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StreamDreams

Yleiskuvaus
Tikkurilan jokipuisto liittyvine rakennuksineen muodostaa Tikkurilan kehittyvälle aluekeskukselle 

elinvoimaisen ja monipuolisen vihreän virkistyskeitaan, jonka sydämenä virtaa Keravanjoki kun-

nostettuine koskineen. Tikkurilan kehittyessä asukasmäärän arvioidaan kasvavan lähivuosina ja 

erityisesti lasten ja vanhemman väestön osuuksien kasvavan. Heurekan tiedekeskus tapahtumi-

neen ja Kehärata houkuttelevat jokipuistoon matkailijoita ja kävijöitä kauempaa.

Jokipuistossa ajallinen kerroksellisuus ja alueen merkittävä kulttuurihistoria yhdistyvät jokirannan 

toiminnalliseen ja monimuotoiseen vihreään puistoaluekokonaisuuteen virtaavan veden äärellä. 

Silkkitehdas, Vernissa ja Heurekan tiedekeskus piha-alueineen sekä pienimittakaavaiset puuraken-

nukset Söderlingin mylly ja Villa Söderbo puutarhapihoineen yhdessä puistoalueen ulkotilojen ja 

harkittujen, pienimittakaavaisten täydentävien rakennusten ja katettujen ulkotilojen kanssa tarjo-

avat ainutlaatuiset puitteet monipuoliselle toiminnallisuudelle, kulttuurille, taiteelle ja osallistaval-

le, aktiiviselle tekemiselle eri vuoden ja vuorokauden aikoina. 

Ulkotilojen osalta merkittäviä investointeja ovat yhteyksiä ja sujuvaa kulkemista parantavat kaksi 

uutta siltaa: Silkin silta Silkkitehtaan ja Heurekan välillä ja radansuuntainen laatureitti Vernissan 

puolella sekä Tikkurilantien parantamistoimenpiteet ja uusi avara alikulku Tikkurilantien alitse. Tik-

kurilankosken nykyinen pato puretaan osittain ja koski palautetaan. Åvikin puretun huvilan paikal-

le rakennetaan toimintapaviljonki telttakatoksineen ympärivuotista toimintaa varten ja Heurekan 

puoleiselle ranta-alueelle terassoitu amfi laajennettavine jokikatsomoineen. Uudisrakentamisella 

luodaan tunnistettava, omaleimainen uusi kerros jokipuiston alueelle. Muutokset ovat joustavasti 

vaiheittain toteutettavissa.

Uudisrakentamisen lisäksi uusia kerroksia ja näkökulmia jokipuistoon tuovat kerroksellisuuden ja 

arvojen kuoriminen esiin, olevien rakennusten toiminnalliset ja resurssitehokkaat käyttömuutok-

set, kiertotalous ja materiaalien uusiokäyttö, ulkotilojen joustava muuntuminen erilaisiin toimin-

nallisiin tarpeisiin ja mahdollisuudet monipuolisiin käyttäjälähtöisiin aktiviteetteihin yhdessä ja 

erikseen, ekologisen monimuotoisuuden vahvistaminen sekä smart art, joka yhdistää teknologian 

ja taiteen käyttäjien hyödyksi ja iloksi. Kahvila- ja ravintolapalvelut keskittyvät rakennusten lähei-

syyteen. Veden äärelle pääsyä helpotetaan ja toiminnallisten alueiden lisäksi säilytetään ja luodaan 

rauhallisia, palautumista edistäviä luonnonläheisiä keitaita etenkin ranta-alueilla. Jokipuiston vir-

kistää ja voimauttaa kävijöitään fyysisesti, yhteisöllisesti, älykkäästi ja sielullisesti.

Yhteydet ja liittyminen ympäristöön
Jokipuiston päävirkistysyhteydet ovat joen suuntaisia. Alueelle saavutaan Tikkurilan keskustan 

suunnasta, asemalta ja radan suuntaisesti sekä myös idästä, kaakosta, etelästä ja lännestä. Nykyi-

sellään merkittävä saapumissuunta on myös radan itäpuolella Heurekan pysäköinnin suunnasta. 

Alueen saavutettavuutta ja pääyhteyksiä parantavat kaksi uutta siltaa Silkinsilta ja radansuuntai-

nen laatuyhteys, Vernissan silta ramppeineen sekä Tikkurilantien uusi avara alikulku, joka liittää 

jokipuiston keskustaan. Työssä on ehdotettu myös esteettömän rampin rakentamista nykyisel-

tä Tikkurilantien ylittävältä radan länsipuoliselta kevyen liikenteen sillalta Heurekan sillalle, mikä 

parantaisi merkittävästi sujuvaa suoraa yhteyttä asemalta Heurekaan. Vernissan uusi silta liittyy 

rampilla joen eteläpuolelle ja portaalla Vernissan puolella, myös ramppiyhteys Vernissan puolelle 

on mahdollinen.

Jokipuiston sisäisiä yhteyksiä parannetaan ja selkiytetään. Vernissan edustalta rakennetaan uusi 

yhteys ratasillan alitse länteen sekä rantaraitti Kuninkaalantien suuntaan. Puiston rajautumista ja 

pääportteja puistoon selkeytetään ympäristörakentamisen keinoin. Pääporttien yhteyteen asen-

netaan älykkäät opastaulut.

Maisemalliset ja kaupunkikuvalliset periaatteet sekä kasvillisuuden 
periaatteet

Tikkurilantielle muodostetaan kaupunkimainen kivetty ja istutettu sisääntuloaukio taidepenk-

keineen. Muilla osuuksilla Tikkurilantien katutilasta rakennetaan ilmeeltään nykyistä vihreämpi 

ja tilallisesti jäsennellympi, jolloin katu liittyy nykyistä paremmin puistoympäristöön ja historial-

liseen kontekstiinsa. Kevyt liikenne rajataan autoliikenteestä puuistutuksin. Uuden alikulun koh-

taan rakennetaan näköalatasanne joen puolelle. Tikkurilantien ja Ratatien risteykseen rakennetaan 

kiertoliittymä, jonka keskellä on valaistu, padosta purettavista kivistä rakennettu Koski-taideteos. 

Ratasillan kohdalla jokipuiston puoleista kevyen jk+pp-tietä korotetaan esteettömän kulun järjes-

tämiseksi Heurekan sillalle.

Jokipuiston maisematilassa kadut ja nykyiset rakennukset pihoineen (Vernissan joenpuolta lu-

kuun ottamatta) sijaitsevat jokilaakson rantoja ylempänä.  Jokilaakso ja rannat säilyvät jatkossakin 

yleisilmeeltään pääosin vihreänä. Vernissan piha-alue rantaportaikkoineen muodostaa joenvirtaan 

asti ulottuvan kivetymmän osa-alueen.  Rakennukset, nykyiset sillat ja maisemallisesti merkittä-

vä puusto muodostavat merkittävimmät maamerkit ja maisematilaa rajaavat reunat. Heurekan 

pihalta avautuu laaja avoin näkymä jokipuistoon. Silloilta ja näköalapaikoilta sekä veden ääreltä 

avautuu näkymiä joelle ja alueen poikki. Ranta-alueiden kasvillisuutta avataan poistamalla muuta-

mia puita sekä näkymiä sulkevia pensasmassoja runsaammin. Ylätason ja jokilaakson välisiä jyrkkiä 

luiskia loivennetaan maastonmuotoilulla nykyisen Tikkurilantien alikulun yhteysrampin kohdassa 

sekä rakenteellisin ratkaisuin Silkkitehtaan itäpuolella ja Tikkurilantien varressa suunnitellun hotel-

lilaajennuksen kohdassa.

Rakennettuja, kovapintaisia osa-alueita ovat Heurekan, Silkkitehtaan ja Vernissan keskeiset pi-

ha-alueet. Avoimet toiminnalliset alueet perustetaan ja hoidetaan käyttönurmina. Luonnonmu-

kaisina kosteikkokasvillisuusalueina kehitetään nykyistä kostean niityn aluetta Silkkitehtaan vasta-

rannalla sekä paloaseman ja Kuninkaalantien välisen rannan ulointa vyöhykettä. Heurekan sillan 

eteläosan haapametsikössä sekä vapaissa rantaluiskissa suositaan luonnonmukaista kasvillisuutta. 

Täydentävää puustoa istutetaan erityisesti Väritehtaanrantaan sekä Heurekan näkymäsektoria ra-

jaamaan. Havupuustoa istutetaan maisemarakenteen ylätasolle rakennusten lähelle sekä radan 

suuntaan.

Toiminnot
Rakennetut toiminnalliset alueet tukeutuvat pääosin alueen nykyisiin rakennuksiin sekä niiden 

piha-alueisiin ja lähiympäristöön ranta-alueiden ja avoimien viheralueiden tarjotessa ulkotilojen 

virkistyskäytölle puitteet. Rakennusten nykyisiä toimintoja tuetaan ja vahvistetaan sekä pyritään 

tarjoamaan niille lisää mahdollisuuksia. Joen etelärannalle rinteeseen rakennetaan terassoitu amfi, 

joka tarjoaa puitteet laajemmillekin tapahtumille. Amfin lava rakennetaan joen päälle kolmiomai-

sista puuterasseista. Katsomoa voidaan laajentaa lisäkolmioilla ja tarvittaessa pienempiä katsomo-

ja voidaan siirtää ja ankkuroida myös muualle joen varteen. Joen varteen sijoitetaan kalastukseen 

sopivia laituripaikkoja. Uimapaikan yhteyteen rakennetaan piknikpöytiä ja grillejä.

Silkkitehtaasta ehdotetaan kehitettäväksi vilkas ja boheemi käsityöläisyyden, ruuan ja kaikenlais-

ten materiaalien kiertotalouden keskustori ruokailupaikkoineen. Piha-alue ehdotetaan katettavak-

si osin ja tehtaan eteläpuolelle rakennettavan aurinkoinen terassiaukio. Katoksen ja kattopintojen 

hulevedet kootaan altaisiin. Tehtaan itäpuolelle rakennetaan konttikahvila- ja myymälätoimintaan 

sekä kivetty raitti puuterasseineen. Vedenpuhdistamoon rakennetaan sauna ulkokylpyineen ja 

avantouintimahdollisuuksineen. Söderbon huvila jatkaa taidetalona ja huvilan ympärille entisöi-

dään hyötypuutarha orangerioineen. Söderlingin myllystä kehitetään asukkaiden talo, joka tarjoaa 

myös kahvilapalveluja toimintapaviljongille. Viereen rakennetaan hulevesiä hyödyntävä vesileik-

kipaikka sekä lähemmäksi rantaa kuntoilupaikka sekä kanoottivaja tms. Åvikin puretun huvilan 

paikalle rakennetaan telttakatoksella katettu toimintapaviljonki ja näköalapaikka. Paviljonki toimii 

kesäisin tanssi- ja musiikkitapahtumissa, talvella luistinratana. Leikkipuisto jatkaa Neilikkapuistossa. 

Jatkossa leikkipaikkaa voidaan kehittää esim. parkour-teemalla.

Vernissaa kehitetään edelleen esittävän ja musiikillisen kulttuurin keskuksena, toimintaa laajen-

netaan kaikenikäisille. Kesäisin kahvila- ja ravintolatoiminta laajenee joenpuoleiselle piha-alueelle 

ja nykyisen kalatien päälle rakennettavalle terassialueelle. Vernissan ja Kuninkaalantien väliselle 

rantaosuudelle rakennetaan koskikajakkeja ja urheiluvälineitä vuokraava viherkattoinen kevytra-

kenteinen rakennus. Piipun yhteyteen voidaan rakentaa kesäkioski tms., mikäli piipun kunto sen 

mahdollistaa. Väritehtaanrannasta avataan näkymät Vernissan ja kosken suuntaan. Lammikko kun-

nostetaan akvarelli/lummelammikoksi, jonka poikki rakennetaan laiturireitti, joka jatkuu kivettynä 

astinpolkuna sillan alitse.

Sillat ja taitorakenteet
Silkin sillan (S1) kantavana ideana on jännitetty palkki, joka on selvästi havaittavissa ulkoisine jän-

nekaapeleineen. Sillan tasaus on pidetty matalana, mikä luo hyvät olosuhteet esteettömälle liikku-

miselle. Sillan matala rakennekorkeus jättää riittävästi tilaa vesistössä liikkujille. Sillan päämateriaali 

on säänkestävä teräs, joka antaa sillalle ilmeikkään olomuodon ja muuttaa lisäksi värisävyään eri 

valaistusolosuhteissa.  

Vernissan silta (S2) on tarkoitettu toimimaan pyöräilyn laatureitin siltayhteytenä. Sillan väylägeo-

metria on suunniteltu tarjoamaan elämyksiä päivittäiseen arkiliikkumiseen. Tasossa kaareva dy-

naaminen muoto tekee käyttäjäkokemuksesta kiinnostavan ja toisaalta sillan pituuskaltevuus on 

vain 2,5 % luoden helpot olosuhteet pyöräilyyn. Siltakansi on vääntöjäykkä kotelopoikkileikkaus-

rakenne.  Päämateriaalina on säänkestävä teräs, joka takaa sillalle edulliset elinkaarikustannukset. 

Sillan arkkitehtuuri kohottaa alueen vetovoimaa, mutta ei kilpaile Heurekan alueen muiden silto-

jen kanssa. Sillan toteutuksessa tulee kiinnittää erityistä huomiota teräsrakentamisen detaljeihin, 

hiottuihin hitsisaumoihin ja muihin yksityiskohtiin. 

Ehdotettu uusi ramppi Tikkurilantien ylittävältä sillalta Heurekan sillalle on rakenteeltaan spiraali-

mainen teräsbetoninen laatta ja ikään kuin leijuu hoikkien välitukipilareiden varassa. Sillan kaide 

suunnitellaan mahdollisimman sirona. Kävelypolku ratasiltojen ali rakennetaan laiturimaisena kevy-

enä käytävänä, joka seuraa rantaviivaa ja kaartaa siltojen alla kiinni seinään. Kaide tulee vain kannen 

toiselle puolelle. Heurekan sillan puoleisessa päässä noustaan laiturikannelta ylös portaita pitkin. 

Tikkurilantien teräsbetoninen alikulkukäytävä toteutetaan nykyisen kehäsillan viereen palvele-

maan paremmin kasvavia liikennevirtoja Tikkurilan keskustasta. Sillan jatkeena on molemmissa 

päissä CorTen –teräksinen kehä, joka antaa alueelle lisää näyttävyyttä. Sillan muuttuva leveys antaa 

avaran tilavaikutelman tiedekeskusta lähestyttäessä.

Materiaalit, kalusteet, valaistus ja tekniset ratkaisut
Alueen rakentamisessa suositaan kestäviä ja juurevia materiaaleja, luonnonkiveä, tiiltä, betonia, 

puuta, terästä sekä lasia. Uutena teollisena materiaalina käytetään lämminsävyistä cortenterästä. 

Kalusteissa suositaan rouheaa ja modernia muotokieltä ja tyyliä sekä graafisia värejä.

Nopeat pääyhteydet ja toiminnalliset alueet valaistaan tarkoituksenmukaisella valaistustehokkuu-

della. Rantaraitit valaistaan hillitysti. Erikoisvalaistavia kohteita ovat sillat, korostettavat julkisivut ja 

rakenteet, kuten telttakatos ja puiston porttialueet, maisemallisesti merkittävät yksittäispuut sekä 

Tikkurilantien kiertoliittymän taideteos. Valaistuksessa suositaan teknisesti edistyneitä ja energia-

tehokkaita ratkaisuja ja valaistusta ohjataan älykkäästi. Sähköä tarvitaan amfikatsomon lavalle sekä 

toimintapaviljonkiin. Toimintapaviljonkiin tarvitaan myös vesijohto.

Taide
Taide on merkittävästi läsnä jokipuistossa. Taiteeseen liittyvien toimintojen kautta jokipuistossa 

tuotetaan aktiivisesti taiteen eri muotoja. Kulttuurihistoriaa ja kerroksia tuodaan esiin perinteisen 

ympäristötaiteen keinoin. Uuden rakentamisen osalta taide integroituu rakenteisiin sekä on läsnä 

smartart:ina, jossa  älyteknologiaa hyödynnetään paikasta kertomiseen sekä käytön aikaisen vuo-

rovaikutukseen ja vaihtuvaan esittävään taiteeseen.
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VILLA SÖDERBO

VEININ MYLLY  
(Söderlingin mylly)

SILKKISILTA

SILTA 1

JOKIPUISTON ALIKULKUKÄYTÄVÄ
(Tikkurilantien alikulkukäytävä)

TIKKURILANTIEN KATUAUKIO (Tikkurilantie-Kielotie)
• Punertavalla luonnonkivellä päällystetty hidaskatualue

• Silkin sisäänkäynnin edustalla tiiliset, puupintaiset istuskelupenkit, joissa selkänojana Silkin toimin-

nasta kertovat valaistut taulut

• Silkin kvijalan vieressä avokanaali- ja kaide (vanha korkotaso esiin)

• Tikkurilantien pohjoispuolella tuurenpihlajakujanne ja penkkirivistö

JOKIPUISTON (Tikkurilantien alikulku)
• Uusi avara teräsbetoninen kehäsiltä, jossa on corten verhoilu. Kehäsillan vapaa-aukko vaihtelee 

7,5…12 m

• Alikulun eteläpuolella maaston rajauksena corten-teräsmuuri

• Katseluterassi alikulun päällä jokilaaksoon

TIKKURILANTIEN KIERTOLIITTYMÄ
• Ulkohalkaisija d=32 m, kiertotila d=19 m, keskisaareke d=14 m

• Tyylitelty muistuma puretusta patorakenteesta Corten-teräs-kosk-

essa

• Pato valaistaan kuohuvaksi koskeksi, liikkuva valo corten-teräspin-

taan leikatuissa aukoissa

SILKIN YMPÄRISTÖ
• Tiilimuurinen porttiaihe puistoon

• Silkin itäpuolella tiilikiveys. Jokirannan puolella puuterassiuloke, joka rajaa luon-

nonmukaisen jokirannan. Eteläosassa korotetulla alueella konttiravintoloita ja 

pöytäryhmiä

• Puiston sisäänkäynnissä corten-teräksinen valaistu puiston opastaulu

• Aukio valaistaan tilaa rajaavalla riippuvalaisuksella, valaistusgridillä, joka asenne-

taan corten-teräksisiin ristikkopylväisiin ja rakennuksen seinään. Pylväiden välissä, 

puuterassin puolella on riipputuoleja.

• Aukiolla purjekatoksia, joissa mm. lasten hiekkalaatikko ja kuntoiluvälineitä

• Silkin eteläpäädyssä terassi, jolta avataan näkymiä joelle

• Silkin sisäpihan pohjoisosassa lasikate

• Sisäpihan hulevedet ohjataan hulevesiaiheiden ja kaskadien kautta jokeen.p j

HULEVESIPURO JA LASTEN 
LUONTOLEIKKIPAIKKA
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VEININ MYLLY
• Rakennuksen edustan terassi uusitaan

• Rakennuksen länsipuolella portaat

• Tanssilavan toiminta siirtyy tapahtumapaviljonkiin 

(purjekatos)

• Katsomon päällä pergola

• Rannassa varaus kuntoiluvälineille

VILLA SÖDERBO
• Tonttia rajaa leikattu pensasaita

SILTA 1, Silkin silta  
(Silkki-Heureka)
• Jännitetty kotelopalkkisilta, pituus 38 m, hyötyleveys 

5 m, corten-teräs

• Jännekaapelit esillä

• Ukkopylväät corten, terästä

• Sillan valaistus ja kohdevalaistus corten-teräksisten 

ulkopylväiden leikatuissa aukoissa

UIMAPAIKKA

PICNIK-PAIKAT

KOSTEIKKO

TAPAHTUMAPAVILJONKI
• Purjekatos

• Tapahtuma-alue, joka toimii kesällä mm. tanssilavana ja talvella luistelupaikkana

• Näkymiä joelle avataan.

NEILIKKAPUISTO
• Leikki- ja liikuntatoiminnot säilytetään

• Leikkipuiston rajaus muotoillaan uudestaan

• Tammet säilytetään; alueen hulevedet tammien käyttöön

TAPAHTUMA- 
PAVILJONKITIKKURILANTIEN KATUAUKIO

TERASSIAMFI
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SILTA 3 

KÄVELYPOLKU  

TIKKURILANTIE RATASILLAN YMPÄRISTÖSSÄ
• Ratasillan kohdalla etelän puoleista jk+pp-tietä nostetaan 1 m

• Esteetön käynti Heurekan sillalle. Aukion pintaa nostetaan ja portaat poistetaan.

• Jalankulun yhdysramppi ratasillan jk-tielle ja jk-laituri Vernissalle (portaat aukiolle)

• Tikkurilantien välikaistat uusitaan; tiilikiveys, muuri ja kaide

• Tikkurilantien valaistus uusitaan.

SILTA 2,  laatureitti (Vernissansilta, Tikkurilan ase-
malta etelään)
• Vääntöjäykkä kotelopalkkisilta, pituus 114,5 m, hyötyleveys 5 m, corten-teräs

• Kevyt corten-teräksinen sälekaide

SILTA 3, jalankulun yhdysramppi radan tasolta 
Heurekan sillalle
• Hyötyleveys 3 m, kevyt pinnakaide

KÄVELYPOLKU TIKKURILANTIEN RATASILTOJEN 
ALI
• Kaide toisella puolella

• Portaat Heurekan sillalle johtavalle aukiolle

YHTEYS KUNINKAALANTIELTÄ VERNISSALLE
• Pysäköinti jk-tien vierestä poistetaan

VERNISSAN YMPÄRISTÖ
• Länsipäädyssä kivetty aukio

• Pysäköinti osittain purettavan ratasillan istutuskaukaloiden paikalla

• Rakennuksen länsipäädyssä maastoa leikataan

• Uusi kävelypolku ratasiltojen ali Heurekan sillalle johtavalle aukiolle

• Kivinen portaikko joen äärellä

• Kalatien rakenteiden päällä oleskelulaituri

• Vernissan terassille johtavat jyrkät portaat uusitaan

• Yhteys padon päälle rakennettavan laiturin kautta itään

• Vernissan itäpäädyssä tiilinen jokipuiston portti

KUNINKAALANTIEN - JOKIPUISTON AUKIO
• Aukion rajauksena tiilimuuri ja istuskelumuurit

• Aukiolla valaistu corten-teräksinen jokipuiston opastaulu

PALOASEMAN JA POLTTOUUNIN PIIPUN 
YMPÄRISTÖ JOKIRANNASSA
• Piipun ympärillä tiilikivinen aukio, jossa mahdollisuus kahvilalle

• Ppiippu kohdevalaistaan

• Piipun, paloaseman ja Vernissan yhdistetään puulaiturilla, rannassa puisten pisto-

laitureiden sarja

• Jokirannassa viherkattoinen (ketokatto) koskikajakkien säilytyskatos

• Paloaseman länsipuolella puuterassi

• Paloasemalla kahvila sekä koskikajakkien ja muiden urheiluvälineiden vuokraus-

piste

PATO
• Pato puretaan keskiosastaan. Joki luonnonmukaistetaan

• Veden pinnan laskiessa jokirannan kasvillisuus muo-

dostetaan paikallisesta rantakasvillisuudesta

• Padon säilytettävät päädyt valaistaan

• Padon eteläpuolella säilytettävän pato-osan päällä 

puuterassi

KUNINKAALANTIE

JOKIPUISTON JA HEUREKAN SISÄÄNKÄYNTI
• Heurekan ja pysäköintialueen sekä Tikkurilan väritehtaiden rakennusten alueen 

rajauksena tiheä kasvillisuus

• Näkymiä joelle avataan

• Reitistöä selkeytetään

OLESKELULAITURI säilytettävän pato-osan päällä 

JOKIPUISTON MAISEMAMUURI (Jokipuiston itäo-
sassa puiston ja tehdasalueen rakennusten välissä)
• Peilaavaa julkisivulasia tai metallia tiilipylväin:  rajaa Tikkurilan rakennusten 

pysäköinnin ja heijastaa jokimaiseman

• Korkeus 1,8 m

RADAN ALKULKUKÄYTÄVÄ HEUREKALLE

VÄRITEHTAANRANNAN AKVARELLILAMPI 
• Hulevesien keräilyallas kehitetään lummelammeksi

• Oleskelulaiturit

• Näkymien avaus joelle

• Pitkospuuyhteys ratasillan ali Heurekan puolelle. Sillan alla askelmakivinä puretun 

padon kiviä

RADAN ALKULKUKÄYTÄVÄ HEUREKALLE
• Vinojalkaisen kehäsillan betonimuurien päällä corten-teräksinen kehys

HEUREKAN PIHA
• Luonnonkivien kivetty näyttelyalue, jolla runkopuita ja kohdevalaistus

• Oleskelunurmikot, Heurekan puolella nurmialue rajautuu istuskelumuuriin

• Hulevesien johtamisrakenteet, hulevesiuoman yli corten-teräs ”silta”

JOKIPUISTON TERASSIAMFI
• Luonnonkiviset istuskelumuurit katsomona; puut poistetaan ja rinnettä  

loivennetaan

• Tapahtumiin joen rannasta näyttämöksi siirrettävät ja koottavat kolmiolaiturit

• Tapahtumasähkö- ja sähkövaraus lavavalaistukselle 

UIMAPAIKKA
• Hiekkaranta-alue

PICNIK-PAIKAT
• Pitkät puiset penkki/pöytäyhdistelmät, käsitelty mäntyöljyllä

• Grillit

KOSTEIKKO
• Luontoarvojen säilyttäminen

• Kosteikon monimuotoistaminen vesipinnan lisäämisellä

• Näkymien avaus joelle; itäpuoleisen puistoraitin vierestä poistetaan istutetut pensaat

• Pitkospuureitti ja oleskelulaiturit, joilla käyttäjän sytytettävissä oleva ”jalkalamppuvalaistus”

JOKIPUISTON AUKIO

JOKIPUISTON  
JA HEUREKAN  
SISÄÄNKÄYNTI

OLESKELULAITURI
JO

KIPUISTON M
AISEMAMUURI

JOKIPUISTON  
JA HEUREKAN  
SISÄÄNKÄYNTI

YLEISSUUNNITELMA 1:1200
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HEUREKAN KIVINÄYTTELYALUE

HAAVIKKO

SAVI

SAVI

SAVI

SAVI

SAVISAVI

SAVI

KERAVANJOKI

KERAVANJOKI

KERAVANJOKI

KERAVANJOKI

KERAVANJOKI

JALANKULKURAMPPI RATASILLALTA

JALANKULKUTIEN TASAUSTA NOSTETAAN

+14.2

PUNAINEN ‘TULIKIVEYS’

PUNATIILIMUURI

NYKYINEN

MUURI

SOKOS-VAAKUNAN LAAJENNUS

JK + PP PUNAINEN ‘TULIKIVEYS’

PUNATIILIMUURI

TERASSIJK + PP

TIKKURILANTIE

HEUREKAN SILTA

ISTUSKELUPORTAAT

SAVI

ESIINTYMISLAVA/LAITURI
JK + PP

HEUREKA

SILKKI SOKKELI 

OTETAAN 

ESIIN

JK + PP

+16.8

PUNAINEN GRANIITTIKIVEYS

SILKKI ‘TIILIPINTA’ PUNAIN-

EN

PUUTERASSI KOSTEIKKO PTIKOSPUUREITTI

JOKIPUISTON ALIKULKU

NEILIKKAPUISTO SAVI

NÄKÖALATERASSI

+17.7

STREAM DREAMS4

LEIKKAUS A-A

LEIKKAUS B-B

LEIKKAUS C-C

LEIKKAUS D-D

LEIKKAUS E-E

LEIKKAUS F-F



STREAM DREAMS5

1:240

1:240
1:120

1:120

1:480



• Valaistut Silkin edustan taulut (istuimien selusta)

• Valaistut Tikkurilanjokilaakson opastaulut

• Valoverkko Corten-teräspylväissä (riippuvalaistus seinä/pylväskiinnitys)

• Purjekatoksen korostusvalaistus

• Tikkurilantien kiertoliittymän valotaideteos (Pato/Corten-teräs aihe)

• Jalankulun yhdysrampin korostusvalaistus (Ratasilta-Heurekan silta)

• Piipun korostusvalaistus

• Padon säilytettyjen osien korostusvalaistus

• Heurekan kivikokoelman korostusvalaistus (tai interaktiivinen valaistus)

• Varaus Keravanjoessa olevan näyttämölaiturin valaistukselle (sähköliittymäpiste)

• Kosteikon oleskelulaitureiden ”jalkavalaisin” (käyttäjä sytyttää valaisimen)

NÄKYMÄT

SÄILYTETTÄVÄ, ISTUTETTAVA JA 
POISTETTAVA KASVILLISUUS

REITTIHIERARKIA

TOIMINNOT

RAKENNUKSET, RAKENTEET
JA KIVEYKSET

VALAISTUS

STREAM DREAM6

SILKKI SAUNA KYLPY

SILTA 1

HULEVESIKASKADIHULEVESIALLAS

LASIKATE

UINTI

TERASSI, jolta  
avataan näkymiä  
joelle

AUKIOLLA PURJEKATOKSIA 

korotetulla  
alueella konttiravinto-
loita ja pöytäryhmiä

Aukio valaistaan tilaa  
rajaavalla riippuvalaistuksella, 
valaistusgridillä, joka asennetaan 
corten-teräksisiin ristikkopylväi-
siin ja rakennuksen seinään. 

RIIPPUTUOLEJA

LASTEN HIEKKA LAATIKKO

KUNTOILUVÄLINEITÄ

Ravintola / kahvila

Oleskelu

Aktiviteetit

1:480




