
HAVAINNEKUVA HEUREKAN TAPAHTUMA-ALUEESTA
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A. Hulevesien biosuodatus puistokäytävän / terassirakenteen alla 

B. Biosuodatuskosteikko
Joen eteläpuolelle Heurekan ja radan välistä purkaville hulevesille 
rakennetaan biosuodatuskosteikko. Biosuodatuskosteikko suunnitellaan 
tyhjeneväksi 1-2 vrk sateen loputtua.

Pohjoisrannalle purkavien suurien runkolinjojen hulevedet kootaan uuden 
puistoraitin ja terassirakenteiden alle rakennettavaan hulevesitunneliin.

C Katupuiden altakasteluratkaisu
Tikkurilantien ja Silkkipolun hulevedet johdetaan uusien katupuiden/
kasvillisuuden käyttöön, jolloin vedet ja ravinteet saadaan heti 
kasvillisuuden käyttöön. Ratkaisussa käytetään nk. Tukholman mallia, 
josta on hyviä kokemuksia.

F Leikkisä vesipyörre kiveyksessä
Aukion pintaan suunnitellaan kiveyskuvio, joka muodostaa vedelle 
pyörivän liikkeen ja edesauttaa veden hapettumista.

D Terassoitu viivytys
Tikkurilantieltä ja Neilikkatieltä tulevat pintavedet johdetaan 
rinteeseen terassoituun viivytykseen, missä veden virtausnopeus 
pysäytetään hetkeksi, jolloin karkeampi aines putoaa pohjalle. Ylivuoto 
biosuodatusjärjestelmään.

G Luonnonmukainen purouoma
Pienten hulevesiputkien päihin muotoillaan luonnonmukaiset purouomat. 
Purojen päihin muotoillaan sorapato ja ylihyppelykivet. Putket voi päättää 
kupukantiseen kaivoon, joka peitetään luonnonkivillä, jolloin vesi ikään 
kuin nousee ”lähteestä” puroon eikä putken päät jää näkyviin puistoon. 
Kaivoon pieni alivuoto joka tyhjentää putken sateen loputtua kokonaan.

H Kivinen koski
Koskipuistoon sekä Vernissan ja radan väliin purkavien hulevesiputkien 
päihin voisi rakentaa jyrkän kivisen ”kosken”, joka kuivanakin olisi näyttävä 
ja koskipuistoon sopiva aihe. 

I Vesileikit, Arkhimedeen ruuvi
Leikkipaikan edustalle asennetaan Arkhimedeen ruuvi, josta puiston 
käyttäjät voivat nostaa vettä erilaisiin vesileikkeihin.

E Nurmitasoviivytys
Neilikkapuiston aukiolla pintavedet ohjataan porrastuville nurmitasoille 
pintavaluntana. Tasot kallistetaan vastasuuntaan, jolloin nurmitasot 
viivyttävät vettä ja vesi laskee tasolta toiselle ylivuotona. Kuivana aikana 
nurmet toimivat aukion oleskelunurmina. Aukiolla viivytettävät vedet 
voidaan ohjata viivytyksen jälkeen kiveykseen ladottua vesipyörrekourua 
pitkin hulevesitunneliin ennen jokeen laskemista.

Hulevesiaiheet

Suunnittelualueen ja sen kautta johdettavat hulevedet pyritään 
viivyttämään ja tai käsittelemään ennen jokeen johtamista Vantaan 
hulevesiohjelman mukaisesti. Kaikkien niiden hulevesien osalta, 
jotka nykyisen jokeen johtamisen sijaan voidaan käsitellä ennen 
vesistöön päästämistä, ehdotetaan ratkaisua muutettavaksi. 
Suunnitteluratkaisuissa on huomioitu, että kaupunkiympäristöstä 
putkissa johdettavat hulevedet eivät ole puhtaita, ne voivat sisältää 
epäpuhtauksia kuten eritteitä, öljyjä ja muuta likaa. Suunnittelualueella 
varsinaisia puhtaita kattovesiä ei helposti saada johdettua 
kaupunkikuvallisiksi aiheiksi. Sen sijaan rannan hulevesiputkien päissä 
vesiä voidaan käsitellä. 
Suunnitelmassa on haluttu korostaa jokea ja sen vesipintaa 
alueen keskeisenä vetovoimatekijänä. Sen rinnalle ei ole tuotu 
kilpailevia vesipeilejä. Hulevesiratkaisut esitetään toteutettavaksi 
kaupunkikuvallisesti yksinkertaisin ja varmoin keinoin, joissa ei ole riskiä 
mikrobipitoisten hulevesien aiheuttamista haju ja ulkonäköhaitoista. 
Esitetyt ratkaisut ovat myös helposti ylläpidettäviä ja niiden 
toimintavarmuus on hyvä myös talvella. 
Suunnittelualueella jokeen purkavat suuret hulevesien runkolinjojen 
vedet esitetään johdettavaksi uusien puistokäytävien ja terassien alle 
rakennettaviin hulevesitunneleihin, joista vedet imeytetään puistoraitin 
rakennekerrosten alapuoliseen biosuodatusjärjestelmään. Kun vedet 
valutetaan biosuodatusrakenteen läpi, voidaan päästä vedenkäsittelyssä 
arviolta 60-80%:n puhdistukseen kiintoaineen ja fosforin osalta. 
Ratkaisu myös auttaa alueen tulvien hallinnassa. Viivytysrakenteiden 
tyhjentymisaika on 2 vuorokautta. 
Alueella paikallisesti syntyvät hulevedet ohjataan kasvillisuusalueille 
erilaisiin viivyttäviin ylivuotoratkaisuihin, jotka perustuvat siihen, että 
vain kuloinkin ylimääräinen vesi poistuu alueelta.  Tutkimusten mukaan 
viheralueet pystyvät sitomaan pintavesien epäpuhtauksia erinomaisesti 
ja vähentämään epäpuhtauksia merkittävästi. Kovilta pinnoilta suoraan 
johtuvissa hulevesissä on lähes kymmenkertainen määrä kiintoainesta, 
mikrohiukkasia ja raskasmetalleja viheralueiden kautta suodattuviin 
vesiin verrattuna.
Ratkaisut voidaan toteuttaa vaiheittain, osa-alueiden rakentamisten 
yhteydessä. Tavoitteena on, että tulevaisuudessa Jokipuisto on 
esimerkillinen kaupunkipuisto hulevesien käsittelyssä.

Reitistö ja yhteydet

Jokirannan kulkuyhteydet jakautuvat sujuviin ja esteettömiin reitteihin 
ja reippaan liikkumisen yhteyksiin, joilla saattaa olla kapeita polkuja tai 
reittejä. 
Puiston reittiverkostoa on johdonmukaistettu ja täydennetty. 
Yhteyksiä on muutettu esteettömiksi. Paikoin on lisätty portaita kulun 
sujuvoittamiseksi.  Suunnitelman puiston voi kiertää jokilaaksossa, reitit 
johtavat puiston siltojen alitse, yhteys ei katkea. Reitit ovat pääosin 
kivituhkapintaisia. Heurekalle johtavat akselit ovat kivettyjä ja yhdistävät 
puiston kaupunkiin.

Etelärannalla Silkkitehtaan ja Väritehtaanrannan välillä on 
asfalttipintainen ympärivuotisesti kunnossapidettävä reitti jonka 
varrelta on yhteydet jokea ylittäville silloille. Asfalttipintainen reitti 
tarjoaa mahdollisuuden rullaluisteluun ja skuuttaukseen. 

Jokilaaksossa kulkeminen ja veden äärelle pääsy tapahtuu pienimuotoisia 
veden tuntumassa kiertäviä nurmipolkua pitkin, luonnonmukaisella ja 
perustamisolosuhteiltaan heikolla etelärannalla. 
Heurekansillan nostamisen myötä puiston pohjoisrannalla reitti 
seurailee vesirajaa koko puiston matkan. Nykyinen ongelmallinen yhteys 
asemakeskuksen ja Heurekan välillä saadaan sujuvammaksi Heurekan 
sillan nostamisen ja sen jatkeen avulla. Myös vaiheittain toteuttaminen 
on mahdollista.

Tikkurilantieltä Veininmyllyn kohdalta joelle reitti on linjattu uudelleen 
siten, että se muodostaa esteettömän yhteyden rantaan ja Veininmyllylle. 
Myllyn ohi rantaa pitkin johdetaan reitti. Järjestelyllä mahdollistetaan 
rannan sujuva virkistyskäyttö myös Myllyn tapahtumien aikana.

Tulevaisuuden tuotantomaisema    

Keravanjoen rantamaisema on ajallisesti rikas ja kerrostunut. Teollisen 
tuotannon kauden jälkeen teollinen toiminta on suurelta osin lähtenyt 
rantamaisemasta ja tilalle on syntynyt kulttuuri – ja palvelutoimintojen 
aikakausi, joka näkyy joen rantamaisemassa lähinnä yksittäisten 
tapahtumien muodossa.
Suunnitelma säilyttää alueen ajallisen kerrostuneisuuden ja 
ihmisläheisen mittakaavan ja muodostaa alueen, jolla elävä kaupunki 
kohtaa kulttuurihistorian, ja luonnon monimuotoisuus kukoistaa 
rinnan toiminnallisten palveluiden kanssa.  Syntyy tulevaisuuden 
tuotantomaisemaa, joka tuottaa monipuolisesti ekosysteemipalveluita; 
tuotantopalveluita, tukipalveluita, säätelypalveluita; kuin myös 
monipuolisia kulttuurisia palveluita ja toimii kaupunkielämän elävänä 
keskuksena, myös iltaisin ja talvisin. 

HULEVESIRATKAISUT

EKOSYSTEEMIPALVELUT

Kulttuuriset palvelut 

virkistäytyminen, henkinen ja fyysinen terveys, turismi/

luontomatkailu, esteettiset kokemukset ja inspiraatio sekä 

henkinen pääoma /Informaation tarjonta 

Tuotantopalvelut

ruoka, raaka-aineet, puhdas vesi, geenivarat 

Säätelypalvelut 

pienilmaston säätely, ilmanlaadun säätely, hiilen sidonta, 

veden kierron säätely, eroosion kontrolli ja maaperän 

viljavuus, pölytys, biologinen kontrolli 

Tukipalvelut

maaperän muodostuminen, fotosynteesi eli yhteyttäminen, 

ravinteiden kierto, elinympäristöjen tarjonta 

Kasvillisuus

Jokea reunustava luonnontilainen ja sen kaltainen kasvillisuus, 

rantalehdot sekä luontoarvoiltaan rikas kostea niitty säilytetään. 

Lisäksi vanhat jalopuut säilytetään pääsääntöisesti. Yksittäisiä puita 

poistetaan näkymien avaamiseksi, mutta ensisijaisesti näkymiä 

pyritään avaamaan pensaskerrosta ja puiden alaoksia karsimalla. 

Kasvillisuuden raivaustoimet kohdistuvat suurelta osin yksilajisiin 

pensaiden massaistutuksiin, jotka poistetaan joenpenkalta reittien 

varresta näkymien avaamiseksi.  Avoin ranta jatkuu visuaalisesti 

vesirajaan asti. Poistettava pensaskasvillisuus korvataan erilaisilla 

nurmipinnoilla. Uusilla perustettavilla alueilla nurmikoina käytetään 

monilajisia heinättömiä seoksia, jotka eivät vaadi säännöllistä 

leikkausta. Alueilla käytettävät lajit valitaan kunkin perustettavan alueen 

kasvuolosuhteiden ja alueen käytön sekä lajien korkeuden mukaan. 

Varsinaiset leikattuina hoidettavat käyttönurmikot rajataan alueille, joilla 

on käyttötarvetta, sillä elinkaarensa aikana hoidettu nurmikko tuottaa 

nelinkertaisen määrän hiilidioksidipäästöjä kuin mitä se sitoo. Nykyiset 

käyttönurmikkoalueet, ne joita ei jatkossa enää hoideta käyttönurmena, 

leikataan harvemmin ja niiden annetaan kehittyä niittymäiseksi. Alueen 

hoitotarve vähenee ja monimuotoisuus lisääntyy. 

Suunnitelmassa esitettävät kasvil l isuusalueet jakautuvat 

elinympäristöiltään ja habitukseltaan erityyppisiin alueisiin, joita ovat 

rantalehdot, suurikokoinen vanha puusto, katupuut, pienempi puusto, 

puutarhasyreenit, pensasaidanteet, käyttönurmet, avoimet monilajiset 

nurmet, kostea niitty sekä ruderaattialueet. 

Vaahteroita istutetaan katupuina aluetta ympäröiville kaduille, 

Tikkurilantien ja Silkkipolun varteen sekä puiston eteläreunalle. 

Puut kehystävät puistosta avautuvia näkymiä eri vuodenaikoina ja 

muodostavat välimittakaavan jokilaakson ja Tikkurilantien pohjoispuolen 

rakennuksille.  Katupuille rakennetaan altakastelu hulevesiratkaisuna. 

Lisäksi uuteen liikenteenjakajaan on sijoitettu puuryhmä, joka täydentää 

ympäröiviä katupuuistutuksia.

Vuodenaikojen vaihtelua tuovat kasvillisuuden syysvärien lisäksi 

sipulikasvi-istutukset keväällä ja talventörröttäjät avoimilla ranta-

alueilla.

RANTAAN

HEUREKAAN

nykytilanne

RANTAAN RANTAAN

HEUREKAAN
JA PUISTOON

suunniteltu tilanne

RANTAAN RANTAAN

HEUREKAAN
JA PUISTOON

tilanne ilman sillan nostoa

ESTEETTÖMÄT YHTEYDET ASEMALTA HEUREKAAN JA JOKIPUISTOON (yhtenäinen viiva = esteetön yhteys)

jalkakäytävä
kevyenliikenteenreitti; esteetön, ellei kaltevuutta ole toisin ilmoitettu
puistoreitti; esteetön, ellei kaltevuutta ole toisin ilmoitettu
uusi reitti
polku
pyöräilyn pääreitti
poistuva reitti
porras
luiska
uudet pysäköintipaikat

REITTIKAAVIO

PIIRUSTUKSET EI MITTAKAAVASSA "KEIDAS" 




