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Tiivistelmä Abstract

Kyläyhteisö kaupungissa on tutkielmapainotteisen 
ja suunnitelmapainotteisen työn välimaastoon 
sijoittuva diplomityö, jonka painopiste on yhdys-
kuntasuunnittelussa. Työssä esitellään vireillä oleva 
Vantaan Rekolan keskustan kaavamuutosprosessi 
ja viitesuunnitelma sekä laaditaan vaihtoehtoinen 
suunnitelma suunnittelualueen kehittämiseksi. 
Suunnitelman tavoitteena on tehostaa maankäyt-
töä ympäristön erityispiirteet huomioivalla tavalla 
ja tukea alueen yhteisöllisyyttä.

Työ on jaettu neljään osaan. Ensimmäisessä osassa 
käsitellään Rekolan kehittymistä ja suunnittelutyö-
tä ohjaavia teemoja. Toisessa osassa esitellään Re-
kolan historiaa, kehitystä ja nykytilaa. Kolmannessa 
osassa esitellään tarkemmin suunnittelualue, ase-
makaavamuutosprosessi ja prosessin yhteydessä 
toteutettu kehittämiskysely. Näiden aineistojen 
pohjalta laadittu kehityssuunnitelma muodostaa 
työn neljännen osan. Lopuksi on esitetty yhteen-
veto työstä.

Suunnitelman lähtökohtana on ollut olemassa 
olevan rakennuskannan ja Rekolan yleisilmeen 
säilyttäminen. Suunnittelualuetta on täydennet-
ty matalaa ja tiivistä rakennustapaa noudattaen. 
Asukkaiden ja muiden aluetta käyttävien sosiaa-
lisia kohtaamisia on pyritty lisäämään, mikä toimii 
pohjana yhteisöllisyyden muodostumiselle.

Village community in a city is a hybrid between a 
research-oriented and a design-oriented master’s 
thesis with focus on urban planning. The thesis 
introduces the reader to the proposal for new lo-
cal detailed plan and the reference plan for village 
center of Rekola, Vantaa and creates an alternative 
plan for the design area. The aim of the alterna-
tive plan is to use the land more effi  ciently while 
taking into consideration the defi ning features of 
the surrounding environment and to support the 
sense of community.

The thesis is devided into four parts. First part 
covers topics that will aff ect the development of 
Rekola and the plan. The second part introduces 
the reader to Rekola, it’s history and develop-
ment. The third part focuses on the design area, 
the process of the new local detailed plan and the 
related survey conducted by city of Vantaa. The 
alternative plan for the area forms the fourth part 
of the thesis. Conclusions made during the design 
process are presented at the end.

The basis for the plan was conserving the existing 
buildings and the overall look of Rekola. The urban 
fabric of the design area has been supplemented 
with low-rise, high-density housing. The social en-
counters between habitants has been increased, 
which is the starting point for the formation of 
communal spirit.
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Jo parin vuoden ajan on ollut selvää, että diplo-
mityöni tulisi käsittelemään jollain tapaa pien-
taloalueiden tiivistämistä. Tiivistämiselle tulee 
tulevaisuudessa olemaan entistä suurempi tarve 
kaupungistumisen jatkuessa. Samaan aikaan on 
kuitenkin tärkeää tarjota myös vaihtoehtoisia asu-
mismuotoja kaupunkikeskustojen kerrostaloasu-
misen rinnalla.

Ensimmäinen ajatus diplomityöni aiheeksi oli yk-
sittäisten tonttien täydentämiseen tarkoitettu 
pientalo. Asemakaavamuutos kivenheiton pääs-
sä lapsuuden kodistani sijaitsevalla suunnitte-
lualueella antoi kuitenkin työlle uuden suunnan, 
jonka lopputulos on tarkasteltavissa seuraavilla 
sivuilla. Alkuperäinen ajatus pientaloista on myös 
mukana, vaikka suunnitelman muoto onkin muut-
tunut ja mittakaava kasvanut ajan kuluessa.

Suuret kiitokset pääohjaajalleni Tarja Outilalle 
huolellisesta ja tarkasta ohjauksesta sekä kannus-
tuksesta kuluneen lukuvuoden aikana.

Suuret kiitokset myös perheelleni ja ystävilleni, 
joilta olen saanut tukea. Erityisesti haluan kiittää 
siskoani, joka antoi alkusysäyksen ensimmäiselle 
ajatukselle pientalosta. Kiitos isälleni, jonka luona 
olen majoittunut käydessäni Rekolassa. Kiitos tyt-
töystävälleni, jonka vertaistuki on ollut korvaamat-
toman tärkeää.
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Johdanto Määritelmät

Rekola on Itä-Vantaalla junaradan varrella sijait-
seva pientaloalue. Kerrostalovaltaisista naapuri-
alueistaan Koivukylästä, Korsosta ja Asolasta poi-
keten Rekolan rakennuskanta koostuu pääasiassa 
1- ja 2-kerroksisista omakotitaloista. Alueen ylei-
silme on vehreä ja kasvillisuus on paikoin runsas-
ta. Rekolan halki kulkee kaksi päätietä: etelä-poh-
jois-suuntainen Rekolantie ja itä-länsi-suuntainen 
Laurintie. Näiden kahden tien risteyksessä on Re-
kolan ainoa liikennevaloristeys ja keskusta.

Vantaan kunnanvaltuusto on hyväksynyt vuonna 
2020 uuden yleiskaavaan, jonka päämääränä on 
vastata paremmin kasvavan kaupungin tarpeisiin 
tiivistämällä kaupunkirakennetta erityisesti Van-
taan pääkeskusten ja liikenneyhteyksien ympäris-
tössä. Tiivistämisen tarve kohdistuu myös radan 
varrella sijaitsevaan Rekolaan. Keskustan liikenne-
valoristeyksen välittömässä läheisyydessä on Van-
taan kaupungin ja yksityisen kiinteistöosakeyhtiön 
omistamista tonteista koostuva alue, jolla on vi-
reillä 2018 haettu asemakaavamuutos. Alustavan 
suunnitelman mukaan alueella oleva vanha ra-
kennuskanta purettaisiin ja tilalle rakennettaisiin 
kerrostaloja. Kaupunki on tehnyt kaavatyön poh-
jaksi kehittämiskyselyn Rekolan keskustaan liit-
tyen. Asemakaavamuutoksen prosessi on kirjoit-
tamishetkellä toukokuussa 2022 pysähdyksissä ja 
odottaa uudesta yleiskaavasta tehtyjen valitusten 
käsittelyä.

Suunnittelualue nykymuodossaan toimii huonosti 
keskeisten osapuolien kannalta, mutta näkemyk-

set alueen ja Rekolan kehittämisestä ovat kuitenkin 
eri suuntaisia. Kaupungin ja kiinteistöosakeyhtiön 
tavoite tehokkaammasta maankäytöstä ja tiiviim-
mästä kaupunkirakenteesta on saanut rekolalaiset 
huolestumaan kerrostalojen sopimisesta ympä-
ristöönsä ja rakentamisen volyymin vaikutuksesta 
Rekolan yleisilmeeseen. Tulen suunnittelemaan 
Rekolalle uuden keskuksen, joka parantaa alueen 
toiminnallisuutta ekologisesti kestävällä tavalla, 
ottaen samalla huomioon kasvavan kaupungin 
tarpeet ja säilyttäen Rekolan kylämäisen luonteen.

Kaupungistuminen
Globaali ilmiö, jossa kaupungeissa elävien ihmisten 
määrä kokonaisväestöstä kasvaa.

Kaavavaranto
Kaavan mukainen rakentamisen määrä, jota ei vielä 
ole toteutettu.

Rakennustehokkuus
Kuvaa rakennusten pinta-alojen suhdetta alueen pin-
ta-alaan ja ilmoitetaan lukuna e. Rakennustehokkuus 
voidaan ilmoittaa tonttitehokkuutena (et), korttelite-
hokkuutena (ek) tai aluetehokkuutena (ea).

Kuva 1. Vantaa.
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Rekolan kehitystä
ohjaavat teemat
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Vantaan uusi yleiskaava määrittää kaupungin 
maankäyttöä tulevaisuudessa vuoteen 2050 asti. 
Maankäytön suunnittelussa on käytössä vyöhy-
kemalli, jonka mukaan suurin osa väestöstä, pal-
veluista ja toiminnoista sijoittuu joukkoliikenteen 
solmukohdissa oleviin kaupunkikeskustoihin ja 
niiden ympärille. Voimakkain laajentuminen ja tii-
vistyminen keskittyy kolmeen pääkeskukseen Tik-
kurilaan, Aviapolikseen ja Myymäkeen. Muut kau-
punkikeskuksen ovat Kivistö, Hakunila, Koivukylä 
ja Korso.

Kaupungin kasvu pyritään toteuttamaan ensisijai-
sesti jo olemassa olevan kaupunkirakenteen sisällä 
joko täydennysrakentamisella tai uudistamalla ra-
kennetta. Uudistamisella on myös tarkoitus korja-
ta 1960-1970-lukujen kaupunkisuunnittelun tuot-
tamia yksipuolisia lähiöitä vastaamaan paremmin 
nykypäivän käsitystä hyvästä ja monipuolisesta 
kaupunkiympäristöstä. Kaavassa ei ole esitetty 
aluevarauksia uusien asuinalueiden rakentamisel-
le, vaan kaikki rakentamiselle esitetyt alueet ovat 
joko kaupunkirakenteen sisällä tai sen laidalla. 
Kaupungin kasvaminen jo rakennetuilla alueilla 
säästää viheralueita. Viheralueet lisäävät sekä viih-
tyisyyttä että luonnon monimuotoisuutta ja autta-
vat myös pidättämään vettä ilmaston lämmetessä 
ja sateiden lisääntyessä tulevaisuudessa.

Vantaan asukasmäärän odotetaan kasvavan vuo-
den 2020 237000 asukkaasta 268000–370000 
asukkaaseen vuoteen 2050 mennessä. Yleiskaa-
vavarantoa laskettaessa mitoitukseen on käytetty 

335000 asukasta, joka vaatisi vähintään seitsemän 
miljoonan uuden asuinkerrosneliömetrin raken-
tamista nykyisten asemakaavavarantojen lisäksi. 
Koko Vantaan alueelle on uudessa yleiskaavassa 
mitoitettu mahtuvan 11 miljoonaa kerrosneliötä 
uutta asuinrakentamista. Varanto on tarkoituksel-
la ylimitoitettu, sillä koko varanto ei tule toteutu-
maan. Lisäksi täydennysrakentaminen tekee tar-
kasta mitoittamisesta vaikeaa, sillä rakennetuilla 
alueilla jatkosuunnittelussa saattaa ilmetä raken-
tamismahdollisuuksia rajoittavia tekijöitä, jotka 
yleiskaavatasolla eivät tule esiin. Koivukylän suu-
ralueen, johon Rekolakin kuuluu, osuus uudesta 
asuntorakentamisesta on noin 10%.

1.1 Vantaan yleiskaava 2020

Kuva 2. Vantaan yleiskaava 2020.
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600 metrin säteelle juna-asemien ympärille on 
merkitty kestävän kasvun vyöhyke (kuvassa 4 ruu-
turasteri), jonne on tarkoitus ohjata maankäyttöä 
tehostavaa rakentamista. Tällainen vyöhyke kattaa 
osan Rekolasta. Näiden joukkoliikenteen solmu-
kohtien ympäristöihin on tarkoitus muodostua 
erilaisten toimintojen ja palvelujen keskittymiä. 
Myös tulevan ratikan reitti on kestävän kasvun 
vyöhykettä ja merkittävä osa uudesta rakentami-
sesta seuraa sen reittiä Länsimäestä ja Rajakylästä 
lentoasemalle. Reitin varrelle on alustavasti arvioi-
tu noin 3 miljoonaa kerrosneliömetriä asuinraken-
tamista 36600 asukkaalle.

Laskennassa on arvioitu kaikille asumisen maan-
käyttöalueille jonkin verran täydennysrakentamis-
ta, riippuen alueen tyypistä. Eniten täydennysra-
kentamista on suunnattu kaupunkikeskustoihin 

(kaavassa C) ja niiden asuinalueille (AC). Asuina-
lueilla (A) on osoitettu täydentämistä aluekohtais-
ta laskentamallia soveltamalla. Pientalovaltaisille 
asuinalueille (AP) täydennysrakentamista tulee 
vain maltillisesti ja sen kerrosluku saa olla enin-
tään kolme.

Yleiskaava ei ole vielä lainvoimainen, sillä siitä teh-
tyjen valitusten käsittely on vielä kirjoitushetkellä 
toukokuussa 2022 kesken Helsingin hallinto-oi-
keudessa.

Kuva 4. Ote 2020 yleiskaavasta Rekolan kohdalta.Kuva 3. Asumisen varanto 2050.
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1.2.1 Käsitteenä

1.2 Yhteisöllisyys

Yhteisölle ja yhteisöllisyydelle ei ole yhtä yksittäis-
tä määritelmää, vaan eri lähteissä sanoilla tarkoite-
taan eri asioita näkökulmasta riippuen. Kielitoimis-
ton määritelmän mukaan sana yhteisö tarkoittaa 
elämänmuodon, taloudellisten tai aatteellisten 
päämäärien perusteella kokonaisuuden muodos-
tavaa ihmisryhmää tai yhteenliittymää. Väljimmil-
lään yhteisöllä voidaan tarkoittaa mitä tahansa 
ihmisjoukkoa, jolla on jotain yhteistä (Kalliokoski, 
2020, s. 16). Yhteisöllisyyden tunne on tuntemus 
yhteisöön kuulumisesta.

Émile Durkheimin käsityksen mukaan yhteisöt ja 
yhteisöllinen elämä ovat ihmisen toiminnan ja ole-
massaolon edellytyksiä. Yhteisyyden tunne luo pe-
rustan yksilön ja yhteiskunnan väliselle suhteelle. 
Yhteisten moraalisääntöjen oppiminen antaa yksi-
lölle tunteen yhteisöön kuulumisesta ja luo pohjan 
yhteiskunnan koossa pysymiselle (Antikainen ym., 
2013, s. 17). 

Yhteisö käsitteenä on luonteeltaan muuttuva ja 
kytköksissä suuriin yhteiskunnallisiin muutoksiin 
(Antikainen ym., 2013, s. 18). Tällainen muutos on 
ollut esimerkiksi teollistumista seurannut yhteis-
kuntien modernisoituminen 1700- ja 1800-luvuil-
la, jolloin rahatalouden merkitys lisääntyi, perintei-
set maaseutuyhteisöt alkoivat hajota ja modernien 
suurakaupunkien voidaan katsoa syntyneen. Fer-
dinand Tönniesin käsitteet Gemeinschaft (yhteisö) 
ja Gesellschaft (yhteiskunta) (Tönnies, 1887) pyrki-

vät kuvaamaan murroksessa olevan yhteiskunnan 
erityyppisiä sosiaalisia suhteita.

Gemeinschaft-tyyppiset suhteet kuvaavat luon-
nollisesti muodostuneita yhteisöelämän muotoja. 
Tällaiset suhteet perustuvat sukulaisuus-, ystä-
vyys- tai naapuruussuhteille ja osapuolia yhdistä-
vänä tekijänä toimii sukulaisuus, maantieteellinen 
läheisyys tai yhteiset symbolit. Vuorovaikutuksen 
motiivi on kollektiivinen ja sosiaalinen suhde on 
toiminnan päämäärä tai tarkoitus itsessään. Ge-
meinschaft-suhteet olivat Tönniesin mukaan tyy-
pillisiä maaseutumaisille yhteiskunnille ja kylille, 
joita leimasi paikallisuus. (Aro, Jokivuori, 2010, s. 
112–115.)

Gessellschaft-tyyppiset suhteet ovat keinotekoi-
sia ja kuvaavat yhteisöelämää, jossa yksilöt elävät 
rinnakkain, toisistaan erillisinä yksilöinä (Tönnies, 
1887, s. 52). Vuorovaikutus pohjautuu yksilöiden 
välisten vahvojen suhteiden sijaan laskelmoi-
tuun vaihtokauppaan ja suhteet toimivat välinei-
nä individualististen tavoitteiden toteuttamises-
sa. Tönniesin mukaan Gesellschaft-suhteet olivat 
tyypillisiä moderneille yhdyskunnille, joissa vuo-
rovaikutuksen osapuolten välillä ei ollut Gemein-
schaft-suhteille ominaisia vahvoja maantieteelli-
seen läheisyyteen tai tunteisiin pohjautuvia siteitä 
(Aro, Jokivuori, 2010, s. 116–117.)

Toinen murros, joka on vaikuttanut yhteisön ja yh-
teisöllisyyden käsitteisiin, on yhteiskunnan muun-
tuminen modernista jälkimoderniksi 1900-luvun 
jälkipuoliskolla (Antikainen ym., 2013, s. 18). Perin-
teisten paikkaan sidottujen yhteisöjen rinnalle on 
tullut teknologian kehittymisen ja internetin yleis-
tymisen myötä sosiaalisia verkostoja ja virtuaalisia 
yhteisöjä, joissa yhteisöllisyyden muodostuminen 
ei välttämättä perustu kasvotusten tapahtuvalle 
vuorovaikutukselle. 

Nykyisin yhteisöön kuuluminen perustuu usein 
vapaaehtoisuuteen ja on yksilön oma valinta. Mo-
net yhteisöt rakentuvat harrastuksen, yhteisen 
kiinnostuksen kohteen tai samassa elämäntilan-
teessa olevien jäsenten ympärille. Yhteisön jäseniä 
ei välttämättä liitä yhteen mikään muu kuin se toi-
minta, jonka ympärille yhteisö on muodostunut. 
Yksilö voi olla useamman tällaisen yhteisön jäsen 
ja vaihtaa yhteisösuhdettaan lyhyinkin väliajoin. 
Yhteisöön kuuluminen tai kuulumattomuus voi 
nykyisin olla osa yksilön identiteetin muodostu-
mista. (Aro, Jokivuori, 2010, s. 139; Antikainen ym., 
2013, s. 18.)

1.2.2 Suunnittelussa

Yhteisöllisyyden muodostumisen keskiössä on 
sosiaalinen toiminta, joka voi olla muodoltaan or-
ganisoitua tai spontaania. Spontaani toiminta on 
luonteeltaan suunnittelematonta ja epäsäännöl-
listä eikä se synnytä samalla tavalla velvollisuuk-
sia kuten organisoitu toiminta. Tällaista toimintaa 
ovat esimerkiksi satunnaiset kohtaamiset julkisissa 
tiloissa tai naapureiden keskeinen kommunikointi 
yhteispihalla. Spontaani toiminta on usein organi-
soitua toimintaa pienimuotoisempaa mutta yhtei-
söllisyyden kannalta hyvin merkittävää. (Helamaa, 
Pylvänen, 2012, s. 44.)

Organisoitu toiminta on luonteeltaan suunnitel-
lumpaa ja jonkin verran toimijoita sitouttavaa. 
Tällaista toimintaa ovat esimerkiksi erilaiset va-
paa-ajan järjestöt ja harrastekerhot, jotka kokoon-
tuvat jonkin osallistujia yhdistävän tekijän tai toi-
minnan ympärille. Organisoitu toiminta voi olla 
vain muutaman innokkaan toimijan varassa eikä 
välttämättä vaadi suuren ihmisjoukon sitoutumis-
ta. Toiminnalla voidaan kuitenkin vaikuttaa myös 
aktiivisia toimijoita suurempaan joukkoon ja koo-
ta ihmisiä yhteen esimerkiksi järjestämällä erilaisia 
yhteisiä juhlia ja tapahtumia. (Helamaa, Pylvänen, 
2012, s. 45.)

Asuinympäristön yhteisöllisyyttä ja sosiaalista elä-
mää ei voida ennalta suunnitella. Yhteisöllisyys 
on aina seurausta asukkaiden ja muiden alueella 
vaikuttavien toimijoiden vuorovaikutuksesta kes-
kenään. Fyysisen ympäristön tulee tukea toiminto-
ja ja vastata alueellista rakennetta. Suunnittelulla 
luodaan fyysiset puitteet yhteisöllisyyden muo-
dostumiselle ohjaamalla toimintojen muodostu-
mista ja liittymistä toisiinsa. (Helamaa, Pylvänen, 
2012, s. 26; Jalkanen ym., 2017, s. 102.)

Rakennusten ja muiden rakennelmien sijoittumi-
sella vaikutetaan paitsi tilojen muodostumiseen 
myös niiden koettuun luonteeseen. Toiminta on 
erilaista riippuen siitä, onko kyse yksityisestä, puo-
lijulkisesta vai julkisesta tilasta. Selkeä tilahierarkia 
auttaa jäsentämään ympäristöä, lisää yksilön paik-
kaan kuuluvuuden tunnetta ja kollektiivista vas-
tuuntuntoa ympäristöä ja kanssaihmisiä kohtaan. 
Hierarkiaa ja tilasta toiseen siirtymistä voidaan 
korostaa esimerkiksi materiaalin vaihtumisella tai 
erilaisilla siirtymätiloilla. (Gehl, 2011, s. 58–61.)
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Lisäämällä ihmisten välisiä kohtaamisia mahdol-
listetaan sosiaalisten verkostojen rakentuminen 
ja lisääntyminen. Tärkeä rooli kohtaamisten lisää-
misessä on kulkureiteillä, risteyskohdilla ja muil-
la julkisilla ulkotiloilla. Laadukas katutila tarjoaa 
mahdollisuuden pysähtymiseen, istuskeluun ja 
ympäristön kiireettömään tarkkailuun. Kulkuväyli-
en varrelle ja risteyskohtiin sijoitetut yhteispihat, 
torit ja aukiot toimivat läpikulkupaikkojen lisäksi 
kokoavina tiloina, jotka tarjoavat puitteet vuoro-
vaikuttamiselle ja erilaiselle yhteiselle toiminnalle 
ja tapahtumille. (Helamaa, Pylvänen, 2012, s. 136; 
Gehl, 2011, s. 9–12.)

Visuaaliset yhteydet luovat henkistä yhteyttä eri 
tilojen ja toimintojen välillä. Näkymät asunnos-
ta yhteispihalle tai yhteispihalta puoliyksityiselle 
etupihalle mahdollistavat mutkattoman vuoro-
vaikutuksen, poistavat anonymiteettiä ja lisäävät 
yhteenkuuluvuuden tunnetta. On kuitenkin myös 
tärkeää huolehtia riittävästä yksityisyydestä ja tur-
vata mahdollisuus vetäytymiseen. Yhteistilojen 
ikkunat tekevät tiloissa tapahtuvasta toiminnasta 
konkreettisesti näkyvämpää ja helpommin lähes-
tyttävää. (Helamaa, Pylvänen, 2012, s. 122–125.)

Yhteiset sisä- ja ulkotilat tuovat joustoa asumiseen, 
laajentavat asuinpiiriä ja mahdollistavat erilaista 
asukaslähtöistä toimintaa. Yhteispihan hoitami-
nen ja kunnossapito voi olla asukkaiden yhteinen, 
tutustuttava aktiviteetti. Grillikatos, leikkipaikka, 
viljelylaatikot ja mahdollisuus rauhalliseen oles-
keluun lisäävät yhteispihan toiminnallisuutta ja 
houkuttelevat viettämään vapaa-aikaa ulkona. 
Parkkipaikkojen ja postilaatikkojen keskittäminen 
lisäävät asukkaiden liikkumista pihapiirissä jalan, 
mikä lisää sosiaalisten kohtaamisten mahdolli-
suutta. (Helamaa, Pylvänen, 2012, s. 30; Jalkanen 
ym., 2017, s. 104; Gehl, 2011, s. 77–79.)

Pohjoinen ilmasto korostaa myös sisätilojen mer-
kitystä ympärivuotisen harrastus- ja muun yh-
teistoiminnan mahdollistamisessa. Tilojen jär-
jestäminen asukasyhdistyksen toimintaa varten 
esimerkiksi asukastalon muodossa voi voimistaa 
yhteisöllisyyttä sekä parantaa asukkaiden mahdol-
lisuutta vaikuttaa ja osallistua oman asuinalueensa 
kehittämiseen. Aktiivisen, näkyvän yhteistoimin-
nan myötä syntyneet tavat ja tapahtumat sekoit-
tavat rajaa yksityisen ja julkisen välillä sekä luovat 
sosiaalista tarttumapintaa, mikä voi laskea rimaa 
toimintaan osallistumiselle. (Helamaa, Pylvänen, 
2012, s. 27; Jalkanen ym., 2017, s. 48.)

eli sisäänkäyntiä suoraan maan tasosta ja enintään 
kolmea maanpäällistä kerrosta (Lahti, 2002, s. 106).

Tiiviyttä on luontevaa käsitellä tehokkuuslukujen 
avulla, jotka kuvaavat rakennettavan alan suhdetta 
alueen pinta-alaan. Karkeana alarajana voidaan pi-
tää aluetehokkuutta ea=0,25, jolloin korttelitehok-
kuus on ek=0,35 ja tonttitehokkuus et=0,4 (Lahti, 
2002, s. 108). Tiiviin kaupunkirakenteen tavoittelu 
ei automaattisesti tarkoita korkeaa kerroslukua, 
vaan tehokas maankäyttö on mahdollista saavut-
taa myös matalan rakentamisen keinoin.

Rekola on uudessa yleiskaavassa määritelty pien-
talovaltaiseksi asuinalueeksi, jonka uudis- ja täy-
dennysrakentamisen tulee vaalia ympäristön 
ominaispiirteitä ja rakentamisen tapoja. Valtaosa 
nykyisestä rakennuskannasta koostuu 1- ja 2-ker-
roksisista erillispientaloista. Voimassa olevan ase-
makaavan mukaan tonttitehokkuus Rekolassa on 
muutamaa poikkeusta lukuun ottamatta e=0,20.Matalalle ja tiiviille rakentamistavalle ei ole yksise-

litteistä määritelmää. Rakentamisesta puhuttaessa 
matalalla voidaan tarkoittaa esimerkiksi mitatta-
vissa olevaa ominaisuutta, kuten räystäskorkeutta 
tai kerroslukua, tai suhdetta ympäristöön, kuten 
ympäröivään puustoon tai viereisiin rakennuksiin. 
Pääsääntöisesti rakennuksen mieltäminen mata-
laksi edellyttää välitöntä maayhteyttä asunnosta 
eli sisäänkäyntiä suoraan maan tasosta ja enintään 
kolmea maanpäällistä kerrosta (Lahti, 2002, s. 106).

Matalalle ja tiiviille rakentamistavalle ei ole yksise-
litteistä määritelmää. Rakentamisesta puhuttaessa 
matalalla voidaan tarkoittaa esimerkiksi mitatta-
vissa olevaa ominaisuutta, kuten räystäskorkeutta 
tai kerroslukua, tai suhdetta ympäristöön, kuten 
ympäröivään puustoon tai viereisiin rakennuksiin. 
Pääsääntöisesti rakennuksen mieltäminen mata-
laksi edellyttää välitöntä maayhteyttä asunnosta

ovat Porvoon vanha kaupunki ja Vanha Rauma. 
Matalat puurakennukset sijoitettiin katurajaan 
kiinni ja kytkettiin katujulkisivujen välillä toisiinsa 
puuaidoilla. Muodostuneiden umpikorttelien kes-
kelle jäi suojaisia sisäpihoja. Rakennusten pienet 
etäisyydet, erilaiset piharakennukset ja suhteel-
lisen kapeat kadut johtivat kohtuullisen suureen 
rakentamistehokkuuteen. (Lahti, 2002, s. 19–35.)

Kolmas suuri linja on englantilainen puutarhakau-
punki, joka syntyi vastareaktiona teollisen aika-
kauden kaupungistumiselle 1900-luvun vaihtees-
sa. Ajatuksena oli yhdistää tiiviiden kaupunkien ja 
luonnonläheisten maaseutujen parhaat puolet uu-
denlaiseksi ”kaupunki-maaseuduksi”. Suurempien 
kaupunkikeskusten läheisyyteen rakennettavien 
puutarhakaupunkien ominaisuuksia olivat mm. 
kaupunkeja alhaisemmat vuokrat, valoisammat 
kodit ja puutarhat ilman kaupunkien saasteita. 
(Lahti, 2002, s. 36–48.)

Matalalla ja tiiviillä rakentamisella on eri aikakau-
sina pyritty samankaltaisiin kaupungin toimivuut-
ta parantaviin ja asumismukavuutta lisääviin tavoit 
teisiin. Lyhyet kulkuetäisyydet palveluihin, yksityis-
tä ja julkista tilaa rajaava selkeä korttelirakenne, 
valoisat asunnot ja pihat sekä luonnonläheisyys 
ovat luoneet miellyttäväksi koettua kaupunkira-
kennetta, jota on syytä edelleen tavoitella.

Matala ja tiivis rakennustapa soveltuu hyvin jo ole-
massa olevan kaupunkirakenteen täydentämiseen 
ja harvaan rakennettujen alueiden tehostamiseen. 
Sen avulla on mahdollista tuoda uudenlaisia ja 
monipuolisia ympäristöjä esimerkiksi pientaloval-
taisille asuinalueille. (Korpivaara, Aalapiha, 2005, s. 
6; Kuismanen, 2005, s. 27.)

Matalan ja tiiviin kaupunkirakentamisen historiaa 
voidaan käsitellä kolmen suuren linjan kautta. En-
simmäinen näistä on keskiaikainen kaupunki. Pe-
rinteisen esiteollisen kaupungin mataluus syntyi 
pitkälti käytännöllisyyden ja rakennustekniikan 
asettamien rajoitteiden kautta. Tiiviys oli seuraus-
ta kaupungin toiminnallisista tarpeista ja kävelye-
täisyys määritti eri toimintojen etäisyyttä toisiinsa.  
Kapeat kadut ja kujat erottivat toisistaan raken-
nukset, jotka olivat korkeintaan kolmikerroksisia. 
Poikkeuksen muodostivat suuret julkiset raken-
nukset kuten kirkot. (Lahti, 2002, s. 8–16.)

Toinen suuri linja on pohjoismainen puukaupunki-
perinne, josta näyttävimpiä esimerkkejä Suomessa

1.3 Matala ja tiivis rakentaminen

1.3.1 Historia

1.3.2 Ominaisuudet

Yleisesti
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rajaavat julkista katutilaa ja yksityistä pihatilaa. Pi-
hakatu- ja asuntokatukortteleissa rakennusten vä-
linen katutila toimii julkisen kulkuväylän lisäksi sen 
varrella olevien asuinrakennusten yhteisenä puoli-
julkisena tilana. (Korpivaara, Aalapiha, 2005, s. 8.)

Tiiviisti rakennetuilla alueilla kaduilla ja muilla 
kulkuväylillä on muitakin tehtäviä kuin liikenteen 
välitys. Ne jäsentävät korttelirakennetta ja kytke-
vät yhteen eri toimintoja. Julkisina ulkotiloina kul-
kuväylien risteyskohdilla ja pienilläkin aukoilla on 
suuri merkitys ihmisten kohtaamisen kannalta ja 
ne tarjoavat mahdollisuuden erilaiseen oleskeluun 
ja tapahtumien järjestämiseen. (Korpivaara, Aala-
piha, 2005, s. 9.)

Omalla pihalla on suuri merkitys ja sitä voidaan 
pitää matalan ja tiiviin rakentamisen ja siihen kyt-
keytyvän elämäntavan kannalta oleellisena. Riit-
tävän yksityinen takapiha tarjoaa mahdollisuuk-
sia erilaisiin ulkoaktiviteetteihin, puuhasteluun ja 
oleskeluun. Etupiha on usein puoliyksityistä tilaa 
ja toimii puskurivyöhykkeenä julkisen katutilan tai 
puolijulkisen sisäpihan ja yksityisen asunnon välil-
lä. Etupiha mahdollistaa luonnolliset naapureiden 
väliset kohtaamiset. (Korpivaara, Aalapiha, 2005, s. 
10; Kuismanen, 2005, s. 6.)

Yhdyskuntatalouden näkökulmasta matalan ja 
harvan alueen toteuttaminen on kalliimpaa kuin 
matalan ja tiiviin. Tehokas kaupunkirakenne mah-
dollistaa kaukolämmön käytön, joka vähentää tar-
vetta talokohtaisille lämmitysjärjestelmille, joiden 
energiatehokkuus ei ole kovin suuri (Lahti, 2002, 
s. 102-103). Tiivis rakenne tarjoaa myös paremmat 
edellytykset monipuoliselle joukkoliikenteelle ja 
kevyelle liikenteelle, jotka vähentävät yksityisau-
toilua ja liikenteen hiilidioksidipäästöjä (Jalkanen 
ym., 2017, s. 34-35).

Suomalaisten arvostama luonnonläheisyys (Stran-
dell, 2017, s. 29) on toteutettavissa hyvin myös 
matalalla ja tiiviillä asuinalueella. Tehokas maan-
käyttö mahdollistaa viheralueiden ja muiden 
luontoalueiden säilymisen suurina, yhtenäisinä 
kokonaisuuksina, mikä tukee luonnon monimuo-
toisuuden säilymistä. (Korpivaara, Aalapiha, 2005, 
s. 7; Lahti, 2002, s. 102.)

Yksittäiset rakennukset tukevat matalassa ja tiiviis-
sä rakennustavassa korttelin tai muun osa-alueen 
kokonaisideaa, joten rakennusten yhteen sopi-
vuus on tärkeää. Yhtenäisyys muodostuu yhden 
tai useamman tekijän tuloksena, joita ovat esimer-
kiksi rakennusten massoittelu, rakennustyyppien 
samankaltaisuus ja rakennusten sekä niiden välis-
ten tilojen rytmitys. Yhtenäisyys ei kuitenkaan tar-
koita automaattisesti visuaalista tai toiminnallista 
monotonisuutta. Samojen tekijöiden varioinnilla 
ja yksityiskohtaisella suunnittelulla on mahdollista 
saada aikaan harmonisia kokonaisuuksia. (Korpi-
vaara, Aalapiha, 2005, s. 7.)

Tiiviissä ja matalassa rakennustavassa usein käy-
tettyjä korttelityyppejä ovat suur-, pihakatu- ja 
asuntokatukorttelit sekä niiden erilaiset muunnel-
mat ja yhdistelmät. Suurkorttelissa rakennukset

Olen tutkinut tätä työtä varten kolmea matalan ja 
tiiviin rakentamisen periaatteiden mukaisesti to-
teutettua asuinaluetta Vantaalla. Alueet on kaavoi-
tettu 2000-luvulla ja ne sijaitsevat eri puolilla Van-
taata. Olen kiinnittänyt erityistä huomiota julkisen 
ja yksityisen tilan suhteeseen sekä pihojen käy-

tettävyyteen. Lähteinä on käytetty kunkin alueen 
kaavaselostuksia ja kaavakarttoja sekä ilmakuvia 
alueista.

1.2.3 Esimerkkejä Vantaalla

Keski-Nikinmäki 1 & 2

Pähkinärinne 4

Pakkala 3C

Kuva 5. Esimerkkialueiden sijainnit Vantaalla. Rekola korostettuna.
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Pakkala 3C

Rakennukset on kaavassa määrätty rakennetta-
vaksi kaksikerroksisina. Kaavamerkintä AP sallii 
kaavakartalla esitetyn rakennusoikeuden lisäksi 
enintään 25 k-m2 lisärakentamisen esimerkiksi 
saunaosastoa tai työtilaa varten. Lisärakentamisen 
tulee sijoittua yksikerroksiselle rakennusalalle. Tä-
män lisäksi asuntoa kohden saa rakentaa enintään 
30m2 suuruisen autosuojan.

Jokaisen asunnon välittömässä läheisyydessä on 
vähintään yksi autopaikka, joillakin tonteilla kaksi. 
Näiden lisäksi alueella on yksi yleinen pysäköin-
tialue LP ja korttelikohtaisia LPA alueita, joille on 
sijoitettu lisäautopaikkoja ja vieraspysäköinti. 
Asuinalue rajautuu lännessä viheralueeseen, jonka 
pohjoispäässä on viljelypalsta vpp ja etelässä pal-
lokenttä VU. Kokoojakadun länsi- ja eteläpuolen 
kortteleiden tehokkuus on 0,6 ja muissa kortteleis-
sa 0,4. Kaava on tullut voimaan vuonna 2009.

Alue on hyvin tiiviisti rakentunut ja kaupunkimai-
nen. Rakennukset rajaavat yksityiset pihat selkeäs-
ti erilleen julkisesta katutilasta. Puolijulkisia tiloja 
ei juurikaan synny yhteispihojen ja muiden yhteis-
käyttötilojen puutteen vuoksi. Rakennusten puo-
lijulkiset etupihat ovat pääasiassa autopaikkojen 
käytössä.

Ilmakuvasta voidaan nähdä, että kaavan sallimat 
autosuojat ja rakennusoikeuden ylittävä lisäraken-
taminen on lähes jokaisella tontilla toteutettu.  Li-
särakentaminen on lisännyt yksityisyyttä tuomalla 
näkösuojaa etenkin kokoojakadun länsi- ja ete-

läpuolen kortteleissa, mutta samalla pienentänyt jo 
ennestään pieniä takapihoja ja vähentänyt niiden 
käytettävyyttä ulkoaktiviteettien kannalta. Tiiviis-
tä rakenteesta johtuen pihojen yksityisyys alueen 
keskellä sijaitsevissa kortteleissa toteutuu heikosti.

Kuva 6. Kaava-alueen sijainti Vantaalla.

Kuva 7. Pakkala 3C asemakaavakartta. Kuva 8. Ilmakuva samalta alueelta (2021).

Oikealla:
Kuva 9. Ote ilmakuvasta alueen keskivaiheilta.
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Alueen kaavamuutos on toteutettu kahdessa 
osassa. Ensimmäinen osa kattaa alueen keskellä 
sijaitsevat asuinalueet ja puiston. Toinen osa pitää 
sisällään asuinalueen puiston koillispuolella. Kaa-
vat ovat tulleet voimaan vuosina 2011 ja 2013.

Kaava-alue koostuu asuinrakennusten (A), asuin-
pientalojen (AP) ja erillispientalojen korttelialueis-
ta (AO) sekä puistosta (VP) ja lähivirkistysalueista 
(VL). A-alueilla kortteli voidaan toteuttaa AO- tai 
AP-alueen tapaan kuitenkin sillä erotuksella, että 
merkintä sallii myös pienkerrostalorakentamisen. 
Rakentaminen on kaikilla asuinrakentamisen alu-
eilla sallittu kaksikerroksisena. Rakentamistehok-
kuus vaihtelee 0,22 ja 0,33 välillä.

A- ja AP-alueille on sallittua rakentaa asemakaa-
vassa osoitetun kerrosalan lisäksi varasto-, huol-
to- ja yhteiskäyttöisiä tiloja enintään 20% tontin 
rakennusoikeudesta. Tämän lisäksi on sallittua 
rakentaa enintään 9 m2 lasikuisti asuntoa koh-
den. Alueen itäreunalla olevan kortteli 86168 
AP-alueella 5% kokonaisrakennusoikeudesta tulee 
käyttää asukkaiden yhteistiloina ja jokaisella asun-
nolla tulee olla ulko-oleskelutila. Pysäköinti on to-
teutettu tonteilla. AP- ja A-alueilla korttelia 86168 
lukuun ottamatta pysäköinti on keskitetty kadun 
varteen pysäköintialueille.

Alueen keskellä oleva puisto toimii kaava-alueen 
lähistöllä sijaitsevia viheralueita yhdistävänä ele-
menttinä ja tuo tiiviisti rakennetulle alueelle väl-
jyyttä. Puisto luo myös kasvillisuusvyöhykkeen 

Keski-Nikinmäki 1 ja 2

Kuva 10. Kaava-alueen sijainti Vantaalla.

kevyen liikenteen väylän ja erillistalojen pihojen 
väliin lisäten pihojen yksityisyyttä. Jako julkisen 
katutilan ja puolijulkisen tai puoliyksityisen tilan 
välillä on selkeä A-alueilla ja korttelissa 86160 kes-
kitettyjen pysäköintipaikkojen ansiosta. Yksityiset 
piha-alueet rajautuvat myös selkeästi.

Kaavaselostuksen mukaan kortteli 86168 on ollut 
tarkoitus toteuttaa toisiinsa kytkeytyvinä erillista-
loina korttelin reunoille, jolloin korttelin keskelle 
olisi muodostunut yhteispiha. Ilmakuvasta näh-
dään, ettei kaavan ohjeellisia rakennusalan sijainte-
ja ole noudatettu, vaan tontin reunalla on ajoväylä 
ja yhteispihalle on sijoitettu asuntoja. Nämä tekijät 
yhdessä ovat johtaneet yhteispihan katoamiseen 
ja ahtaaseen rakenteeseen sekä pieniin pihoihin, 
joiden käytettävyys ja yksityisyys eivät ilmakuvan 
perusteella vaikuta hyviltä. Myöskään suunniteltua 
keskitettyä pysäköintiä ei ole toteutettu.

Kuva 11. Keski-Nikinmäki 1 ja 2 asemakaavakartta. Kuva 12. Ilmakuva samalta alueelta (2021).

Oikealla:
Kuva 13. Ote ilmakuvasta korttelin 86168 kohdalta.
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Alue koostuu kahdesta korttelista, joista toinen 
sijaitsee kaava-alueen pohjoisosassa ja toinen 
sen eteläpuolella pistokatujen välissä. Molemmat 
korttelit on merkitty rivitalojen ja muiden kytket-
tyjen asuinrakennusten korttelialueiksi AR, joissa 
rakentaminen saa olla enintään kaksikerroksista 
ja suurimman sallitun kerrosalan lisäksi asunnon 
yhteyteen on sallittua rakentaa enintään 30 k-m2 
autosuojaa ja taloustilaa. Tehokkuus vaihtelee ton-
teittain ja on keskimäärin 0,26. Kaava on tullut voi-
maan 2013.
 
Kaavalla suunnittelussa on painotettu yhteisöl-
lisyyttä. Pohjoisessa korttelissa tonttien sisäiset 
ajoyhteydet on määrätty toteutettavaksi pihaka-
tumaisesti viihtyisiksi osiksi yhteisiä piha-alueita. 
Sama määräys koskee eteläisen korttelin tontteja 
1 ja 3. Osissa korttelialueita rakennusalat rajaavat 
keskelleen yhteispihoja.

Pysäköinti on toteutettu pohjoisemmassa kortte-
lissa kaavasta poiketen kokonaisuudessaan asun-
tojen yhteyteen. Eteläisemmän korttelin tontilla 1 
jokaisen asunnon yhteydessä on yksi autopaikka 
ja loput on keskitetty pieniksi kokonaisuuksiksi ra-
kennusten väleihin ja pistokadun varteen. Tontilla 
2 pysäköinti on tontin reunoilla osittain asuntojen 
yhteydessä ja osittain keskitetyillä pysäköintialu-
eilla.

Rakennusten massoittelu ja pihakadut rajaa-
vat selkeästi erilleen julkiset katutilat ja puolijul-
kiset pihatilat. Ilmakuvan perusteella yksityisiä 

Pähkinärinne 4

Kuva 14. Kaava-alueen sijainti Vantaalla.

ulkotiloja sen sijaan ei juurikaan vaikuta muodos-
tuvan. Eteläisemmän korttelin asuntojen yhtey-
dessä olevat pihat, jotka rajautuvat katuihin ilman 
kunnollista näkösuojaa (tontti 1) tai toimivat si-
sääntulopihoina (tontti 2) ovat parhaimmillaankin 
puoliyksityisiä. Pohjoisemmassa korttelissa osalla 
asunnoista ei ole takapihaa.

Yksityisyyden puutteen lisäksi pihojen pieni koko 
rajoittaa niiden käyttömahdollisuuksia. Eteläisem-
män korttelin tontilla 2 yhteispihalle on kaavas-
ta poiketen sijoitettu asuntoja ja talousrakennus, 
mikä on jakanut yhteispihan kahteen jäsentymät-
tömään alueeseen ja vähentänyt sen käytettävyyt-
tä. Pohjoisessa korttelissa rakentamatta jätetyn 
pysäköintialueen vuoksi autopaikat ovat pienen-
täneet etupihoja ja vähentäneet pihakadun veh-
reyttä.

Kuva 15. Pähkinärinne 4 asemakaavakartta. Kuva 16. Ilmakuva samalta alueelta (2021).

Oikealla:
Kuva 17. Ote ilmakuvasta alueen eteläosasta.
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2 

Rekola
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2.1 Sijainti ja lähiympäristö

Tämän työn suunnittelualue sijaitsee Rekolan pien-
taloalueella Vantaalla, noin 20 kilometrin päässä 
Helsingin keskustasta. Rekolasta on noin viiden 
kilometrin matka Tikkurilaan, joka on yksi Vantaan 
kolmesta pääkeskuksesta. Muita lähiseudun pai-
kalliskeskuksia ovat junaradan varrella sijaitsevat 
Koivukylä ja Korso, joiden välissä Rekola sijaitsee.

Rekola rajautuu idässä Keravan jokeen, lännes-
sä päärataan, etelässä Koivukylän ja Havukosken 
70-luvulla rakentuneisiin kerrostaloalueisiin ja 
pohjoisessa Matarin metsäviheralueeseen. Lähi-
seudulla on Rekolan lisäksi muitakin pientaloaluei-
ta: Matarin asuinalue metsäviheralueen takana ja 
Päiväkumpu Keravanjoen vastarannalla. Asolan 
keskellä junaradan länsipuolella on pientaloalue, 
jota ympäröivät liikenneväylien ja radan varteen 
kohonneet kerrostalot sekä Peijaksen sairaala.

Kuva 18. Rekolan sijainti ja etäisyydet.
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Kuva 19. Ympäröivät kaupunginosat. Kuva 20. Keskeisiä teitä ja paikkoja Rekolassa.

1. Keravanjoen virkistysalue
2. Urheilupuisto
3. Ala-aste
4. Tämän työn suunnittelualue
5. Rekolanojanpuisto ja partiomaja
6. Vanha päiväkoti
7. Kirkko
8. Uusi päiväkoti
9. Yläaste
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Nykyinen Rekolan pientaloalue on saanut nimensä 
lähistöllä sijainneen Räckhalsin tilan mukaan. Tilan 
omistaja Anders Räckhals lahjoitti tilan ja sen maat 
Helsingin pitäjän kirkolle vuonna 1401 keskiajalle 
tyypillisenä sielunlahjana, jonka oli tarkoitus tur-
vata lahjoittajan ja tämän perheen sielujen matka 
kiirastulesta eteenpäin. Lahjoitetut maat sijaitsivat 
junaradan vieressä virtaavan Rekolanpuron länsi-
puolella ulottuen nykyisen Korson alueelta Hiek-
kaharjuun. (Hockman, 2001, s. 11-12)

Rautatieliikenne Helsingin ja Hämeenlinnan välillä 
alkoi vuonna 1862 ja 1886 junat alkoivat pysähtyä 
myös Räckhalsin kohdalla. Korson liikennepaikan 
avaamisen jälkeen 1887 junat alkoivat pysähtyä 
Räckhalsissa enää pyydettäessä, aluksi vain kesä-
kaudella ja vuodesta 1902 lähtien myös talvisin. 
Säännöllinen junaliikenne Helsingin ja Räckhalsin 
välillä alkoi vuonna 1909. (Litzen, 1987, s. 44)
1900-luvun alussa nykyinen Rekolan alue oli vielä 
Hanabölen kylän takamaata ja suurimmaksi osaksi 
korpimetsää. Kaupungistuminen ja suora junayh-
teys Räckhalsin aseman ja Helsingin välillä lisäsivät 
kiinnostusta aluetta kohtaan ja ensimmäiset oma-
kotiasumiseen tarkoitetut tontit palstoitettiin 1907 
Keravanjoen varteen. Asutuksen lisääntyessä juna-
radan läheisyydessä alueen painopiste alkoi siir-
tyä entisestä kyläkeskuksesta kohti nykyistä oma-
kotitaloaluetta. (Hockman, 2001, s. 63-65; Litzen, 
1987, s. 51)

1920-luvulla Räckhalsin asema sai suomalaisen ni-
men Rekola. Aseman nimi siirtyi melko nopeasti 
myös sen itäpuolella sijainneen asuinalueen kut-
sumanimeksi, sillä suurin osa aseman käyttäjistä 
tuli sieltä. Vuonna 1957 Rekolasta tuli myös alueen 
virallinen nimi. (Hockman, 2001, s. 65; Litzen, 1987, 
s. 20)

2.2 Historia

Räckhalsin lahjoitusmaat

Junarata

Hanaböle

Kuva 21. Räckhalsin kirkolle lahjoittamat maat ja Hanabölen kylä.
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Kuva 23. Rekola 1954. Lähde: Vantaan kaupunki

Kuva 22. Rekola 1932. Lähde: Maanmittauslaitos

Suurin osa Rekolasta oli vielä 1930-luvulla peltoa. 
Mäet alueen keskellä erottuvat selkeinä metsäsaa-
rekkeina peltojen keskellä. Rakentaminen on kes-
kittynyt aseman läheisyyteen ja pääväylien varrel-
le.

Vastavalmistunut koulu (ympyröitynä) on raken-
nettu vastaamaan kasvavan väestön tarpeisiin. 
Urheilukenttä koulun ja joen välissä on vielä vain 
juoksurata niityllä, mutta kertoo lisääntyvästä va-
paa-ajasta.

1950-luvulle tultaessa rakentaminen on keskitty-
nyt entistä voimakkaammin junaradan varteen ja 
Rekolan länsiosaan. Laaja-alaiset pellot ovat alka-
neet väistyä asutuksen tieltä ja vaihtuneet tontti-
kohtaiseen pienviljelyyn. Juna-asema (ympyröi-
tynä) on vielä vanhalla paikallaan Koskelantien 
(nykyisin Laurintie) eteläpuolella. 

Vuonna 1951 valmistunut lisärakennus vanhan 
koulun eteläpuolella helpottaa kasvaneesta oppi-
lasmäärästä johtuvaa ahtautta. Keravanjoen ylittä-
vä silta yhdistää Rekolan Vanhaan Porvoontiehen 
ja Päiväkumpuun, jonne on myös alettu rakentaa 
omakotiasutusta.

Kuva 25. Rekola 2021. Lähde: Vantaan kaupunki

Pellot katosivat 1980-lukuun mennessä asuinra-
kentamisen levittäytyessä ympäri Rekolaa. Tontti-
kohtaisesta pienviljelystä oli luovuttu ja viljelymaat 
olivat vaihtuneet viihtyisiin pihoihin ja vehreisiin 
puutarhoihin. Juna-asema siirtyi nykyiselle paikal-
leen (ympyröitynä) uuden alikulun valmistuttua 
vuonna 1980.

Myös lähialueilla rakentamisen tahti kiihtyi. Pien-
taloalueet Rekolan pohjoispuolella Matarissa ja 
joen toisella puolella Päiväkummussa tiivistyivät. 
Koivukylän ja Havukosken kerrostaloalueet raken-
nettiin Rekolan eteläpuolelle 1970-luvulla. 

2000-luvulle tultaessa kaupunkirakenne oli jat-
kanut tiivistymistään. Metsäalueet Rekolan kaak-
koiskulmassa ja viimeiset pelto- ja niittyalueet 
koilliskulmassa joen tuntumassa saivat väistyä 
asuinrakentamisen tieltä. Junaradan länsipuo-
lelle Asolaan rakennettiin kerrostalokortteleita 
1990-luvulla ja 2000-luvun alussa sekä vuonna 
1990 toimintansa aloittanut Peijaksen sairaala.

Nykyisin samanlaisia laajoja, rakentamattomia 
alueita ei Rekolassa juurikaan enää ole. Tiivisty-
minen tapahtuu pääasiassa tontteja lohkomalla ja 
purkamalla pieniä tai tontin tehokkaan maankäy-
tön kannalta huonosti sijoitettuja rakennuksia ja 
korvaamalla ne uusilla. Ympyröidylle metsäalueel-
le on rakenteilla uusi päiväkoti, jonka on tarkoitus 
valmistua elokuuhun 2022 mennessä.

Kuva 24. Rekola 1986. Lähde: Vantaan kaupunki
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Pinta-ala

Asukkaiden lukumäärä (1.1.2021)

Asukkaiden keski-ikä

Rakennettu kerrosala (2018)

 -yhteensä

 -asuminen

Rakennuksia (2018)

 -yhteensä

 -asuinrakennuksia

Talouksien lukumäärä (2018)

Asukkaita per talous (2018)

Keskimääräisen asunnon koko

Asumisväljyys (2018)

Lapsiperheitä (2020)

n. 1,6 km2

2959

40 vuotta

180224 m2

118697 m2

909

871

1163

2,6

97,2 m2

40 m2/hlö

42,4%

Kuva 27. Rekolan luvut pähkinänkuoressa.

Kuva 26. Rekolan asukasluku ikäryhmittäin 1.1.2021 ja ennuste 
vuodelle 2030.
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2.3 Rekola numeroina

Rekolassa asui vuoden 2021 lopussa 2959 asukas-
ta. Väestöstä alaikäisiä oli noin 23 %, työikäisiä eli 
18-64-vuotiaita noin 60 % ja yli 65-vuotiaita noin 
17 % (Aluesarjat (a) 2021). Rekolalaiset ovat kou-
luttautuneempia (Aluesarjat (b) 2021) ja asuvat to-
dennäköisemmin omistusasunnossa kuin vantaa-
laiset keskimäärin (Aluesarjat (c) 2021).

Vuoteen 2030 mennessä Rekolan väestön en-
nustetaan kasvavan 3184 asukkaaseen. Väes-
tön odotetaan vähenevän peruskouluikäisten ja 
16-19-vuotiaiden ikäryhmissä. Sen sijaan kasvua 
ennustetaan tapahtuvan erityisesti 0-6-vuotiaiden, 
20-39-vuotiaiden ja yli 75-vuotiaiden ikäryhmissä. 
(Aluesarjat (d) 2021)

Rekolan rakennuskanta on iältään hyvin moni-
muotoinen ja rakennuksia on monelta eri vuosi-
kymmeneltä. Vanhoja rakennuksia pientaloalueen 
perustamisen ajalta on edelleen jäljellä jonkin 
verran. Rakentamisen kasvanut volyymi sodanjäl-
keisellä jälleenrakentamiskaudella 1940- ja 50-lu-
vuilla sekä nousukaudella 1980-luvulla näkyvät 
rakennuskannassa edelleen. (Aluesarjat (e) 2019)

2000-luvulla rakentamisen määrä on laskenut 
(Aluesarjat (e) 2019). Rakentaminen on suuntau-
tunut aiempaa vahvemmin olemassa olevan kau-
punkirakenteen lomaan. Suuria tontteja on loh-
kottu pienemmiksi ja vanhaa rakennuskantaa on 
korvattu tehokkaammalla uudisrakentamisella.
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Kuva 31. Muuttoliike Rekolassa ikäluokittain 2020.
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Kuva 29. Rakennuskanta valmistumisvuoden perusteella.
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Asuinrakennukset
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Opetus- ja hoitoalan
rakennukset 

Muut rakennukset

Kuva 32. Rakennuskanta käyttötarkoituksen mukaan 2019.
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Kuva 30. Asunnon hallintaperuste 2020. Kuva 33. Asuntokunnan henkilömäärä 2020.
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Kuva 28. Koulutusaste Rekolassa ja Vantaalla 2020.
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Yleiskaava

2.4 Kaavoitus

Kirjoittamishetkellä toukokuussa 2022 voimassa 
oleva yleiskaava Vantaalla on vuodelta 2007. Sii-
nä Rekola on määritelty pääosin pientaloalueeksi. 
Havukosken vastaiselle eteläreunalle on merkitty 
julkisten palvelujen ja hallinnon alue, jolla tällä 
hetkellä toimii yläaste ja päiväkoti. Keravanjoen 
ympäristö ja metsäalueet Matarissa Rekolan poh-
joispuolella on määritetty lähivirkistysalueiksi.

Koivukylä ja Korso Rekolan etelä- ja pohjoispuo-
lella on määritelty paikalliskeskuksiksi, joita kohti 
ympäröivä yhdyskuntarakenne tiivistyy ja joissa 
painotetaan monipuolista kaupunkirakennetta 
sekä tasapainoa eri toimintojen välillä. Koivukylän 
keskustatoimintojen alue näkyy viereisen sivun 
kartan vasemmassa alakulmassa.

Rekolantien ja Laurintien risteys Rekolan keskus-
tassa on määritelty keskustatoimintojen alakes-
kukseksi. Kaavaselostuksen mukaan alakeskukset 
ovat pääosin jo olemassa olevia palvelukeskitty-
miä, joiden säilymistä ja kehittämisedellytyksiä ha-
lutaan tukea ja joilla pyritään edistämään palvelu-
jen keskittymistä hyvien joukkoliikenne yhteyksien 
varrelle.

A1 Tehokas asuntoalue
Alueelle saa rakentaa ensisijaisesti asuinkerrosta-
loja. Alueelle voidaan sallia asuinympäristöön so-
veltuvia työtiloja.

C Keskustatoimintojen alue
Alue varataan toimisto-, liike- ja palvelutiloille, 
asunnoille sekä keskusta-alueelle soveltuville työ-
paikkatoiminnoille.

VL Lähivirkistysalue
Alue varataan yleiseen virkistystoimintaan ja lä-
hiulkoiluun. Alueella sallitaan ulkoilua tai muuta 
yleistä virkistystoimintaa palveleva rakentaminen.

A3 Pientaloalue
Alueelle saa rakentaa ensisijaisesti pientaloja. 
Alueella voidaan sallia asuinympäristöön soveltu-
via työtiloja.

PY Julkisten palvelujen ja hallinnon alue
Alue varataan julkisille palveluille ja hallinnolle. 
Alueelle saa sijoittaa palveluasuntoja.

ET Yhdyskuntateknisen huollon alue

Joukkoliikenteen terminaaliLJ

Keskustatoimintojen alakeskus
Lähipalvelujen keskus, jonne saa sijoittaa merki-
tykseltään paikallisia päivittäistavaramyymälöitä 
yhteensä 3500 k-m2. Alueelle ei saa sijoittaa muita 
vähittäiskaupan suuryksiköitä.

c

Viereinen sivu:
Kuva 34. Ote vuoden 2007 yleiskaavasta. Yllä Rekolassa ja lähialu-
eilla käytettyjä merkintöjä.
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AP

Pientalovaltainen asuinalue
Alue varataan pientaloasumiseen.

Alueelle saa rakentaa ensisijaisesti erilaisia pientalotyyppejä ja 
lähipalveluita. Olemassa olevan pientaloalueen uudis- ja täyden-
nysrakentamisessa tulee vaalia ympäristön arvokkaita ominais-
piirteitä sekä rakentamisen tapoja. Näillä alueilla suurin sallittu 
rakennuskorkeus on kolme kerrosta. Pientaloalueen rakennetta 
muuttavat asemakaavat tulee laatia riittävän laajoina kokonai-
suuksina.
Alueella tulee säilyttää riittävästi virkistysalueita. Asemakaavoituk-
sen yhteydessä tulee varmistaa palvelujen riittävyys ja niiden saa-
vutettavuus kestävillä kulkumuodoilla. Alueelle voidaan sijoittaa 
vähittäiskaupan suuryksikkörajan alittavaa lähialueen asukkaita 
palvelevaa kauppaa.

Kestävän kasvun vyöhyke
Joukkoliikenteen runkolinjastoon tukeutuva vyöhyke, jolle kau-
punginosan maankäyttöä tehostava rakentaminen ensisijaisesti 
ohjataan. Aseman ja pysäkin lähikortteleita kehitetään sen vaiku-
tusalueen palveluiden, kaupan ja alueelle soveltuvien työpaikkojen 
keskittymänä. Kaupan rakentuminen raitiotien vaikutusalueella 
tulee kytkeä raitiotien toteutumiseen ja lähialueen asutuksen ra-
kentumiseen.
Pientaloalueilla tehokkuuden muutos tulee suunnitella useiden 
tonttien kokonaisuuksina.
Asemanseuduilla ja pysäkeillä parannetaan saavutettavuutta ja 
paikkojen tunnistettavuutta.

Vuoden 2020 yleiskaavassa julkisten palvelujen 
alue- ja alakeskus-merkinnät on poistettu ja Re-
kola on määritelty AP-merkinnällä kokonaan pien-
talovaltaiseksi asuinalueeksi. Uusi AP-merkintä on 
kuitenkin vanhaa A3-merkintää laajempi ja sallii 
myös lähipalveluiden rakentamisen, joten muutos 
aikaisempaan ei ole merkittävä. AP-merkinnässä 
on maininta ympäristön ominaispiirteiden vaali-
misesta ja suurimmasta sallitusta rakennuskorkeu-
desta, joilla pyritään turvaamaan pientaloalueille 
ominaisen miljöön ja mittakaavan säilyminen.

Uusi yleiskaava pyrkii ohjaamaan kaupunkiraken-
teen tiivistymistä joukkoliikenteen varrelle. Kestä-
vän kasvun vyöhyke (ruutukuvio) on strateginen 
merkintä, jolla osoitetaan alueita, joille väestön-
kasvua ensisijaisesti keskitetään. Vyöhykkeet ulot-
tuvat 600 metrin säteelle juna-asemista ja kattavat 
suuren osan Rekolan länsireunasta. Tämä lisää pai-
netta Rekolan tiivistymiselle etenkin aseman lähei-
syydessä.

Pääpaino lähiseudun tiivistämisessä on kuitenkin 
junaradan länsipuolella Rekolan, Koivukylän ja 
Leinelän juna-asemien väliin jäävällä alueella. Täl-
laisia kävelyetäisyydellä toisistaan sijaitsevia ase-
manseutukokonaisuuksia pyritään kehittämään 
monipuolisiksi ja yhtenäisiksi kaupunkiympäris-
töiksi. Alueella on jo valmiiksi paljon kerrostaloja, 
joten se soveltuu myös kaupunkikuvallisesti hyvin 
maankäytön tehostamiseen.

Viereinen sivu:
Kuva 35. Ote vuoden 2020 yleiskaavassa. Rekola on AP-alue juna-
radan oikealla puolella. Asemat on merkitty mustina palloina.

Alla:
Kuva 36. Rekolassa ja lähialueilla käytössä olevia yleiskaavamer-
kintöjä.

C

Kaupunkikeskustan alue
Kaupunkikeskustan aluetta kehitetään monipuolisena, toiminnoil-
taan sekoittuneena kaupunkiympäristönä. Olemassa olevissa kes-
kustoissa tulee varmistaa, että liike- ja toimitilan määrä kehittyy 
edelleen ja rakentaminen parantaa kaupunkitilan laatua erityisesti 
katutasolla. Keskeisillä keskusta-alueilla maantasokerrosten tilojen 
tulee avautua kaupunkitilaan ja ne tulee osoittaa liike- ja toimi-
tiloiksi.
Kaupunkiympäristön lähtökohtana tulee olla käveltävyys. Alue tu-
lee toteuttaa vihertehokkaasti. Alueella tulee olla riittävästi palve-
luita, puistoja ja julkisia ulkotiloja. Asemakaavoituksen yhteydessä 
tulee varmistaa palveluverkon riittävyys ja palveluiden saavutet-
tavuus kestävillä kulkumuodoilla. Myyrmäessä, Kivistössä, Avia-
poliksessa, Tikkurilassa, Koivukylässä, Korsossa ja Hakunilassa 
alueelle voidaan sijoittaa merkitykseltään seudullisia vähittäiskau-
pan suuryksiköitä.

P

Palveluiden ja hallinnon alue
Alue varataan monipuolisille julkisille ja yksityisille palvelutoimin-
noille, sekä niitä palveleville asuin- ja huoltotiloille. Rakentaminen 
tulee toteuttaa ympäristöön sopeuttaen. Alueelle ei saa sijoittaa 
vähittäiskaupan suuryksikköä. Alueella olevaa asumista saa yllä-
pitää ja täydentää harkitusti.
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Suurin osa Rekolan nykyisistä asemakaavoista on 
tullut voimaan laajoina kokonaisuuksina pääosin 
1980-luvulla ja 1990-luvun alussa. Tämän jälkeen 
on tehty joitakin pienempiä tontti- tai korttelikoh-
taisia kaavamuutoksia.

Ennen asemakaavoitusta Rekolassa oli voimassa 
vuoden 1964 rakennuskaava. Maankäyttö- ja ra-
kennuslain myötä rakennuskaavat tulivat voimaan 
asemakaavoina vuonna 2000. Vuoden 1964 ra-
kennuskaavan määräykset ovat edelleen voimassa 
asemakaavana Keravanjoen varrella Rekolan koil-
liskulmassa. Joen varrella on myös alue, jolla ei ole 
voimassa olevaa asemakaavaa.

Viimeisin laaja asemakaava tuli voimaan 2002 
junaradan varrelle. Yhtenä kaavan tavoitteista oli 
mahdollistaa alikulun rakentaminen Laurintielle, 
mikä olisi helpottanut liikennettä junaradan poikki 
ja kytkenyt Rekolan ja Asolan alueet tiiviimmin yh-
teen. Jatkosuunnittelussa alikulku todettiin kuiten-
kin kalliiksi ja se on edelleen toteuttamatta.

1983

1988

1991

2002

1980

1964

1987

1990

1985

Asemakaava

Kuva 37. Laajojen asemakaavojen alueet ja voimaantulovuodet.
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APAO Erillispientalojen korttelialue.

APLH Huoltamorakennusten korttelialue.

APVP Puisto.

APYL Julkisten lähipalveluiden korttelialue.

APYSA Sosiaalitointa palvelevien laitosten ja asuntoloi-
den korttelialue.

APAK Asuinkerrostalojen korttelialue.

APLPA Autopaikkojen korttelialue.

APY Yleisten rakennusten korttelialue.

APYSAA Sosiaalitointa palvelevien laitosten ja asuntoloi-
den sekä asuinrakennusten korttelialue.

APYO Opetustoimintaa palvelevien rakennusten kort-
telialue.

APAR Rivitalojen ja muiden kytkettyjen asuinrakennus-
ten korttelialue.

APTY-1 Ympäristöä häiritsemättömien teollisuusraken-
nusten korttelialue.

APYK Kirkkojen ja muiden seurakunnallisten rakennus-
ten korttelialue.

APAL Asuin-, liike- ja toimistorakennusten korttelialue.

APET Yhdyskuntateknistä huoltoa palvelevien raken-
nusten ja laitosten korttelialue.

APTY-3 Ympäristöä häiritsemättömien teollisuusraken-
nusten korttelialue.

APKL Liikerakennusten korttelialue.

APVL Lähivirkistysalue.

APYS Sosiaalitointa ja terveydenhuoltoa palvelevien 
rakennusten korttelialue.

Asemakaavoituksella on pyritty sopeuttamaan 
täydennysrakentaminen mahdollisimman hyvin jo 
olemassa olevaan rakennuskantaan kasvillisuut-
ta säästäen ja säilyttämään Rekolalle ominainen 
luonne, miljöö ja pienimittakaavaisuus.

Suurin osa Rekolasta on asemakaavassa mer-
kitty erillispientalojen korttelialueeksi AO. Käy-
tettyjä AO-merkintöjä on useita ja ne eroavat 
toisistaan rajoittamalla tonttien asuntomäärää, 
sallittua enimmäiskerrosalaa tai sallimalla eri mää-
rän vähäistä lisärakentamista. Suurimmassa osassa 
AO-merkintöjä on sallittu suurimman kerrosalan 
lisäksi taloustilan rakentaminen, millä on haluttu 
tukea alueelle tyypillisten pienten piharakennus-
ten rakentamista. Kerrosluku on joitakin poikkeuk-
sia lukuun ottamatta kaksi.

Rakennusten paikkoja ei ole osoitettu rakennus-
aloilla pientaloalueella, sillä Rekola on rakentunut 
suurimmaksi osaksi vapaamuotoisesti rakennus-
ten sijoittuessa tonteille yksilöllisesti. Sallimalla 
rakennusten vapaa sijoittuminen on pyritty välttä-
mään alueelle vierasta rakentamisen järjestelmälli-
syyttä ja vähentämään kontrastia uuden ja vanhan 
välillä.

Kuva 38. Rekolan voimassa oleva asemakaava 4.3.2022.
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Yllä ja viereisellä sivulla:
Kuva 40. Esimerkkejä katupoikkileikkauksista.

Kuva 41. Ote Rekolan asemakaavasta.Kuva 39. Asemakaavaotteen sijainti.

Yhtenäinen kaupunkikuva on pyritty saavutta-
maan pääasiassa viherrakentamisen ohjaamisella. 
Asuinkorttelien reunoille on määritelty istutettava 
alueenosa (pisterasteri). Kortteleita rajaavan viher-
vyöhykkeen tavoitteena on säilyttää Rekolan veh-
reä ja paikoin jopa metsämäinen ilme sekä yhte-
näistää katunäkymiä.

Katupoikkileikkausten suunnittelussa on pyritty 
määrittämään kapein mahdollinen poikkileikkaus, 
joka on liikenteen ja käyttöturvallisuuden kannalta 
riittävä sekä kohtuudella kunnossapidettävä. Tällä 
on tavoiteltu katutilan pienimittakaavaisuuden ja 
miljöön säilymistä ennallaan.

Kuva 42. Ilmakuva asemakaavaotteen alueesta. Kuva 43 Katunäkymä asemakaavaotteen alueella.
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Rekolan asuintontit yhtä lukuunottamatta ovat 
yksityisessä maaomistuksessa. Rekolanojanpuis-
tossa junaradan lähellä on yksi Vantaan kaupun-
gin omistama asuintontti. Kaupunki omistaa myös 
koulujen ja päiväkotien tontit, urheilupuiston, vi-
heralueet ja yksittäisiä rakentamattomia tontteja 
ympäri Rekolaa.

Vantaan seurakuntayhtymä omistaa kirkon tontin 
sekä osan Rekolanojanpuistosta ojan länsipuolel-
la. Puiston jako lienee perua kirkon 1600-luvul-
la saamista lahjoitusmaista. Seurakunnan mailla 
puistossa sijaitsee nykyisin partiomaja. Vanha oja 
itsessään on kaupungin omistama.

2.5 Maankäyttö

Maaomistukset

500 m Vantaan kaupunki

Yksityinen

Vantaan Seurakuntayhtymä

Kuva 44. Maaomistukset keväällä 2022 1:20000.

Suunnittelualue

Suurimmassa osassa Rekolaa korttelien tehok-
kuusluvuksi on asemakaavassa määritetty e = 0,20. 
Suurilla, väljästi rakennetuilla tonteilla toteutunut 
tehokkuus on kuitenkin pienempi ja lähempänä 
e = 0,15. Täydennysrakentamisen myötä joillakin 
tonteilla tehokkuus on korkeampi.

Keravanjoen varrella korttelitehokkuudeksi on 
määritetty e = 0,25 alueella, jolla asemakaava-
määräykset ovat peräisin vuoden 1964 rakennus-

kaavasta. Toteutuneet tehokkuudet ovat kuitenkin 
pääsääntöisesti pienempiä. 

Ympäristöstään korkeampia tonttitehokkuuksia 
löytyy mm. Rekolan koilliskulmasta (senioriasun-
tojen 0,30 ja nykyisen kahvipaahtimon 0,4), Reko-
lantien ja Laurintien risteyksestä (luhtitalojen 0,30) 
sekä kerrostaloalueelta Rekolan eteläreunalta 
(0,55).

Rakennustehokkuus

500 m

Kuva 45. Asemakaavoissa määritellyt raken-
nustehokkuudet 1:20000. Ympyröidyillä alueilla 
tehokkuudet ovat laskettuja tonttitehokkuuksia.

e = 0,15

e = 0,20

e = 0,25

e = 0,30

e = 0,35

e = 0,40

e = 0,55

Suunnittelualue
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500 m Asuminen

Yksityiset palvelut

Julkiset palvelut

Teollisuus

Viheralueet

Harrastukset, vapaa-aika,
ulkoaktiviteetit

Suunnittelualue

Kuva 46. Toiminnallisuuskaavio 1:20000.

2.6 Ympäristö

Kaupalliset palvelut ovat keskittyneet muutamaan 
rakennukseen Rekolantien ja Laurintien risteyk-
seen. Risteyksen läheisyydestä löytyy mm. ruo-
kakauppa, kirpputori ja anniskeluravintola. Noin 
sadan metrin päässä risteyksestä on Vakulan ta-
loksi kutsuttu vanha tehdaskiinteistö, jossa on 
mm. pienyrityksiä, palveluja ja harrastustiloja.

Rekolasta löytyviä julkisia palveluja ovat Rekolan-
tien varrella sijaitsevat ala-aste ja kirkko, eteläreu-
nalla sijaitseva yläaste ja vapaapalokunta urheilu-
puiston vieressä. Toiminnassa olevaa päiväkotia ei 
kirjoittamishetkellä ole. Yläasteen pohjoispuolelle 
on rakenteilla uusi päiväkoti, jonka on tarkoitus 
valmistua syksyksi 2022.

Toiminnot

500 m

Vapaa-ajan viettoon ja harrastamiseen mahdol-
lisuuksia tarjoavat partiomaja Rekolanojanpuis-
tossa, elokuvateatteri vanhassa työväentalossa 
Rekolantien varrella, Keravanjoen uimaranta sekä 
urheilupuisto. Lisäksi Rekolan pohjoispuolelta Ma-
tarista löytyy skeittipaikka sekä talvisin hiihtolatu-
na toimiva pururata.

Viheralueet Rekolassa ovat pääasiassa luonnonti-

lan kaltaisia niittyjä tai puistometsiä. Suunniteltuja 
reittejä ei (Matarinmetsän pururataa lukuunotta-
matta) ole, vaan mahdolliset polut ja kulkuväylät 
ovat muodostuneet ajan saatossa ihmisten liikku-
essa alueilla.

Huomattava määrä Rekolan kasvillisuudesta on 
asuintonteilla sijaitsevaa tonttivihreää.

Metsät  ja metsämäiset
viheralueet

Puuttomat ja niittymäiset
viheralueet

Kuva 47. Viheraluekaavio 1:20000.
Valkoisella olevalla alueella on huomattava mää-
rä tonttivihreää.

Puistot, rakennetut viheralueet, 
ulkoilureitit

Suunnittelualue

Viheralueet
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2.7 Liikenne ja saavutettavuus

Pääkadut

Kokoojakadut

Liityntäkadut

Junarata, bussipysäkit

Kuva 48. Ajoneuvoliikenteen reitit 1:20000.

500 m

Rekolan läpi kulkee kaksi kokoojakatua: pohjois-
eteläsuuntaisen Rekolantie ja itä-länsisuuntainen 
Laurintie. Rekolantie liittyy etelässä Peijaksentien 
kautta junaradan länsipuolella olevaan Asolanväy-
lään, joka on Korsosta Tikkurilaan kulkeva pääkatu. 
Laurintie jatkuu Keravanjoen yli itään ja johtaa Päi-
väkummun toisella puolella olevalle Lahdentielle.

Suurin osa Rekolan katuverkostosta koostuu lii-
tyntäkaduista, joilla ajonopeus on matala eikä ke-
vyttä liikennettä ja ajoneuvoliikennettä ole erotel-
tu toisistaan. Paikoittain liityntäkatujen yhteydet 
kokoojakatuihin on katkaistu ajoneuvoliikenteeltä, 
millä on pyritty estämään läpiajo ja välttämään lii-
kenteen keskittymistä yksittäisille katuosuuksille. 
Pysäköinti on järjestetty tonteilla. Suuria pysäköin-
tialueita on lähinnä keskustan palveluiden luona.

Pysäköintialueet

Suunnittelualue

Ajoneuvoliikenne

Jalkakäytävät

Kevyt liikenne ajoradalla

Kevyen liikenteen väylät

Kuva 49. Kevyen liikenteen reitit 1:20000.

Ulkoilureitit, polut

Junarata, bussipysäkit

Suunnittelualue

500 m

Jalkakäytäviä löytyy pääasiassa vain suurimpien 
teiden varsilta, mutta niiden määrää on pyritty  
2000-luvulla lisäämään. Uusia jalkakäytäviä on 
2010-luvulla rakennettu Joukontielle ja Rekolan-
tien länsipuolelle jäävälle osuudelle Kustaantiellä. 
Kevyen liikenteen kulkuyhteyksiä ja turvallisuut-
ta on tarkoitus parantaa tulevaisuudessa myös 
Kustaantien itäisellä osuudella uuden päiväkodin 
suuntaan.

Lähijuna on Rekolan merkittävin julkisen liiken-
teen yhteys. Rekola on saavutettavissa Helsingistä 
junalla tai autolla noin puolessa tunnissa ja Tik-
kurilasta noin 15 minuutissa. Linja-autolla matka 
Helsingistä kestää noin tunnin ja Tikkurilasta noin 
puoli tuntia. Juna-aseman liityntäpysäköinti on to-
teutettu Laurintien länsipäähän, josta on noin 200 
metrin matka asemalle.

Kevyt ja julkinen liikenne
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3
Suunnittelualue
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Tämän työn suunnittelualue sijaitsee keskeisellä 
paikalla Rekolan keskustassa. Alue rajautuu idäs-
sä Rekolantiehen, etelässä Laurintiehen, lännessä 
Ilkantiehen ja pohjoisessa korkeaan kuusiaitaan, 
jonka toisella puolella on pientaloja. Alueella on 
vireillä 2018 haettu asemakaavamuutos.

Asemakaavamuutosalueella on kolme rakennusta: 
vanha teollisuuskiinteistö, jota kutsutaan raken-
nuttajansa mukaan Vakulan taloksi, huoltoasema 
sekä matala liikerakennus. Kiinteistö Oy Laurintie 
145 (josta käytän tässä työssä nimitystä kiinteis-
töosakeyhtiö) omistaa Rekolantien ja Laurintien 
vastaiset tontit sekä niillä sijaitsevat rakennukset 

(kuvassa 51 violetilla). Vantaan kaupunki omistaa 
kaksi rakentamatonta tonttia Ilkantien vastaiselta 
sivulta ja alueen keskeltä sekä rakentamattoman 
katualueen Rekolantielle (kuvassa 51 vaaleanpu-
naisella).

Kolmannen osapuolen omistuksessa oleva entinen 
Elannon kaupparakennus (josta käytän tässä työs-
sä nimitystä Elannon talo) tontteineen Rekolantien 
ja Laurintien risteyksessä (kuvassa 51 oranssilla) 
on rajattu asemakaavamuutoksen ulkopuolelle. 
Käsittelen kaupparakennusta ja sen tonttia työssä-
ni kuitenkin osana suunnittelualuetta niiden kes-
keisen sijainnin vuoksi.

3.1 Suunnittelualueen esittely

Kuva 50. Suunnittelualueen sijainti Rekolassa. Kuva 51. Maaomistukset suunnittelualueella.
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Kuva 52. Ilmakuva suunnittelualueesta, rakennukset numeroituna. 

1. Teollisuusrakennus, ”Vakulan talo”
2. Huoltoasema
3. Liikerakennus
4. Kaupparakennus, ”Elannon talo”
5. Ruokakauppa
6. Juna-asema
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Kuva 53. Suunnittelualue 1932. Lähde: Maanmittauslaitos. Kuva 54. Suunnittelualue 1954. Lähde: Vantaan kaupunki

Suunnittelualueella on 1900-luvun alussa toiminut 
tiilitehdas. Tummat läiskät vuoden 1932 ilmaku-
vassa ovat monttuja, joista tiiliin käytettävää sa-
vea on otettu. Alueella on samaan aikaan sijainnut 
kaksikerroksinen rakennus (kuva x, ympyröitynä 
valkoisella). Rakennuksen alkuperäinen käyttötar-
koitus ei ole tiedossa, mutta se on saattanut toi-
mia tiilitehtaan konttorina tai asuinrakennuksena. 
(Heikinheimo ym., 2016, 10)

Rekolan kasvaessa ja väestön lisääntyessä Reko-
lantien ja Laurintien risteykseen rakennettiin vuon-

na 1939 kaupparakennus, jossa aloitti toimintansa 
Elannon sekatavarakauppa. Tekstiiliyrittäjä Kons-
tantin Vakula osti tiiltehtaan tontin 1943 ja perusti 
siihen kauppapuutarhan (Heikinheimo ym., 2016, 
9). Puutarhan viljelysmaat ja kasvihuoneet näkyvät 
vuoden 1954 ilmakuvassa alueen keskiosissa. Ton-
tin ostamisen jälkeen tontin pohjoisosaan raken-
nettiin asuintalo ja konttorirakennus (kuva x, ym-
pyröitynä valkoisella), jotka on sittemmin purettu.

Vuonna 1945 tontille valmistui pienteollisuusra-
kennus, joka on sittemmin saanut kutsumanimen

3.2 Suunnittelualueen historia

Kuva 55. Suunnittelualue 1976. Lähde: Vantaan kaupunki Kuva 56. Suunnittelualue 2021. Lähde: Vantaan kaupunki

Vakulan talo rakennuttajansa Konstantin Vaku-
lan mukaan. Tarkoituksena oli evakuoida Vakulan 
tuolloin Helsingissä toimineet ompelimo sekä 
sukka- ja trikookutomo turvaan pommituksilta 
(Heikinheimo ym., 2016, 12). Uusi teollisuusraken-
nus rakennettiin tontilla jo ennestään tiilitehtaan 
jäljiltä olleen kaksikerroksiseen rakennuksen yhte-
yteen.

Kauppapuutarha lopetti toimintansa vuonna 1958, 
mutta liiketoiminta ja alueen kehittäminen jatkui-
vat. Rekolantien varteen rakennettiin 1963 huol-
toasema, jossa on myymälä ja korjaamo. Laurin-
tien varteen keskelle alueen eteläreunaa valmistui 
vuonna 1965 liikerakennus, johon tuli pankki ja 
kauppa. Vuonna 1971 rakennusta laajennettiin Il-
kantien risteykseen (laajennusosan katto erottuu 

vuoden 1976 ilmakuvassa vaaleampana). Vuonna 
1978 puutarhatoimintaa harjoittaneen perheyhti-
ön nimi sai muodon Kiinteistö Oy Laurintie 145, 
kun sen haluttiin paremmin kuvastavan yhtiön toi-
mintaa.

Myöhemmin huoltoaseman pihalle on rakennet-
tu katos tankkauspisteille ja korjaamo-osaa on 
laajennettu. Elannon talon puurakenteinen ulko-
varasto on purettu ja 90-luvulla myymälätilaa on 
laajennettu rakentamalla lisäosa myymälän poh-
joispuolelle. Tämän jälkeen suunnittelualue on py-
synyt pitkälti muuttumattomana.
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3.2 Olemassa oleva rakennuskanta

Kuva 57. Ilmakuva suunnittelualueesta vuonna 2019, rakennukset numeroituna.

1 Vakulan talo

Vakulan talo sijoittuu suunnittelualueen pohjois-
osaan. Rakennuksessa on kaksi siipeä: vanhempi 
asuinsiipi ja vuonna 1945 valmistunut teollisuus-
siipi. Asuinsiipi on ympäröivästä rakennuskannas-
ta poiketen länsi-itäsuuntainen. Asuinsiivessä on 
alun perin ollut kaksi kerrosta, mutta sitä on ko-
rotettu teollisuussiiven rakentamisen yhteydessä 
yhdellä puurakenteisella lisäkerroksella kolmiker-
roksiseksi. Ajatuksena oli muuttaa tontilla ennes-
tään ollut tiilirakennus työntekijöiden asunnoiksi 
(Heikinheimo ym., 2016, 10). Julkisivut ovat alun 
perin olleet vaaleaksi rapatut. Epäonnistuneiden 
rappauskorjausten vuoksi asuinsiipi päätettiin kui-
tenkin vuonna 1978 levyttää beigen värisellä ka-
raattilevyllä (Heikinheimo ym., 2016, 14).

Kuva 58. Vakulan talo viistoilmakuvassa 2019.

Kuva 59. Ortoilmakuva 2021. Rakennuksen vanhin osa ympyröi-
tynä.
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Rakennusvuosi

Suunnittelija

Kerrosten lukumäärä

 -teollisuussiipi

 -asuinsiipi

Pinta-ala

Kantava runko

Julkisivumateriaali

1945

Martti Talvioja

4 + kellari ja ullakko

3 + ullakko

2278 m²

Tiili, betoni

Rappaus, karaattilevy
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Kuva 61. Teollisuussiipi takapihan polulta päin.

Kuva 60. Vakulan talo Rekolantieltä päin nähtynä.

Nelikerroksinen teollisuussiipi on pohjaltaan L-kir-
jaimen muotoinen ja sijoittuu asuinsiiven pohjois-
puolelle. Siipi noudattaa Rekolantien koordinaa-
tistoa ja yhdistyy asuinsiipeen kolmionmuotoisen 
välikappaleen avulla, johon on sijoitettu asuinsii-
ven porrashuone. Tonttikaupan yhteydessä saa-
tiin erä vajaakanttisia tai käytettyjä tiiliä, joita on 
käytetty tehdassiiven ulkoseinien rakentamises-
sa. Kerrosten kantava rakenne on paikalla valettu 
betoninen pilari-palkki-järjestelmä. (Heikinheimo 
ym., 2016, 10). Julkisivut ovat rapatut ja rusehta-
van harmaan väriset.

Vaikka teollisuussiipi rakennettiin alun perin Kons-
tantin Vakulan tekstiiliyritysten evakkopaikaksi, 
yritysten toiminta ei ehtinyt siirtyä sinne ennen 
sodan loppumista ja osa rakennuksesta oli pitkään 
tyhjänä (Heikinheimo ym., 2016, 12). Tiloja on kui-
tenkin alusta asti vuokrattu muille toimijoille ja Va-
kulan talossa on vuosien varrella valmistettu mm. 
rautasänkyjä, moottorikelkkoja ja tekokukkia. Ny-
kyisin rakennuksesta löytyy mm. puusepän vers-
tas, harrastustiloja, ompelimo ja verhoomo sekä 
osto- ja myyntiliike.

Kuva 64. Vuonna -78 asennetut karaattilevyt (oikealla) ovat 
huonossa kunnossa. Vasemmalla uudempaa levytystä.

Kuva 62. Pohjoisjulkisivu sekä myöhemmin lisätyt lastausovi ja 
-laituri.

Kuva 63. Asuinsiiven aukotus on epäsäännöllinen ja ikkunoiden 
koko vaihtelee.
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2 Huoltoasema

Kuva 65. Huoltoasema viistoilmakuvassa 2019. Kuva 66. Ortoilmakuva 2021. Vuoden 1979 korjaamo-osan laa-
jennus ympyröitynä.

67

68

69

Rakennusvuosi

 -laajennus

Kerrosten lukumäärä

Pinta-ala

Kantava runko

Julkisivumateriaali

1963

1979

1

345 m²

Puu

Minerit-levy

Huoltoasema sijoittuu suunnittelualueen keski-
vaiheille Rekolantien varteen. Vuonna 1963 val-
mistunut huoltamorakennus on yksikerroksinen ja 
tasakattoinen. Rakenuksessa on matalampi myy-
mäläosa ja sen takana korkeampi korjaamo-osa. 
Vuonna 1979 korjaamo-osaa laajennettiin. Samas-
sa yhteydessä tankkauspisteiden ylle myymälän ja 
Rekolantien väliin rakennettiin katos.

Kuva 68. Korjaamo-osan eteläpuolella on kevytrakenteinen katos. Kuva 69. Korjaamo-osan pohjoispuoli.

Kuva 67. Huoltoasema Rekolantieltä päin.
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Kuva 70. Liikerakennus viistoilmakuvassa 2019.

Kuva 71. Ortoilmakuva 2021. 1971 valmistunut laajennus-osa 
ympyröitynä.

72

73

74

3 Liikerakennus

Liikerakennus sijoittuu Laurintien varrelle alueen 
eteläreunaan. Yksikerroksisen rakennuksen van-
hin osa valmistui vuonna 1965, jolloin siinä aloitti 
toimintansa pankki ja ruokakauppa (Heikinheimo 
ym., 2016, 13). Vuonna 1971 rakennusta laajennet-
tiin länteen päin Ilkantien risteykseen saakka.

Vanhan osan kantavana materiaalina toimii tiili, 
joka on näkyvästi esillä päätyjen julkisivuissa. Uu-
demmassa osassa kantavat rakenteet ovat puuta. 
Alkuperäinen tasakatto on korvattu vuonna 1988 
pulpettikatolla. Samassa yhteydessä on luultavasti 
vaihdettu räystään verhoilumateriaali alkuperäi-
sestä minerit-levystä maalattuun peltiin.

Rakennusvuosi

 -laajennus

Suunnittelija

 -laajennus

Kerrosten lukumäärä

Pinta-ala

Kantava runko

Julkisivumateriaali

1965

1971

Dag Englund

Matti Koskinen

1

1186 m²

Tiili, puu

Tiili, pelti

Kuva 73. Vaalea kalkkihiekkatiili on näkyvissä rakennuksen mo-
lemmissa päädyissä.

Kuva 74. Uudemman osan pohjoisseinä on puuverhoiltu.Kuva 72. Liiketilojen sisäänkäynnit sijaitsevat rakennuksen etelä-
puolella.

Liiketilojen näyteikkunat hallitsevat Laurintielle 
suuntautuvaa eteläistä julkisivua sekä pohjoisjulki-
sivua vanhan osan kohdalla. Pohjoispuolella suuret 
lasipinnat ovat näkyvissä vain nykyisen kukkakau-
pan kohdalla. Muissa tiloissa ne on peitetty ja nä-
kyvillä ovat vain näyteikkunoiden yläosat. Uuden 
osan pohjoisjulkisivun alaosa on lautaverhoiltu ja 
yläosassa on nauhamaiset yläikkunat.

Liikerakennuksessa toimii nykyisin baltialainen 
ruokakauppa, pizzeria, liikuntatila, anniskeluravin-
tola, pienkonevuokraamo sekä kukkakauppa. 
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4 Elannon talo

Kuva 75. Elannon talo viistoilmakuvassa 2019.

Kuva 76. Ortoilmakuva 2021. Vuoden 1990 laajennusosa ympy-
röitynä.

79

78

77

Rakennusvuosi

 -laajennus

Kerrosten lukumäärä

Pinta-ala

Kantava runko

Julkisivumateriaali

1939

1990

1 + kellari ja ullakko

450 m²

Tiili, puu

Rappaus

Elannon talo sijaitsee Rekolantien ja Laurintien 
risteyksessä. Rakennuksessa on kaksi siipeä: Re-
kolantien suuntainen myymäläosa ja Laurintien 
suuntainen varastosiipi. Myymälän vuonna 1990 
valmistunut laajennusosa erottuu vanhasta osasta 
sisäänvedolla ja sijaitsee hieman kauempana ka-
tulinjasta.

Aukotus avautuu pääasiassa Rekolantielle, josta 
on myös asiakkaiden sisäänkäynti. Vähäisempää 
ikkuna-aukotusta on rakennuksen länsijulkisivussa 
sekä eteläpäädyssä. Rakennuksen länsipuolella on 
varastosiiven lastauslaituri ja puurakenteinen va-
rasto, johon on käynti sekä ulkoa että myymälästä.

Vuosien varrella Elannon talossa on ollut ruoka-
kauppa, kampaamo sekä pyöräkorjaamo. Tällä 
hetkellä rakennuksessa toimii kirpputori.

Kuva 77. Rakennus Rekolantieltä nähtynä.

Kuva 79. Rakennuksen länsipuoli. Takapiha on ajoneuvoliikenteen hallitsema eikä aukotusta juurikaan ole.

Kuva 78. Myymälän takaosaan johtava sisäänkäynti.
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3.3 Asemakaava

3.3.1 Voimassa oleva asemakaava

Suunnittelualueella on voimassa kaksi eri asema-
kaavaa. Alueen itä- ja eteläreunoilla Rekolantien ja 
Laurintien varrella voimassa oleva kaava on vuo-
delta 1987 (kuva x, keltainen alue). Vantaan kau-
pungin omistamilla tonteilla voimassa oleva kaava 
on vuodelta 2004 (kuva x, vihreä alue), jolloin niille 
on lisätty varaukset Ilkantien varteen rakennetta-
valle kaksikerroksiselle päiväkodille ja suunnitte-
lualueen keskelle sijoittuvalle kolmikerroksiselle 
vanhusten palvelutalolle.

Vuoden 2004 kaavan tavoitteena on ollut eheyttää 
kaupunkirakennetta ja tuoda Rekolan liikekeskus-
taan myös julkisten palvelujen keskittymä. Sijoit-
tamalla päiväkoti ja palvelutalo yhteisen kortteli-
pihan ympärille on pyritty lisäämään eri ikäisten 
ihmisten sosiaalista kanssakäymistä. Kaavan ta-
voitteena on ollut sopeuttaa uudisrakentaminen 
ympäristöönsä pientalojen, liiketalojen ja vanhan 
teollisuusrakennuksen välimaastossa sekä säilyt-
tää Vakulan talo kaupunkikuvaa dominoivana ele-
menttinä.

Vuonna 2020 uusi päiväkoti päätettiin rakentaa 
Kustaantielle kirkon ja yläasteen läheisyyteen, jos-
sa se on helpommin saavutettavissa myös muualta 
Koivukylän suuralueelta. Rakennustyöt aloitettiin 
kesällä 2021 ja päiväkodin on tarkoitus valmistua 
syksyksi 2022.

AO Erillispientalojen korttelialue.

LH Huoltamorakennusten korttelialue.

YL Julkisten lähipalveluiden korttelialue.

YSAA Sosiaalitointa palvelevien laitosten ja asunto-
loiden sekä asuinrakennusten korttelialue.

TY-1 Ympäristöä häiritsemättömien teollisuusraken-
nusten korttelialue.

KL Liikerakennusten korttelialue.

Kuva 80. Voimassaolevat asemakaavat alueittain. Kuva 81. Suunnittelualueella voimassa olevat kaavamääräykset toukokuussa 2022.
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3.3.2 Asemakaavamuutos

Vuonna 2018 Vakulan talon omistava kiinteistö-
osakeyhtiö ja Vantaan kaupunki hakivat suunnit-
telualueelle asemakaavamuutosta, johon aloite 
on tullut kiinteistöosakeyhtiöltä. Kaavamuutoksen 
tavoitteena on tehostaa maankäyttöä ja tiivistää 
yhdyskuntarakennetta hyvien joukkoliikenneyhte-
yksien varrella.

Viitesuunnitelmassa Vakulan talo, huoltoasema ja 
Laurintien liikerakennus purettaisiin. Suunnitte-
lualueelle rakennettaisiin kymmenen kerrostaloa, 
joiden kerrosmäärät vaihtelisivat neljän ja kuuden 
kerroksen välillä. Korkeimmat kuusikerroksiset 
rakennukset sijoittuisivat kaupungin omistamille 
tonteille alueen keskelle ja Ilkantien varteen. Py-
säköinti järjestettäisiin rakennusten pihoilla. Asun-
toja rakennettaisiin noin 19100 kerrosneliömetriä, 
jolloin suunnittelualueen tehokkuusluvuksi tulisi 
0,91.

Vantaan kaupunki järjesti helmikuussa 2018 kaksi 
asukastilaisuutta, joissa kaavamuutosta esiteltiin 
lähialueen asukkaille tarkemmin. Ensimmäisessä 
tilaisuudessa 6.2.2018 oli noin 125 osallistujaa ja 
26.2.2018 järjestetyssä tilaisuudessa 51. Asukasti-
laisuuksien lisäksi kaupunki teki asukkaille suun-
natun kehittämiskyselyn.

Asemakaavamuutoksen prosessi on kirjoittamis-
hetkellä toukokuussa 2022 pysähdyksissä ja odot-
taa uudesta yleiskaavasta tehtyjen valitusten kä-
sittelyä.

Kuva 83. Havainnekuva viitesuunnitelman rakennusmassoista.

Kuva 82. Alue, jota kaavamuutos koskee.

Kuva 84. Asemapiirustusluonnos.
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3.3.3 Kehittämiskysely

Vantaan kaupunki kysyi kaavatyön pohjaksi 
alueella asuvien, aluetta käyttävien ja alueesta 
muuten kiinnostuneiden mielipiteitä ja näkemyk-
siä suunnittelualueeseen liittyen. Kysely toteutet-
tiin keväällä 2018 ja siihen oli mahdollista vastata 
sähköisesti tai paperilla. Kysymykset keskittyivät 
pääasiassa Rekolan keskustan kehittämiseen, mut-
ta vastaajilta kysyttiin myös keskustan ja aseman 
välillä liikkumisesta sekä Rekolan palveluiden 
käyttämisestä. Taustatietoja lukuun ottamatta ky-
symykset olivat avoimia tekstikysymyksiä. Tässä 
osiossa on käytetty lähteenä kehittämiskyselyn 
yhteenvetoa.

Vastauksia saatiin yhteensä 372. Vastanneista 73 
prosenttia kertoi asuvansa Rekolan pientaloalueel-
la ja 14 prosenttia muualla Koivukylän suuralueel-
la. Eniten vastauksia saatiin 40-49-vuotiailta (26%), 
50-59-vuotiailta (21%) ja 30-39-vuotiailta (19%). 
Vastaajista 69 prosenttia kertoi asuneensa alueella 
yli 10 vuotta.

Vastaajilta kysyttiin mitä reittiä he käyttävät liik-
kuessaan kävellen tai pyörällä juna-asemalta Re-
kolan keskustaan. Saatujen vastausten perusteella 
laadittiin kartta käytetyistä reiteistä (kuva x). Viral-
listen kulkuväylien lisäksi kartalta erottuvat kaksi 
suunnittelualueen poikki kulkevaa epävirallista oi-
koreittiä. Suorin tie asemalle kulkee huoltoaseman 
takaa Ilkantielle johtavaa polkua pitkin.

Kyselyssä kysyttiin mitä alueella jo olevia palveluja 
vastaajat käyttävät ja kuinka usein. Eniten mainin-
toja saivat ruokakauppa (314), huoltoasema (220), 
kukkakauppa (205), pizzeria (133) ja kuntosali (97). 
Näistä ruokakauppaa ja kuntosalia käytettiin kes-
kimäärin kaksi kertaa viikossa. Kukkakauppaa käy-
tettiin kerran kuussa, pizzeriaa kahdesti kuussa ja 
huoltoasemaa kolme kertaa kuussa.

Kuva 85. Keskustasta juna-asemalle siirtymiseen käytettyjä reitte-
jä. Epäviralliset kulkureitit vihreällä.

Liikkuminen ja palvelut

Vastaajilta kysyttiin, kuinka asemanseutuja kuten 
Rekolaa tulisi kehittää kohti joukkoliikenteen va-
rassa toimivaa kaupunkirakennetta. Kysymykseen 
tuli yhteensä 326 vastausta.

Asuntojen ja palveluiden lisääminen nähtiin vas-
tauksissa joukkoliikennekaupungin kannalta tar-
peellisina. Monissa vastauksissa Rekolan keskus-
tan rakentamattomien tonttien täydentäminen 
toivotettiin tervetulleeksi. Ajatusta kerrostaloista 
kuitenkin vierastettiin ja alueelle toivottiin ympä-
röivän kaupunkirakenteen mittakaavaa lähempä-
nä olevaa matalaa rakentamista. Osassa vastauksia 
kerrostalojen rakennuspaikaksi ehdotettiin Asolaa 
junaradan länsipuolella.

Liikenteeseen ja liikkumiseen liittyvät teemat nou-
sivat vastauksissa esiin. Joukkoliikenneyhteyksien 
parantaminen tai vähintään säilyttäminen nykyi-
sellä tasolla koettiin tärkeäksi. Nykyinen liityntä-
pysäköinti Laurintien päässä koettiin riittämät-
tömäksi ja liityntäpysäköinnin paikkoja toivottiin 
lisää sekä autolla että pyörällä asemalle saapuville. 
Lisäksi vastauksissa kaivattiin parannuksia kulku-
väylien kuntoon ja selkeämpää yhteyttä keskustan 
ja aseman välille.

Poimintoja asemanseutujen kehittämiseen liittyvän kysymyksen 
vastauksista.

”Kunnioittaen alueen yleisilmettä, matalaa pien-
taloaluetta.”

”Ei mitään kerrostaloja!”

”Junaradan länsipuolella on vielä tilaa kerrosta-
loille ja itäpuolella omakoti- tai rivitaloille. Myös 
yrityksille täytyy olla tiloja.”

”Asuntoja tietenkin ja palveluita.”

”Korkeintaan kaksi kerroksisia taloja alueelle 
rakentamalla.”

”Tiivistää. Asemien viereen tulisi rakentaa isos-
ti. Omakotitaloalueita tulisi voida tiivistää lisä-
omakotitaloin.”

”Lisää bussilinjoja voisi olla.”

”Juna-aseman ja liityntäliikenteen parempi so-
vittaminen.”

”Asemat siisteiksi ja hyvä valaistus, riittävä py-
säköintikapasiteetti, liityntäyhteydet.”

”Lisää liityntäpysäköintipaikkoja autoille ja kun-
nolliset pyöräparkit asemalle.”

”Aseman saavutettavuus mahdollisimman hy-
väksi ja lisää palveluita ja työpaikkoja lähelle 
asemaa.”

”Kunhan turvallisuus ja radan alikulku hoide-
taan kuntoon.”

Rekolan keskustan kehittäminen
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Vastaajilta kysyttiin, mitä suunnittelualueella pitäisi 
säilyttää ja mitä alueella pitäisi muuttaa. Säilyttä-
mistä koskevaan kysymykseen tuli 352 vastausta ja 
muuttamista koskevaan 313 vastausta. Molempiin 
kysymyksiin tuli vastauksia sekä säilyttämiseen 
että muuttamiseen liittyen.

Eniten mainintoja säilyttämiseen liittyvän kysy-
myksen vastauksissa sai alueen henki (noin 120 
mainintaa). Vastauksissa korostui asukkaiden 
huoli Rekolan kylämäisen ilmeen säilymisestä. Vii-
tesuunnitelman kerrostaloja pidettiin mittakaa-
valtaan vääränlaisina ja pientaloalueen keskelle 
sopimattomina.

Alueella muutettavista asioista eniten mainintoja 
(noin 80) sai uusien rakennusten rakentaminen. 
Eniten kannatusta sai enintään kolmikerroksinen 
rakentaminen. Alueen muunlainen uudistaminen 
mainittiin noin 40 kertaa. Erityisesti alueen yleisil-
meen siistiminen esimerkiksi rakennusten julkisi-
vujen ja pihojen osalta koettiin tärkeäksi.

Suhtautuminen olemassa olevaan rakennuskan-
taan jakoi vastaajia. Vakulan talon säästäminen sai 
noin 40 mainintaa, korjaaminen tai kehittäminen 
noin 10 ja purkaminen noin 20 sekä rakennuk-
sen suojelu yhden maininnan. Liikerakennuksen 
säilyttäminen sai noin 10, purkaminen noin 20 ja 
korjaaminen noin 10 mainintaa. Huoltoaseman ja 
korjaamon säilyttäminen mainittiin noin 90 kertaa. 
Vakulan talon käyttötarkoituksen muuttaminen 
asuinrakennukseksi sai joitakin mainintoja.

Palvelu- ja liiketilojen määrän toivottiin lisäänty-
vän tai pysyvän vähintään samanlaisena kuin ny-
kyisin. Yksittäisistä uusista palveluista eniten mai-
nintoja (noin 70) sai päiväkoti. Suunnittelualueelle 
tulevaa päiväkotia perusteltiin muun muassa kes-

keisellä sijainnilla sekä helpolla saavutettavuudel-
la eri suunnista. Muita toivottuja palveluja olivat 
vanhusten palvelutalo (noin 40) ja yhteisöllinen 
tila (noin 10 mainintaa). Joitakin mainintoja saivat 
myös esimerkiksi kahvila, ravintola, postipiste ja 
suutari.

Suunnitelma Vakulan talon, huoltoaseman ja lii-
kerakennuksen purkamisesta aiheutti huolta 
palveluiden pysymisestä alueella. Uusien tilojen 
korkeamman vuokratason pelättiin heikentävän 
Rekolan palvelutarjontaa. Toisaalta vastauksissa 
toivottiin alueelle lisää palveluita, jotka edellyttä-
vät uusien tilojen rakentamista.

Poimintoja suunnittelualuetta koskevien kysymysten vastauksista.

”Nykyinen vanha liikekiinteistö ja Vakulan talo 
ovat osa Rekolan identiteettiä ja ne pitää ehdotto-
masti säilyttää.”

”Vanha tehdas parempaan käyttöön. Se on kui-
tenkin hieno rakennus.”

”Talojen tulisi olla 2-3 kerroksisia matalia rivita-
loja ja omakotitalotontteja kuten nykyään.”

”Alueella tulisi olla ravintola/kahvilapalveluita, 
kuntosali ja myös päiväkoti!”

”Pienet kerrostalot ja uudet liiketilat näiden ala-
kertaan ovat tätä päivää. Suuria kerrostaloja en 
missään nimessä hyväksy!”

”Tieyhteyksien parantaminen Rekolan asemal-
le.”

”Ei tarvitse muuttaa välttämättä mitään. Nyt on 
hyvä. En silti vastusta muutosta, jos se tehdään 
järkevin yhteiskunnallisin perustein (ei raha 
mielessä).”

Vastaajilta kysyttiin, mitä hyvää kaavamuutoksesta 
voisi seurata. Vastauksia tuli yhteensä 318. Eniten 
mainintoja (noin 140) sai vastaus, ettei muutok-
sesta seuraa nykymuodossaan mitään hyvää. Mo-
nissa vastauksissa näkyi jo aiempien kysymysten 
kohdalla esiin noussut huoli rakentamisen volyy-
min vaikutuksesta pientaloalueen ilmeeseen.

Eniten hyötyjä nähtiin palveluihin liittyen. Noin 60 
vastauksessa mainittiin, että muutos voisi paran-
taa alueen palvelutarjontaa. Keskeisenä vaikuttaja-
na palveluiden lisääntymisessä nähtiin asukkaiden 
ja asuntojen määrän lisääntyminen alueella.

Useissa vastauksissa kaavamuutos koettiin mah-
dollisuutena alueen yleisilmeen kohentumiselle 
selkeytymisen ja eheytymisen kautta. Keskeisellä 
paikalla sijaitsevan joutomaan saaminen hyöty-
käyttöön nähtiin mahdollisuutena alueen elävöit-
tämiselle ja entistä suuremmalle yhteisöllisyyden 
tunteelle.

Vastaajilta kysyttiin myös mikä kaavamuutoksessa 
huolestuttaa ja kuinka alustavaa viitesuunnitelmaa 
tulisi muuttaa tai kehittää. Huolenaiheita koske-
vaan kysymykseen tuli 340 vastausta ja viitesuun-
nitelmaa koskevaan kysymykseen 299 vastausta.

Kerrostalojen ja alueen yleisilmeen lisäksi huolta 
aiheutti liiketilojen katoaminen sekä palveluka-
pasiteetin riittäminen. Lisääntyvän ihmismäärän 
pelättiin kasvattavan esimerkiksi ryhmäkokoja ja 
vaikuttavan opetuksen laatuun. Lisäksi huolta ai-
heuttivat muun muassa liikenteen lisääntyminen, 
levottomuuden lisääntyminen sekä ympäröivien 
tonttien arvon lasku ja yksityisyyden menettämi-
nen.

Eniten mainintoja viitesuunnitelman kehittämi-

seksi sai korkeiden kerrostalojen poistaminen. 
Monissa vastauksissa toivottiin myös olemassa 
olevan rakennuskannan, erityisesti Vakulan talon, 
säilyttämistä. Uusien rakennusten toivottiin olevan 
pientalomaisia ja kerroskorkeus haluttiin rajoittaa 
kahteen tai kolmeen kerrokseen.

Palveluihin liittyen eniten mainintoja sai päivä-
kodin ja palvelutalon lisääminen suunnitelmaan. 
Muita toivottuja lisäyksiä olivat mm. yhteisölliset 
tilat, neuvola ja puisto sekä alueen yleinen veh-
reys.

Poimintoja kaavamuutosta ja viitesuunnitelmaa koskevien kysy-
mysten vastauksista.

”Paremmat palvelut ja laajempi otanta eri ihmis-
tyypeistä.”

”Onnistuessaan elävöittää ympäristöä ja tuo li-
sää palveluita, mutta edellyttää, että rakennetaan 
alustavaa suunnitelmaa vähemmän ja matalam-
pia taloja.”

”Tarvitsisi lisää päiväkoteja ja tilaa kouluun, jos 
kerrostaloja tulee.”

”Nykyisten lähipalveluiden katoaminen, joka pa-
kottaa hakemaan palveluja kauempaa, mm. isois-
ta kauppakeskuksista. Tämä ei ole myöskään 
ekologisesti kestävää, autolla liikkumisen ja lii-
kenteen kasvu huomioiden.”

”Poistaisin kerrostalot ja säilyttäisin kaikki ny-
kyiset liikekiinteistöt ennallaan.”

”Tornitalot pois. Kerroksia rakennettaviin taloi-
hin korkeintaan kolme.”

”Huoltoasema jätettävä. Pienyrittäjille tiloja. Yh-
teisiä tiloja. Vanhusten talo ja päiväkoti.”

”Viheralue ja tammipuut Rekolantien varteen.”



78 79

3.4 Valokuvia suunnittelualueelta

Kuva 86. Valokuvien sijainnit ja kuvaussuunnat.
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Kuvia suunnittelualueelta ja sen lähiympäristöstä. 
Kuvat on otettu kesä-, loka- ja joulukuussa 2021.

Kuva 88. Suunnittelualue Rekolantien suunnasta. Vakulan talon ja Rekolantien välissä kasvaa paljon nuoria koivuja.

Kuva 87. Kuusirivi suunnittelualueen pohjoisreunalla. Puiden 
toisella puolella on omakotitalotontteja.
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Kuva 90. Huoltoaseman pysäköintialue. Tontin takaosassa on 
varastokontteja.

Kuva 91. Liikennevaloristeys Rekolantien bussipysäkin kohdalta.

Kuva 89. Vakulan talo Rekolantieltä päin. Kuva 92. Laurintie valoristeyksestä päin. Kuva 93. Asuintaloja Laurintien eteläpuolella. Samalla paikalla 
sijaitsi aikaisemmin kukkakaupan ulkomyymälä.

Kuva 94. Liikerakennuksen takapiha ja pysäköintialue toimivat etenkin kesäisin ja syksyisin kukkakaupan jatkeena.
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Kuva 96. Liikerakennuksen takapiha ja pysäköintialue. Pysäköintialueen keskellä kasvaa koivurivi, joka jakaa pysäköintialueen etu- ja 
takaosaan. Kuvassa näkyvää etuosaa käytetään liikerakennuksen pysäköintialueena.

Kuva 95. Liikerakennus Laurintien ja Ilkantien risteyksestä. Kuva 97. Pysäköintialueen takaosaa käytetään nykyisin lähinnä 
kuorma-autojen ja siirtolavojen säilytykseen.

Kuva 98. Liikerakennuksen pysäköintialueen ja Vantaan kaupun-
gin tontin välissä on istutettu puurivi.

Kuva 99. Ilkantie, suunnittelualueen itäreuna. Kasvillisuus tien varrella on runsasta. Kuvassa vasemmalla on omakotitalotontteja.
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Kuva 19. Ilkantieltä huoltoasemalle ja Vakulan talolle johtava 
polku.

Kuva 101. Polun ja liikerakennuksen väliin jäävä joutomaa polulta 
päin katsottuna.

Kuva 100. Ilkantieltä lähtee paljon käytetty oikopolku keskustan 
suuntaan.

Kuva 102. Polku johtaa huoltoaseman pihaan. Kuva 105. Ruokakaupan takana on rakentamaton tontti.

Kuva 103. Vakulan taloa kiertää sorapintainen ajoväylä. Talon 
itäpuolella on omakotitalotontteja.

Kuva 104. Elannon talon ja liikerakennuksen tonttien välissä on 
matala raja-aita.
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4
Suunnitelma
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4.1 Suunnittelun lähtökohdat

Suunnittelun lähtökohtina ovat olleet Rekolan 
mittakaavan huomioiminen, kaupunkirakenteen 
täydentäminen ja suunnittelualueen toiminnalli-
suuden parantaminen. Tavoitteena on ollut luoda 
viihtyisää elinympäristöä ja yhteisöllisyyttä tukevia 
kohtaamispaikkoja niin uusille kuin vanhoille re-
kolalaisille sekä tehostaa maankäyttöä kestävällä 
tavalla. Suunnitelma pyrkii luomaan Rekolalle sel-
keämmin jäsentyneen ja toiminnoiltaan aiempaa 
monipuolisemman keskustan, jossa liikkuminen 
tapahtuu pääasiassa jalan. 

Suunnittelualueen reunoilla kasvaa paljon puita ja 
varsinkin rakentamattomilla osilla kasvillisuus on 
paikoin runsasta. Suunnitelmassa on pyritty säilyt-
tämään mahdollisimman paljon paikalla jo olevaa 
puustoa Rekolan vehreän olemuksen säilymisek-
si. Runsas kasvillisuus myös kytkee suunnitelman 
osaksi Rekolan kaupunkikuvallista jatkumoa.

Alueella jo olemassa oleva rakennuskanta on 
suunnitelmassa huoltoasemaa lukuun ottamatta 
säästetty. Säilytettävien rakennusten vesikattojen 
ja julkisivujen kunto tarkastetaan ja tarvittaessa 
korjataan. Vakulan talon asuinsiiven huonokuntoi-
nen karaattilevytys on suunnitelmassa purettu ja 
julkisivuun on palautettu vaalea rappaus. Olemas-
sa oleva rakennuskanta on Rekolan paikallishisto-
rian kannalta merkittävää ja niiden käyttöaste on 
vielä nykypäivänäkin korkea, joten rakennusten 
säilyttäminen on perusteltua. Etenkin Vakulan talo 
on lähiseudun asukkaille tärkeä paikallinen maa-
merkki. Kuva 107. Säästettävät puut ja kasvillisuus.

Kuva 106. Olevat puut ja kasvillisuus.

Kuva 108. Aksonometrinen näkymä suunnitelmasta.
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Kuva 110. Vaihtoehdot päiväkotivarauksen uudeksi sijainniksi.

Keskeisellä paikalla suunnittelualueella sijainnut 
huoltoasema on purettu ja sille on osoitettu uusi 
paikka ruokakaupan itäpuolella olevalta tyhjältä 
tontilta.

Ilkantien varrella oleva päiväkotivaraus ei suunni-
telmassa toteudu. Päiväkoti palvelee suhteellisen 
pientä väestönosaa tilantarpeeseensa nähden ja 
luo alueelle aktiivista toimintaa vain hetkittäin. Ra-
kenteilla olevan uuden päiväkodin myötä varauk-
sen tarpeellisuudesta ei myöskään ole varmuutta.

Rekolan ja lähialueiden lapsimäärä tulee kuitenkin 
tulevaisuudessa kasvamaan, joten uuden päiväko-
din rakentaminen saattaa jossain vaiheessa tulla 
taas ajankohtaiseksi. Jos päiväkotivaraus Rekolan 
alueella halutaan säilyttää, ehdotan sen siirtämistä 
suunnittelualueelta joko vanhan päiväkodin ton-
tille Kustaantien ja Rekolantien risteykseen tai par-
tiomajan ja Laurintien väliselle alueelle junaradan 
varrelle. Jälkimmäinen vaihtoehto voisi edesauttaa 
myös Rekolanojan puiston kehittämistä virkistys-
käyttöön.

Kuva 109. Huoltoaseman ja korjaamon uusi sijainti.

Kuva 111. Näkymä uuden kerrostalon edestä kohti Elannon taloa.
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Kuva 112. Julkisuuden asteet.

Yksityinen

Julkinen

4.2 Yleisesti suunnitelmasta

Suunnittelualueen luonne on erilainen eri puo-
lilla aluetta. Rekolantie ja Laurintie ovat Rekolan 
suurimpia ja vilkkaimmin liikennöityjä väyliä, joi-
den varrelle palvelut ja liiketilat ovat keskittyneet. 
Suunnittelualueen länsireuna on rakentamatonta 
niittyä ja sen koettua luonnetta määrittävät pää-
asiassa Ilkantien toisella puolella sijaitsevat oma-
kotitalotontit. Nämä erot on otettu suunnittelus-
sa huomioon ja niitä on pyritty korostamaan ja 
jalostamaan rakennusmassojen ja eri toimintojen 
sijoittumisella.

Julkista toimintaa Rekolantien varrella on pyritty li-
säämään. Liikerakennuksen ja Elannon talon muo-
dostamaa palvelukeskittymää on jatkettu tuomal-
la alueelle lisää liiketiloja puretun huoltoaseman 
tilalle rakennettavan kerrostalon pohjakerrokseen. 
Vakulan talon etupihalle rakennetaan kylätalo, 
joka korostaa julkisen toiminnan keskittymistä Re-
kolantien varrelle ja toimii rekolalaisten yhteisenä 
olohuoneena.

Kivituhka

Asfaltti, jalankulku

Asfaltti, liikenne

Kalanruotoladonta

Turva-alusta

Nurmikko, istutus

Kivituhka Uusi puu

Oleva puu

Pensas

Kuva 113. Asemapiirustus 1:1250.
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Ilkantien varrelle rakennetaan asuinkortteli, joka 
jatkaa tien toisella puolella olevien omakotitalojen 
mittakaavaa. Kerrostalo korttelin itäreunalla rajaa 
yksityisen sisäpihan erilleen suunnittelualueen jul-
kisesta osasta. Asuinkorttelin pohjoispuolelle jää 
pieni puistoalue, joka toimii siirtymävyöhykkeenä 
uuden keskustan ja juna-aseman välillä. Puiston 
kulkuväylät mukailevat vuosikymmeniä vanhojen 
oikopolkujen linjoja, joita rekolalaiset ovat tottu-
neet käyttämään. Puistoon ja Vakulan takapihalle 
toteutetaan pieni leikkipaikka ja ulkokuntoilualue.

Alueelle muodostuva jalankulkuvyöhyke sitoo 
aiemmin irralliset rakennukset ja toiminnot yhdek-
si kokonaisuudeksi. Jalankululle pyhitetyillä alu-
eilla on käytetty kiveystä, joka toimii visuaalisena 
merkkinä keskusta-alueella saapumisesta. Istus-
kelualueita ja muita pysähtymään houkuttelevia 
paikkoja liikerakennuksen ja Vakulan talon välillä 
on korostettu kalanruotoladonnalla.

Kylätalo ja sen edustalla oleva aukio muodosta-
vat suunnitelman julkisimman osan ja Rekolan 
yhteisöllisyyden keskittymän. Aukio toimii sa-
maan aikaan sekä läpikulkupaikkana ja arkipäivän 
kohtaamisten näyttämönä sekä tarjoaa puitteet 
tapahtumien järjestämiselle ja kokoontumiselle. 
Puurakenteinen esiintymislava rajaa aukion eril-
leen puistosta.

Liikerakennus säilyy suunnitelmassa nykykäytös-
sään liiketiloina. Rakennuksen itäpäätyyn raken-
netaan kukkakaupan ulkomyymäläksi tarkoitettu 
puurakenteinen ulkokatos. Aiemmin autoliiken-
teen käytössä ollutta tilaa liikerakennuksen ja Elan-
non talon välissä saadaan näin paremmin aktivoi-
tua rekolalaisten käyttöön.

Kuva 115. Jalankulun pääakselit.

Kuva 116. Pysäköintipaikat.Kuva 114. Asemapiirustus 1:2500.

Elannon talon käyttötarkoitus muuttuu kirpputo-
rista ravintolaksi. Kahden erillisen sisäänkäynnin 
ansiosta entinen myymälätila on mahdollista jakaa 
kahteen osaan, jolloin talossa voisi toimia lisäksi 
myös esimerkiksi kahvila.

Myymälätilasta on ovi rakennuksen länsipuolella 
olevaan kevytrakenteiseen varastoon. Suunnitel-
massa osa varastosta puretaan, jolloin ovesta on 
mahdollista järjestää kulku rakennuksen takapi-
halle. Nykyisin vähällä käytöllä olevaa lastauslai-
turin edustaa voitaisiin tällöin käyttää terassina, 
mikä aktivoisi tilaa ja ehkäisisi epätoivottuja lie-
veilmiöitä kuten töhryjen syntymistä jatkossa.

Alueella liikkumista on helpotettu kulkuväylien pa-
rantamisella ja eri liikennemuotojen erottamisella 
toisistaan. Elannon talon ja entisen huoltoaseman 
tontin välille rakennetaan luiska, joka parantaa es-
teettömyyttä ja helpottaa alueella liikkumista esi-
merkiksi rollaattorin, lastenvaunujen tai pyörätuo-
lin kanssa.

Autopaikkojen sijoittelussa on käytetty hyväksi 
alueella jo olleita pysäköintialueita, jotka on mää-
ritelty suunnitelmassa lähipysäköintialueiksi. Myös 
Rekolantien toisella puolella olevan ruokakaupan 
parkkipaikka on määritelty lähipysäköintialueeksi 
ja osa uusista autopaikoista on sijoitettu sinne. Lii-
kerakennuksen pysäköintialueen vajaalla käytöllä 
ollut takaosa on osoitettu asuinkorttelin käyttöön. 
Muut suunnittelualueen autopaikat palvelevat 
koko suunnittelualuetta.

Uudisrakentamisen myötä rakentamistehokkuu-
deksi muodostuu asuinkorttelissa 0,27 ja Rekolan-
tien varrella 0,50. Alueella, johon uudisrakentamis-
ta tulee, tehokkuudeksi muodostuu 0,38 ja koko 
suunnittelualueella noin 0,34.

Kuva 117. Rakennustehokkuus alueittain.
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Kuva 118. Näkymä kohti Elannon talon terassia. Kuva 119. Näkymä kukkakaupan uudesta ulkokatoksesta.
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4.3 Uudisrakentaminen

4.3.1 Asuinkortteli

Asuinkortteli sijoittuu suunnittelualueen keskel-
le Ilkantien varteen. Kortteli koostuu yhdeksästä 
pientalosta ja kerrostalosta, joiden keskelle muo-
dostuu asukkaille tarkoitettu puolijulkinen yhteis-
piha. Pientalot on kytketty yhteen rivitalomaisiksi 
kokonaisuuksiksi, jotka mukailevat ympäröivien 
kulkuväylien linjoja. Seinälinjoja on porrastettu 
sisäänvedoin, jotta muodostuvat rakennusmassat 
eivät olisi muurimaisia ja ne mukautuisivat parem-
min Rekolan mittakaavaan.

Yhteispiha on tarkoitettu sekä pientalojen että 
kerrostalon asukkaiden käyttöön. Yhteispihalle on 
sijoitettu erilaisia toimintoja, jotka houkuttelevat 
asukkaita viettämään aikaa ulkona. Omenapuut, 
istutuslaatikot ja kasvihuoneet ovat Rekolan pi-
hoille tyypillisiä elementtejä ja muistuttavat pai-
kalla aiemmin sijainneesta kauppapuutarhasta. 
Pihalla sijaitsee myös esteetön puusauna, jonka 
päädyssä on grillikatos.

Yhteispihan lisäksi jokaisella pientalolla on sisä-
pihan puolella oma puoliyksityinen etupihansa ja 
korttelin ulkoreunalla yksityisempi takapiha. Etu-
pihojen mitoituksessa on huomioitu mahdollisuus 
pienen kylmän ulkovaraston rakentamiselle. Pien-
talojen pihat on rajattu toisistaan pensas- ja lau-
ta-aidoin.

Liikerakennuksen pysäköintialue on rajattu aidal-
la ja aiemmin vajaalla käytöllä ollut takaosa on 

otettu korttelin pysäköintialueeksi. Pysäköintialue 
palvelee sekä pientaloja että kerrostalon asuntoja. 
Rajaava aita toimii liikerakennuksen puolella graf-
fi tiseinänä.

Kuva 120. Pihasauna 1:200.
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Kuva 121. Asuinkorttelin pihasuunnitelma 1:500.
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Tyyppitalomaiset pientalot on suunniteltu pienta-
loalueiden täydennysrakentamista silmällä pitäen. 
Talot on suunniteltu puurakenteisiksi erillistaloiksi, 
joiden sivuseinillä ei ole aukotusta. Mykät sivusei-
nät antavat enemmän mahdollisuuksia talon sijoit-
tamiseen tontille, jossa on jo muita rakennuksia. 
Taloja voidaan myös kytkeä rivitalomaiseksi nau-
haksi kuten suunnitelmassa, jolloin maankäyttö on 
tehokkaampaa.

Pientaloja on kahta eri tyyppiä. Talotyyppi 1 on 
kooltaan pienempi kahden makuuhuoneen talo 
ja soveltuu esimerkiksi ensiasunnon ostajalle tai 
eläkeläispariskunnalle, joka haluaa vaihtaa suuren 
omakotitalonsa pienempään. Talotyyppi 2 pitää 
sisällään 3 erillistä makuuhuonetta ja kuraeteisen, 
joka helpottaa lapsiperheen arkea. Molemmissa 
talotyypeissä on kaksi kerrosta, sisääntulokatos, 
sauna ja terassi.

Kuva 123. Poikkileikkaus A 1:1250. Leikkauksen sijainti näkyy kuvassa 113.

Kuva 122. Aluejulkisivu Ilkantielle 1:1250.

Kuva 124. Näkymä yhteispihalta.
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Kuva 125. Pientalojen päätyjen julkisivupiirustukset 1:200 ja talojen värivaihtoehdot.
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Kuva 126. Pientalojen pohjapiirustukset 1:200.
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4.3.2 Kerrostalo

Kerrostalo sijoittuu puretun huoltoaseman koh-
dalle asuinkorttelin itälaidalle. Rakennuksen etelä-
pääty on yksikerroksinen ja lähellä viereisen Elan-
non talon korkeutta. Korkeus kasvaa Vakulan taloa 
kohti ja rakennuksen pohjoispäässä kerroksia on 
kolme.

Julkisivujen suuria seinäpintoja on jaettu pienem-
miksi seinien sisennyksillä ja materiaalivaihdoksilla, 
mikä pienentää rakennuksen koettua mittakaavaa. 
Ensimmäisen kerroksen julkisivumateriaalina on 
tiili. Tiili valikoitui materiaaliksi suunnittelualueel-
la 1900-luvun alussa sijainneen tiilitehtaan vuoksi. 
Rakennusaikana maasta kaivettavaa savea voitai-
siin mahdollisesti käyttää tiilien raaka-aineena. 

Ylemmissä kerroksissa julkisivumateriaalina on 
Elannon talon ja Vakulan talon materiaaleja mu-
kaileva vaalea rappaus. Rekolantien puoleinen 
sisäänkäynti erottuu liiketilojen sisäänkäynneistä 
punaisella värityksellään, jota on käytetty myös 
asuinkerrosten ikkunoiden pellityksissä ja muissa 
yksityiskohdissa. 

Ensimmäisessä kerroksessa on liiketiloja, jotka 
avautuvat Rekolantien puolelle ja asumiseen liit-
tyviä aputiloja yhteispihan puolella. Ylemmissä 
kerroksissa on asuntoja ja asukkaille tarkoitettuja 
yhteistiloja. Asuntojen koot vaihtelevat yksiöstä 
kolmioon, painottuen kuitenkin kaksioihin. Jokai-
sessa asunnossa on joko parveke tai ranskalainen 
parveke.

Asunnot on tarkoitettu ensisijaisesti senioriasun-
noiksi vanhuksille. Pienillä tilamuutoksilla ylemmät 
kerrokset olisivat muutettavissa tuetun asumisen 
tai palvelutalon toimintaan sopiviksi.

Kuva 127. Aluejulkisivu Rekolantielle 1:1250.
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Kuva 128. Kerrostalon pohjapiirustukset 1:400.
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4.3.3 Kylätalo

Kehittämiskyselyssä toivottua yhteistilaa on tuotu 
alueelle kylätalon muodossa. Rekolassa on aktiivis-
ta järjestö- ja yhdistystoimintaa, kuten esimerkiksi 
omakotiyhdistys, asukasaktiivisen Rekola-liike ja 
asukkaiden omia harrastusryhmiä. Näkyvälle pai-
kalle Rekolantien varteen sijoittuva kylätalo toimisi 
rekolalaisia yhteen kokoavana kohtaamispaikkana.

Yksikerroksinen rakennus muodostuu kahdesta 
siivestä, jotka yhdistyvät toisiinsa aulatilan avulla. 
Eteläisen siiven pohja on Rekolantien suuntainen 
ja linjassa ympäröivien rakennusten kanssa. Poh-
joinen siipi noudattaa Vakulan talon vanhan osan 
koordinaatistoa ja luo yhteyden vanhan ja uuden 
välille.

Sisäänkäyntien lasiseinät avaavat näkymän talon 
läpi Rekolantieltä aukiolle ja korostavat rakennuk-
sen julkista luonnetta. Julkisivumateriaaleina toi-
mivat vaalea rappaus ja tiili kuten muissakin Reko-
lantien varrella olevissa rakennuksissa.

Eteläisessä siivessä on eri kokoisia tiloja, joita voi-
daan yhdistää suuremmaksi tilaksi siirtoseinien 
ansiosta. Tiloja voidaan käyttää esimerkiksi ko-
koustamiseen, harrastustoimintaan, juhlien jär-
jestämiseen tai nuorisotilana. Pohjoisessa siivessä 
on pajatila, jossa on tilaa omien käsityöprojektien 
työstämiseen. Pajatilasta löytyy esimerkiksi ompe-
lukone, 3D-tulostin ja laserleikkuri. Näiden lisäksi 
pajatila voisi toimia työkalujen ja muiden tarvik-
keiden lainauskeskuksena.

Kuva 130. Kylätalon pohjapiirustus 1:300.

Kuva 129. Kylätalon akselit.
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Kuva 131. Näkymä kohti aukiota ja Vakulan taloa.
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5
Yhteenveto

Diplomityöni tavoitteena oli laatia Rekolan keskus-
tan kehittämiseksi suunnitelma, joka vastaa kas-
vavan ja tiivistyvän Vantaan tarpeisiin sekä ottaa 
huomioon Rekolan pientaloalueen mittakaavan ja 
suunnittelualueen erityispiirteet. Lisäksi olen otta-
nut huomioon rekolalaisten kehittämiskyselyssä 
esiin nostamia aiheita.

Työni lähtökohta Rekolan tiivistämiseen on asema-
kaavamuutoksen viitesuunnitelmasta säilyttäväm-
pi. Olemassa olevien rakennusten säästäminen on 
perusteltua niin paikallis- ja rakennushistorialli-
sesta kuin ekologisestakin näkökulmasta: vanhan 
säilyttäminen ja korjaaminen kuormittaa ilmastoa 
vähemmän kuin uudisrakentaminen, jonka hiilija-
lanjälki on suurempi.

Rakennusten säästäminen ei kuitenkaan tarkoita 
vanhan rakennuskannan museoimista. Esimerkik-
si lisäosien rakentaminen ja käyttötarkoituksen 
muutokset pidentävät rakennusten käyttöikää ja 
tuovat rakennusten käytettävyyteen joustoa, jolla 
on suuri merkitys Rekolan keskustan elinvoimai-
suuden kannalta.

Työssä esittämäni Vakulan taloon liittyvät muu-
tokset ovat vähäisiä ja keskittyvät rakennuksen 
ulkokuoreen ja ympäristöön. Talo muodostaa 
mielenkiintoisen kokonaisuuden, jolla on vaiheri-
kas ja Rekolan kehittymisen kannalta merkittävä 
historia. Työni painopiste on kuitenkin yhdyskun-
tasuunnittelussa ja rakennuksen sisämaailmaan 
puuttuminen olisi vienyt sitä liikaa korjaus- ja ra-
kennussuunnittelun suuntaan. Käyttötarkoituksen 
muuttaminen esimerkiksi asunnoiksi voi kuitenkin 
olla tulevaisuudessa ajankohtaista, joten raken-
nuksen ympärille on tarkoituksella jätetty väljyyttä.

Suunnitelma saavuttaa sille asettamani tavoitteet 
kaupunkirakenteen täydentämisestä, alueen toi-
minnallisuuden parantamisesta, yhteisöllisyyden 
tukemisesta ja viihtyisän ympäristön luomisesta. 
Suunnittelualueesta muodostuu lähiseudun asuk-
kaita palveleva kokonaisuus ja Rekola saa aiempaa 
selkeämmin jäsentyneen keskustan.
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Vantaan kaupunki. Yleiskaava 2020 selostus.

Kuvat 18, 22 ja 53
Maanmittauslaitos.
https://asiointi.maanmittauslaitos.fi /karttapaikka/
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Kuva 21
Sielujen avuksi ja Pyhän Laurin kirkon parhaaksi – Räckhal-
sin ja Lehtisaaren lahjoitusmaiden vaiheet etukannen sisä-
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Kuvat 26, 28-33
Osiossa 2.3 lähteinä käytettyjä tilastoja mukaillen.

Kuva 40
Rekolan asemakaavaselostuksia mukaillen.

Kuvat 83 ja 84
Vantaan kaupunki. Kuvat tuottanut Arkkitehtitoimisto Petri 
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https://www.vantaa.fi /fi /kaavoitus/kaavat/rekolan-keskus-
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Kuva 85
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Tämän työn suunnittelualue sijaitsee Rekolan pientaloalueella Vantaalla, noin 20 kilometrin 
päässä Helsingin keskustasta. Rekolasta on noin viiden kilometrin matka Tikkurilaan, joka on 
yksi Vantaan kolmesta pääkeskuksesta. Muita lähiseudun paikalliskeskuksia ovat junaradan 
varrella sijaitsevat Koivukylä ja Korso, joiden välissä Rekola sijaitsee.

Kerrostalovaltaisista naapurialueistaan Koivukylästä, Korsosta ja Asolasta poiketen Rekolan 
rakennuskanta koostuu pääasiassa 1- ja 2-kerroksisista omakotitaloista. Alueen yleisilme on 
vehreä ja kasvillisuus on paikoin runsasta. Rekolan halki kulkee kaksi päätietä: etelä-poh-
jois-suuntainen Rekolantie ja itä-länsi-suuntainen Laurintie. Näiden kahden tien risteyksessä 
on Rekolan ainoa liikennevaloristeys ja keskusta.

Rekola rajautuu idässä Keravan jokeen, lännessä päärataan, etelässä Koivukylän ja Havu-
kosken 70-luvulla rakentuneisiin kerrostaloalueisiin ja pohjoisessa Matarin metsävihera-
lueeseen. Lähiseudulla on Rekolan lisäksi muitakin pientaloalueita: Matarin asuinalue met-
säviheralueen takana ja Päiväkumpu Keravanjoen vastarannalla. Asolan keskellä junaradan 
länsipuolella on pientaloalue, jota ympäröivät liikenneväylien ja radan varteen kohonneet 
kerrostalot sekä Peijaksen sairaala.

Vantaan kaupunki

Yksityinen

Vantaan Seurakuntayhtymä

Maaomistukset Rekolassa keväällä 2022 
1:20000.

Suunnittelualue

Asuminen

Yksityiset palvelut

Julkiset palvelut

Teollisuus

Viheralueet

Harrastukset, vapaa-aika

Suunnittelualue

Toiminnallisuuskaavio 1:20000.

Pääkadut

Kokoojakadut

Liityntäkadut

Junarata, bussipysäkit

Ajoneuvoliikenteen reitit 1:20000.

Pysäköintialueet

Suunnittelualue

Asemakaavoissa määritellyt rakennus-
tehokkuudet 1:20000. Ympyröidyillä 
alueilla tehokkuudet ovat laskettuja 
tonttitehokkuuksia.

e = 0,15

e = 0,20

e = 0,25

e = 0,30

e = 0,35

e = 0,40

e = 0,55

Suunnittelualue

Rekolan sijainti ja etäisyydet.

Ympäröivät kaupunginosat.

Keskeisiä teitä ja paikkoja Rekolassa.

1. Keravanjoen virkistysalue
2. Urheilupuisto
3. Ala-aste
4. Tämän työn suunnittelualue
5. Rekolanojanpuisto ja partiomaja

6. Vanha päiväkoti
7. Kirkko
8. Uusi päiväkoti
9. Yläaste

Rekola

Metsät  ja metsämäiset
viheralueet

Puuttomat ja niittymäiset
viheralueet

Viheraluekaavio 1:20000.
Valkoisella olevalla alueella on huomat-
tava määrä tonttivihreää.

Puistot, rakennetut vihera-
lueet, ulkoilureitit

Suunnittelualue

Jalkakäytävät

Kevyt liikenne ajoradalla

Kevyen liikenteen väylät

Kevyen liikenteen reitit 1:20000.

Ulkoilureitit, polut

Junarata, bussipysäkit

Suunnittelualue

Rekola Vantaalla.
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Huoltoaseman ja korjaamon uusi sijainti.

Säästettävät puut ja kasvillisuus.Olemassa olevat puut ja kasvillisuus.

Vaihtoehdot päiväkotivarauksen uudeksi sijainniksi.

Asemapiirustus 1:1250.

Yhteisöaukio

Leikki

Kuntoilu

Puisto

Lava
Omenapuita

Vadelma-
pensaita

Kylätalo

Katos

Terassi

AA

Laurintie

Ilk
an

tie

Re
ko

la
nt

ie

Kivituhka

Asfaltti, jalankulku

Asfaltti, liikenne

Kalanruotoladonta

Turva-alusta

Nurmikko, istutus

Kivituhka Uusi puu

Oleva puu

Pensas

Aksonometrinen näkymä suunnitelmasta.

Julkisuuden asteet.

Yksityinen

Julkinen

Jalankulun pääakselit.

Suunnittelun lähtökohtina ovat olleet Rekolan mittakaavan huomioiminen, kaupunkiraken-
teen täydentäminen ja suunnittelualueen toiminnallisuuden parantaminen. Tavoitteena on 
ollut luoda viihtyisää elinympäristöä ja yhteisöllisyyttä tukevia kohtaamispaikkoja niin uusille 
kuin vanhoille rekolalaisille sekä tehostaa maankäyttöä kestävällä tavalla. Suunnitelma pyrkii 
luomaan Rekolalle selkeämmin jäsentyneen ja toiminnoiltaan aiempaa monipuolisemman 
keskustan, jossa liikkuminen tapahtuu pääasiassa jalan. 

Suunnittelualueen reunoilla kasvaa paljon puita ja varsinkin rakentamattomilla osilla kas-
villisuus on paikoin runsasta. Suunnitelmassa on pyritty säilyttämään mahdollisimman pal-
jon paikalla jo olevaa puustoa Rekolan vehreän olemuksen säilymiseksi. Runsas kasvillisuus 
myös kytkee suunnitelman osaksi Rekolan kaupunkikuvallista jatkumoa.

Alueella jo olemassa oleva rakennuskanta on suunnitelmassa huoltoasemaa lukuun otta-
matta säästetty. Keskeisellä paikalla suunnittelualueella sijainnut huoltoasema on purettu ja 
sille on osoitettu uusi paikka ruokakaupan itäpuolella olevalta tyhjältä tontilta. Säilytettävien 
rakennusten vesikattojen ja julkisivujen kunto tarkastetaan ja tarvittaessa korjataan. Vakulan 
talon asuinsiiven huonokuntoinen karaattilevytys on suunnitelmassa purettu ja julkisivuun 
on palautettu vaalea rappaus. Olemassa oleva rakennuskanta on Rekolan paikallishistorian 
kannalta merkittävää ja niiden käyttöaste on vielä nykypäivänäkin korkea, joten rakennusten 
säilyttäminen on perusteltua. Etenkin Vakulan talo on lähiseudun asukkaille tärkeä paikalli-
nen maamerkki.

Ilkantien varrella oleva päiväkotivaraus ei suunnitelmassa toteudu. Päiväkoti palvelee suh-
teellisen pientä väestönosaa tilantarpeeseensa nähden ja luo alueelle aktiivista toimintaa 
vain hetkittäin. Rakenteilla olevan uuden päiväkodin myötä varauksen tarpeellisuudesta ei 
myöskään ole varmuutta.

Rekolan ja lähialueiden lapsimäärä tulee kuitenkin tulevaisuudessa kasvamaan, joten uuden 
päiväkodin rakentaminen saattaa jossain vaiheessa tulla taas ajankohtaiseksi. Jos päiväkoti-
varaus Rekolan alueella halutaan säilyttää, ehdotan sen siirtämistä suunnittelualueelta joko 
vanhan päiväkodin tontille Kustaantien ja Rekolantien risteykseen tai partiomajan ja Lau-
rintien väliselle alueelle junaradan varrelle. Jälkimmäinen vaihtoehto voisi edesauttaa myös 
Rekolanojan puiston kehittämistä virkistyskäyttöön.

Suunnittelun lähtökohdat

Suunnittelualueen luonne on erilainen eri puolilla aluetta. Rekolantie ja Laurintie ovat Reko-
lan suurimpia ja vilkkaimmin liikennöityjä väyliä, joiden varrelle palvelut ja liiketilat ovat kes-
kittyneet. Suunnittelualueen länsireuna on rakentamatonta niittyä ja sen koettua luonnetta 
määrittävät pääasiassa Ilkantien toisella puolella sijaitsevat omakotitalotontit. Nämä erot on 
otettu suunnittelussa huomioon ja niitä on pyritty korostamaan ja jalostamaan rakennus-
massojen ja eri toimintojen sijoittumisella.

Julkista toimintaa Rekolantien varrella on pyritty lisäämään. Liikerakennuksen ja Elannon ta-
lon muodostamaa palvelukeskittymää on jatkettu tuomalla alueelle lisää liiketiloja puretun 
huoltoaseman tilalle rakennettavan kerrostalon pohjakerrokseen. Vakulan talon etupihalle 
rakennetaan kylätalo, joka korostaa julkisen toiminnan keskittymistä Rekolantien varrelle ja 
toimii rekolalaisten yhteisenä olohuoneena.

Ilkantien varrelle rakennetaan asuinkortteli, joka jatkaa tien toisella puolella olevien oma-
kotitalojen mittakaavaa. Kerrostalo korttelin itäreunalla rajaa yksityisen sisäpihan erilleen 
suunnittelualueen julkisesta osasta. Asuinkorttelin pohjoispuolelle jää pieni puistoalue, joka 
toimii siirtymävyöhykkeenä uuden keskustan ja juna-aseman välillä. Puiston kulkuväylät mu-
kailevat vuosikymmeniä vanhojen oikopolkujen linjoja, joita rekolalaiset ovat tottuneet käyt-
tämään. Puistoon ja Vakulan takapihalle toteutetaan pieni leikkipaikka ja ulkokuntoilualue.

Alueelle muodostuva jalankulkuvyöhyke sitoo aiemmin irralliset rakennukset ja toiminnot 
yhdeksi kokonaisuudeksi. Jalankululle pyhitetyillä alueilla on käytetty kiveystä, joka toimii vi-
suaalisena merkkinä keskusta-alueella saapumisesta. Istuskelualueita ja muita pysähtymään 
houkuttelevia paikkoja liikerakennuksen ja Vakulan talon välillä on korostettu kalanruoto-
ladonnalla. Alueella liikkumista on helpotettu kulkuväylien parantamisella ja eri liikenne-
muotojen erottamisella toisistaan. Elannon talon ja entisen huoltoaseman tontin välille ra-
kennetaan luiska, joka parantaa esteettömyyttä ja helpottaa alueella liikkumista esimerkiksi 
rollaattorin, lastenvaunujen tai pyörätuolin kanssa.

Yleisesti suunnitelmasta

Näkymä uuden kerrostalon edestä kohti Elannon taloa.
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Havainnekuva viitesuunnitelman rakennusmassoista.
Lähde: Vantaan kaupunki, Arkkitehtitoimisto Petri 
Rouhiainen.

Asemakaavamuutoksen viitesuunnitelman asemapiirustusluonnos.
Lähde: Vantaan kaupunki, Arkkitehtitoimisto Petri Rouhiainen.

Alue, jota kaavamuutos koskee.Keskustasta juna-asemalle siirtymiseen käytettyjä 
reittejä. Epäviralliset kulkureitit vihreällä.

Suunnittelualueen sijainti Rekolassa. Maaomistukset suunnittelualueella.

Tämän työn suunnittelualue sijaitsee keskeisellä paikalla Rekolan keskustassa. Alue rajautuu 
idässä Rekolantiehen, etelässä Laurintiehen, lännessä Ilkantiehen ja pohjoisessa korkeaan 
kuusiaitaan, jonka toisella puolella on pientaloja. Alueella on vireillä 2018 haettu asemakaa-
vamuutos.

Asemakaavamuutosalueella on kolme rakennusta: vanha teollisuuskiinteistö, jota kutsutaan 
rakennuttajansa mukaan Vakulan taloksi, huoltoasema sekä matala liikerakennus. Yksityinen 
kiinteistöosakeyhtiö omistaa Rekolantien ja Laurintien vastaiset tontit sekä niillä sijaitsevat 
rakennukset. Vantaan kaupunki omistaa kaksi rakentamatonta tonttia Ilkantien vastaiselta 
sivulta ja alueen keskeltä sekä rakentamattoman katualueen Rekolantielle. Vantaan tonteilla 
on varaukset päiväkodille Ilkkantien varrella ja palvelutalolle suunnittelualueen keskellä.

Kolmannen osapuolen omistuksessa oleva entinen Elannon kaupparakennus (josta käytän 
tässä työssä nimitystä Elannon talo) tontteineen Rekolantien ja Laurintien risteyksessä on ra-
jattu asemakaavamuutoksen ulkopuolelle. Käsittelen kaupparakennusta ja sen tonttia työs-
säni kuitenkin osana suunnittelualuetta niiden keskeisen sijainnin vuoksi.

Vuonna 2018 Vakulan talon omistava kiinteistöosakeyhtiö ja Vantaan kaupunki hakivat suun-
nittelualueelle asemakaavamuutosta, johon aloite on tullut kiinteistöosakeyhtiöltä. Kaava-
muutoksen tavoitteena on tehostaa maankäyttöä ja tiivistää yhdyskuntarakennetta hyvien 
joukkoliikenneyhteyksien varrella.

Viitesuunnitelmassa Vakulan talo, huoltoasema ja Laurintien liikerakennus purettaisiin. Suun-
nittelualueelle rakennettaisiin kymmenen kerrostaloa, joiden kerrosmäärät vaihtelisivat nel-
jän ja kuuden kerroksen välillä. Korkeimmat kuusikerroksiset rakennukset sijoittuisivat kau-
pungin omistamille tonteille alueen keskelle ja Ilkantien varteen. Pysäköinti järjestettäisiin 
rakennusten pihoilla. Asuntoja rakennettaisiin noin 19100 kerrosneliömetriä, jolloin suunnit-
telualueen tehokkuusluvuksi tulisi 0,91.

Vantaan kaupunki järjesti helmikuussa 2018 kaksi asukastilaisuutta, joissa kaavamuutosta 
esiteltiin lähialueen asukkaille tarkemmin. Ensimmäisessä tilaisuudessa 6.2.2018 oli noin 125 
osallistujaa ja 26.2.2018 järjestetyssä tilaisuudessa 51. Asukastilaisuuksien lisäksi kaupunki 
teki asukkaille suunnatun kehittämiskyselyn.

Asemakaavamuutoksen prosessi on kirjoittamishetkellä toukokuussa 2022 pysähdyksissä ja 
odottaa uudesta yleiskaavasta tehtyjen valitusten käsittelyä.

Vantaan kaupunki toteutti keväällä 2018 kaavatyön pohjaksi kehittämiskyselyn, joka oli 
suunnattu alueen asukkaille, aluetta käyttäville ja muuten alueesta kiinnostuneille. Kysymyk-
set keskittyivät pääasiassa Rekolan keskustan kehittämiseen. Taustatietoja lukuun ottamatta 
kysymykset olivat avoimia tekstikysymyksiä. Vastauksia saatiin yhteensä 372 ja vastanneista 
73 prosenttia kertoi asuvansa Rekolan pientaloalueella. Eniten vastauksia saatiin 40-49-vuo-
tiailta (26%), 50-59-vuotiailta (21%) ja 30-39-vuotiailta (19%). Vastaajista 69 prosenttia kertoi 
asuneensa alueella yli 10 vuotta.

Asuntojen ja palveluiden lisääminen nähtiin vastauksissa joukkoliikennekaupungin kannal-
ta tarpeellisina. Monissa vastauksissa keskustan rakentamattomien tonttien täydentäminen 
toivotettiin tervetulleeksi. Ajatusta kerrostaloista kuitenkin vierastettiin ja alueelle toivottiin 
ympäröivän kaupunkirakenteen mittakaavaa lähempänä olevaa matalaa rakentamista. Osas-
sa vastauksia kerrostalojen rakennuspaikaksi ehdotettiin Asolaa junaradan länsipuolella.

Vastauksissa korostui asukkaiden huoli Rekolan kylämäisen ilmeen säilymisestä. Viitesuunni-
telman kerrostaloja pidettiin mittakaavaltaan vääränlaisina ja pientaloalueen keskelle sopi-
mattomina. Suhtautuminen vanhaan rakennuskantaan jakoi mielipiteitä ja sekä purkamiselle 
että säilyttämiselle löytyi kannatusta. Suunnitelma Vakulan talon, huoltoaseman ja liikera-
kennuksen purkamisesta aiheutti huolta palveluiden pysymisestä alueella. Uusien tilojen 
korkeamman vuokratason pelättiin heikentävän Rekolan palvelutarjontaa. Toisaalta vastauk-
sissa toivottiin alueelle lisää palveluita, jotka edellyttävät uusien tilojen rakentamista.

Eniten mainintoja viitesuunnitelman kehittämiseksi sai korkeiden kerrostalojen poistaminen. 
Monissa vastauksissa toivottiin myös olemassa olevan rakennuskannan, erityisesti Vakulan 
talon, säilyttämistä. Uusien rakennusten toivottiin olevan pientalomaisia ja kerroskorkeus 
haluttiin rajoittaa kahteen tai kolmeen kerrokseen. Palveluihin liittyen eniten mainintoja sai 
päiväkodin ja palvelutalon lisääminen suunnitelmaan. Muita toivottuja lisäyksiä olivat mm. 
yhteisölliset tilat, neuvola ja puisto sekä alueen yleinen vehreys.

Vakulan talo sijoittuu suunnittelualueen pohjoisosaan. Rakennuksessa on kaksi siipeä: van-
hempi asuinsiipi ja vuonna 1945 valmistunut teollisuussiipi. Asuinsiipi on ympäröivästä ra-
kennuskannasta poiketen länsi-itäsuuntainen. Asuinsiivessä on alun perin ollut kaksi kerros-
ta, mutta sitä on korotettu teollisuussiiven rakentamisen yhteydessä yhdellä puurakenteisella 
lisäkerroksella kolmikerroksiseksi. Asuinsiiven julkisivut ovat alun perin olleet vaaleaksi rapa-
tut. Epäonnistuneiden rappauskorjausten vuoksi asuinsiipi päätettiin kuitenkin vuonna 1978 
levyttää beigen värisellä karaattilevyllä.

Nelikerroksinen teollisuussiipi on pohjaltaan L-kirjaimen muotoinen ja sijoittuu asuinsiiven 
pohjoispuolelle. Siipi noudattaa Rekolantien koordinaatistoa. Tontilla on aiemmin ollut tiili-
tehdas ja tonttikaupan yhteydessä saatuja tiiliä on käytetty teollisuussiiven ulkoseinien ra-
kentamiseen.

Vaikka teollisuussiipi rakennettiin alun perin Konstantin Vakulan tekstiiliyritysten evakkopai-
kaksi, mutta yritysten toiminta ei ehtinyt siirtyä sinne ennen sodan loppumista. Tiloja on 
kuitenkin alusta asti vuokrattu muille toimijoille ja Vakulan talossa on vuosien varrella valmis-
tettu mm. rautasänkyjä, moottorikelkkoja ja tekokukkia. Nykyisin rakennuksesta löytyy mm. 
puusepän verstas, harrastustiloja, ompelimo ja verhoomo sekä osto- ja myyntiliike.

Liikerakennus sijoittuu Laurintien varrelle alueen eteläreunaan. Yksikerroksisen rakennuksen 
vanhin osa valmistui vuonna 1965, jolloin siinä aloitti toimintansa pankki ja ruokakauppa. 
Vuonna 1971 rakennusta laajennettiin länteen päin Ilkantien risteykseen saakka. Nykyisin 
liikerakennuksessa toimii baltialainen ruokakauppa, pizzeria, liikuntatila, anniskeluravintola, 
pienkonevuokraamo sekä kukkakauppa.

Elannon talo sijaitsee Rekolantien ja Laurintien risteyksessä. Rakennuksessa on kaksi siipeä: 
Rekolantien suuntainen myymäläosa ja Laurintien suuntainen varastosiipi. Myymälän vuon-
na 1990 valmistunut laajennusosa erottuu vanhasta osasta sisäänvedolla ja sijaitsee hieman 
kauempana katulinjasta. Asiakkaiden sisäänkäynti sijaitsee Rekolantien varrella rakennuksen 
itäpuolella. Länsipuolella on varastosiiven lastauslaituri ja puurakenteinen varasto, johon on 
käynti sekä ulkoa että myymälätilasta. Vuosien varrella Elannon talossa on ollut ruokakaup-
pa, kampaamo sekä pyöräkorjaamo. Tällä hetkellä rakennuksessa toimii kirpputori.

Suunnittelualue

Vanha rakennuskanta Kehittämiskysely

Asemakaavamuutos

Voimassaolevat asemakaavat alueittain.

Suunnittelualueella voimassa olevat kaavamääräykset toukokuussa 2022.

LH Huoltamorakennusten korttelialue.

YL Julkisten lähipalveluiden korttelialue.

YSAA Sosiaalitointa palvelevien laitosten ja 
asuntoloiden sekä asuinrakennusten 
korttelialue.TY-1 Ympäristöä häiritsemättömien

teollisuusrakennusten korttelialue.

KL Liikerakennusten korttelialue.

1. Teollisuusrakennus, ”Vakulan talo”
2. Huoltoasema
3. Liikerakennus
4. Kaupparakennus, ”Elannon talo”

Ilmakuva suunnittelualueesta vuonna 2019, rakennukset numeroituna.

Vantaa
Kiinteistöoy.
Muut
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Nurmikko

Kiveys

Terassilaudoitus

Kivituhka

Varastovaraus

Uusi puu

Oleva puu

Pensas

Lumi

Lumi

Lumi

Lumi

Lumi

Tamppaus-
paikka

Nosto-
paikka

Lumi

Lumi

Omenapuut

Tyyppi 2

Tyyppi 1

Tyyppi 2

Tyyppi 1

Tyyppi 1 Tyyppi 1

Tyyppi 2

Tyyppi 2 Tyyppi 2

Leikki

Kasvihuoneet

Sauna
Pyykin-
kuivaus

Istutuslaatikot

Asuinkorttelin pihasuunnitelma 1:500.

Pihasauna 1:150.

25 m²
Terassi

9 m²
Grillikatos

9 m²
Sauna

8 m²
Pukuhuone

3 m²
WC

2 m²
Varasto

2 m²
Polttopuut2 m²

Eteinen

18 m²
Vilvoitteluterassi

Pe
se

yty
mis-

tila

Aluejulkisivu Ilkantielle 1:1250.

2    Puurimoitus
3    Rapattu sokkeli, tumman harmaa
4    Konesaumattu katto ja pellityset, tumman harmaa

Asuinkortteli sijoittuu suunnittelualueen keskelle Ilkantien varteen. Kortteli koostuu yhdek-
sästä pientalosta ja kerrostalosta, joiden keskelle muodostuu asukkaille tarkoitettu puo-
lijulkinen yhteispiha. Pientalot on kytketty yhteen rivitalomaisiksi kokonaisuuksiksi, jotka 
mukailevat ympäröivien kulkuväylien linjoja. Seinälinjoja on porrastettu sisäänvedoin, jotta 
muodostuvat rakennusmassat eivät olisi muurimaisia ja ne mukautuisivat paremmin Reko-
lan mittakaavaan.

Yhteispiha on tarkoitettu sekä pientalojen että kerrostalon asukkaiden käyttöön. Yhteispi-
halle on sijoitettu erilaisia toimintoja, jotka houkuttelevat asukkaita viettämään aikaa ulko-
na. Omenapuut, istutuslaatikot ja kasvihuoneet ovat Rekolan pihoille tyypillisiä elementtejä 
ja muistuttavat paikalla aiemmin sijainneesta kauppapuutarhasta. Pihalla sijaitsee myös 
esteetön puusauna, jonka päädyssä on grillikatos.

Yhteispihan lisäksi jokaisella pientalolla on sisäpihan puolella oma puoliyksityinen etupi-
hansa ja korttelin ulkoreunalla yksityisempi takapiha. Etupihojen mitoituksessa on huomi-
oitu mahdollisuus pienen kylmän ulkovaraston rakentamiselle. Pientalojen pihat on rajattu 
toisistaan pensas- ja lauta-aidoin.

Liikerakennuksen pysäköintialue on rajattu aidalla ja aiemmin vajaalla käytöllä ollut takaosa 
on otettu korttelin pysäköintialueeksi. Pysäköintialue palvelee sekä pientaloja että kerrosta-

Tyyppitalomaiset pientalot on suunniteltu pientaloalueiden täydennysrakentamista silmällä 
pitäen. Talot on suunniteltu puurakenteisiksi erillistaloiksi, joiden sivuseinillä ei ole aukotus-
ta. Mykät sivuseinät antavat enemmän mahdollisuuksia talon sijoittamiseen tontille, jossa 
on jo muita rakennuksia. Taloja voidaan myös kytkeä rivitalomaiseksi nauhaksi kuten suun-
nitelmassa, jolloin maankäyttö on tehokkaampaa.

Pientaloja on kahta eri tyyppiä. Talotyyppi 1 on kooltaan pienempi kahden makuuhuoneen 
talo ja soveltuu esimerkiksi ensiasunnon ostajalle tai eläkeläispariskunnalle, joka haluaa 
vaihtaa suuren omakotitalonsa pienempään. Talotyyppi 2 pitää sisällään 3 erillistä makuu-
huonetta ja kuraeteisen, joka helpottaa lapsiperheen arkea. Molemmissa talotyypeissä on 
kaksi kerrosta, sisääntulokatos, sauna ja terassi.
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Rekolan keskustan kehityssuunnitelma

Kerrostalon pohjapiirustukset 1:400.

1. kerros 2. kerros 3. kerros

Aluejulkisivu Rekolatielle 1:1250.

Kylätalon pohjapiirustus 1:300.
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Kylätalon akselit.

Kerrostalo sijoittuu puretun huoltoaseman kohdalle asuinkorttelin itälaidalle. Rakennuksen 
eteläpääty on yksikerroksinen ja lähellä viereisen Elannon talon korkeutta. Korkeus kasvaa 
Vakulan taloa kohti ja rakennuksen pohjoispäässä kerroksia on kolme.

Julkisivujen suuria seinäpintoja on jaettu pienemmiksi seinien sisennyksillä ja materiaali-
vaihdoksilla, mikä pienentää rakennuksen koettua mittakaavaa. Ensimmäisen kerroksen jul-
kisivumateriaalina on tiili. Tiili valikoitui materiaaliksi suunnittelualueella 1900-luvun alussa 
sijainneen tiilitehtaan vuoksi. Rakennusaikana maasta kaivettavaa savea voitaisiin mahdolli-
sesti käyttää tiilien raaka-aineena. 

Ylemmissä kerroksissa julkisivumateriaalina on Elannon talon ja Vakulan talon materiaaleja 
mukaileva vaalea rappaus. Rekolantien puoleinen sisäänkäynti erottuu liiketilojen sisään-
käynneistä punaisella värityksellään, jota on käytetty myös asuinkerrosten ikkunoiden pelli-
tyksissä ja muissa yksityiskohdissa. 
Ensimmäisessä kerroksessa on liiketiloja, jotka avautuvat Rekolantien puolelle ja asumiseen 
liittyviä aputiloja yhteispihan puolella. Ylemmissä kerroksissa on asuntoja ja asukkaille tar-
koitettuja yhteistiloja. Asuntojen koot vaihtelevat yksiöstä kolmioon, painottuen kuitenkin 
kaksioihin. Jokaisessa asunnossa on joko parveke tai ranskalainen parveke.

Asunnot on tarkoitettu ensisijaisesti senioriasunnoiksi vanhuksille. Pienillä tilamuutoksilla 
ylemmät kerrokset olisivat muutettavissa tuetun asumisen tai palvelutalon toimintaan sopi-
viksi.

Kylätalo ja sen edustalla oleva aukio muodostavat suunnitelman julkisimman osan ja Rekolan 
yhteisöllisyyden keskittymän. Aukio toimii samaan aikaan sekä läpikulkupaikkana ja arkipäi-
vän kohtaamisten näyttämönä sekä tarjoaa puitteet tapahtumien järjestämiselle ja kokoon-
tumiselle. Puurakenteinen esiintymislava rajaa aukion erilleen puistosta.

Liikerakennuksen itäpäätyyn rakennetaan kukkakaupan ulkomyymäläksi tarkoitettu puu-
rakenteinen ulkokatos. Elannon talon käyttötarkoitus muuttuu kirpputorista ravintolaksi. 
Kahden erillisen sisäänkäynnin ansiosta entinen myymälätila on mahdollista jakaa kahteen 
osaan, jolloin talossa voisi toimia lisäksi myös esimerkiksi kahvila.

Myymälätilasta on ovi rakennuksen länsipuolella olevaan kevytrakenteiseen varastoon. 
Suunnitelmassa osa varastosta puretaan, jolloin ovesta on mahdollista järjestää kulku raken-
nuksen takapihalle. Nykyisin vähällä käytöllä olevaa lastauslaiturin edustaa voitaisiin tällöin 
käyttää terassina, mikä aktivoisi tilaa paremmin rekolalaisten käyttöön. Lisääntynyt toiminta 
voisi myös ehkäistä epätoivottuja lieveilmiöitä kuten töhryjen syntymistä jatkossa.

Autopaikkojen sijoittelussa on käytetty hyväksi alueella jo olleita pysäköintialueita, jotka on 
määritelty suunnitelmassa lähipysäköintialueiksi. Myös Rekolantien toisella puolella olevan 
ruokakaupan parkkipaikka on määritelty lähipysäköintialueeksi ja osa uusista autopaikois-
ta on sijoitettu sinne. Liikerakennuksen pysäköintialueen vajaalla käytöllä ollut takaosa on 
osoitettu asuinkorttelin käyttöön. Muut suunnittelualueen autopaikat palvelevat koko suun-
nittelualuetta.

Uudisrakentamisen myötä rakentamistehokkuudeksi muodostuu asuinkorttelissa 0,27 ja Re-
kolantien varrella 0,50. Alueella, johon uudisrakentamista tulee, tehokkuudeksi muodostuu 
0,38 ja koko suunnittelualueella noin 0,34.

Kehittämiskyselyssä toivottua yhteistilaa on tuotu alueelle kylätalon muodossa. Rekolassa 
on aktiivista järjestö- ja yhdistystoimintaa, kuten esimerkiksi omakotiyhdistys, asukasaktiivi-
sen Rekola-liike ja asukkaiden omia harrastusryhmiä. Näkyvälle paikalle Rekolantien var-
teen sijoittuva kylätalo toimisi rekolalaisia yhteen kokoavana kohtaamispaikkana.

Yksikerroksinen rakennus muodostuu kahdesta siivestä, jotka yhdistyvät toisiinsa aulatilan 
avulla. Eteläisen siiven pohja on Rekolantien suuntainen ja linjassa ympäröivien rakennus-
ten kanssa. Pohjoinen siipi noudattaa Vakulan talon vanhan osan koordinaatistoa ja luo 
yhteyden vanhan ja uuden välille.

Sisäänkäyntien lasiseinät avaavat näkymän talon läpi Rekolantieltä aukiolle ja korostavat 
rakennuksen julkista luonnetta. Julkisivumateriaaleina toimivat vaalea rappaus ja tiili kuten 
muissakin Rekolantien varrella olevissa rakennuksissa.

Eteläisessä siivessä on eri kokoisia tiloja, joita voidaan yhdistää suuremmaksi tilaksi siirto-
seinien ansiosta. Tiloja voidaan käyttää esimerkiksi kokoustamiseen, harrastustoimintaan, 
juhlien järjestämiseen tai nuorisotilana. Pohjoisessa siivessä on pajatila, jossa on tilaa omien 
käsityöprojektien työstämiseen. Pajatilasta löytyy esimerkiksi ompelukone, 3D-tulostin ja 
laserleikkuri. Näiden lisäksi pajatila voisi toimia työkalujen ja muiden tarvikkeiden lainaus-
keskuksena.

Julkiset ulkotilat Kylätalo Kerrostalo

Näkymä kohti aukiota ja Vakulan taloa.

Pysäköintipaikat.
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Rakennustehokkuus alueittain suunnitelman toteu-
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Näkymä kohti Elannon talon terassia. Näkymä kukkakaupan uudesta ulkokatoksesta.


