötä, koska kei ö loja on

alakerrassa vain kaksi. En set tarjoiluhuoneet on muute u
kylpyhuoneiksi.
Vain kei össä on enää ollut tulisija/liesi.
Tässäkin rakennuksessa ikkunapenkit ovat betoniset, tasoitetut ja maala u kiiltävällä maalilla.
Rakennuksen välipohjat ovat betonia. 1. kerroksen asuinhuoneissa on koola u purueriste y puula a. 2. kerroksessa
la alla on todennäköises ollut korkki- tai muovima o.
Seinäpinnat ovat joko tasoite uja ja maala uja tai tapetoituja. Katot ovat tasoite uja ja maala uja ja myöhemmin
ka oon on joihinkin loihin asenne u (Haltex-) kuitulevyverhous.
Tämän rakennuksen arvon määri ää sen kiistämätön status
Palmqvis n suunni elemana rakennuksena. Se myös täydentää edustavan keskimmäisen kor elin rakenteen ja sillä on
siten kolmen rakennuksen ryhmässä tärkeä osa.
Rakennus on huonokuntoinen, mu a säilyneiden alkuperäisten ikkunoiden ja ovien myötä rakennuksen mahdollisessa
tulevassa korjaustyössä on mahdollista tavoi aa aikakauden
henki korjaamalla säilyneet rakennusosat ja käy ämällä niitä
mallina vastaaviin rakennusosiin rakennuksen A9 kohdalla.
Rakennuksen alkuperäinen huonejako ja kivirakenteinen
perusrunko on säilynyt niin hyvin, e ä rakennuksen säilyttäminen ja korjaaminen alkuperäisessä hengessä on kestäväs perusteltavissa. Vuosien mi aan muu unut huoneistoluku kuitenkin sallii sisä lojen osalta väljemmän tulkinnan
rakennukseen jatkossa sijoite avien huoneistojen lukumäärästä. Näin varsinkin jos aiempaa suuremmalla huoneistoluvulla voitaisiin rakennuksen suojelua ja säilymistä edistäen
kompensoida v. 2010 laaditun korja avuusselvityksen ennakoimia työläitä ja kalliita mikrobivaurioituneiden rakenteiden korjauksia.
Toisaalta myös kestävän kehityksen ja energian säästön näkökulmasta rakennuksen kivimassan purkaminen ja purkujätteen uudelleenkäsi ely on suuri energiakuorma ja -rasitus
verra una siihen, e ä runko säilyy paikallaan ja hyödynnetään uudelleen vaikkakin sisuksiltaan uudiste una.
Huoneistoluvun lisäämisen mielekkyy ä pitää poh a myös
piha-alueen jäsentelyn kannalta, koska se tuo mukanaan
myös lisää autopaikkatarve a.
Aiempaa useampien huoneistojen toteutusmahdollisuuksia olisi kuitenkin suotavaa etsiä rakennuksen alkuperäisiä

Asuinrakennuksen A20 / Lähimmät kolme valokuvaa vanhoista portaista ja oikealla ylhäällä
myöhemmin rakenne u uusi liimapuuporras.
Alhaalla oikealla pohjoispäädyn kuis n ovi. (AO)

portaita hyödyntäen ja poistamalla jälkeenpäin rakenne u
puuporras.
Kellari lan ja sokkelin kosteusolosuhteiden vakiinnu aminen terveellisyyden vaa malle tasolle tulee tehdä käyvillä
rakennekorjauksilla korjaustyöhön lii yen. Kellari lat ovat
asumiseen lii yvien apu lojen sijoi amiselle parempi paikka kuin mahdollinen vaihtoehto rakentaa pihapiirin erillisiä
ulkorakennuksia. Näiden rakennusten tonteilla ei lähdeaineiston perusteella sellaisia ole aiemmin ollut.
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Ulkorakennuksen U3a takasivu vasemmalla ja
ulkorakennus U234 oikealla v. 2014 (AO)

Ulkorakennus U3a vuonna 2002 /
Julkisivu länteen(H-V)

U3A ULKORAKENNUS
TEHTAAN SAUNA JA PESUTUPA & 1.-2. KERROKSEN
ASUINTILAT
Rakenne u v. 1941 / Tuhoutunut v. 2013 mennessä / Koko:
143m2 / Kaksi huoneistoa
Yleistä
Rakennuksen U3a alkuperäisestä rakennusvuodesta ei ole
tarkempaa etoa. Koska sitä koskeva v. 1940 päivä y rakennuslupapiirustus on muutos jo olemassa olevaan rakennukseen, rakennuksen U3a:n alkuperäinen osa on voitu rakentaa
ehkä jo rakennuksen A3 rakentamisen aikoihin 1920-luvulla.
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Rakennus palveli Tehtaanmäen asukkaita sauna- ja pesulaloineen. Sen ylimmässä kerroksessa oli vielä 1940–luvulla
yksi hellahuone, mu a myöhemmin 1955 kaksi huoneistoa
kooltaan 25-29 m2. Se oli julkisivuväriltään vaalean keltainen, mu a se on ollut myös jossain vaiheessa vaaleanpunainen.1
1

Korja avuusselvitys, s. 9

Tyylillises rakennus oli Keravan Koivikossa sijainneiden kivirakenteisten työväen asuinrakennusten kaltainen.
Rakennus on si emmin tuhoutunut.
Muutosvaiheet
Suomen Gummitehdas haki vuonna 1940 rakennuslupaa
olemassa olevan kivirakenteisen sauna- ja pesularakennuksen lisärakennukselle. Olemassa olevassa rakennuksessa
oli hakemuksen mukaan kellarikerroksessa pesutupa lat ja
sauna lat 1. kerroksessa.
Lisärakennuksen myötä kellariin oli hakemuksen mukaan
tulossa lisää pesutupa laa ja lisäksi ka lahuone ja puuvaja. Ensimmäiseen kerrokseen tulisi lisää sauna loja. Lisäksi
rakennusta korote aisiin n. 1300 mm ja 2. kerrokseen sijoite aisiin tällöin pyykinkuivaus la ja mankelihuone.
Hakemukseen lii yvässä työselityksessä kerrotaan, e ä
laajennusosa rakenne aisiin muuraamalla poltetuista ilistä, seinät rapa aisiin ulkoa ja sisältä, maala aisiin kalkkivä-

rein ja alapohja ja välipohjat tehtäisiin betonirakenteisina.
Vuonna 1944 laaditussa suunnitelmapiirustuksessa ullakolle
rakenne u mankelihuone onkin siirre y kellariin ja sen lalle
2. kerrokseen on tehty omalla WC:llä varuste u asuinhuone.
Vuonna 1955 päivätyissä suunnitelmissa ullakkokerros on
ote u kokonaan asuinkäy öön ja katon itälappeelle on tehty
osi ainen korotus ja sen julkisivuun on asenne u ikkunoita.
Rakennuksen eteläpäätyyn on tehty uusi ovi ja päädyn
sauna loja on muute u kahden löylyhuoneen kokonaisuudeksi omine puku- ja pesu loineen. Näissä suunnitelmissa
rakennuksen vesikate oli ilikate.
Vuoden 1965 muutospiirustuksessa 1. kerroksen sauna loihin on tehty WC – ja siivous lat ja pieni lipunmyyn la.

Ulkorakennuksen U3a muutospiirustus v. 1940 (KRava)

Ulkorakennus U3a / Muutospiirustus v. 1944 / Ullakolle on sijoite u asuinhuone
ja mankelihuone kellariin (KRava)

Ulkorakennuksen U3a muutospiirustus v. 1955 / 2. kerros muute u kokonaan asuinkäy öön (KRava)

Ulkorakennus U3a / Löyly- ja pesuhuoneita on rakenne u lisää, eteläpäätyyn on lisä y
uusi sisäänkätyn ovi ja isoimman saunan eteiseen lippukioski (KRava)
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Kumitehdas toteu nämä rakennukset omalla kustannuksellaan ja suomalaisina elemen rakenteisina tyyppitaloina.
V. 1940 peruste u Puutalo Oy oli 21 puunjalostusteollisuuden yrityksen yhteistoimintaelin, joka keski yi tehostamaan
esivalmiste ujen puurakennusten valmistusta ja markkinoina. Yritys vastasi aluksi Suomeen tuotujen Ruotsin lahjatalojen pysty ämisestä, mu a sai pian yhteistyössä ruotsalaisten
talotehtaiden kanssa myös oman suunni elun ja valmistuksen käyn in. Tyyppitaloja Puutalo Oy:lle ja vastaaville muillekin toimijoille suunni elivat usein nimekkäät arkkitehdit.2
Ulkoasu
Rakennus oli osakellarillinen yhden huoneiston käsi ävä
puurakenteinen asuinrakennus. Rakennuksessa oli korkea
sokkeli, harjaka o ja ilikate.

Asuinrakennus A45 / Rakennuksessa on
toiminut tehtaan terveysasema
1980 -luvulla ( KM / Kerminen)

Julkisivuverhous oli vaalea pystypaneloin ilman nurkka- ja ikkunavuorilautoja ja koristeita. Ikkunoiden yläpuolella verhous katkeaa ja ullakkokerroksen julkisivupintojen
paneloinnin alareuna on tehty alemman paneloinnin päälle.
Saumakohtaan muodostuu vaakajako, joka kiertää rakennuksen ympäri.
Ikkunat ovat jälleenrakennuskaudelle tyypilliset kahteen
yhtä suureen tai epäsymmetrises kahteen osaan jae uja.
Ikkunat ovat julkisivupinnassa ja niitä kiertävät kapeat vuorilaudat.

A45 ASUINRAKENNUS / TERVEYSASEMA
Rakenne u v. 1945 / Pure u v. 2013 / Koko: 143m2 / Yksi
huoneisto
Yleistä
V. 1987 laaditun asemakaavaselosteen liiteaineistossa talonsuunni eluarkkiteh Risto Kos a esi ää, e ä rakennukset
A45, A46, A62 ja A63 olisivat Ruotsista sodan jälkeen tuotuja
elemen rakenteisia tyyppitaloja. Muualta lähdeaineistosta
tälle edolle ei saa vahvistusta. Rakennuksen A63 korjaustyön purkutöissä rakennusmiehet olivat kuitenkin tulleet
siihen tulokseen, e ä vanhat rakenteet vii aisivat elementrakentamiseen.1

Asuinrakennus A45 kuva una luoteen suunnasta v. 1965
(KM / Kerminen)
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Voidaan kuitenkin ihmetellä, miksi toimiva ja menestyvä teollisuusyritys olisi saanut omaan asutustoimintaansa
jälleenrakennusta au amaan tarkoite uja lahjoitustaloja?
Onkin todennäköisempää, e ä jälleenrakennuskaudella
asuntotuotantotarpeen myötä yleistynyt esivalmiste ujen pientalotyyppien valmistus, tyyppitalojen suunni elu
ja rakennusalan yleinen standardisoin joh vat siihen, e ä
1

Kkaav, Asemakaavaseloste 1987, Liite 13.2-13.3 ja
Asemakaavan selostus 1976, Liite 9

Rakennuksen kellariin kulje in päädyssä olleen ulkoportaan
ja sisäportaan kau a. Asuinkerrokseen kulje in itäpuolella
olevasta sisäänkäynnistä. Rakennuksen luoteisnurkalla ollut
avokuis oli kate u ja se seisoi korkeilla pilarijaloilla, joiden
välissä oli näkösuojana ilmeikäs vinoruutuinen puusäleikkö.
SisäƟlat
Kellarissa oli pannuhuone ja pol oainesäiliö.
1. kerroksessa oli kei ön lisäksi 5 asuinhuone a ja ammeella varuste u kylpyhuone. 2. kerros oli kokonaan harjakaton
alus lan osalta avointa laa ja sen kummassakin päädyssä
oli kaksi ikkunaa. 2. kerrokseen johtavaa porras näy äisi
olevan avoporras, joten ullakko la on todennäköises ollut
lämpöeriste y.
Huoneiston koko oli 99,5m2 ja siihen kuului tehtaan rakennuskor ston mukaan ”kaikki mukavuudet ja keskuslämmitys”.
Rakennuksessa on myöhemmin v. 1982 läh en toiminut
myös tehtaan terveysasemana ja lääkärin vastaano o loina.
2

Arkkitehtuurimuseo / Kummala, 2004, Kohta 2

Asuinrakennusten A45 ja A46 paikalle suunniteltujen uudisrakennusten
alustavia suunnitelmia v. 2014 /
Asemapiirros ja asuinrakennusten ja ulkorakennusten julkisivut

NykyƟla ja tulevaisuus
Rakennus on pure u rakennuksille A45 ja A46 myönnetyn
purkuluvan myötä v. 2013. Alueen omistaja on hakenut
tonteille rakennuslupaa uudisrakentamiselle. Hakemuksen
käsi ely on kesken.
Uusien suunnitelmien mukaan rakennuspaikalle halutaan
rakentaa kaksi huoneistoa käsi ävä 1½-kerroksinen puurakenteinen asuinrakennus ja siihen lii yvä ulkorakennus.
Rakennuspaikka sijaitsee lähellä päärataa ja sitä reunustavaa Ratahallintokeskuksen hallinnoimaa rata-alue a. Lisäksi
rakennuspaikan länsireuna vie ää voimakkaas radan suuntaan. Radan ja siihen lii yvien kulkurei en ja rakennelmien
läheisyydestä johtuen sekä maaston haastava muoto huomioiden on vanhan rakennuksen sijain paikka (eli voimassaolevan asemakaavan mukainen rakennusalue) epäedullinen
uudisrakentamisen kannalta. Uudisrakentamisen sijoi aminen ton lla sijansa verran kauemmas radasta ja lähemmäs Tehtaanpolun reunaa olisi asumisviihtyvyy ä edistävä
mahdollisuus. Samalla vapautuisi lännen suuntaan hiukan
lisää tasaista ton alue a asuntojen oleskelupihaa varten.

Asuinrakennuksen A45 pohjapiirrokset (KRava)

Erillisen talousrakennusten sijoituspaikka on alueella perinteises ollut väistyvä. Ulkorakennukset on aina sijoite u
varsinaisen asuinrakennuksen sivuun tai pihapiirin laitamille.
Samaa sijoi eluperiaate a olisi tarpeen kunnioi aa myös
jatkossa uudisrakennuksiin lii yvien jätekatosten, ulkovarastojen ym. erillisten talousrakennusten sijoi elua pohdi aessa.

39

Asuinrakennus A46 v. 2005 (H-V)

A46 ASUINRAKENNUS
Rakenne u 1946 / Palanut ja pure u v. 2013 / Koko: 155m2
/ Kaksi huoneistoa
Yleistä, nykyƟla ja tulevaisuus
Rakennus oli huoneistomäärältään ja ulkoasultaan rakennusta A63 vastaava elemen rakenteinen tyyppitalo.
Uusi omistaja on hakenut myös tämän poistuneen rakennuksen paikalle rakennuslupaa uudisrakentamiselle. Rakennusten lalle pääradan suuntaan on luontevaa rakentaa
vanhojen rakennusten mi asuhteita ja sijoitusta mukailevaa
uudistuotantoa. Uusilla rakennuksilla on mahdollista täydentää poistuneiden rakennusten kohdalla oleva aukko ennen
neljän rakennuksen pituisessa rivistössä.
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Rakennuksen A46 kohdalla radan suuntaan vie ävän länsirinteen reuna on jo hiukan kauempana, mu a uudisrakentamisen sijoi amisen haastavat rakennuksen A45 kohdalle
kirjatut syyt ja siitä johtuvat suositukset ovat myös tässä
kohdassa yhtälailla päteviä.

Asuinrakennus 46 / Pohjapiirrokset (KRava)

A62 ASUINRAKENNUS
Rakenne u v. 1947 / Koko: 236,5m2 / Kolme huoneistoa
Yleistä
Rakennus on edellä maini ujen rakennusten A45 ja A46
tapaan elemen rakenteinen tyyppitalo.
Rakennusta korjataan tätä selvitystä kirjoite aessa. Teks ssä
rakennusta on käsitelty ulkoasun ja sisä lojen osalta olemassa olevana rakennuksena ja asultaan sellaisena kuin se on
ollut ennen käynnissä olevia korjauksia. Käynnissä olevan
korjauksen myötä tämä alkuperäinen muoto tulee muu umaan.
Ulkoasu
Rakennus A62 on kellarillinen 1½-kerroksinen kolme huoneistoa käsi ävä puurakenteinen jälleenrakennuskauden asuinrakennus. Rakennuksen kellarin perusmuurit ja sokkeli on
vale u betonista. Sokkeli on korkea ja noin puolet kellarikerroksesta on upote u Tehtaanmäen län seen pääradan
suuntaan vie ävään rinteeseen. Ylärinteen puolella kellaria
on ylempien asuntojen talouskellarit ja alarinteen puolella
on rakennuksen 3. huoneisto.
Kellarin ulkoseinärakenne on talouskellarien osalla sisäpuolelta iliverho u.
Rakennuksen ulkoseinät ovat kapeahkolla valkoisella pei omaalatulla pystypaneelilla verhotut. Ikkunoiden yläpuolella
seinän yläosan verhous lähtee alapuolen verhouksen päältä ja paneloin en raja katkaisee rakennuksen visuaalises .
Paneloin on siis kau aaltaan samansuuntainen ja sileähkö
eikä rakennuksen nurkkia enää ole klassismin tapaan koroste u voimakkain vuorilaudoin.
Rakennuksen puuikkunat ovat ajalle tyypillistä mallia, jossa
ison jao oman ruudun laidalla on epäsymmetrises yksi tai
molemmin puolin kapea lasite u tuuletusikkuna. 2. kerroksen ikkunat ovat rakennuksen päädyissä.
Ulko-ovet oli tuolloin tyypillises verhoiltu kapealla pyöreillä muodoilla profiloidulla paneelilla (sormi- tai ns. siskonpaneeli).
Ikkunat ovat karmisyvyydeltään ulkoseinän paksuiset ja ikkunalistoitukset ulkopuolella ovat kapeat ja vähäeleiset. Listoitus ei tule julkisivuverhouksen päälle.
Rakennuksessa on harjaka o ja ilikate. Räystään aluset ovat
laudoi ama omat ja vasat ovat näkyvissä.

Asuinrakennus A62 v. 2002 Tehtaanpolun puolelta (H-V)

SisäƟlat
Rakennuksessa on siis kolme huoneistoa, joista yksi on kellarin tasolla. Sinne on oma sisäänkäyn rakennuksen länsisivulta. Kellarin huoneisto on kooltaan n. 30m2 ja siihen
kuuluu kei ö, yksi asuinhuone, WC. Kahdessa nimeämä ömässä huoneessa huoneiston pohjoispäässä ovat ehkä olleet
rakennuksen ka lahuone ja pol oainevarasto.
Talouskellariin pääsee sekä ulkoa e ä ylemmistä huoneistoista sisäportaan kau a. Kellarin ulkoporras on sijoite u
tehokkaas rakennuksen ja rinteen väliin.
Kaksi muuta huoneistoa sijaitsevat rakennuksen 1.-2. kerroksessa. Huoneistoihin kuljetaan rakennuksen päistä pienten
harjaka oisten kuis en kau a. Ylemmät huoneistot ovat
kooltaan n. 63 m2 ja niihin kuuluu kei ö, pieni WC la ja
kaksi asuinhuone a 1. kerroksessa ja yksi asuinhuone 2.
kerroksessa.

Asuinrakennus A62 v.2005 / Länsisivu (H-V)
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Tehtaan rakennuskor stossa olevan pohjapiirroksen mukaan
jokaisessa asuinhuoneessa on tulisija ja kei össä puuliesi.
V. 1954 rakennukseen on asenne u lämmityspa erit.
Lämpöjohtojen suunnitelmapiirustuksessa ei aikaisempia
tulisijoja enää näy.
Rakennuksen arvo on sen sopusuhtaisessa ajalleen tyypillisessä vähäeleisessä julkisivujäsentelyssä. Ikkunatyyppi on
ajalleen tyypillinen ja korkea sokkeli tuo rakennukselle ryh ä
ja sovi aa sen luontevas maastoon.
Tulevaisuus / Korjaustyö
Alueen nykyinen omistaja on hakenut ja saanut rakennusluvan rakennuksen muutos- ja korjaustyölle. Korjaustyöt on
pääosin jo tehty.

Asuinrakennuksen A62 pohjapiirrokset vuodelta 1954 yllä (KTa).
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Uusien suunnitelmien mukaises rakennuksen julkisivuverhous tule koostumaan kahdesta erilaisesta paneloin tyypistä, joka vaihtuu voimakkaan rakennusta kiertävän ppalistan
kohdalla. Rakennuksen nurkkia, ovia ja ikkunoita korostamaan asennetaan leveät ja koristeelliset vuorilaudat. Rakennuksen väritys vaihtuu valkoisesta vaalean ruskeaksi.

Yllä ja keskellä asuinrakennuksen A62 korjauksen rakennuslupapiirustuksia v. 2012 (KRava)

Etualalla suinrakennus A62 korjaustyön alla talvella 2014,
taustalla näkyy asuinrakennus A63 jo korja una (AO).

Asuinrakennus A63 korja una talvella 2014 (AO)

A63 ASUINRAKENNUS
Ulkoseinien lisälämmöneristyksestä ja ikkunoiden asemoinnista ulkoseinän sisäpinnan kanssa samaan tasoon tulee
aiheutumaan, e ä ikkunat jäävät julkisivupinnasta syvälle
sisäänpäin. Ikkunat tullaan toteu amaan puu-alumiini-ikkunoina. Uudet ulko-ovet tulevat olemaan tyyliltään nykyaikaiset ja pääoven sijoitus vaihtuu päädystä pitkälle sivulle. Alkuperäinen pieni päätykuis puretaan ja lalle rakennetaan
uusi aikaisempaa isompi etukuis n.
Kellarissa sijaitseva asunto laajenee rakennuksen pituiseksi
kahden makuuhuoneen ja tupakei ön huoneistoksi, ja sen
toista makuuhuone a varten kellarin julkisivuun avataan
uusi ikkuna. Lisäksi kellarihuoneiston pääsisäänkäyn in liittyen tehdään radan puolelle uusi katos.
En seen talouskellariin sijoitetaan kodinhoito lat ja siltä
osin kellarin lanjako muu uu ja rakennuksen päätyihin
avataan uudet kellariin johtavat ovet; sisäporras 1. krs:sta
2. kerrokseen uusitaan; 1. krs:n WC - laa suurennetaan ja
sinne lisätään suihku; 2. kerrokseen sijoitetaan WC-suihkula ja ullakko la otetaan koko rakennuksen pituudelta käyttöön aikaisempien erillisten päätyhuoneiden sijasta.

Rakenne u v. 1947 / Koko: 155m2 / Kaksi huoneistoa
Yleistä
Rakennus on elemen rakenteinen tyyppitalo.
Asuinrakennus A63 on 1. ja 2. kerroksen osalta kaksi huoneistoa käsi ävä ja huonejaoltaan samanlainen kuin edellä
selostetut rakennukset A46 ja A62. Rakennus A63 poikkeaa
näistä kuitenkin siinä, e ei sitä ole rakennuspaikan loivemmasta maastosta johtuen ollut tarve a istu aa rinteeseen
niin voimakkaas kuin rakennusta A62, joten kellariin ei ole
ollut myöskään mahdollisuu a rakentaa kolma a huoneistoa. Kellarin puolikkaalla on kuitenkin vastaavat kellarin lat.
Rakennus on myös ulkoasultaan ollut samanlainen kuin
rakennukset A46 ja A62. Sen julkisivuverhous oli v. 2010
väriltään vaaleansininen1.
NykyƟla ja tulevaisuus
Nykyinen omistaja on jo varsin pitkällä rakennuksen A63
muutostöiden kanssa.
Uusien suunnitelmien mukaises rakennuksen julkisivuverhous koostuu kahdesta erilaisesta paneloin tyypistä,
1
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joka vaihtuu voimakkaan rakennusta kiertävän ppalistan
kohdalla. Rakennuksen nurkkia, ovia ja ikkunoita korostavat
leveät ja koristeelliset vuorilaudat. Koristeellisuus ei käy ilmi
lupakuvista. Rakennuksen väritys on uusien suunnitelmien
mukaan vaalean ruskea.
Ulkoseinien lisälämmöneristyksestä ja ikkunoiden asemoinnista ulkoseinän sisäpinnan kanssa samaan tasoon aiheutuu,
e ä ikkunat jäävät julkisivupinnasta syvälle sisäänpäin. Ikkunat on toteute u puu-alumiini-ikkunoina. Uudet ulko-ovet
ovat tyyliltään nykyaikaisia. Pääsisäänkäynnin sijoitus on
vaihde u päädystä pitkälle sivulle ja vanhan pienen päätykui n lalle on rakenne u uusi isompi etukuis .
Sisä loissa kellariin on sijoite u kodinhoito lat ja kellarin
lanjako on muute u; Kellariin johtavien ulko-ovien lopullinen määrä on suunnitelmapiirrosten pohjissa ja julkisivuissa ris riitainen, mu a toteutuksen mukaan päätyihin ei ole
tehty ovia.
Lisäksi sisäporras 1. krs:sta 2. kerrokseen on uusi u; 1. krs:n
WC - laa on suurenne u ja sinne on lisä y suihku; 2. kerrokseen on sijoite u WC-suihku la ja ullakko la on ote u koko
rakennuksen pituudelta käy öön aikaisempien erillisten
päätyhuoneiden sijasta.
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UUDISRAKENTAMINEN v. 2013 – 2014
AS OY KERAVAN TEHTAANMÄENKATU 3
Rakennuksen A5 paikalle on vuoden 2014 alussa valmistunut uusi rivitaloyh ö, joka muodostuu kolmesta rivitalosta,
joissa on yhteensä 12 huoneistoa, ja kahdesta autokatosrakennuksesta.
Rakennuksista kahdessa pohjois-eteläsuuntaisessa on yksi
maantasokerros ja itä-länsisuuntaisessa rakennuksessa on
kaksi kerrosta (maastoon osi ain upote u kellarikerros ja 1.
kerros).
Rakennuksissa on loiva harjaka o, puuverhous ja matala
sokkeli. Sisäänkäyn en ja parvekkeiden katokset on toteute u vesika oa jatkavina lippoina, joiden myötä rakennusten yleisilme jää umpinaiseksi ja la eaksi.
Rakennukset on ryhmitelty ton lle niin, e eivät ne suurelta
osin sijoitu asemakaavan rakennusalalle. Kohteelle myönnetyssä rakennusluvassa rakennusalueen ylitystä ja samalla myös rakennusjärjestyksen vastaista enimmäishuoneistoluvun (= 11 huoneistoa / 1 asunto/300m2/ton osuu a
kohden) on pide y vähäisinä poikkeuksina. Lopputuloksena
ton on nyt rakenne u aivan täyteen ja alueelle ominainen
asemakaavan tavoi elema väljyys jää toteutuma a.
Rakennukset A8 ja A5 muodos vat aiemmin Tehtaanmäenkadun alkuun rakennusparin, eräänlaisen por n. Molemmat
rakennukset olivat korkeita (1½ - 2 kerroksisia) ja jyrkillä
harjakatoilla varuste uja. Molempien 2. kerroksen poikkipäädyt toivat niille avointa ja ylvästä ilme ä. Nyt rakennuksen A5 lalla oleva uudisrakennus on matalalla sokkelilla
varuste u loivaharjaka oinen maastoa alaspäin luikertava
massa, jonka myötä vanha por aihe jää tältä puolelta katua
toteutuma a.
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Rakennuspaikan suuresta korkeuserosta pohjois-eteläsuunnassa johtuen uudisrakennukset on joudu u porrastamaan
maaston mukaan. Lisäksi maastoa on joudu u lankäytön
op moinnin takia voimakkaas leikkaamaan ton n pohjoissivulla.

Lisäksi väl ämä ömien autopaikkojen sijoi amiselle ton lla olisi ollut nykyistä enemmän laa. Nyt autokatokset on
sijoite u ahtaanoloises ton n etelänurkalle omana harjaka oisten katosten rajaamana pihana. Rakennuspaikan
voimakkaista tasoeroista johtuen myös katosrakennukset on
joudu u leikkaamaan maastoon, jolloin on tarvi u korkeita betonisokkeleita, muureja, portaita ja kaiteita. Näiden
myötä pysäköin rakennelman ilme on raskas ja rakentamisen aste on alueen henkeen nähden liian korkea.

Jos rakennusten sijoi elussa olisi noudate u kaavan rakennusalueita ja useampi rakennuksista olisi suunniteltu sijoittaen rakennusoikeu a enemmän kaavan mahdollistamana
kellarikerrokseen, maaston leikkaustarve a ei väl ämä ä
olisi tässä mitassa syntynyt. Huoneistojen koko olisi tällä väistämä ä etenkin kasvanut, mu a tällöin olisi myös välte y
turha huoneistoluvun ylitys.

Ulkonäöllises uudisrakennuksissa ei ole nähtävissä omaleimaista lähestymistä tai rakennuspaikkalähtöisten erityisten
suunni elutavoi eiden soveltamista. Olisi suotavaa, e ä
Tehtaanmäelläkin pyri äisiin o amaan uuden ja vanhan
rakennuskannan välille syntyvä vuoropuhelu haasteena,
jonka voi amalla syntyvä hyvin suunniteltu uudisrakentaminen toisi alueelle myös lisäarvoa.

AS OY TEHTAANMÄENKATU 6 ja 7
Omistaja hakee rakennuslupaa rakennusten A45 ja A46
paikalle rakenne avilla uudisrakennuksille. Näistä rakennuksista on ollut selvityksen laa misen aikana käyte ävissä
alustavat rakennuslupapiirustukset. Suunnitelmien sisältöä
on ak ivises työste y yhdessä Keravan kaupungin ja rakentajan kanssa.
Suunnitelmissa rakennuspaikoille esitetään kullekin rakenne avaksi 1 kpl paritaloja. Rakennuksissa on jyrkkä harjaka o, ilikate ja pystysuuntainen puuverhous. Rakennuksissa on 1½ kerrosta.
Uudisrakentamisen suunnitelmia ja rakennuspaikan haasteita on käsitelty jo edellä asuinrakennusten A45 ja A46 yhteydessä.

As Oy Keravan Tehtaanmäenkatu 3 / O eita rakennuslupapiirustuksista v. 2011 / Asemapiirros viereisellä sivulla (KRava)
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ALUEEN MUITA RAKENNUKSIA JA RAKENNELMIA

Valokuva tehtaan uimaltaalta (Saarentaus 1985, s. 145)

Tenniskentän pukusuojan suunnitelmapiirustukset v. 1954
/ Yilnnä pohjapiirros ja leikkaus, alla julkisivut (KRava)

RAKENNUS S11 JA UIMA-ALLAS

S21 TENNISKENTÄN PUKUSUOJA

Suomen Gummitehdas Oy rakennu v. 1949 tehtaan itäpuolelle Nissinojan reunaan saviolaisille tarkoitetun kaakeloidun
uima-altaan. Uima-allas oli 25 m pitkä, 10 metriä leveä ja
syvimmästä päästään 3,5 metriä syvä. Altaalla järjeste in
lasten uimakouluja ja kilpailuja. Uima-allasalue oli aidalla
erote u muusta tehdasalueesta.

Tenniskentän pukusuoja rakenne in v. 1954 tehtaan tenniskentän viereen. Rakennus oli materiaaleiltaan ja ulkoasultaan hyvin tyypillinen 1950-luvulle.

V. 1963 läh en allasta tarvi in tehtaan raakavesivarastoksi
ja se kate in.1 Allas on jäljellä kate una Nissinojan rannalla,
vanhoissa kartoissa näkyvä viereinen tekninen la tai ehkäpä
pukuhuonerakennus(?) eli rakennus S11 on pure u.
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1

Saarentaus 2003, s. 116

Ulko-ovet olivat sormipaneelipintaiset ja kuis n puoleisella
sivulla olevat viisi yläikkunaa olivat kooltaan 50x75 cm .

Tehtaalla oli jossain vaiheessa myös oma lentopalloken ä
he miten Tenniskentän vieressä Nissinojaa reunustavalla
alavalla maalla.

Rakennuksessa oli kaksi pukuhuone a, joille oli osoite u
yhteinen suihku la. Suihku lan takana ollu a vain toiseen
pukuhuoneeseen avautuvaa pikkuhuone a ei ole suunnitelmapiirustuksessa nime y. Kiinteinä kalusteina pukuhuoneissa oli penkit.

Tenniskentän pukusuojan suunnitelmat on laadi u tehtaan
omassa piirustuskon orissa. Rakennus oli kooltaan 16m2 ja
se oli eristämätön, 1-kerroksinen, aumaka oinen ja puurakenteinen. Julkisivuissa oli pystypaneloin ja vesika eena
bitumikermikate.

Aumakaton pitkät räystäät suojasivat rakennusta ja sen
edessä olevaa kuis a. Kuis n osalla vesika oa kanna vat
kahdesta vinosta paarteesta muodostuvat nurkkapilarit.
Kuis lla oli julkisivun pituinen kiinteä penkki ja liuskekivillä
päällyste y la a. Rakennus on tuhoutunut.

Autallirakennus S30 / Alla rakennuslupapiirustukset v. 1963 (KRava)
ja vieressä valokuva valmiista
rakennuksesta (KM/ Kerminen)

Pumppuhuonerakennuksen S22 suunnitelmapiirustukset v. 1955 (KTa)

S22 PUMPPUHUONE (KAIVOLLE) JA VESISÄILIÖ

S30 AUTOTALLI

Pumppuhuone sijaitsee tehtaan en sen tenniskentän vieressä. Sille on hae u rakennuslupaa v. 1955. Leca -harkkorakenteisen ja poltetuilla ilillä verhotun rakennuksen pienikokoinen ulkokuori ei kerro sen laadusta koko totuu a – rakennuksen alla on maanpäällistä rakennusta n. 1,5 kertaa suurempi
teräsbetonirakenteinen vesisäiliö.

Autotallirakennus on rakenne u v. 1963. Sen on suunnitellut arkkiteh toimisto arkkiteh Pen Leh luoto. Rakennus
on pulpe ka oinen osi ain maastoon upote u tallirakennus, jossa on 8 kpl kahden auton talleja. Kussakin tallissa
on kahdet puupaneelipintaiset teräspotkulevyllä varustetut
pariovet. Ulkoseinärakenne on teräsbetonia, jonka päällä on
2in (kahden tuuman) mineraalivilla ja lujalevyverhous (sisäpuolella).
Pulpe katon korkea otsapinta on ”keraamipintaista Minerit(?) –levyä”. Rakennus on vaalean sävyinen kaikilta pinnoiltaan.
Rakennus sijaitsee Tehtaanmäenkadun varressa tehtaan

suunnasta lähesty äessä varsin merki ävällä paikalla alueen
por na. Se on myös aikanaan sijoite u varsin lähelle rakennuksen A2 päätyä.
Sijoi elun ei voikaan sanoa enää toteu avan alueelle perinteistä ja muuten johdonmukaises toteutunu a rakennusten
väljää etäisyy ä toisistaan. Se ikään kuin uhmaten lähestyy
rakennusta A2 ja ennakoi siten jotain uu a ja vielä tulevaa jota ei si en lopulta kuitenkaan koskaan tullutkaan.
Koska tallirakennus ansiokkaas rakennusaikansa ihanteita
nouda aen myös tyylillään ja materiaaleillaan hylkää kaiken
en sen, voi rakennuksen katsoa olevan Tehtaanmäellä varsin
yksinäinen muukalainen.
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Ulkorakennus U234 / Suunnitelmapiirustus (KTa)

Ulkorakennus U234 talvella 2014 (AO)

ULKORAKENNUKSET U2, U3, U4 JA U 2 3 4
Ulkorakennus U2 (pureƩu)
Tämä kar akuvissa näkyvä pikkurakennus on numeroin nsa
perusteella asuinrakennuksen A2 ulko(käymälä)rakennus.
Se näkyy vielä 1950-luvun asemapiirroksissa, mu a on
si emmin pure u.
Ulkorakennus U3 ja U4
Ulkorakennus U3 on tehdas-alueen kar a- ja rakennuspiirustusten perustella monimuotoinen rakennus.

Ulkorakennus U3 / Ylinnä vuonna 2005 (H-V) ja alla talvella 2014 (AO)
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Kar akuva, jossa Tehtaan mäen rakennukset on ajoitettu, ulkorakennus U3 on L-kirjaimen muotoinen ja se sijaitsee asuinrakennuksien A2, A3 ja A4 muodostaman pihan
keskellä. Tämä rakennus poistuu myöhemmin kar akuvista
ja viimeistään vuoteen 1941 mennessä sen lalla on ulkorakennus/asuinrakennus U3a. (Rakennus U3a: Kts. tarkemmin
kohta Asuinrakennukset).
Ulkorakennusta U3a koskevassa asemapiirroksessa asuinrakennuksen A4 itäpuolelle on merki ynä pieni neliskan nen
ulkorakennus, jonka tunnus on U4. Se on siis tällöin ollut
asuinrakennuksen U4 ulko(käymälä)rakennus. Myöhemmin
v. 1946 laaditussa tehtaan rakennukset ajoi avassa kar akuvassa sama rakennus onkin nimeltään U3 ja kartan mukaan
sen rakennusvuosi on 1927.

Ulkorakennus U3 on toiminut pihapiirin asuinrakennusten
tai yhteissaunan käymälänä. Rakennuksessa on ollut neljä
ovea/istuinpaikkaa pohjoisen suuntaan. Istuinpaikkojen
takaseinä ase uu valokuvan perusteella rakennuksen keskilinjalle, joten seinän taakse jää toinen kokonainen puolisko
rakennuksesta. Rakennuksen keskilinjalla kahdella sivulla on
jäteas oiden tyhjennykseen tarkoitetut ovet/luukut.
Rakennuksen ovet ja luukut ovat vinopaneloituja ja väriltään
punaisenruskeita.
Rakennus on aumaka oinen, puurakenteinen ja keilatuilla
paneelilaudoilla vaakaverho u. Sen nurkkia, ovia ja ikkunoita koristavat vuorilaudat. Julkisivuverhous on sävyltään
keltainen ja vuorilaudat ovat valkoiset. Rakennuksessa on
ilikate. Auman harjalla on Ilmanvaihtopiippu.
Rakennus on säilynyt, mu a on huonokuntoinen, ovia puuttuu, piippu on katkennut ja ilikate on rikki. Julkisivuverhous
on töhri y.
Ulkorakennus U 2 3 4
Tehtaan arkistosta löytyneen päiväämä ömän suunnitelmapiirustuksen ja v. 1967/1958 asemapiirroksen mukaan
ulkorakennus U3 on myös rakennuksen U3a itäpuolella oleva

Ulkorakennus U8 / Suunnitelmapiirustus vuodelta 1941 (KRava)
ja valokuvassa rakenuksen eteläpääty nyky lassaan (AO)

U8 ULKORAKENNUS (Asuinrakennuksen A8:N PIHALLA)
pitkä puinen usean pienen varastokopin muodostama talousrakennus.
Tämän rakennuksen ka omuoto on päistään auma u harjaka o ja se on kate u bitumikermika eella.
Rakennuksessa on 17 erillistä varastokoppia. Varastokoppien
paneloidut ulko-ovet on ryhmitelty parei ain, ovien yläpuolella on voimakas profiloitu vuorilista/ ppalista ja rakennus
on verho u peiterimalaudoituksella. Rakennus on sävyltään
vaaleanpunainen / marjapuuron punainen.
Rakennus on säilynyt, mu a se on jo osi ain pahas romahtanut.

U5 ULKORAKENNUS
Rakennuksesta ei ole ollut tutkimukseen käyte ävissä suunnitelmapiirustuksia tai vanhaa valokuvamateriaalia. Se on
sijainnut asuinrakennuksen A5 pihalla ja ollut todennäköises rakennuksen käymälä. Rakennus on pure u viimeistään
uudisrakentamisen eltä v. 2013.

Asuinrakennuksen A8 pihalle rakenne in v. 1941 erillinen
18m2 suuruinen ulkorakennus, joka oli tarkoite u pol opuiden ja työkalujen säilytys laksi.
Lupahakemuksen lii eenä olevan työselityksen perusteella
sen perustukset teh in säästöbetonista, runko 2x4” lankuista ja vesikate Semptalin (ka o)huovasta.
Julkisivu verho in 7/8 x 4” keilatuilla laudoilla vaakaan.
Keila u lauta on urospon n puolelta tai (sisäverhouksissa) jopa molemmilta pon sivuiltaan sisäänpäin pyöreäs
muotoiltu (koverre u). Nurkkia, ovia ja ikkunoita koristavat
vuorilaudat.

Rakennuksen ka omuoto on aumaka o. Katon harjalla on
rakennuksen pituussuuntainen ”ha u”, mahdollises sisä lojen ilmanvaihtoa varten rakenne u harjatuuletuskanava /
-”piippu”.
Rakennus on säilynyt alkuperäisessä asussaan ja se lii yy
ilmeeltään olennaises asuinrakennuksen kanssa samaan
pihapiiriin. Ulkorakennus tulee kunnostaa alkuperäisen
suunnitelman mukaisilla materiaaleilla ja ilme säily äen.

Ikkunat olivat kolmiruutuiset, niitä oli kolmella sivulla yhteensä 4 kpl, päädyissä pystysuuntaisina ja pitkillä sivuilla vaakasuuntaisina.
Sisällä rakennuksessa oli kaksi erillistä huone a, joiden ulkoovet sijaitsivat rakennuksen pitkällä sivulla. Ulko-ovet olivat
pystypaneloidut ja ikkunalla varustetut.
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Näkymiä tehtaanmäen alueelta vuodelta 2005 (H-V)

asutus avo-ojia pitkin laski jätevetensä.

Tehtaanmäen eteläreunan
talvista maisemaa 1960-luvulta (KM / Kervinen)

Vasta perustetun Keravan Kauppalan ja myöhemmin Keravan kaupungin tärkeimpiä toimia oli aikanaan toteu aa
ka ava viemäröin ja jätevesien puhdistusjärjestelmä taajama-alueelle. Vaikka tähän pääosin 1950-luvulle mennessä
pääs inkin, tode akoon, e ä vielä vuonna 1987 laaditussa
asemakaavaselosteessa Nissinoja on kirja u pilaantuneeksi vesiuomaksi ja e ä sen ympärillä on Kumitehtaan ajalta
periytyviä pilaantuneita maa-aineksia.
TEHTAANMÄEN PIHAT, POLUT JA PUUTARHAT
Tehtaanmäen asuinalue sijaitsee maisemallises mäellä,
jonka rinteet vie ävät kolmeen suuntaan: itään, etelään
ja länteen. Mäki rajautuu pohjoisen suunnalla Kumitehtaan tehdasrakennuksiin ja metsikköön. Lännen suunnalla
mäkialue rajautuu Helsinki-Hämeenlinna –rataan, etelässä
alavaan pienteollisuus- ja toimistorakennusten kor elialueeseen ja idässä mtsikköäön ja mäen alareunaan kiertävään
Nissinojaan.
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Nissinoja virtaa Keravan taajama- alueen läpi. Uoma tulee
hiukan nykyisen tehtaan pohjoispuolella pääradan alitse
ja kulkee tehtaan pohjois- ja itäpuolitse etelään, jossa se
haarautuu ja kapeina haaroina lähes katoaa maastoon. Nissinoja oli 1900–luvun alkuvuosikymmeninä yleises käyte y
viemärioja, johon sen varrella olevat teollisuuslaitokset sekä

Nissinoja on kuitenkin alueella tärkeä maisematekijä, jonka
merkitystä ei voi kaavoituksessa ja rakentamisessa sivuu aa.
Tehtaanmäellä kasvaa vanhoja puita ja metsää, jossa on
heäs kuusia ja erityises vanhoja kauniita mäntyjä ja koivuja. Kasvillisuus ja puusto ovat kärsineet alueen hoitama omuudesta ja osa puista on huonokuntoisia ja siten lahoina ja
kuivuneina jopa vaarallisia. Lisäksi alueella käynnissä oleva
korjaustyön ja uudisrakentamisen myötä on rakentamisen
lähellä olevaa puustoa joudu u kaatamaan.
Metsäinen ja jyrkkä rinne Nissinojan suuntaan on heän
puuston pei ämä eikä sieltä ole avointa näköalaa idän suuntaan. Etelän ja lännen suuntaan mäen puusto on rakennetuilla kor elialueilla ilmavampaa ja harvempaa. Kauniit
männyt nousevat maisemassa esiin ja luovat alueelle vahvasomaleimaista ilme ä.

1930-40 -lukujen rakennusperinteeseen ja asumismiljööseen
kuului arvostava julkinen puutarhanpito. Pihoilla kasvaakin vanhojen puutarhojen jäljiltä puita ja pensaita, joitakin
omenapuita, tosin tänä päivänä jo pahas rehevöityneenä.
Myös nurmialueita ja pihateitä on jäljellä.
Tehtaanpolkua ja Tehtaanmäenkatua ovat reunustaneet
yhtenäiset pensasaidat.
Kulkurei t tehtaalle ja Tehtaanmäelle tulivat pääsääntöises
Savion keskustan suunnasta ja pääradan tasoylikäytävän yli.
Tehtaan työväki jä polkupyöränsä ja alkuaikoina vielä vähälukuiset moo orikulkuneuvonsa tasoylikäytävän kohdalle ja
myöhemmin rakennetun uuden alikulun päähän tehtaan
puolelle. Lukuisille polkupyörille oli telineet ja niille omat
suojakatokset.

Radan varren kevyenliikenteen väylän rakentaminen kesällä 2006 (H-V).

Tehtaan työväen asuntoja on sijainnut myös alun perin Emil
Winnarin ilitehtaan työläisille rakennu amalla omako alueella tehtaasta koilliseen. Kun tasoylikäytävä poiste in,
sen korvasi jalan ja polkupyörin saapuville sopiva alikulku.
Myöhemmin autoliikenne siirtyi lähestymään alue a idän
suunnalta ja pysäköimään laajalle pysäköin alueelle Nissinojan tasanteella Tehtaanmäen itäpuolella.
Katuverkko Tehtaanmäellä on säilynyt vanhojen asemapiirrosten perusteella lähes muu uma omana. Katuverkkoa
voidaan siis pitää alueen tärkeänä selkärankana. Tehtaanmäen alueen halkaisee keskeltä pohjois–etelä -suuntainen
Tehtaanmäenkatu. Se ja län sempi Tehtaanpolku ovat asuinalueen sisäiset pääkulkurei t. Katujen päätenäkymiä hallitsevat edustavas Kumitehtaan ilirakennukset. Kadut ja
pihapolut ovat hiekkapäällysteisiä.

Tehtaanmäen alueen puustokartoitus vuodelta 2014 / Punaisella merkityt puut ovat 2000-luvulla poistuneita, voimakkaan vihreät/punaiset puut ovat havupuita ja ”tyhjät” ympyrät leh puita (KKaav).

Nykyisen asemakaavan kor elijako ei enää salli Tehtaanmäenkadun kau a kulkua tehtaalle as .
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YHTEENVETO

Rakennukset
Tehtaanmäen alueen rakennushistoriallisen selvityksen
perusteella voidaan eritellä useita erillisiä kuin myös toisistaan johtuvia tekijöitä, joilta voidaan pitää alueen ominaisuuksina ja siten jatkossakin sen omaleimaisuuden muodostavina elemen einä.
Arkkiteh W.G. Palmqvist on ainoa suunni elija joka suoraan
voidaan lii ää alueen rakennuksiin. Tehtaanmäen säilyneet
kivirakennukset sitovat Savion alueen hänen kau aan osaksi valtakunnallista teollisuus- ja tyylihistoriaa. Ei myöskään
voi sivuu aa mahdollisuu a e ä Palmqvist olisi suunnitellut
myös rakennuksen A8 ja samalla tullut määritelleeksi myös
keskikor elin muodon ja rakennusten sijoi elun.
Muut alueella olleet ja säilynteet rakennukset edustavat
sellaisenaan arvokasta arkirakentamista eri aikakausilta.
Vanhimmat 1920-luvun rakennukset olivat ilman varsinaisia
tyylipiirteitä ja jos ne ovat todella muualta paikalle siirrettyjä, ovat ne olleet osoitus vaikeina aikoina selviytymisestä,
rakennusmateriaalien kierrä ämisestä ja silloisen rakennustavan ja -tekniikan joustavuudesta.
1940–luvun rakennukset heijastelivat funk onalismin ihanteita ra onaalisuudessaan ja yksinkertaisuudessaan. Radan
puoleisen kor elin rakennukset ovat käypä osoitus ko maiten tyyppitalojen kehityksestä ja mioniomuotoisuudesta.
Tehtaanmäen alue a ei kuitenkaan voi määritellä tyyppitalojen käy ämisen kau a samassa mitassa kuin tehtaan
toimesta samaan aikaan rakentuneen Koivikon alueen osalta on perusteltua. Tehtaanmäellä rakennusten yksilöllisyys
ja erityislaatuisuus kulkevat käsi kädessä yhdenmukaisen
mu a ajallises kerrostuneen aluerakenteen kanssa.
Tehtaanmäen rakennukset kertovat myös tehtaan asutustoiminnan monimuotoisuudesta ja asumisen yhteisöllisyydestä:
alueen rakennuksista löytyi niin hellahuoneita, asuntolatyyppistä asumista kuin edustavampiakin yhden perheen asuntoja ja huoneistoja. Yhteissaunan ja -pesulan eli kaikille yhteisten lojen ja palveluiden myötä asukkaat tulivat tutuiksi ja
elivät toiset huomioiden rinnakkain.
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Erillisrakennusten rajaama piha on yksi, ja yksi äisrakennus
omalla ton lla on toinen Tehtaanmäen aluerakenteen tärkeä
perusrakenne.

Erilliset talousrakennukset pihapiirissä, vanhimmat ensin
pihaa rajaavina ja myöhemmin väistyvinä rakennelmina,
antavat laa asuinrakennuksille ja pihamiljöölle.
Yleensä rakennuksissa on ollut useita huoneistoja samassa rakennuksessa ilman e ä rakennus kuitenkaan ulkoisella hahmollaan varsinaises jäsentyy huoneistoi ain, kuten
nykyaikainen rivitalorakentaminen usein tekee.
Ennen vanhaan autoja oli vähän, joten pysäköin järjestelyt
eivät herätä alueella ja pihoilla erityistä huomiota. Pysäköinjärjestelyjen haastavuus varsinkin sijoite aessa sitä vanhan
rakennuskannan lomaan kuitenkin kasvaa, jos rakentamista
alueella erityises tehostetaan.
Vuonna 1963 rakenne u autotallirakennus on jo lähtökohtaises alkuperäiseen sijoituspaikkaansa sopeutumaton
ja ympäristönsä unohtava rakennus. Sen säily äminen on
etenkin perusteltua ajallisen kerrostuneisuuden myötä,
mu a on myös aiheellista samalla poh a, onko se enää
esim. mitoitukseltaan sellaisenaan käypä autosuojaksi nykyisille suurikokoisille ajoneuvoille? Jos ei ole niin mikä sen
uusi käy ötarkoitus si en voisi olla? Tai voiko sen ympärillä
poh a ton jakoa niin, e ei talli enää jatkossa saisi sijoituspaikastaan johtuvaa ansiotonta arvonnousua.
Alueen rakennuskannassa yhdenperheen talot ovat poikkeus (rakenne u vain 2 kpl). Mu a vastavuoroises usean
huoneiston rakennukset näy ävät ulospäin ylellisiltä yhdenperheen huviloilta (= Palmqvis t).
Pääsääntöises alue a on rakenne u puurakennuksilla,
mu a etenkin Palmqvis n asuinrakennukset ja yhteissauna
– ja pesularakennus ovat tästä kivirakennuksina poikkeuksia.
Rakennuksissa on yleensä ollut joko harja- tai aumaka o,
jota ovat jäsentäneet myös poikkipäädyt (frontonit). Katokset ja umpikuis t ovat samoin olleet harjaka oisia.
Vesika eena on käyte y ili tai pel kate a, jonka väri on
ollut yleensä punainen tai joskus myös ruskea.
Rakennukset ovat olleet rossipohjaisia tai osa-/täyskellarillisia korkean betonisokkeliin varaan rakenne uja. Korkea
sokkeli ja kellarikerros ovat mahdollistaneet rakennusten
joustavan sovi amisen alueen mäkiseen maastoon. Se on
etenkin ollut tuolloin myös vallitseva rakennustapa. Matala

sokkelin ja maanvarainen betonialapohja lanseera in käyttöön kunnolla vasta 1960-luvulla.
Rakennusten julkisivujäsentely ja aukotus on tehty vallitsevan rakennustyylin ja aikakauden ihanteiden mukaan. Yleises o aen sävyt ovat vaaleita ja perinteises käyte yjä
julkisivuvärejä.
Ympäristö ja katuverkko
Katuverkko on säilynyt alkuperäisessä muodossaan. Tehtaanmäenkatu on alueen kiistämätön keskiakseli ja Tehtaanpolku
sille tarpeellinen sivuakseli. Näitä yhdistävät poikkilinjat.
Katuverkon liikenneyhteys tehtaalle on kuitenkin nykyisen
kaavan ja maanomistuksen myötä katkennut. Näköyhteys ja
mahdollises myös kevyenliikenteen kulkuyhteys tehdasrakennuksiin on tärkeä säilyte ävä maisemaelemen .
Katuverkkoon lii yy mielenkiintoinen yksityiskohta rakennuksen A8 edessä, jossa toisistaan eriävien Tehtaanmäenkadun urien väliin jää viherkaistale, jossa kasvaa vanhoja
mäntyjä.
Alueen yleisilme on puutarhamainen ja vehreä. Pihoilla
olleet istutukset ja asukkaiden harjoi ama puutarhanhoito
ja sen myötä pihoilla kasvavat omenapuut ja katuja reunustavat pensasaidat ovat alueelle ominaisia.
Alueella kasvaa myös erityisen vanhoja vapaas kasvaneita
kauniita mäntyjä ja heitä kuusikkoja. Männiköillä ja yksi äisillä säilyneillä puilla on alueen yleisilmeen kannalta olennainen merkitys. Metsäsaarekkeet rajaavat alue a erityisellä
tavalla maastossa ja ne toimivat myös tehokkaas suojana
ympäröiviä melunlähteitä kuten esim. päärataa vastaan.
Liikennejärjestelyt pääradan reunustalla ja alueen meluntorjunta lienevätkin jatkossa eteen tulevia erityisiä teknisiä
ja maisemallisia haasteita. Pääradan laajentaminen on jo
syönyt Tehtaanmäen itäsivua reippaas ja rataa reunustavan
kevyenliikenteen järjestelyjen toteu aminen on rakennusteknises vaa nut maaston leikkaamista ja muotoilua varsin
läheltä olemassaolevia rakennuksia.

LOPUKSI

Tehtaanmäen asuinalue on yhtenäinen johdonmukaisesrakentunut alue, joka nykyisellä vain osi ain säilyneellä
muodollaankin kertoo paikallisen teollisuuden historiasta,
1900-luvun teollisuuslaitosten harjoi amasta sosiaalisesta
asutustoiminnasta ja tavallisen teollista työtä tekevän ihmisen elämästä.
Vaikka suurin osa alueen rakennuksista jää lähdeaineiston perustella ilman nime yä suunni elijaa, kukin säilynyt
rakennus on omalla tavallaan aikansa ihanteista kertova ja
arvokas sellaisenaan osana aluekokonaisuu a. Niinpä vaikka
W.G. Palmqvis n suunni elemat kaksi rakennusta varastavat
tehokkaas huomion itselleen, ne ovat vain oma yksi äinen ja erityinen tyylisaarekkeensa alueen keskellä. Jatkossa
niiden erityisyy ä tulisi kunnioi aa, mu a alueen jatkosuunni elun innoi ajana ja uudisrakentamisen mallina niiden
matkimista tulisi kuitenkin väl ää.
Alueen suojeluasteen määri elyssä tuleekin antaa arvostusta myös arkisemmille rakennuksille detaljeineen. Ja luoda
uudisrakentamisen myötä jotain uu a, persoonallista ja
meidän aikaamme heijastelevaa rakentamista.
Vanhojen rakennusten korjaaminen on oma taitolajinsa ja
se edelly ää erityistä kiinnostusta ja herkkyy ä. Alueella
säilyneiden mu a toistaiseksi korjaama omien rakennusten
kohtaloon voidaan vielä vaiku aa ja siten turvata niiden ja
ympäröivän alueen säilyminen.
Alueen kannalta tärkein tavoite on saada alueen alkuperäinen henki säilymään/heräte yä uudelleen henkiin. Tärkeimmät vaikutusmahdollisuudet ovat nyt valmisteilla olevan
kaavamuutoksen sisällöllä ja sen pohjalta rakennusvalvonnan jatkossa suori amalla valveutuneella ja amma taitoisella uudisrakentamisen ohjauksella tulevien alue a koskevien lupamene elyjen yhteydessä.
Hyvinkäällä,15.05.2014
Heli Javanainen
arkkiteh SAFA
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LÄHDELUETTELO
KIRJALLISET LÄHTEET
Asunto Oy Aedificium Bostads Ab, Historiikki 1924-2000
(Liisankatu 21-Snellmaninkatu 27-Oikokatu 1-KruununhakaHelsinki), 2001

ARKISTOLÄHTEET

Helsingin sanomat, 09.01.2011, Ar kkeli: Arvotalot Rapistuvat silmissä, Milka Sauvala

Arkkitehtuurimuseon arkisto (AM)
• W.G. Palmqvist’in piirustuskokoelma
• valokuvia suunnitelmapiirustuksista ja arkkiteh W.G.
Palmqvis sta

Rajamäki, Aaro: As Oy Museokatu 30 70 vuo a
Honka-Hallila, Helena: Kerava muu uu, Tutkimus Keravan
vanhasta rakennuskannasta

Insinööritoimisto RakSystems Oy: Kiinteistön kuntoarvio /
Tehtaanmäki Rakennus A, Tehtaanmäenkatu, 04260 Kerava,
23.05.2006

Hoving, Victor: Suomen Gummitehdas Osakeyh ö 1898 –
1948, 1948

Arkkitehtuurimuseo, edotemateriaalit: Jälleenrakennuskauden pientalosuunni elu, Pe eri Kummala, 27.04.2004

Piirilä, Päivi: Tunturinkulma Töölössä: Nervanderinkatu 12:n
taloyh öhistoria (As Oy Tunturinkulma), 2006

Keravan rakennuskul uurin inventoin ja kul uuriympäristön hoitosuunnitelma, 2003 (KeRakuInvHoitSu)

Rajamäki, Aaro: As Oy Museokatu 30 70 vuo a, 1990

Keski-Uusimaa, 11.02.2014, Ar kkeli: Tehtaanmäelle uusia
asukkaita liki vuosikymmenten tauon jälkeen, Oskari Lehto

Rosenberg, An : Keravan historia 1920-1985; Suur-Tuusulan historia, Tuusula-Kerava-Järvenpää, Osa IV, 1920-luvun
alusta 1980 –luvulle, 2. osa, Keravan historia, 2000
Rosenberg, An – Selin, Rauno: Suur-Tuusulan historia 18091924, Tuusula-Kerava-Järvenpää, Osa III, Suomen sodasta
1808-1809 itsenäisyyden ajan alkuun
Sampola, Olli: Savion Kumitehdas 1935-1985 sanoin ja kuvin,
ipp(?), 1985
Sampola, Olli: Kumiteollisuu a Saviolla yli 50v., Ko kaupunkini Kerava, Kerava-Seura ry:n julkaisuja n:7, s. 41-48, 1988
Saarentaus, Taisto: Isojaosta Koﬃin, Ali-Keravan kiinteistöjen
muotoutuminen kahden vuosisadan kuluessa, 1999
Saarentaus, Taisto: Minun Keravani, Kerava-seuran julkaisuja, 2000
Saarentaus, Taisto: Menny ä Keravaa, Kerava-seuran julkaisuja, 2003
Törmä, Topi: Helsinkii –erään kivitalon tarina, KOy Kaisaniemenkatu 1, Espoo 1986
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PAINETUT LÄHTEET

Missä maat on mainiommat - Uudenmaan kul uuriympäristöt; Uudenmaan Lii o, Julkaisu E114-2012, 2012
Vahanen Oy: Keravan tehtaanmäki, Rakennusten korja avuusselvitys, 2010

Keravan museo, valokuvakokoelmat (KM)
Keravan kaupunki, rakennusvalvontatoimiston arkisto
(KRava)
• lupapiirustuksia, lupahakemuksia
• epävirallinen käsiarkisto, jossa mm. Tehtaanmäen
asuinrakennusten rakennuskor t
Keravan kaupunki, kaavoitusosaston (maankäy öpalvelut)
arkisto (KKaav)
• pohjakar a, ortokuva, puustokartoitus, kaavao eita,
osoitekar oja, maanomistus etoja, valokuvia
• Asemakaavaselostus 6.2.1974 (869 Alikeravan teollisuusalue)
• Asemakaavan selostus 16.06.1976 (903 Nokia /
Machinery)
• Asemakaavamuutoksen selostus 19.10.1987 (1567
Kumitehdas) / Kuvat 4.1 ja 4.2
• Asemakaavamuutosten käsi ely / Pöytäkirjano eet
(4 kpl) / Tehtaanmäki (2176) v. 2002-2007; Tehtaanmäki II (2238) v. 2007; 6. Raide (2243) v.2008-2009 ja
Tehtaanmäen asuinalue (2271) v. 2014
• Keravan kaupungin osoitekar oja (2 kpl) / v. 1957 ja
1963
Keravan Klondyke, Klondyketalo; kiinteistön arkisto co. isännöitsijä (KTa)
• vanhoja rakennuspiirustuksia
HAASTATTELUT
Selvitystä ovat kommentoineet Keravan kaupungin johtava
rakennustarkastaja Tapani Hilvenius, asemakaava-arkkiteh
Aila Elo ja en nen kaavoituspäällikkö Lea Piistari-Niemelä.

LIITTEET
Piirustuslue eloon on lista u arkistoista löytyneet ja skannatut rakennuspiirustukset ja suunnitelmat, joita on käyte y
selvityksen lähdeaineistona ja julkaisun kuvituksena.

Suomen Gummitehdas Oy Savio, Asuinrak. A3, Kellari ja 1.-2.
krs, Lämpöjohdot, Suhde 1:50, Piir. nro 1-3177, 1-3178 ja
1-3179, Oy Radiator Ab, Helsinki, 1.6.55 (KTa)

Asemapiirros, Nahkimo 2 RNo 257, Kar a S.G.T.O.Y:n omistamasta ”Nahkimo” nimisen ton n asuntoalueesta Keravan
kauppalan Saviolla, Mi akaava 1:500 (Rakennus U3a merkitty punaisella värillä) (KTa)

Kerä y arkistoaineisto on tallessa laajalla.
Selvityksen julkaisussa tai lähteenä käyte y valokuva-aineisto on koo u CD-levylle, joka selvityksen tulostus edostojen
kanssa on luovute u laajalle.
PIIRUSTUSLUETTELO
Savion aluesuunnitelmakarƩa, Mi akaava 1:500, Helsingissä tammikuulla 1900, W.O. Lille (KKaav)

Suomen Gummitehdas Oy Savio, Asuinrak. A4, Kellari ja 1.
krs, Lämpöjohdot, Suhde 1:50, Piir. nro 1-3025 ja 1-3026, Oy
Radiator Ab, Helsinki, 9.8.54 (KTa)
Suomen Gummitehdas Oy Savio, Asuinrak. A5, Kellari (rossipohja) ja 1.-2. krs, Lämpöjohdot, Suhde 1:50, Oy Radiator Ab,
Helsinki, 15.9.53 (KTa)

Suomen Gummitehdas Oy Savio, Asemakaava 1:500, Lämpöjohdot, GS 5.4.1952 (KTa)

Asuinrakennus, Tiilitehtaankatu 3, Kerava, Rak F (Asuinrakennus A8), Huonejakomuutos, Pyhmä(perhe)päiväko ,
Mi akaava 1:100 ja 1:500, Piir. nro 1, 2 ja 3 / Asemapiirros;
Pohjapiirrokset 1.-2.krs; Leikkaus, Insinööritoimisto Rakennus-Ana Oy, Kerava, 16.05.1991 + Lupahakemus (KRava)

Suomen Gummitehdas Oy, Savion tehdasalue 1:500 / Lupapiirustus, 20.04.1967 §86 / Laadi u kar apohjan päälle, joka
päivä y 22.9.1958 (KTa)

Suomen Gummitehdas Oy, Asemakaava, päiväämätön ja
allekirjoi amaton, lanne ennakoiden Asuinrakennuksen
A20 rakentamista (=> Palmqvist?) (KTa)

Tehtaanmäen rakennuskorƟsto: (KRava)
• A1 / Kohdekor ja pohjapiirrokset 1.- 2. krs
• A2 / Kohdekor ja pohjapiirros 1. krs / 2 kpl
• A3 / Kohdekor ja pohjapiirrokset kellari, 1.- 2. krs
• A4 / Kohdekor ja pohjapiirros osakellari ja 1. krs
• A5 / Kohdekor ja pohjapiirrokset 1.- 2. krs
• A8 / Kohdekor ja pohjapiirrokset 1.- 2. krs
• A9 / Kohdekor ja pohjapiirrokset kellari, 1.- 2. krs
• A20 / Kohdekor , pinta-alalaskelma ja pohjapiirrokset 1.- 2. krs (kellari puu uu)
• A45 / Kohdekor ja pohjapiirrokset kellari, 1.- 2. krs
• A46 / Kohdekor ja pohjapiirrokset kellari, 1.- 2. krs
• A62 / Kohdekor ja pohjapiirrokset kellari, 1.- 2. krs
• A63 / Kohdekor ja pohjapiirrokset kellari, 1.- 2. krs
• U3a / Kohdekor ja pohjapiirrokset kellari, 1.- 2. krs

W.G. Palmqvist: Tjänstemannabostad (A20), Savio, Suhde
1:100, Piir. nro 2, Pohjapiirrokset: I- ja II-våningen & Fasad
(länteen), Helsingfors, VI/1938 (KRava)

Akkunapiirustus, Suhde 1/1, SGT:n asuntorak. Saviolla, SGT
o/y Nokia, 25.6.1940, U.I (KTa)
Komeron ja kellarin ovia, Suhde 1/10, SGT:n asuntorak. Saviolla, SGT o/y Nokia, 21.6.1940, U.I (KTa)
Väliovia, Suhde 1/10 ja 1/1, SGT o/y työväen asuntorak. Saviolla, SGT o/y Nokia, 20.6.1940, U.I (KTa)

W.G. Palmqvist: Tjänstemannabostad (A20), Savio, Suhde
1:100, Piir. nro 3, Pohjapiirros: källarvåningen, Leikkaus A-A
& Julkisivut (itään ja etelään), Helsingfors, VI/1938 + Lupahakemus (KRava)
Suomen Gummitehdas Oy Savio, Asuinrak. A46, Kellarikerros, asuinkerros ja ullakkokerros, Lämpöjohdot, Suhde 1:50,
Piir. nro 1-3030, 1-3031 ja 1-3032, Oy Radiator Ab, Helsinki,
18.8.54 (KTa)
Suomen Gummitehdas Oy Savio, Asuinrak. A62, Kellarikerros, asuinkerros ja ullakkokerros, Lämpöjohdot, Suhde 1:50,
Piir. nro 1-3033, 1-3034 ja 1-3035, Oy Radiator Ab, Helsinki,
20.08.54 (KTa)
SGT OY:n Sauna- ja pesularakennus U3, Mi akaava 1:100,
Pohjapiirrokset / Kellari, I- ja II-kerros; Leikkaus A-B; Julkisivut
itään ja länteen; Päädyt etelään ja pohjoiseen, Savio 8.11.40
E.V + Teks : Lisärakennus merki y punaisella 27/11-40 E.J.V
(Lisärakennus on 7,75 metriä pitkä laajennusosa kolmessa
kerroksessa) + Lupahakemus sisältäen työselityksen (KRava)

Sauna- ja pesularakennus U3a, Suomen Gummitehdas
Osakeyh ö, Savio, Mi akaava 1:100, Piir. nro Ur-783-II,
Pohjapiirrokset / Kellari, I- ja II-kerros; Leikkaus A-B; Julkisivut itään ja länteen; Päädyt etelään ja pohjoiseen, Saviolla
7.9.44 V.J. + Lupapäätös (KRava)
Suomen Gummitehdas O.Y. Savion tehtaat, Tehtaanmäen
sauna U3a, Suhde 1:50, Piir. nro Ur-9031-II, -9032-II, -9033II, -9034-II, -9035-II, -9036-II ja -9037-II / Julkisivut länteen,
itään; Leikkaus a-a; Pääty pohjoiseen ja etelään; Ullakkokerros; I-kerros; Piir. 1955/Hyväksy y 20.9.55 (KTa)
Suomen Kumitehdas Osakeyh ö Savion tehtaat, Tehtaanmäen sauna U3a, Muutospiirustus, Piir. nro C14570 / Lii yy
piirustukseen nro Ur 9037-II, Suhde 1:50, Piir. 2.5.1965/Hyv.
25.9.65 (KTa)
Suomen Gummitehdas Oy, Ulkorakennus U8, Mi akaava
1:50, Pohjapiirros, Julkisivut länteen, itään ja pääty pohjoiseeen, Savio 3.7.41 + Lupahakemus ja –päätös + Työselitys
(KRava)
Suomen Gummitehdas O.Y. Savion tehtaat, Ulkorakennus
U3, Mi akaava 1:100, Piir. nro Ur-4415-III, pohjapiirros;
Julkisivut (2 kpl), (Päiväykset ovat kopiossa epäselvät) (KTa)
Suomen Gummitehdas O.Y. Savion tehtaat, Tenniskentän
pukusuoja (S21)
• Asemapiirros tehdasalueesta, Mi akaava 1:4000 /
15.9.54
• Tenniskentän pukusuojan sijoitusehdotus Keravan
kauppalan Alikeravan kylässä Nahkimo 2 Rakennusnro 257 lalle, Mi akaava 1:500, piir. nro Sa-8017-IV,
piir.1954/Hyv.30.8.54 (?)
• Piir.nro Ur-8011-II, -80122-II /; Leikk. A-B & osajulkisivu ja pohjapiirros; Julkisivut pohjoiseen ja itään,
Mi akaava 1:25, Piir. 1954/Hyv. 25.8.54
• Lupahakemus ja -päätös (KRava)
Suomen Gummitehdas O.Y. Savion tehtaat, Tenniskentän
pukusuoja (S21)
• Tenniskentän pukusuojan sijoitusehdotus Keravan
kauppalan Alikeravan kylässä Nahkimo 2 Rakennusn-
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•

•

ro 257 lalle, Mi akaava 1:500, piir. nro Sa-8017-IV,
piir.1954/Hyv.30.8.54 (?)
Piir.nro Ur-8011-II, -80122-II /; Leikk. A-B & osajulkisivu ja pohjapiirros; Julkisivut pohjoiseen ja itään,
Mi akaava 1:25, Piir. 1954/Hyv. 25.8.54
Lupapäätös (KRava)

Suomen Gummitehdas O.Y. Savion tehtaat, Pumppuhuone
kaivolle (S22)
• Nahkimo 2, 257, Asemapiirustus, Mi akaava 1:500,
Piir. nro Sa-8317-IV / Lii yy piirustukseen nro Ur
8311-I, piir. 14.12.54/Hyv. 14.12.54
• Nahkimo 2, 257, Asemapiirustus, Mi akaava 1:4000,
Piir. nro Sa-8318-IV / Lii yy piirustukseen nro Ur
8311-I, piir. 14.12.54/Hyv. 14.12.54
• Nahkimo 2, 257, Mi akaava 1:25 & 1:50, Piir. nro
Ur8311-I / Rakennedetaljeja ja -leikkauksia; Pohjapiirros; Julkisivut pohjoiseen, itään ja länteen; Piir.
9.12.54/ Hyv. 9.12.54
• + Lupahakemus ja –päätös (KRava)
Suomen Gummitehdas O.Y. Savion tehtaat, Pumppuhuone
kaivolle (S22)
• Nahkimo 2, 257, Asemapiirustus, Mi akaava 1:500,
Piir. nro Sa-8317-IV / Lii yy piirustukseen nro Ur
8311-I, piir. 14.12.54/Hyv. 14.12.54
• Nahkimo 2, 257, Asemapiirustus, Mi akaava 1:4000,
Piir. nro Sa-8318-IV / Lii yy piirustukseen nro Ur
8311-I, piir. 14.12.54/Hyv. 14.12.54
• Nahkimo 2, 257, Mi akaava 1:25 & 1:50, Piir. nro
Ur8311-I / Rakennedetaljeja ja -leikkauksia; Pohjapiirros; Julkisivut pohjoiseen, itään ja länteen; Piir.
9.12.54/ Hyv. 9.12.54
• + Lupapäätös (KRava)
Mikkola & Leh luoto arkkiteh toimisto, Suomen Kumitehdas Oy, Savio, Autotallirakennus (S30), Piir. nro 1 / Asemapiirros; Leikkaus; Päätyjulkisivu; Pitkä julkisivu; Pohjapiirros,
Helsinki 26.3.1963, Pen Leh luoto, arkkiteh SAFA + Lupahakemus ja –päätös (KRava)
Mikkola & Leh luoto arkkiteh toimisto, Suomen Kumitehdas Oy, Savio, Autotallirakennus (S30), Piir. nro 1 / Asemapiirros; Leikkaus; Päätyjulkisivu; Pitkä julkisivu; Pohjapiirros,
Helsinki 26.3.1963, Pen Leh luoto, arkkiteh SAFA + Lupapäätös (KRava)
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Kiinteistö Oy Tehtaanmäki, Talo Keravan Tehtaanpolku 2
(A63), suunni elija Marjo-Rii a Salomaa / Keltainen Casino
Oy, Ylöjärvi / Asemapiirros 1:500; Pohjapiirustus ja leikkaus
1:50; Rakenneleikkaus 1:20; Julkisivut 1:100, 24.05.2012 +
lupahakemus + Lupapäätös 13.02.2014 (KRava)

Kiinteistö Oy Tehtaanmäki, Talo Keravan Tehtaanpolku 4
(A63), suunni elija Marjo-Rii a Salomaa / Keltainen Casino
Oy, Ylöjärvi / Asemapiirros 1:500; Pohjapiirustus ja leikkaus
1:50; Rakenneleikkaus 1:20; Julkisivut 1:100, 24.05.2012 +
lupahakemus + Lupapäätös 13.02.2014 (KRava)

JULKAISUN VALOKUVAT / LÄHDEAINEISTON VALOKUVAT

As Oy Keravan Tehtaanmäki, Tehtaanmäenkatu 3, Suunnittelija Marjo-Rii a Salomaa / Keltainen Casino Oy, Ylöjärvi /
Asemapiirros 1:500; Pohjapiirustukset 1:100; Julkisivut ja
leikkaus 1:100; Rakenneleikkaus 1:20 ja leikkaus A-A 1:50;
Autokatos / Pohjapiirros, leikkaus ja julkisivut 1:100 + Lupapäätös 12.03.2012 (KRava)

Enqvist, Timo (TE)

As Oy Keravan Tehtaanpolku 6, Tehtaanpolku 6, Suunnittelija Marjo-Rii a Salomaa / Keltainen Casino Oy, Ylöjärvi
/ (Luonnokset rakennuslupaa varten) Asemapiirros 1:200;
Julkisivut 1:100; 01.04.2014 (saatu 23.04.2014)
As Oy Keravan Tehtaanpolku 8, Tehtaanpolku 8, Suunnittelija Marjo-Rii a Salomaa / Keltainen Casino Oy, Ylöjärvi
/ (Luonnokset rakennuslupaa varten) Asemapiirros 1:200;
29.04.2013 (saatu 23.04.2014)

Ojanen, Ani a 2013-2014 (AO)
• selvitystä laadi aessa v. 2013 lopulla ja vuoden 2014
alussa otetut valokuvat Tehtaanmäen alueesta

Hult-Visapää, Irja (H-V)
• vuosina 2002, 2005 ja 2006 otetut valokuvat Tehtaanmäen alueelta
Kerminen, Väinö Johannes (KM / Kervinen)
• Keravan museolta (KM) saadut valokuvat, joiden
kuvaaja on Väinö Kerminen
Tuntematon (KM / Tuntematon)
• Keravan museolta (KM) saadut vuonna 1987 kuvatut
valokuvat, joiden kuvaaja on tuntematon
• Selvityksen laajalla/julkaisijalla (Keravan kaupunki) on vastuu tekijänoikeus ja in mitee suojan
kunnioi amisesta kuvien käytössä (Tekijänoikeuslaki
446/1995, laki 1654/1995, laki 821/2005, tekijänoikeusasetus 574/1995)
Javanainen, Heli (KTa / HJ)
• Valokuvat tehtaan piirustusarkistossa olevasta
asemapiirroskartasta, johon on merki ynä tehtaanmäen rakennusten rakentamisvuodet
• Kartasta puu uvat v. 1947 rakennetut asuinrakennukset A62 ja A63
• Kuva 1: Rakennusvaiheet 1
• Kuva 2: Rakennusvaiheet 2

