KERAVAN KESKUSTAN KEHITTÄMINEN
1

K
RA
SK
USTAN KEHITTÄMINEN
T YE Ö
NV TAANU SK TEO
JA

Sisällysluettelo

2

TYÖN TAUSTOJA
Parasta arkea, askeleen päässä, rohkealla sykkeellä
Asukasmäärä kasvaa
Lisää liiketilaa
Ympäristön viihtyisyys

4
4
4
5

SUUNNITELMA PÄHKINÄNKUORESSA
Suuret linjat
Suunnitelma lukuina
Omaleimaiset alueet
Kaupunginmuuri suojaa keskustaa
Kävelykatu – kaupallinen selkäranka
”Manhattan”
Vanha Kerava
Sampolan taidekaupunginosa
Vapaa-ajan ja viihteen kaupunginosa

6
6
7
8
8
8
9
9
9

KAUPUNGIN TOIMINNALLISET ELEMENTIT
Puistot
Autopaikat
Liikenne
Keskustan reitit
Kävelijän tilakokokemus
Kävelykadun uusi ilme

10
12
14
15
16
18

RAKENNUSKOHTEET KORTTELEITTAIN
Uusi kauppakeskus
Kaupungintalon tontti
Aseman kortteli
Hotelli
Anttila
Prisma
Kestiseuran tontti
McDonald’sin tontti
Uusi vapaa-ajankeskus

20
22
24
25
26
27
28
29
30

TAIDE-SAMPOLA
Taide-Sampola
Taidereitit
Taidekeskus
Sampolan aukio
Sampolan portti

32
33
33
34
35

ARKKITEHTONISET YKSITYISKOHDAT
Paviljongit ja kioskit
Puuvalonaukio
Kirsikkatori (entinen Kauppatori)
Aleksintorin kattopuutarha
Liikennepuisto lapsille

36
38
39
40
41

ELÄVÄ KERAVA
Kaupunkitaide
Tapahtumat
Talvinen Kerava
Mielikuvan kehittäminen
Keskustan kehittämisprojekti

42
44
45
46
47

Keskustan kehittämisen tarkastelualue

3

TYÖN TAUSTOJA

Keskustan
palvelut

Parasta arkea,
askeleen päässä,
rohkealla sykkeellä

K

K

erava on kaupunki, jossa
sen asukkaat voivat kokea
elävänsä parasta arkea.
Täällä työ, harrastukset
ja palvelut ovat askeleen päässä. Kaupunki on elävä ja siinä
on rosoa ja särmää. Tämä näkyy
kaikkialla, mutta erityisesti keskustassa.
Keskustan kehittäminen -työn tavoitteena on lisätä kaupungin vetovoimaisuutta Helsingin seudun haluttuna
asuinpaikkana ja kaupallisena
keskuksena. Työn ensimmäisen
vaiheen tavoitteena on määrittää
keskustan asuntorakentamisen
ja kaupallisten palveluiden määrät autopaikkoineen sekä suunnitella keskustan yleisiä alueita
entistä viihtyisämmiksi. Hahmotetaan sitä, mitä keskusta voisi
olla.
Työ jatkuu yksittäisten hankkeiden tarkemmalla suunnittelulla ja toteutusmahdollisuuksien selvittämisellä myöhemmin
erikseen päätettävällä tavalla.
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Ympäristön
viihtyisyys
K

Asukasmäärä
kasvaa

aupunki on muutakin kuin
katuja ja rakennuksia. Kaupungin kokonaisvaltaisen kehittämisen yhteydessä on tarkasteltava myös julkisia tiloja kuten
puistoja ja aukioita. Viihtyisyyttä
parannettaessa ne ovat avainasemassa.
Työn lähtökohtana on ollut,
että nykyiset puistot säilytetään
ja tuodaan entisestään esille.
Sen lisäksi, että nykyistä kehitystyötä jatketaan kehitetään tapoja aktivoida kaupunkitiloja entistä monipuolisempaan käyttöön.

erava haluaa tarjota keskustassa vetovoimaiset ja riittävät palvelut niin keravalaisille
kuin myös muualta tuleville vierailijoille.
Palvelutason ja -määrän selvittämiseksi Entrecon Oy teki
selvityksen kaupungissa tarvittavasta liiketilan määrästä ja sen
sijoittumisesta vuoteen 2035.
Selvityksen mukaan keskustaan
tarvitaan uutta liiketilaa noin
75 000 k-m2, jotta se toimii seudullisena kaupallisena keskuksena.
Kaupallinen selvitys suosittaa sijoittamaan uudet liiketilat
ensisijassa kävelykadulle ja sen
länsipäähän paremman kaupallisen tasapainon saavuttamiseksi.
Uusien liiketilojen toiminnan
varmistamiseksi keskustassa tarvitaan noin 1000 uutta autopaikkaa.

K

eravan asukasmäärän on arvioitu kasvavan nykyisestä 34
000 asukkaasta 47 000 asukkaaseen vuoteen 2035 mennessä.
Asukasmäärä kasvaa kaikkialla
kaupungissa. Kasvusta on keskustan alueelle arvioitu sijoittuvan noin 2000 uutta asukasta.
Tulevien asukkaiden asuttamiseksi tarvitaan keskustaan uutta
rakennusoikeutta noin 90 000
k-m2 ja uusia autopaikkoja noin
1000.

Kauppakeskus Frankfurtissa
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SUUNNITELMA PÄHKINÄNKUORESSA

Suunnitelma lukuina
Suunnitelmassa on esitetty
ratkaisu, jossa voidaan sijoittaa
keskustan alueelle jopa 140.000
k-m2.
Liiketilaa on uudisrakennuskohteissa 78.000 k-m2. Uudishankkeiden alta poistuu noin 10.000
k-m2.

Asuintilaa on suunnitelmassa
noin 63.000 k-m2. Lisäksi on kaavoitettua, rakentamatonta asuintilaa noin 24.000 k-m2, joten keskustan alueelle voisi rakentaa
90.000 k-m2 asuintilaa 2000:lle
uudelle asukkaalle.

Suuret
linjat
S

uunnittelun lähtökohtana on
kaupunki tänään. Sen rakenne on hyvä, eikä siihen esitetä
suuria muutoksia. Keskustan
nykyisen yleissuunnitelman rakentamisalueita, ideoita kujien
ja aukioiden verkostosta, kävelyalueista sekä kaupunginmuurista pidettiin hyvinä lähtökohtina.
Tällä suunnitelmalla halutaan selkeyttää kaupungin hahmoa erilaisilla ja omaleimaisilla osa-alueilla, sekä tarkastella
rakentamisen volyymia ja laatua
tämän päivän tarpeista. On lähdetty siitä, että kaupunkiin jää
sekä avoimia tiloja että viihtyisiä
viheralueita, jotka toimivat kaupungin keuhkoina.

Omaleimaiset alueet
S

uunnitelmassa Keravalle
muodostuu useita selkeitä aluekokonaisuuksia muun
muassa Vanha Kerava, Sampolan taidekaupunginosa, radan
itäpuolinen Viihde-Kerava ja
keskusta-alueen Kauppa-Kerava.

Muita selkeän identiteetin aluekokonaisuuksia voisi muodostua
Campus-Keravasta sekä junaaseman alueesta.
Teema-alueiden identiteettejä vahvistetaan erilaisin keinoin.
Esimerkiksi voidaan alueiden

erottamiseksi luoda niille omat
logot. Logoa voidaan käyttää
esitteissä ja opasteissa. Esimerkiksi Kauppa-Keravan logossa
voisi olla rypälevalaisin kuvastaen kävelykadun valaisimia.

Uusi suunnitelma. Vanhat rakennukset ovat kuvassa vaalean ruskeita, uudet rakennukset oranssin värisiä.
Keskustan korttelirakenne ja liikenneverkko säilyvät pitkälle nykyisellään.
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SUUNNITELMA PÄHKINÄNKUORESSA

Kaupungin
muuri
rajaa
keskustaa
Suunnitelmassa kaupungin muuri rajaa keskusta-aluetta etelään
päin ja suojaa samalla Sibeliuksentien liikenteeltä. ”Muurissa”
on myös uusia asuinrakennuksia. Keskusta-alue on pinta-alaltaan pieni ja sen halutaan olevan
kaupunkimainen. Siksi paikoitus
järjestetään kiinteistökohtaisesti laitoksiin ja keskustan puistot
toimivat asukkaiden pihoina ja
vapaa-ajan oleskelupaikkoina.

”Manhattan”

Kävelykatu
- kaupallinen
selkäranka
Kauppakaaren kävelykatu on
kaupungin kaupallinen selkäranka. Kävelykadun varrelle sijoitettavat uudet liiketilat vahvistavat
sen elinvoimaisuutta. Kauppakaari halutaan pitää avoimena
katuna, jossa kävelijät ja pyöräilijät löytävät reittinsä turvallisesti. Kauppakaaren varrella olevien
rakennusten läpi on mahdollista muodostaa rinnakkainen kulkureitti, joka on säältä suojattu. Sisäreitit on kuvassa esitetty
tumman punaisella. Aukiot rytmittävät kävelykatua ja -alueita.
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Keravan keskustassa on jo korkeita asuinrakennuksia, jotka
näkyvät kauas. Suuri kerrosalatarve edellyttää, että keskustaan
rakennetaan korkeita rakennuksia. Nämä keskitetään Kauppakaaren pohjoispuolen kortteliin,
johon muodostuu pienois”Manhattan”. Kaupunginosasta
tulee Keravan maamerkki.
Kortteliin sijoittuu liiketiloja
kahteen alimpaan kerrokseen.
Korkeat asuinkerrostalot kohoavat liiketilojen yläpuolelle niin,
että asukkaiden ulkotiloja voidaan sijoittaa kattoterasseille liiketilojen päälle.

Vanha
Kerava
Keravan historialliset vanhat rakennukset sijoittuvat Hallintopuiston ympäristöön. Rakennukset ovat osittain suojeltuja ja ne
halutaan säilyttää ja korostaa
niiden merkitystä. Hallintopuisto
ja sen ympäristö säilytetään väljänä ja vehreänä sallimalla sinne
vain tarkoin harkittua lisärakentamista.
Hallintopuiston alue yhdistyy
kävelykadun kautta juna-asemalle kulkevaan reittiin, jota reunustavat Keravan vanhimmat rakennukset.

Vapaa-ajan
ja viihteen
kaupunginosa

Sampolan
taidekaupunginosa

Asemalla, junaradan itäpuolella
on tällä hetkellä pysäköintikenttiä, jotka halutaan vapauttaa rakentamiselle sijoittamalla autopaikat pysäköintilaitoksiin. Alue
on hyvin saavutettavissa joukkoliikenteellä, mistä johtuen se
soveltuu hyvin liikunta- ja vapaaajanpalveluille.
Uudella alueella on liityntäja asukaspysäköintiä sekä liikunta- ja vapaa-ajan palveluita.
Puistosta löytyy jokaiselle paikka
liikkumiselle ja oleskelulle.

Keravan taidemuseo aloittaa toimintansa Sampolassa. Koska
paikka on museolle uusi, on kaupunginosan ja sinne johtavien
reittien profilointi tärkeää.
Kaupunginosa profiloituu
taiteeseen ja designiin. Kulkureittien varrelle tulee taidetta ja
Sampolan aukiosta kehitetään
taideaukio. Koko taidemuseon
kortteli voi jatkossa kehittyä taidekeskukseksi, jossa on mahdollisuus tutustua monenlaiseen
taiteeseen tai designiin.
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KAUPUNGIN TOIMINNALLISET ELEMENTIT

Puistot
K

eravan keskusta-alueen arvostetut puistot kuten Keskuspuisto, Paasikivenpuisto,
Hallintopuisto ja Aurinkomäki
säilytetään ja niiden toimintoja
sekä palvelutasoa parannetaan.
Keskustan puistoalueet lisääntyvät, kun junaradan itäpuolelle
suunnitellun Vapaa-aika -keskuksen yhteyteen on suunniteltu
uutta puistoa.

K

eskuspuistoon on suunniteltu
vesialtaan yhteyteen paviljonkia, joka toimii kahvila-ravintolana. Keskuspuiston pelikentän
eteläpuolelle on suunniteltu lasten liikennepuisto ja piknik-alue
siten, että kentällä mahtuu sen
valmistuttua pelaamaan myös
muun muassa jalkapalloa ja pesäpalloa.

P

aasikiven puiston eteläpuolelle sijoittuva uusi asuin- ja
liikerakennus rajaa ja jäsentää
puiston paremmin tulevaisuudessa. Paasikivenpuisto on toimiva kokonaisuus eikä siihen ole
suunniteltu muutoksia Keskustaprojektissa.

A

urinkomäen puistoalue on
keravalaisten suosituin puisto ja kokoontumispaikka. Aurinkomäen toiminnallinen eteläpuoli säilyy entisellään, mutta
vähällä käytöllä olevalle pohjoisrinteelle on suunniteltu terassirakennusta, jonka katolla
voisi olla keravalaisten toivoma
kahvila, josta pääsisi suoraan
Aurinkomäen laelta. Tämä lisäisi Aurinkomäen käyttöastetta ja
palvelutasoa entisestään.
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KAUPUNGIN TOIMINNALLISET ELEMENTIT

Autopaikat
R

akentamisen myötä keskustaan tarvitaan noin 2000
uutta autopaikkaa. Paikkojen
on sijaittava keskeisesti, jotta
ne palvelevat uusia liikkeitä ja
asuntoja.

A

sutuksen ja liikerakentamisen osalta suunnitelmassa
on esitetty yksi suuri pysäköintilaitos Kauppakaaren länsipäädyn liikekeskuksen yhteyteen.
Tämän lisäksi autopaikkoja toteutetaan kiinteistökohtaisiin pysäköintilaitoksiin.

S

uunnitelmassa on tutkittu alustavasti toinen malli pysäköinnin järjestämiseksi
keskusta-alueella. WSP Group
laati alustavan selvityksen Aurinkomäen alle toteutettavasta
pysäköintilaitoksesta. Aurinkomäen kalliota tutkittiin kairaamalla ja tulosten pohjalta laadittiin suunnitelma autopaikkojen
ja ajoramppien järjestämiseksi.
Optimaalinen autopaikkamäärä
kallioluolastoon olisi noin 700.
Asemantieltä syntyisi ajoliittymä laitokseen, joka voisi toimia
ainoana ajoliittymänä. Toinen
ajoliittymä tekisi pysäköintilaitoksen liikenteen huomattavasti
sujuvammaksi, ja vaihtoehtoiset
rampit sijaitsisivat joko Aleksis
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Kiven tiellä tai Puuvalonaukiolla.
Aleksis Kiven tien ramppi mahdollistaisi jatkossa maanalaisen
pysäköinnin lisärakentamisen
keskustan alueella.

L

iityntäliikenne on suunnitelmassa keskitetty nykymallin
mukaisesti pääosin radan itäpuolen pysäköintilaitoksiin, jotka
sijaitsevat liikunta- ja viihdepal-

velurakennusten yhteydessä. Liityntäpysäköintipaikkojen määrää tullaan selkeästi lisäämään.

WSP:n suunnitelma Aurinkomäen
kallioluolasta. Maanalaiset osat
on kuvattu sinisellä.
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Liikenne
K

eravan keskusta on hyvin saavutettavissa julkisilla kulkuvälineillä, autolla sekä pyörällä
tai kävellen. Keskustaa kiertää
ns. keskustan kehä, joka syöttää
liikenteen keskustan tonttikaduille, joten turhaa läpikulkuliikennettä keskustassa ei ole.
Nykyinen katuverkko keskustan
osalta säilyy ennallaan, tarkistuksia kasvavan liikenteen osalta
tehdään lähinnä kääntyvien kaistojen ja liikennevalojen mitoituksiin. Myös kevyen liikenteen
pääreitit ovat keskusta-alueella
toimivia ja jo olemassa.

K

eravalla tehdään n. 13 000
junamatkaa päivittäin. Liityntäpysäköintiä käyttää keravalaisten lisäksi suuri joukko
naapurikuntien asukkaita. Aseman alueen liityntäpysäköintipaikkoja tullaan tämän suunnitelman mukaan lisäämään ja
polkupyörien paikoitusta kehitetään jatkuvasti. Hyvin toimiva
bussiterminaali sijaitsee aivan
aseman edessä, mikä antaa hyvän mahdollisuuden kehittää
joukkoliikennettä edelleen.

Keskustan
reitit
K

aupunkia hahmotetaan reittien avulla. Siksi reitit ovat
erityisen tärkeässä asemassa,
kun kaupunkia kehitetään. Sen
lisäksi, että kohennetaan reittien
toiminnallisuutta, pintoja ja ilmettä, tulee reittien olla hahmotettavissa omaleimaisina ja selkeinä kokonaisuuksina.

S

elkein reitti on Kauppakaari
eli keskustan kävelykatu, jolla on ehdoton pääkadun status
Keravalla.

P

aasikivenkatu - Aleksis Kiven tie on toinen keskustan
pääkaduista, mutta kaipaa ilmeeseen jatkuvuutta ja yhtenäisyyttä. Erityisesti tulee kehittää
kevyen liikenteen sujuvuutta ja
esteettömyyttä.

P

erinteinen bulevardiaihe sopii
reitille, joka menee juna-asemalta kohti Anttilaa ja Prismaa.
Wanhan Keravan Bulevardilla on
vanhoja, kauniita rakennuksia.

S

ampolan alikulku on itsessään taideteos, joten Sampolan puoleisella kävelykadulla
korostetaan taidereitin ominaispiirteitä.
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Kävelijän tilakokemus
teet suojaavat liikekeskuksesta
toiseen siirtyviä. Katos toimii
samalla tilataideteoksena luoden Kauppakaaren länsipäätyyn
omaleimaisen ilmeen.

V

aikka etäisyydet Keravan
keskustassa ovat lyhyet, tulee huolehtia siitä, että mielenkiintoisia kohteita on katujen
varsilla riittävän tiheästi. Mitä
tiheämmin on uusia näyteikkunoita, kaupan sisäänkäyntejä

K

ävelykatu on suosittu eikä
Keravan keskustaa ilman
sitä voisi enää kuvitella. Kävelyalueita laajennetaan, koska on
havaittu, että kadun muuttaminen kävelykaduksi elävöittää ja
muuttaa kadun entistä vilkkaammaksi. Keravalla jalankulkualueita tulee laajentaa entisestään.
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Jalankulkualueen laajentaminen
voisi alkaa Torikadulta, joka on
asemakaavassakin varattu jalankululle.

P

aasikivenkadun / Aleksis Kiven tien ajokaistan kaventaminen ja päällystäminen
betonikiveyksellä hidastaisi

ajonopeuksia ja mahdollistaisi
sujuvamman jalankulun ja pyöräliikenteen. Kadulla voidaan kokeilla eri järjestelyjä, ennen kuin
tehdään lopulliset päätökset kadun luonteesta: ”mixed” – hitaan
sekaliikenteen muoto tai kävelyalue, jossa sallitaan vain linjaautot ja taksit tai vaikka kausit-

ja muuta mielenkiintoista, sen
elävämmäksi ja houkuttelevammaksi katutila muuttuu. Tämä on
hyvä ottaa huomioon erityisesti kaupan tilojen suunnittelussa.
Esimerkiksi pääkatujen varsilla ei tule olla umpeen teipattuja
ikkunoita. On selvitettävä mahdollisuutta sijoittaa päivittäistavarakaupat, jolla ei ole tarvetta
suurille näyteikkunoille, keskeisille paikoille, mutta maanalaisiin kerroksiin.

M

ielenkiintoa herättävät kävelyalueiden varsille rakennettavat kioskit ja paviljongit. Myös
perinteinen torikauppa toritelttoineen voi levittyä kävelykadun
varrelle eikä keskittyä vain torialueelle.

T

avanomaisien menetelmien
lisäksi voidaan kaupunkitaiteella elävöittää ikävännäköisiä
pintoja tai rakenteita. Ideana on
tarjota ohikulkijalle pieniä piristäviä kokemuksia.

H

oukuttelevat näyteikkunat “sisustavat” katua, mutta yleisilme
koostuu myös pinnoitteesta, kadun
kalusteista, valaistuksesta, opasteista sekä puista ja istutuksista.

tainen kävelykatu, joka toimii
kävelykatuna vain kesäisin.

K

auppakaaren etelänpuoleisiin
kiinteistöihin on suunniteltu
rinnakkainen sisäkävelykatu,
joka toteutetaan uudisrakennushankkeiden myötä. Lisäksi kävelykadun länsipäädyssä lasikat-
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Kävelykadun uusi ilme
K

ävelykadun suunnittelun lähtökohtana on nykyaikaisuus,
käyttömukavuus, yhdenmukaisuus ja esteettömyys. Kävelykadulle on suunniteltu uusien kalusteiden ja valaisimien lisäksi
uusi torikiveys Keravan aukiolle
sekä pyöräilijöitä ohjaavat kiveysraidat. Uusi torikiveys on mitoitettu nykyistä toimivammaksi
torikaupan järjestämistä var-

ten. Pyöräilijöitä ohjaavat kiveysraidat ovat käytännölliset mutta
piristävät kävelykatua myös visuaalisesti.

K

ävelykadun vanhat rypälevalaisimet kunnostetaan ja
maalataan graniitin harmaan sävyisiksi. Uudet penkit ovat puupintaiset ja metallirunkoiset.
Penkkien metalliosat, roska-astiat, pyörätelineet ja puun runko-

suojat ovat samaa grafiitin mustaa värisävyä. Grafiitin musta
on ajattoman tyylikäs ja erottuu
lisäksi hyvin vaaleasta kiveyspinnasta, noudattaen esteetöntä
linjaa. Samaa värimaailmaa kalusteiden osalta jatketaan koko
keskustan alueella, jolloin saadaan yhtenäinen ilme.

S

uunnitelman mukainen kalusteiden kuten penkkien, roskisten, pyöräilytelineiden sekä
puiden runkosuojien uusiminen
ja valaisimien kunnostaminen
on aloitettu kävelykadulla välillä
Puuvalonaukio - Keravan aukio.

18

K

ävelykadun terasseja varten
on valmisteilla uusi terassisääntö, jossa määritellään terassiaidan ja kalusteiden kuten tuolien, pöytien ja varjojen mallit ja
materiaalit. Terassisääntö takaa
yhtenäisen ja laadukkaan ilmeen
koko kävelykadulle. Rakennusvalvonnan myöntämä terassilupa vaatii tulevaisuudessa terassisäännön mukaiset kalusteet ja
rakenteet.
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RAKENNUSKOHTEET KORTTELEITTAIN

K

auppakaaren pohjoispuolinen kortteli on osa ”Manhattania”, ja kortteliin ehdotetaan
kolmea 16-kerroksista asuintaloa kahden liikekeskuskerroksen lisäksi. Liikekeskuksen läpi
kulkee sisäreitti, jonka varrelle muodostuu pieni sisäaukio
Oppipojankujan yhteyteen. Toiminnallisesti liikekeskus liittyy
Kauppakaaren etelänpuoleisiin
liiketiloihin, vaikka rakennukset
eivät olekaan yhteydessä toisiinsa maan päällä.

K

auppakaaren eteläpuolelle sijoittuvat kaksi rakennusmassaa tarjoavat liiketiloja kahdessa
kerroksessa sekä asuntoja, joiden pihat sijaitsevat liiketilojen
katon päällä. Suunnitelmassa
katettu reitti kulkee rakennusten läpi ja luo sisäkulkuyhteyden
Aleksintorille.

H

ankkeen tarvitsemat 500 –
1000 autopaikkaa sijoitetaan
rakennuskompleksin alle. Ajoyhteydet maanalaiseen pysäköintiin järjestyvät Koulukujalta ja
Seunalantieltä.

Uusi kauppakeskus
K

auppakaaren länsipäätyyn
esitetään kauppakeskusta,
joka toimii uutena kaupallisena
painopisteenä. Hanke elävöittää
Kauppakaarta ja tasapainottaa
nykyistä tilannetta, jossa toiminta on painottunut Puuvalonaukion ympärille.
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Kauppakaaren
länsipääty. Keskellä
paviljonki, jonka
edustalla on puumaiset
lasikatokset.

K

auppakaaren päädyssä on
paviljonki sekä lasikatokset,
jotka yhdessä kauppakeskuksen
pääsisäänkäyntien kanssa muodostavat yhtenäisen ilmeen. Visuaalinen ilme perustuu metsäaiheeseen: puumaiset rakenteet
yhdistyvät lasilehvästöön.
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Kaupungintalon tontti
N

ykyisen kaupungintalon tontti sijoittuu kortteliin, joka on
osa ”Manhattania”, eli tontille on
ajateltu korkeaa rakentamista.
On esitetty, että tontille rakennetaan kahteen kerrokseen liiketiloja sekä kaksi 16-kerroksista
asuinkerrostaloa. Pysäköinti sijoittuu maan alle.

T

alojen edustalla olevaa Kauppakaarta laajennetaan aukiomaiseksi tilaksi, joka toimii
yhdessä Keravan aukion kanssa
kaupungin torina sekä kohtauspaikkana.

Kuvat: Arkkitehtitoimisto Petri Rouhiainen Oy
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Aseman kortteli

Hotelli
A

urinkomäen pysäköintilaitoksen sisäänajo Asemantieltä
sijoittuu Aurinkomäen pohjoisrinteeseen. Ajoaukon yhteyteen
voidaan sovittaa myös rinnettä
myötäilevä rakennus, jossa toimisi esimerkiksi hotelli.

S

uunnitelman rakennus on
rinteeseen upotettu terassitalo, jonka ylimmästä kerroksesta on suora kulku Aurinkomäen
puistoon. Ylimmässä kerroksessa voi toimia ravintola, jolla on
kauniit puistomaisemat ja terassit sekä Asemantien puolelle
että puistoon päin. Rakennuksen tulee sulautua sekä rinteen
vehreään ilmeeseen että sopia
Asemantien bulevardimaiseen
luonteeseen.

Vaihtoehtoisessa ratkaisussa (oik.) liiketilan yhteyteen voidaan toteuttaa monitasoinen pysäköintilaitos.

S

uunnitelmassa laajennetaan
Juho-Kustin liikekeskusta. Se
edellyttää, että aseman korttelin
pysäköinti järjestetään pysäköintilaitokseen. Juho-Kustin liikekeskus voi näin laajentua aiemmalle
pysäköintikentälle. Veturiaukiota
aiemmin hallinneet autot ja takapihamainen ilme muuttuvat, kun
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yli 10 000 k-m2:n liiketilat tarjoavat palveluitaan.

J

uho-Kustin ja uuden liikekeskuksen väliin jäävä tila toimii
katettuna kulkureittinä pohjoiseen päin. Edustalle jäävät aukiot kunnostetaan kaupunkiaukioiksi kiveyksineen ja puineen.

Radan ja liiketilan väliin jäävä
puisto muutetaan oleskeluun entistä sopivammaksi: istutuksia,
penkkejä ja vaikkapa patsaita.

V

aihtoehtoisessa ratkaisussa
liiketilan yhteyteen voidaan
toteuttaa monitasoinen pysäköintilaitos.

A

semantien toisella puolella,
hotellia vastapäätä on rakennus, josta on jalankulkijoiden
yhteys pysäköintiluolaan. Kulkuyhteys palvelee sekä liityntäliikenteen pysäköijiä että hotellin
asiakkaita: näin saadaan asemalta sisäyhteys Asemantien ali.
Paviljonkimaisessa rakennuksessa on noin 400 m2 liiketilaa.
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Anttila

Prisma

A

L

nttilalle esitetään suunnitelmassa lisärakennusmahdollisuutta. Rakennus laajenee sekä
Aurinkomäen puolelle että nykyisen pysäköintitalon paikalle.
Laajentuminen pysäköintitalon
paikalle edellyttää autopaikkojen sijoittamista Aurinkomäen
luolastoon tai omaa maanalaista
pysäköintiä.

isäliiketilan saamiseksi voisi Prisman päivittäistavarakauppa aikanaan siirtyä kerrosta alemmaksi ja kerrokset 1-2
voisivat toimia liikekeskuksena,
useaan pienempään liiketilaan
jaettuna. Päivittäistavarakaupan
siirtäminen kellaritasoon edellyttää pysäköinnin uudelleenjärjestelyjä.

L

aajentamisen yhteydessä Anttilalla on tilaisuus uudistaa
ilmettään, luoden samalla Puuvalonaukion ja Aurinkomäen välille
selkeän yhteyden. Rakennuksen
nivelkohtaa avataan ja luodaan
näköyhteys Aurinkomäelle. Yhteys Anttilasta juna-asemalle
kaipaa jäsennystä ja ilmeen uudistamista. Uudisosa toimisi
yhdessä vanhojen rakennusten
kanssa luoden viihtyisän tilan
bulevardimaisen kadun varrella. Lisäksi Aurinkomäeltä pääsisi
Anttilan kautta siltaa pitkin Prisman rakennukseen. Rampeilla ja
sillalla saadaan sekä arkkitehtonisesti mielenkiintoisia tiloja että
toimivat yhteydet. Myös Anttilan
edustalla sijaitsevaa Puuvalonaukiota uudistetaan uusimalla
pintoja sekä rakentamalla uudenlainen, veistosmainen istuskelupaikka.
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Näkymä Puuvalonaukiolta.
Silta luo kävely-yhteyden Aurinkomäen, Anttilan ja Prisman
välille. Anttilan
lasinen julkisivu avaa
näköyhteyden Puuvalonaukion ja Aurinkomäen
välille. Anttilan edustalla
on uusi istuskelupaikka, josta
voi katsella aukion
vilinää.
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Kestiseuran tontti
U

udisrakennuksen julkisivu rajaa Hallintopuistoa. Sen tiloissa voi olla kahviloita tai ravintoloita, joiden terasseilta avautuu
näkymä Hallintopuistoon. Uudisrakennus tarjoaa myös sisäkulkureitit Puuvalonaukiolta Aleksintorille sekä Keravan aukiolta
Hallintopuistoon.

V

aihtoehtoisessa suunnitelmassa osa uudisrakennuksesta toimisi pysäköintilaitoksena, jonne ajoyhteys on
Puuvalonaukiolta.
Vaihtoehtoisessa suunnitelmassa osa uudisrakennuksesta toimisi
pysäköintilaitoksena. Ajoyhteys pysäköintilaitokseen olisi
Puuvalonaukiolta.

McDonald’sin tontti
M
K

estiseuran korttelin rakennukset on ajateltu olevan
osa ”Vanhan Keravan” ilmettä.
Kauppakaaren varrella olevat
2- ja 3-kerroksiset rakennukset
rajaavat kävelykatua sympaattisella tavalla. Korttelin sisäosat
toimivat tällä hetkellä paikoitusalueena.
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S

uunnitelmassa koko sisäpiha sekä Puuvalonaukion puoleinen siipi on uudisrakennusta.
Mikäli korttelin autopaikat voidaan sijoittaa Aurinkomäen alle,
voisi uudisosassa olla yli 10 000
k-m2 liike- ja toimistotilaa. Osa
rakennuksesta toimii vanhan
kaupungintalon laajennuksena
niin, että silta yhdistää vanhan
kaupungintalon uudisrakennukseen.

cDonald’sin tontti on näkyvällä paikalla ja antaa ensivaikutelman koko kaupungista.
Siksi paikalle sopii merkkirakennus, jonka arkkitehtuuri on näyttävää. Suunnitelman rakennuksessa on liike- ja toimistotiloja.
Kohteen suunnittelussa on kiinnitettävä huomiota siihen kuinka
rakennus ja sen edustilat rajautuvat Hallintopuistoon ja miten
rakennus toimii yhdessä Puuvalonaukion kanssa.
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Uusi vapaa-ajan keskus
R

akennuksissa toimisi liikuntapainotteisia vapaa-ajan palveluita: palloilukenttiä, kiipeilyseiniä, jumppatiloja, tanssisali ja
vaikka pienimuotoista kylpylätoimintaa. Osa tiloista voisi olla
liiketiloja ja tarjota urheiluvälineitä, päivittäistavaroita sekä
terveysalan palveluita, esimerkiksi hierontaa. Palveluiden ja
toimintojen sijoittamisessa tavoitellaan tilannetta, jossa alue
tarjoaa koko perheelle vapaaajanviettomahdollisuuksia.

T

saisella osuudella on myös pieniä urheilukenttiä. Puistossa on
pieni paviljonkimainen rakennus,
jossa voisi toimia kioski, välinevuokrapiste tms. Puistossa olisi
mahdollisuus harrastaa vaikka
rantalentopalloa, skeittausta,
jumppaa, muuta liikunnallista tai
muuten vain oleilla.

Oslon oopperatalon kattorampeilla voi nauttia auringonpaisteesta.

ällä hetkellä aseman itäpuolinen alue toimii liityntäliikenteen ja lähiasukkaiden autopaikoituksena. Suunnitelmassa
esitetään, että autopaikat sijoitetaan pysäköintilaitoksiin. Se
avaa mahdollisuuden kehittää
aluetta myös muun kuin pysäköinnin käyttöön.

V

iereinen juna- ja linja-autoasema tarjoavat erinomaiset
joukkoliikenteen yhteydet, myös
kauempaa tuleville. Aseman kohdalla on alikulku kevyelle liikenteelle. Suunnitelmassa esitetään
pysäköintilaitokset 1300 autopaikalle, jolloin myös autoilijan on
helppo saapua ja viettää aikaa
alueella.

T

ieverkostoon esitetään muutos, jossa Asemansillalta pääsee suoraan alueelle. Uudelle
liittymälle on olemassa aluevaraus. Lisäksi Tapulikatu siirtyy

itään päin, kun taas Puualhonpolku muuttuu kevyen liikenteen
väyläksi ja puistomaiseksi bulevardiksi.

R

adan alikulun kohdalla avautuu laaksomainen näkymä
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alueelle. Rakennusmassojen väliin on jätetty puistoalue, joka
osittain jatkuu luiskana myös
rakennuksen päälle. Luiska muodostaa etelärinteen, jossa voi
nauttia auringosta. Rinne jatkuu
rakennuksen kattona, jonka ta-
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TAIDE-SAMPOLA

Taide-Sampola
Taidereitit

S

ampolan kaupunginosa sijaitsee Keravan keskustan ja
junaradan itäpuolella. Sampolan alueelle tuleva uusi taide- ja
museokeskus on Sampolan alueen kehityksen suunnannäyttäjä
ja avaintekijä. Siksi Sampolasta
kaavaillaan uutta taidekaupunginosaa.

K

eravan taide- ja museokeskus valmistuu Sampolaan ja
sen avajaisnäyttely avataan syksyllä 2012. Ideana on johdattaa
ihmiset kävellen keskustasta
taidemuseolle kävelykatua pitkin, tuoda taidemuseo ihmisten
tietoisuuteen sekä lisätä mielenkiintoa taidemuseota ja Sampolan kaupunginosaa kohtaan. Reitin varrella on opasteiden lisäksi
yksityiskohtia, jotka ohjaavat ja
opastavat kävelijää taidemuseolle, sekä virittävät taidetunnelmaan. Reitin varrella on pieniä
taideteoksia, kuten maalauksia,
tuulikelloja tai vaikka katuun
upotettuja kiviä, joihin on kaiverrettu mietelauseita tai taidemuseolle johdatteleva jatkokertomus.

SAMPOLAN
AUKIO

TAIDEREITIT
TAIDESEINÄ

TAIDEKESKUS

Laatta taidereitin varrelta

Taidekeskus
S

ampolankatu 2 korttelin, jonne taide- ja museokeskus sijoittuu, on ajateltu ajan kanssa
muuttuvan kokonaan taidekortteliksi. Taidemuseon lisäksi korttelissa toimii tulevaisuudessa
myös muita taiteenmuotoja kuten teatteri tai tanssi. Korttelissa
voisi olla ateljeita, designliikkei-
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tä ja taidekoulu tai -kurssikeskus.

S

ampolan taidekorttelin julkisivu Sampolankadulle ja
Sibeliuksentielle päin tulee olla
taiteellinen ja näyttävä, jotta se
herättää huomiota ja kiinnostusta korttelia kohtaan. Taidekort-

telin sisäpihalla sijaitseva piha
ja paikoitusalue on jäsennettävä
selkeästi, ja kulun kävelytaidereitiltä Sampolankujalta yli Kultasepänkadun korttelialueelle
tulee olla selkeä ja houkutteleva.

33

TAIDE-SAMPOLA

Sampolan aukio
Sampolan portti
S

ampolan portti sijaitsee Sampolan kaupunginosassa kävelykadun itäisessä päätepisteessä. Sampolan portti on sekä
portti Sampolaan että kävelykadulle, jota halutaan tuoda ihmisten tietoisuuteen. Sampolan portin taideteoksia päivitetään ja
tuodaan enemmän esiin.
Nola-puunympäryspenkki

Uudet ruukut kirkon edessä

PORTTIAIHE

Moonstone-penkki
NOLA
-puunympäryspenkki
Valotaideteos

S

ampolan teemaa mukaillen
on Sampolan aukio suunniteltu taideaukioksi, jossa on puitteet erilaisille taidetapahtumille.
Aukiosta muokataan nykyistä toiminnallisempi kokonaisuus, joka
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toimii eri-ikäisten kaupunkilaisten olohuoneena ja rauhallisena
oleskelupaikkana.

S

ampolan aukio on hyväkuntoinen, mutta vaatii pientä

ehostusta. Sampolan aukiolle on
sijoitetaan uusia design-kalusteita aukion identiteettiä vahvistamaan sekä taidepisteitä, joissa
lapset voivat itse luoda taidetta
erilaisilla välineillä. Myös istu-

kit

en

tuksia lisätään; aukiolle puita
ja olemassa oleviin pergoloihin
köynnöksiä.

p
et

d

Uu
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P

aviljongit ovat kiinteitä rakenteita, jotka voivat toimia kahviloina, ravintoloina, kioskeina,
infopisteinä, pieninä myymälöinä tai vaikka taidegallerioina
ympärivuotisesti. Paviljonkeja
on suunniteltu sijoitettavaksi eri
puolille kaupungin keskustaa
elävöittämään kaupunkikuvaa.

P

aviljonkien tulee olla arkkitehtonisesti pitkälle vietyjä
ja niiden suunnittelusta voidaan
järjestää kilpailuja.

K

ävelykadun länsipäähän on
ajateltu kaksikerroksinen paviljonki, jonka alempi kerros on
samassa tasossa alikulun kanssa ja ylempi kerros samassa tasossa kuin kävelykatu. Lasisen
paviljongin rakenteet muistuttavat puustoa. Puut ovat koko
kävelykadun länsipäädyn visuaalinen teema: metalliset puunrungot ja oksastot kannattelevat
lasista lehvästöä ja siihen upotettuja valaisimia. Teema jatkuu
myös kauppakeskuksen julkisivujen rakenteissa.

K
Paviljonki keskusaltaalla

Paviljongit ja kioskit
Kävelykadun länsipäädyn paviljonki ja lasikatokset

iinteiden paviljonkien ohella voi olla kevytrakenteisia,
siirrettäviä kioskeja, joita voidaan sijoittaa kävelykadun varteen, esimerkiksi kaupungintalon eteen. Ilmeeltään ne olisivat
selkeitä, puurakenteisia ja näyteikkunalla varustettuja. Kioskit
voisivat olla kävelykadulla kausittain, esimerkiksi kesällä ja
vaikka kuukauden talvella. Niitä
voi käyttää myös tarpeen mukaan missä päin kaupunkia tahansa, jossa on tapahtumia.

Kioskit kävelykadulla
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Puuvalonaukio

P

uuvalonaukio sijaitsee kävelykadun varrella Prisman
ja Anttilan edustalla. Puuvalonaukio toimii tärkeänä kohtauspaikkana sekä kevyen liikenteen
risteyskohtana. Puuvalonaukio
kaipaa uutta ilmettä ja selkeämpää jäsentelyä jalankulkijoiden
ehdoilla.

S

uunnitelmassa Puuvalonaukion ruutukiveys on torimainen
ja suunniteltu selkeyttämään
markkinoiden ja tapahtumien
järjestelyjä. Tapahtumien järjestämistä helpotetaan myös lisäämällä sähkökaappeja. Aukiolle
suunnitellut puut jäsentävät aukiota ja erottavat sen katutilasta.

A

nttilan rakennuksen eteen
aukiolle on suunniteltu portaat-taideteos, jossa erikokoisissa porrastasanteissa on käytetty eri materiaaleja kuten kiveä,
puuta, kasvillisuutta ja vettä.
Portaikko toimii samalla taideteoksena sekä oleskelu- ja istuskelupaikkana.
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Kirsikkatori (entinen Kauppatori)

V

anha Kauppatori sijaitsee
Aleksis Kiven tien ja Torikadun risteyksessä, kauppakeskus Aleksintorin edustalla ja on
tällä hetkellä autojen paikoitusalueena.

K

auppatori on suunniteltu kunnostettavaksi Kirsikkatoriksi,
jossa on kirsikkapuita, vesiallas
ja ympärivuotisesti toimiva kahvila. Torikatu rauhoitetaan autoliikenteeltä kokonaan ja muokataan leveäksi kevyenliikenteen
väyläksi sekä kauppakeskuksen
edustaksi. Aleksis Kiven tien ajokaistat on suunniteltu kavennettavaksi, jolloin etenkin pyöräliikenne muuttuu sujuvammaksi.
Leveämpi jalkakäytävä mahdollistaa myös katupuut Aleksintorin edustalle sekä antaa tilaa
mahdollisille Aleksintorin liiketilojen sisäänkäynneille.
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Liikennepuisto lapsille

Aleksintorin kattopuutarha
A

leksintorin kiinteistön katto on aikoinaan toiminut
myös ravintolan terassina. Kun
kaupunki siirtää toimintojaan
Aleksintorin 2. kerrokseen, on
samalla tilaisuus uudistaa vanha terassitila kattopuutarhaksi.
Puutarhana se toimii taukotilana
virastojen työntekijöille – mutta
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myös siellä asioiville asiakkaille. Puutarha olisi päivisin kaikille
avoin paikka, jossa voi lueskella kirjaa tai muuten vain nauttia
ydinkaupungin sykkeestä kukkien keskellä.

K

attopuutarhan teemana on
japanilainen rantamaise-

ma, jossa yhdistyvät rantamainen tunnelma sekä japanilaisen
puutarhan niukkuus ja elementtien linkittyminen luonnonmaisemaan. Kattopuutarhaan suunnitellut kivikanavat kuvastavat
vettä ja luonnonkivet pieniä saaria. Terassipinnat ja ruukuissa
kasvavat heinät luovat ranta-

maista tunnelmaa. Puutarhassa
on heinien lisäksi muitakin kasveja ja kukkia ruukuissa, joista
osa voidaan viedään talvikaudeksi Aleksintorin sisälle somisteeksi.

L

asten liikennepuisto on 4-10
-vuotiaille lapsille tarkoitettu polkuautopuisto, jossa lapset oppivat liikennesääntöjä ja
-käyttäytymistä. Lasten liikennepuisto on suunniteltu Keskuspuiston kentän eteläpäähän ja
se on suunniteltu Mini-Keravak-

si, jossa keravalaiset tutut paikat ja rakennukset on sijoiteltu kaupunkimaiseen puistoon.
Liikennepuistossa on tekemistä sekä polkuautoileville lapsille että pienemmille, leikkiville
lapsille ja lasten vanhemmille.
Liikennepuistoon on suunniteltu
ajoväylien lisäksi kävelyreitistö,

mini-aurinkomäki, juna-asema,
kiipeilyseininä toimivat tornitalot, leikkijuna sekä tori, jossa
voi leikkiä torikauppaa. Liikennepuiston eteläpuolelle jää piknik-alue, johon on suunniteltu
vapaata nurmitilaa, puistopuita
sekä kiveysalue.

L

iikennepuisto suunnitellaan
Keskuspuiston kentälle niin,
että kentällä mahtuu edelleen
pelaamaan jalkapalloa sekä pesäpalloa nuorten kenttämitoilla.
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K

aupunkitaide luo mielenkiintoista kaupunkikuvaa ja tuo
keravalaisten arkeen piristäviä
yksityiskohtia. Kaupunkitaiteella
voidaan rumat ja epämiellyttävät
kaupunkirakenteet saada mielenkiintoisiksi, jopa kauniiksi.

T

aiteen kaupunkitilassa tulee
olla helposti lähestyttävää.
Kaupunkitaide voi olla pieni veis-

Kaupunkitaide

Teknisistä kaapeista saa
hauskoja yksityiskohtia
katukuvaan.
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Kaupunkitaide voi olla väliaikaista.

tos, iso seinämaalaus, väliaikainen tilataideteos, valotaideteos,
äänimaisema tai interaktiivinen
teos kuten runopenkki, johon
istuutuessaan kuulee runon tai
rentouttavaa musiikkia.

K

eravalla on keskusta-alueella runsaasti kohteita, jossa
kaupunkitaide olisi paikallaan.
Esimerkiksi tylsät ja värittömät
kujanteet voidaan piristää seinämaalauksilla, tornitaloja voidaan
nykyaikaistaa maalauksin tai valotaiteella, sähkökaapit ja muut

Keravan tornitalojen uusi ilme.

tekniset kaapit voidaan naamioida tai maalata esittämään muun
muassa minikokoista kerrostaloa, linja-autoa tai vaikka juomaautomaattia. Kävelykeskustaan

voidaan lisäksi sijoittaa yllättäviä yksityiskohtia, kuten pieniä
veistoksia.
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Tapahtumat

Talvinen Kerava

K

V

eravalla järjestetään jo nykyään vuosittain jazzfestivaali,
valkosipulifestivaali ja sirkusmarkkinat. Lisäksi Keravan päivä
on perinteisesti ollut tapahtumarikas koko perheen tapahtuma.
Tapahtumatarjontaa on runsaasti erityisesti kesäaikaan.

U

udessa taide- ja museokeskuksessa sekä Sampolan
taidekaupunginosassa voidaan
järjestää myös taidetapahtumia
lapsille ja aikuisille. Aikuisille
voitaisiin järjestää esimerkiksi taiteiden ilta -tapahtuma, joita järjestetään kesäisin useissa
kaupungeissa ympäri maata.

M

arkkinat ja torimyynti kiinnostavat ihmisiä: Keravalla voidaan järjestää lähiruoka/
luomuaiheiset markkinat kuukausittain ja kutsua lähiseutujen maatilatuottajia myymään
tuotteitaan. Maalaishenkiseen tapahtumaan voisi liittyä hevoskärrykuljetusta, kotieläintilan eläinnäyttely tai kakunleivontakilpailu.

aikka Keravan tapahtumat
sijoittuvat lähinnä kesäkauteen, ei kaupunki lakkaa toimimasta talvikuukausinakaan.
Myös Keravan talvikautta tulee
elävöittää tapahtumilla.

K

ävelykadulla liikkuu talvellakin ihmisiä, ja heitä ajatellen
kaduilla voisi olla kojuja, joista
myydään lämmintä kaakaota,
glögiä, vohveleita tai paahdettuja kastanjoita. Kadulla voisi olla
suomalaisittain eksoottiset talvikauden terassit, joissa on nojatuolit lampaantaljoilla ja huovilla, katokset suojana ja lyhdyin
valaistut pöydät.

P

imeään aikaan Keravan valtaisi valomaisema, johon kuuluu kynttiläinstallaatio Aurinkomäellä.

T

alven tapahtumiin voisi kuulua myös talvitivoli tai sirkusmarkkinat, joissa on talveen
liittyviä huvituksia. Kävelykadulle järjestettävä jää-aiheinen tilataidekilpailu uudistaisi kadun
ilmeen kertaheitolla. Taide voisi
olla myös osana talvista kulkuetta, joka lähtisi Sampolan aukiolta: “jäävirta”-tanssiesitys, lumilohikäärme ja vaikka jääkuningas
kulkueen johtohahmona. Perinteiseen rusettiluisteluunkin olisi
varmasti innokkaita osallistujia.

Icemusic ja jäästä tehdyt soittimet.

Karuselli toimii myös talvella.
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K E R AVA N K E S K U S T A N K E H I T T Ä M I N E N

Mielikuvan kehittäminen

Keskustan kehittämisprojekti
Keskustan kehittäminen -projektin lopputuloksena on koko
Keravan keskustan kattava yleissuunnitelma, jossa on tartuttu
tulevaisuuden asukasmääränkasvun ja -tavoitteen tuomiin
haasteisiin. Suunnitelmassa on

M

ielikuvia Keravasta luodaan
pienillä asioilla ja yksityiskohdilla. Mielikuvien luojia ovat
perinteisten esitteiden ja opasteiden lisäksi teemakartat. Teemoittamalla eri kaupunginosat
ja -alueet omiksi kokonaisuuksiksi vahvistetaan alueiden identiteettiä. Kaupunginosalla tulee
olla teeman mukainen nimi ja
logo. Teema on näkyvästi esillä
kaupukikuvassa, opasteissa ja
kartoissa sekä kaupungin internet-sivuilla.

K

aupunkiesitteessä kuvatut,
valmiiksi mietityt reitit helpottavat kaupunkiin tutustumista. Taidereitin lisäksi voisi olla
Historiakierros, Herkuttelijan
houkutukset ja lasten Seikkailusokkelo. Miksei myös Bilehileen opas ja Muodin maailma
-teemakartat. Esite voi olla kuvapainotteinen, leikkisä tai jopa
taiteellinen kokonaisuus, jossa
hahmotellaan mielikuvaa Keravasta niin, että se jättää kokemisen varan ja kiinnostuksen
kaupunkia kohtaan. Reittioppaat
tulee löytää helposti myös kaupungin internet-sivuilta.
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I

nfotaulut mainostavat kaupungin tapahtumista, taidenäyttelyistä, teatteriesityksistä ja elokuvista. Niissä voisi olla tietoja
myös kaupungin puistoista ja
muista nähtävyyksistä.

O

pasteita tulee lisätä keskustan alueelle niin, että ulkopuolisen on helppo liikkua Keravalla ja löytää paikoitusalueet
sekä tärkeimmät vierailukohteet.
Erityisesti pääautoreittien varrella sekä aseman luona tulee
olla opasteita. Kirjasto, kaupungintalo, taidemuseo, keskuspuisto, Aurinkomäki ja Keravan tori
ovat kohteita, joiden löytämistä
tulee helpottaa.

sijoitettu isoja määriä kerrosneliöitä niin asuin- kuin liikerakentamisen tavoitteet huomioiden.
Myös autopaikoituksen ongelmaan on ehdotettu ratkaisuja.

Suunnitelma koostuu suurista
hankkeista pienempiin, lyhyentähtäimen yksityiskohtiin, muodostaen kokonaisuuden, joka
tarjoaa lähtölaukauksen tarkemmalle suunnittelulle.

Keskustan kehittämisprojekti
käynnistyi kaupunginjohtaja
Petri Härkösen aloitteesta
2.11.2010.

Projektiryhmän jäsenet:
• Seija Vanhanen,
tekninen johtaja,
puheenjohtaja
• Aila Elo,
vs. maankäyttöpäällikkö
• Kirsti Ruutiainen,
mittauspäällikkö
• Kari Hirvensalo,
kaupunginpuutarhuri
• Jari Kaija, kuntatekniikan
suunnittelupäällikkö
• Ulla Eriksson,
vihersuunnittelija, sihteeri
• Patricia Broas,
kaava-arkkitehti, sihteeri
Osan projektia oli mukana myös:
Mari Päätalo, kehittämispäällikkö sekä Lea Piistari-Niemelä,
maankäyttöpäällikkö
Keravan keskustan kaupallinen
kehittäminen, Entrecon Oy
Aurinkomäen maanalaisen
pysäköintilaitoksen esiselvitys,
WSP Group Oy
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