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HALOJA!

LIITTYMINEN YMPÄRISTÖÖN 1:2000

ILMAKUVASOVITUS

TOIMINNOT

Tikkurilan jokirannasta, keskustan vihreästä keitaasta, kehite-
tään entistä houkuttelevampi virkistysalue monipuolistamalla 
ja lisäämällä sen toimintoja. Alueelle luodaan uusi monipuoli-
nen leikkipaikka, liikunnallisia toimintoja, oleskelupaikkoja sekä 
edellytykset erikokoisten tapahtumien järjestämiselle. Alueelle 
luodaan mahdollisuudet myös talvitoiminnoille: Keravanjoen nur-
mirinteitä voidaan käyttää pulkkamäkinä. Osa tapahtumakentästä 
voidaan jäädyttää luisteluradaksi ja toiminta-aukion pienpelikent-
tä pieneksi jääkiekko-kentäksi. Lisäksi alueella voi järjestää jää-
veistostapahtumia. 

Tikkurilantien pohjoispuolinen uusi toiminta-aukio ja Åvikinran-
taan Villa Åvikin vanhalle tontille rakennettava värikäs ”Leikki-
paikka Taimen” houkuttelevat puistoalueille eri-ikäisiä kävijöitä, 
mikä lisää alueen sosiaalista kontrollia ja sitä kautta turvallisuut-
ta. Toiminta-aukiolle sijoittuu pienpelikenttä, parkour- ja kiipeily-
telineitä sekä lähiliikuntavälineitä. Aukiolla on myös mahdollista 
skeitata. 

Heurekan läheisyyteen rakennetaan uusi paviljonkimainen ranta-
ravintola joen etelärannan poukamaan. Ravintola Atomi on kor-
kean veden aikaan kelluva tai vaihtoehtoisesti kokonaan kelluva 
rakennus ja laituri-kokonaisuus. Ravintola palvelee kaupunkilai-
sia, puistossa kulkijoita sekä Heurekassa kävijöitä.

Veinin eli Söderlingin myllyssä säilytetään kahvila- ja ravintolatoi-
minta. Sen ympäristöä kehitetään rinne-puutarhana, johon istu-
tetaan monilajiset kukkivat perenna- ja pensasistutukset. Kadun 
puolelle rakennetaan uusi puurakenteinen sisääntuloterassi ja 
joen puolelle nykyisen terassin paikalle uusi kivipintainen terassi. 
Myllyn yhteydessä sijainnut tanssilava ja katsomo puretaan. Tilalle 
rakennetaan nykyistä isompi tanssilava ja katsomo, joilla voidaan 
järjestää tanssiaisten lisäksi ulkoilmanäytöksiä tai pienimuotoisia 
konsertteja ja joiden ohi rantareitti voidaan sujuvasti linjata. Villa 
Söderbo säilyy taiteilijakotina, jonka pihapiiri rajataan istutuksin.
Silkkitehtaan entiseen vedenpuhdistamoon sijoitetaan kaksiker-
roksinen yleisösauna. Joen puoleiseen seinään puhkotaan ikku-
noita. Rakennuksen vieressä sijaitseva pumppaamo puretaan lu-
kuun ottamatta sen perustusta ja lattiaa, jonka päälle perustetaan 
terassi. Vedenpuhdistamoon rakennetaan uusi kellaritila rantarei-

tin tasoon, jota käytetään kajakki- ja kalastusvälinevuokraamona. 
Rakennuksen yhteyteen rakennetaan laiturit sekä uimareille että 
melojille.

Neilikkatien päätteestä Tikkurilantien yli jokea kohti soljuva va-
paamuotoinen toiminta-aukio soveltuu myös hyvin erilaisten 
kaupunki- ja popup-tapahtumien näyttämöksi. Varsinainen iso 
tapahtumakenttä sijoittuu Heurekan yhteyteen. Heurekan ny-
kyinen kivinäyttelyalue on sommiteltu uudestaan ja vanhan kivi-
näyttely-alueen tilalle on sijoitettu isompia tapahtumia ajatellen 
tapahtumakenttä.  

Silkkitehtaan eteläpäässä sijaitsevaa avointa aluetta kehitetään 
pienimuotoista tori- ja tapahtumatoimintaa (esim. kirppu- ja luo-
mutorit) varten. Silkkitehtaan päädyn puurakenteisen varaston 
voisi muuttaa ravintolan terassiksi, jolle voi piipahtaa nauttimaan 
virvokkeita ja odottamaan mattojen kuivahtamista viereiseltä 
ma-tonpesupaikalta. Vernissassa kulttuuri-, nuoriso- ja ravinto-
latoiminnot säilyvät. Pihalle luodaan nykyistä paremmat puitteet 
tapahtumien järjestämiselle. Vanhasta paloasemasta kehitetään 
Vernissan ”näyteikkuna” johon sijoitetaan esimerkiksi Vernissan 
toimintaan liittyvää myymälä- ja kahvila/kioskitoimintaa. Vernis-
san ympäristön autopaikat on järjestetty uudelleen Tikkurilantien 
varteen sekä kahteen pienempään ryhmään piha-alueelle. Vanhan 
polttouunipiipun ympäristö kehitetään piknik- ja kalastuspaikaksi. 
Piipun pienet uunit voidaan käyttää eväsruokien valmistuksessa. 
Rantareittien varrelle on sijoitettu kuntoilupisteitä, oleskelu-, pik-
nik- ja grillauspaikkoja. 

REITIT

Jokiympäristön reitistöä on jäsennelty risteyksien pyöreillä au-
kioilla, joille luodaan kiveyksillä ja erikoisva-laistuksilla omat 
luonteensa planeetta-aiheisiksi. Valaistuksen avulla aukiolle 
voidaan luoda myös esim. Heurekan näyttelyihin liittyviä aiheita. 
Pääsyä veden ääreen on parannettu Keravanjoen rantaan ra-
kennet-tavien uusien puistokäytävien, polkujen, pitkospuiden ja 
laitureiden ja kelluvien laiturireittien avulla. Lisäksi rakennetaan 
uusia yhteyksiä rantareittien ja ylempien reittien välille. Päärei-
teillä on pyritty esteettömyyteen, mutta maaston korkeuserojen 
vuoksi osaa joenrantaan johtavista reiteistä ei voida toteuttaa es-
teettöminä. Väritehtaanrannasta tehdään uudet kulkuluiskat ylös 
junaradan varressa kulkevalle uudelle reitille ja Vernissasillalle.

Keravanjoen ja Tikkurila Oyj:n toimistorakennusten välisestä rei-
tistä tehdään ’Värisuora’ maalaamalla värik-käät alueet ja etäisyy-
det asfaltin pintaan. Yhteensä 200 metriä pitkä suora kannustaa 
juoksemaan tai teke-mään esimerkiksi intervallitreenejä. Väri-
tehtaanpuutarhasta tehdään uusi porrasyhteys ylös Värisuoralle. 
Portaita voidaan käyttää kuntoportaina tai venyttelyyn erilaisten 
harjoitusten aikana.

TIKKURILANTIE

Tikkurilantie on osa vanhaa Kuninkaantietä. Tavoitteena on muut-
taa kadun nykyistä maantiemäistä luonnetta pienimittakaavai-
semmaksi ja helpommin ylitettäväksi. Kadun tasausta lasketaan, 
mikä tekee Tikkurilantiestä keskustamaisen puistokadun. Kadun 
varteen sijoitetaan luonnonkivisiä kilometripylväitä, joihin mer-
kitään etäisyyksiä Turkuun, Viipuriin ja Pietariin muistona kadun 
historiasta. Kadun nopeusrajoitusta lasketaan 40 km/h:iin. Ajono-
peuksia hidastetaan luontaisesti materiaaleilla ja kaventamalla 
ajoratoja. Pyöräily erotellaan jalankulusta omalle kaistalle. Ajora-
tojen kaventuessa ja eritasoisuuden vähentyessä kadun reunoille 
mahtuu puuistutuksia ja kadunvarsipysäköintiä. Suunnittelussa 
on otettu huomioon mahdollisen pikaraitiotien sijoittuminen Tik-
kurilantielle.

Tikkurilantien ja Kielotien risteykseen luodaan Tikkurilantien mo-
lemmin puolin kaupunkimaiset aukiot, jotka johdattavat kulkijaa 
jokilaaksoa kohti ja jotka liittyvät tulevaisuuden kaupunkibule-
vardimaiseen Kielotiehen. Silkkitehtaan pohjoisreunalla tehtaan 
sokkeli otetaan esiin laskemalla maanpintaa. Tikkurilantien ja 
Kielotien risteyksestä katu laskee itään päin loivasti niin, että se 
vähän matkan päästä yhdistyy Silkkitehtaan edustan uuteen, alku-
peräiseen korkeustasoon.  

Toiminta-aukion ja Silkkisillan välissä Tikkurilantietä lasketaan n. 
2 metriä ja nykyinen alikulku poistetaan. Toiminta-aukioon liitty-
vää Tikkurilantien ylitystä levennetään. Ylityksen turvallisuutta 
lisätään ajoradan materiaalin muutoksella asfaltista nupukiveyk-
seksi, johon on tehty pieni korotus suojatien kohdalla. Kun kadun 
pinta alenee, se ei enää ole visuaalisena esteenä kaupungin ja 
joen välillä. 
Tikkurilantien ja Ratatien risteykseen tehdään kiertoliittymä, joka 
tasaa ajonopeuksia. Kieroliittymään sijoi-tetaan taideteos. Neilik-

katien läpiajo poistetaan, jolloin uudelle suunnitellulle tornitalol-
le löytyy tilaa kadun päätteenä. Tornitalon autopaikat sijoitetaan 
Neilikkatien alle rakennettavaan pysäköintihalliin. Tikkurilantien 
itäpäässä ajorata nostetaan mahdollisimman laajalta alueelta 
melkein jalkakäytävien tasoon. Mikäli ajoradan vapaata tilaa rau-
tatiesillan alla voidaan madaltaa, katu nostetaan siinäkin kohtaa 
lähelle jalkakäytävien tasoa. Tällöin saadaan nykyistä luontevampi 
liittyminen Tikkurilantieltä Vernissatehtaalle ja tie tulee tälläkin 
kohtaa luontevammaksi osaksi kaupunkia.

SILLAT

Suunnittelualueen nykyiset sillat, Silkkisilta ja Heurekansilta, ovat 
molemmat maamerkkimäisiä korkeita siltoja. Kaksi Keravanjoen 
ylittävää uutta siltaa toteutetaan kannatuksen osalta vähäeleisesti 
ja päähuomio kohdistetaan kaiteisiin. Niiden kaiteiden pinnoissa ja 
kuvioinneissa on viitteitä alueen historiaan.

KASVILLISUUS

Jokirannassa kasvaa paljon arvokkaita jalopuita, joita säilytetään. 
Tarvittaessa huonokuntoisia arvokkaita puita tuetaan ja niiden 
latvuksia pienennetään. Muutoin nykyistä kasvillisuutta raivataan 
voimakkaasti avaten näkymiä joelle ja rannan puistoalueille. 

Joen rannoilla on luontoarvoja, jotka tuovat lisäarvoja virkistys-
toimintaan. Luonnontilainen kostea niitty säilytetään ja sen läpi 
tehdään kevytrakenteiset pitkospuut, joita voidaan käyttää kalas-
taessa, lenkkeillessä, kasvi- ja hyönteis- tai lintubongaukseen tai 
ihan vaan virkistysreittinä. 

Uudet istutukset koostuvat pääasiassa maanpeitepensaista puis-
toalueiden jyrkillä rinteillä, perennaistutuksista teemapuutarhois-
sa, kosteikkokasveista joen ja hulevesiaiheiden yhteydessä, sekä 
yksittäisistä puu- ja puuryhmäistutuksista.  Tikkurilantien varteen 
tehdään uudet katupuu- sekä perenna- ja pensasistutukset. Silk-
kipolun varteen istutetaan puurivi. 

Väritehtaanrannan vesiallas muotoillaan säännöllisen muotoisek-
si. Sen ympärille istutetaan perennoja ja kosteikkokasvillisuutta 
muodostamaan ”väriläiskiä”. Aihe jatkuu pensas- ja koristehei-
näistutuksin Kuninkaa-lantielle johtavan kevyen liikenteen reitin 
varrella. Puutarhaan istutetaan muutama yksittäinen kukkiva 
pienpuu. 

HULEVEDET

Tikkurilantiellä hulevesiä viivytetään ja imeytetään kadun reunalle 
ja kiertoliittymän keskelle tehtävillä pensas- ja perennaistutus-
alueilla. Hotelli Vantaan laajennuksen viereen tehdään huleve-
sikaskadi, kivilohkareilla ja kosteikkokasveilla terassoitu rinne, 
johon kadun hulevesiä johdetaan jalkakäytävän ali putken kautta. 
Keravanjoen rannoille tehdään hulevesien purkuputkien edustoil-
le painanteita ja kosteikkokasvi-istutuksia, joissa katualueiden 
sadevedet suodattuvat ennen kuin ne valuvat Keravanjokeen. 
Toiminta-aukion pienpe-likenttä sijaitsee ympäristöönsä nähden 
matalammalla tasolla. Tätä voi hyödyntää aukion kovilta pinnoilta 
valuvien hulevesien viivytykseen rankkasateella. Lisäksi toimin-
ta-aukion pinnan jiirissä ohjataan hulevesiä myös viivyttäville ja 
imeyttäville istutusalueille.

Heurekansillan alle luodaan Tulvapuutarha muotoilemalla ma-
talia painanteita ja kumpuja nykyisin tasaiselle alueelle. Puutar-
hassa voi seurata vedenpinnan vaihtelua ja ihailla monimuotoista 
kasvilajistoa. Matalan veden aikaan painanteet ovat miltei kuivia. 
Vedenpinnan noustessa vesi nousee painanteissa vaiheittain ja 
korkean veden aikaan koko tasanne saattaa jäädä veden alle. Heu-
rekan piha-alueelta nykyisin laskeva huleveden purkuputki siirre-
tään laskemaan tämän alueen painanteisiin. Tätä aluetta voidaan 
hyödyntää Heurekan tiedeleirien tai -projektien tutkimuksiin esim. 
jokiveden pinnanmuutoksista ja veden laadusta.

VALAISTUS

Jokilaakson pääreitit valaistaan pylväsvalaisimilla. Tikkurilantiel-
le toteutetaan normaalin katuvalaistuksen lisäksi kausivalaistus. 
Tikkurilantien ja Kielotien risteyksen katuaukioille tehdään va-
laistuksen avulla porttiaihe. Heurekaan johtavia pyöreitä riste-
ysaukioita valaistaan valonheittimillä jotka projisoivat värillisiä 
kuvioita aukioiden pinnoille. Kuviot voivat vaihdella esimerkiksi 
Heurekassa meneillään olevien näyttelyiden mukaan. Uudet sil-
lat valaistaan kaiteisiin integroitavilla valaisimilla. Vernissasillan 
pohjoispään alainen tila sekä Heurekaan johtava alikulku valais-
taan tähtitaivasaiheisilla erikoisvalaistuksilla. Lisäksi osa rantara-
kenteista valaistaan muureihin ja laitureiden kaiteisiin upotetuilla 
valaisimilla ja tapahtuma-aukio muuripenkkeihin integroiduilla 
viivamaisilla valoilla.

Tikkurilan jokirantaa kehitetään kaupunkikuvallisesti korkeatasoiseksi ja eläväksi kaupunkipuistoksi, jossa yhdistyvät alueen luonto-, 

kulttuurihistorialliset ja maisemalliset arvot. Alueesta tehdään vetovoimainen parantamalla puiston saavutettavuutta kaupungista käsin, 

monipuolistamalla alueen toimintoja, lisäämällä palvelujen tarjontaa sekä avaamalla näkymiä houkuttelevaan joenrantaan. Valaistuksen 

lisääminen, näkymien raivaaminen ja yleisilmeen kohennus lisäävät alueen turvallisuutta. Tavoitteena on, että jokirannan ympäristön 

vetovoimaisuus ja elävyys säilyvät kaikkina vuoden- ja vuorokaudenaikoina. 
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VÄRJÄÄMÖSILTA

Silkkitehtaan kohdalla Keravanjoen ylittävä uusi 
silta on saanut nimensä muistona Silkkitehtaan 
ensimmäisestä toiminnasta alueella. Vuonna 1934 
alueelle rakennettiin Suomen Silkkiteollisuus Oy:n 
värjäämö.

Värjäämösilta on tyypiltään jännitetty teräsbetoni-
nen ulokepalkkisilta. Sillan julkisivun betonipintaa 
on kevennetty kaventamalla poikkileikkausprofiilia 
reunoja kohti.  Paikalla valettavan sillan valupin-
nassa näkyvät valumuotin lautojen kuviointi. Sillan 
kulkupinta on puuta. 

Sillan kaiteen ulkopinta muodostuu värillisistä la-
seista muistumana Silkkitehtaan värjäämötoimin-
nosta. Lasien värit toteutetaan laminoidun lasin 
väliin asennettavalla värillisellä kalvolla. Kaiteen 
sisäpintaan asennetaan kuvioitu verkko, jossa tois-
tuu silkkikankaiden kuvioita ja tekstuuria. Samalla 
verkko suojaa kaiteen lasipintaa ilkivallalta. Kaiteen 
puisen käsijohteen alle sijoitetaan valaisinkiskot. 
Ne tuovat pimeällä esiin kaiteen koristekuvioita sil-
lan sisäpuolella. Sillan ulkopuolella valaistut lasien 
värit elävöittävät jokimaisemaa ja tekevät sillasta 
pimeällä maamerkinomaisen värinauhan joen yllä. 

VERNISSASILTA

Vernissasilta sijoittuu rautatiesillan itäpuolelle. 
Sitä pitkin kulkee radan viereen linjattu nopean 
pyöräilyn reitti sekä jalankulku. Sillan pinta levenee 
pohjoiseen päin. Levennyksen ansiosta sekä Tikku-
rilantien ylittävä että Tikkurilantieltä sillalle nouse-
va kevytliikenne voidaan johtaa linjakkaasti sillalle. 
Levennys tuo sillalle aukiomaisuutta sekä mah-
dollistaa oleskelun ja pysähtymisen jokimaiseman 
äärelle. Pyörätien osuus päällystetään asfaltilla ja 
kävelijöiden ”silta-aukio” betonikiveyksellä.

Vernissasilta on saanut nimensä viereisen Vernis-
satehtaan mukaan. Tehtaassa puristettiin pella-
vaöljyä, jota käytettiin pintakäsittelyaineena. Öljystä 
keitettiin myös vernissaa, jota käytettiin maalien 
valmistukseen.

Silta on tyypiltään jännitetty teräsbetoninen ulo-
kepalkkisilta. Päällysrakenne on yksipalkkinen ja 
poikkileikkaukseltaan muuttuva. Betoniset pilarit 
muotoillaan epäsymmetrisesti ja kaarevasti ylös-
päin leveneviksi. Sillan alapinnan orgaanisia muo-
toja korostetaan valumuotin puupintojen suuntauk-
silla. Kaarevat betonimuodot kiertyvät ja toistavat 
pellavaöljyn soljuvuutta.

Sillan kaiteiden umpiosuus tehdään kuvioidulla 
teräsverkolla, jonka kuva-aiheita korostetaan pi-
meällä puisen käsijohteen alle asennettavalla va-
laistuksella. Kaiteen kuvioinnissa toistuu pellavan 
muotoihin perustuva tekstuuri. Kaiteen pystytolp-
pien U-teräksien sisään sijoitetaan ledvalokiskoja, 
jotka valaisevat sillan kulkupintaa. Nämä pystys-
uuntaiset valot on mahdollista säätää siten, että ne 
reagoivat voimistuen ohi ajavan pyöräilijän vauhtiin.

Sekä säilyvät rautatiesillat että uusi kevyenlii-
kenteensilta valaistaan alapinnoiltaan. Säilyvissä 
silloissa siltojen alapintoihin ja pilareihin heijaste-
taan vedenliikettä. Uuden sillan betoniseen pintaan 
upotetaan pistemäisiä valonlähteitä tähtikuvioiden 
muotoon. Tämä aihe yhdistyy Heurekaan ja uuden 
Heurekaan johtavan alikulun valaistusaiheeseen. 
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