


1

Tiivistelmä opinnäytetyöstä

Tässä opinnäytetyössä esitetään luonnossuunnitelma uudelle asuinlii-
kerakennukselle Keravan kaupungintalon korttelin tilalle. Suunnitelma 
pohjautuu Keravan keskusta kehittyy -selvitykseen, jossa on esitetty Keravan 
keskustan täydennysrakentamista melko kovakouraisin - mutta mielestä-
ni perustelluin - ottein. Täydennysrakentamistapana on ehdotettu vajaa-
käytössä olevien liike- ja toimitilojen purkamista ja niiden tilalle rakennet-
tavaksi  uusia asuin- ja liikerakennuksia.

Työn painopisteenä on ekologisen, mutta kustannustehokkaan ratkaisun 
löytäminen käytössä olevin rakentamis- ja materiaalitekniikoin. Rakenta-
minen suurella volyymillä asettaa haasteeksi riittävän kaupunkikuvalli-
sen laatutason saavuttamisen.
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Johdanto

Tässä opinnäytetyössä esitetään luonnossuunnitelma uudelle 
asuinliikerakennukselle Keravan kaupungintalon korttelin ti-
lalle. Suunnitelma pohjautuu Keravan keskusta kehittyy -selvityk-
seen, jossa on esitetty Keravan keskustan täydennysrakentamis-
ta melko kovakouraisin - mutta mielestäni perustelluin - ottein. 
Täydennysrakentamistapana on ehdotettu vajaakäytössä olevien 
liike- ja toimitilojen purkamista ja niiden tilalle rakennettavaksi  
uusia asuin- ja liikerakennuksia.

Perusteluna Keravan keskustan raskaisiin muutoksiin on sen 
hyvä sijainti pääradan varrella ja erinomaiset kulkuyhteydet 
lähijunalla kolmeen suuntaan. Asuntotuotanto Keravan rauta-
tieaseman läheisyyteen voi omalta osaltaan helpottaa pääkau-
punkiseudun asuntotarvetta. Kysyntää on erityisesti edulliselle 
asumiselle, hyviä julkisia kulkuyhteyksiä unohtamatta. Toisaalta  
Keravan keskustan yleisilme on sekava ja ankea, joten vireillä ole-
van asemakaavamuutoksen, Keravan keskusta kehittyy -selvityksen 
ja sanomalehtiartikkeleiden perusteella muutoksia toivotaan to-
teutettaviksi nopeasti. Kolmas syy purkavalle eheyttämiselle on 
lehtiartikkeleiden perusteella esimerkiksi nykyisen kaupungin-
talon huono kunto ja toimintojen siirtyminen uusiin tiloihin.

Keravan keskustan rakeisuus ja siluetti muodostuvat hyvin vaih-
televista korttelityypeistä ja kerrosluvuista: kaksikerroksisista 
liikerakennuksista, kuusikerroksisista umpikortteleista, kah-
deksankerroksisista pistetaloista ja 16-kerroksisista tornitaloista. 
Tämän opinnäytetyön suunnitelma perustuu Keravan keskusta 
kehittyy -viitesuunnitelmaan, jossa on esitetty että kaupunginta-
lon korttelin tilalle rakennetaan kaksi noin 16 kerroksista asuin-
rakennusta ja matala jalustaosa liiketiloille.

Työn painopisteenä on ekologisen, mutta kustannustehokkaan 
ratkaisun löytäminen käytössä olevin rakentamis- ja materiaali-
tekniikoin. Rakentaminen suurella volyymillä asettaa haasteeksi 
riittävän kaupunkikuvallisen laatutason saavuttamisen.

Luonnossuunnitelma ei vastaa kaikkiin kysymyksiin, mutta siinä 
on varauduttu siihen, että muutoksia tulee jatkosuunnittelussa  
esiin joka tapauksessa.

OSA I / KORTTELITARKASTELU
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Yhteenveto ja jatkokehittelyn suuntaviivat

Luonnossuunnitelman jatkokehittelyvaiheeseen jäävät julkisivudetaljiikan ja 
joustavan asumisen tarkempi tutkiminen. Muunneltavien asumisratkaisujen 
osalta jatkopohdiskelu on turhaa ilman vuorovaikutusta tilaajatahon kanssa. 
Toisaalta tässä opinnäytetyössä on tarkasteltu, voiko vakioratkaisuilla toteutet-
tavan elementtikerrostalon mitoituksella toteuttaa joustavaa asumista. Tälle ei 
tilojen puolesta löydy mitään estettä.

Reaalimaailman ongelmaksi muodostuu kokeellisessa asuntotuotannossa se, 
että standardiratkaisuista poikkeaminen ei sovellu lyhyellä aikavälillä tulosta 
tavoittelevaan rakentamiseen. Rakentajan riskinotto on myös turhaa, jos käyttäjä 
ei osaa vaatia kerrostaloasumiselta parempaa laatua. Vaihtoehtoisista asumis-
muodoista tulisi olla enemmän kokemuksia, tietoa ja keskustelua.

Kaupunkikuvallisesti riittävän laatutason saavuttaminen asuintornissa voi 
osoittautua hankalaksi hyvin kustannustietoisissa ratkaisuissa. Tästä syystä joh-
tuen täydennysrakentamisessa on järkevää pidättäytyä maltillisissa muutoksis-
sa, jolloin uusi rakennus ei pääse pilaamaan ympäristöään - sikäli kun kaikki 
asiat eivät suunnittelussa ja toteutuksessa onnistu. Keravan tapauksessa suuria 
muutoksia puoltavat johdannossa esiin nostetut kaupungin ja suunnittelualueen 
hyvä sijainti ja uusien asuintornien liittyminen visuaalisesti olemassa olevaan 
rakeisuuteen ja siluettiin.

Kaupunkikuvallisesti ja toiminnallisesti rakennuksen tärkein osa on katutaso.  
Mikä tahansa rakennus kerroslukuun katsomatta näyttää ikävältä, jos rakennuk-
sen katutaso muistuttaa maanpäällistä kellaria tai jos liiketilat ovat tyhjillään. 
Tämän luonnossuunnitelman ratkaisu perustuu oletettuun kaupalliseen poten-
tiaaliin ja siten liiketilojen sijoittamiseen jalustakerrokseen. Kivijalkamyymä-
löiden nykytilanne ja tulevaisuus ei kuitenkaan näytä ruusuiselta erikoismyy-
mälöiden siirtyessä yhä enemmän verkkokauppaan. Kävelykeskustat tulevat 
lähitulevaisuudessa uusiutumaan rajusti. Osa liiketiloista muutetaan asunnoiksi 
kuten Helsingin kantakaupungissa on nähty, osaan tulee ravintola tai veikkaus-
piste ja osa jää varastoiksi.

Tämän suunnitelman jatkokehittelyssä olisi järkevää tutkia, voisiko asuntoja, 
asuntopihoja ja asumista palvelevia tiloja kuten kerhohuoneita sijoittaa myös 
katutasoon tai enintään metrin sitä korkeammalle, mikä omalta osaltaan elävöit-
täisi katutilaa silloinkin kun kauppa ei käy kivijalkamyymälöissä. Tämä voisi 
myös edistää sosiaalista kontrollia.
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