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KAUPPAKAARI 1
OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA
Asemakaavamuutos (2350)
Asemakaavan muutos koskee 4. Keskustan kaupunginosan korttelia 1 sekä katualueita.

Suunnittelualueen likimääräinen rajaus opaskartalla.
Osallistumis- ja arviointisuunnitelma (OAS)
Osallistumis- ja arviointisuunnitelmassa kertoo:
· mitä kaavoitus koskee ja mihin sillä pyritään
· mitä vaikutuksia kaavalla on ja miten vaikutukset arvioidaan
· ketkä ovat osallisia
· miten ja milloin voi osallistua ja miten siitä tiedotetaan sekä suunnitellusta aikataulusta
· kuka valmistelee kaavaa ja mistä saa lisää tietoa
Mielipiteiden esittäminen mahdollisimman aikaisessa vaiheessa mahdollistaa paremmin niiden huomioimisen
suunnittelutyössä.
Keravan kaupunki

Postiosoite: PL 123, 04201 Kerava

kaupunkisuunnittelu@kerava.fi

Kaupunkikehityspalvelut

Käyntiosoite: Kultasepänkatu 7

Vaihde: (09) 294 91

Internet: www.kerava.fi

SUUNNITTELUTEHTÄVÄ
Asemakaavamuutoksella tavoitteena on tutkia asuin- ja liikekerrostalon rakentamista mahdollisuutta
Kauppakaaren itäpäässä, entisen Anttilan tavaratalon sekä viereisen pysäköintitalon rakennusten tilalle.
Samalla tutkitaan liikenne- ja pysäköintijärjestelyjä.
Suunnittelualue sijaitsee Keravan kaupungin keskustassa. Se rajoittuu keskustan kävelykatuun,
Aurinkomäen puistoon ja Asemantiehen. Alueen pinta-ala on noin 1,3 hehtaaria.
Asemakaavamuutoksen laadinta on aloitettu maanomistajan aloitteesta. Yksityinen maanomistaja omistaa
Anttilan kiinteistön ja viereisen pysäköintitalon. Kaupunki omistaa katualueet. Yksityisen maanomistajan
kanssa laaditaan kaavoituksen käynnistämis- ja maankäyttösopimukset.

SUUNNITTELUTILANNE
Nykytilanne
Anttilan tavaratalon toiminta Keravalla loppui elokuussa 2014. Siitä lähtien Anttilan talona tunnettu
liikekiinteistö on ollut vajaakäytössä. Entisiin Anttilan tavaratalon liiketiloihin ei ole löydetty uusia
vuokralaisia. Liiketiloista 75 prosenttia on vuokraamatta. Maanomistajat hakevat Anttilan kiinteistön ja sen
vieressä sijaitsevan pysäköintitalon kiinteistön asemakaavan muuttamista niin, että niiden tilalle voitaisiin
rakentaa uusi asuin- ja liikekerrostalo.
Anttilan liiketalo ja pysäköintitalo valmistuivat samaan aikaan keväällä 1979. Rakennukset suunnitteli Kalevi
Hietanen, Arkkitehtitoimisto Hietanen.
Suunnittelualueen pohjoispuolella sijaitsee Aurinkomäen puisto. Eteläpuolella sijaitsee Keravan keskustan
kävelykatu Kauppakaari ja Puuvalonaukio. Idässä kulkee Asemantie. Keravan rautieasemalle matkaa on 200
metriä.
Suunnittelualueelle kohdistuu lentomelua.

Liiketalo Puuvalonaukiolta kuvattuna.
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Suunnitelmat, selvitykset ja päätökset
Suunnittelualuetta koskevat suunnitelmat, selvityksen ja päätökset.
· Keravan kaupungin rakennusjärjestys, Keravan kaupunki, 2011.
· Keravan liikennejärjestelmäsuunnitelma 2035, liikennemelukartat
· Keravan rakennuskulttuurin inventointi ja kulttuuriympäristön hoitosuunnitelma 24.6.2003
· Keravan kaupungin tunnettujen muinaisjäännösten tarkastusinventointi 2013 – 2014
· Keravan luontoselvitys 2014
· Keravan keskustan kaupallinen kehittäminen 2011
· Keravan Aurinkomäen maanalaisen pysäköintilaitoksen esiselvitys 2011
· Aluetta koskee laadinnassa oleva keskustan aluekehityskuva
· Yksityisten maanomistajien kanssa laaditaan kaavoituksen käynnistämissopimus
maankäyttösopimus.

ja

Maanomistus
Suunnittelualue on suurelta osin kaupungin omistuksessa. Yksityisten maanomistajien kanssa laaditaan
tarvittaessa maankäyttösopimukset.

Kuva kaupungin maanomistuksesta. Kaupunki omistaa viheällä sävytetyt alueet.

Maakuntakaava
Uudenmaan vahvistettujen maakuntakaavojen yhdistelmässä suunnittelualue on tiivistettävää aluetta ja
keskustatoimintojen aluetta.

Yleiskaava
Alue on merkitty Keravan yleiskaavaan 2035 kehitettäväksi keskusta-alueeksi (C-2). Kaupunginvaltuusto
hyväksyi yleiskaavan 7.11.2016. Alueen läheisyydessä on lentomelualuetta (me-2).
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Asemakaava
Suunnittelualuetta koskeva asemakaava on hyväksytty 9.4.2001 ja se on tullut voimaan 25.8.2003.
Asemakaavassa alue on liike- ja toimistorakennusten korttelialuetta, jolle saa sijoittaa vähittäiskaupan (KM3) ja autopaikkojen korttelialuetta (LPA-4).

Ote ajantasa-asemakaavasta 12.3.2018

VAIKUTUKSET
Asemakaavamuutoksen valmistelun yhteydessä arvioidaan asemakaavamuutoksen vaikutuksia ympäröiviin
alueisiin, kaupunkikuvaan, kulttuuri- ja rakennushistoriallisiin arvoihin, liikenne- ja pysäköintijärjestelyihin,
yhdyskuntarakenteeseen sekä kaupungin strategioihin. Vaikutukset raportoidaan kaavaselostuksessa.

OSALLISET
Osallisia ovat kaikki ne, joiden asumiseen, työntekoon tai muihin oloihin kaava saattaa huomattavasti
vaikuttaa sekä viranomaiset ja yhteisöt, joiden toimialaa suunnittelussa käsitellään.
·
·

·
·
·

Kaava-alueen ja siihen rajoittuvien alueiden omistajat sekä haltijat
Yhdistykset ja seurat: Keravan Omakotiyhdistys ry, Keravan ympäristösuojeluyhdistys ry, Keravaseura ry, Keravan Yrittäjät ry, Keski-Uudenmaan Kauppakamariyksikkö ja Keravan
vammaisneuvosto
Kaupungin asiantuntija ja luottamuselimet
Viranomaiset: Uudenmaan ELY-keskus, Museovirasto, Keski-Uudenmaan ympäristökeskus, KeskiUudenmaan pelastuslaitos ja Keski-Uudenmaan maakuntamuseo sekä Finavia.
Muut yhteistyö- ja asiantuntijatahot: Elisa Oyj, Sonera Carrier Networks Oy ja Keravan Energia Oy

Luettelo ei ole kattava ja sitä voidaan tarkistaa suunnittelun aikana.
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OSALLISTUMINEN JA VUOROVAIKUTUKSEN JÄRJESTÄMINEN
Asemakaavan nähtävilläoloista kuulutetaan Viikkouutiset Keski-Uusimaa -lehdessä, kaupungin
ilmoitustaululla sekä Keravan kaupungin kotisivuilla (www.kerava.fi) sekä lähetetään kirje
suunnittelualueen maanomistajille tai haltijoille sekä suunnittelualueeseen rajoittuvien alueiden
maanomistajille ja -haltijoille.
Kaikissa asemakaavatyön vaiheissa on mahdollisuus lausua kirjallisesti tai suullisesti mielipide. Mielipiteet ja
ehdotusvaiheen muistutukset toimitetaan Keravan kaupungin kaupunkikehityspalveluihin. Yhteystiedot
ovat osallistumis- ja arviointisuunnitelman (OAS) lopussa.

SUUNNITTELUN ARVIOITU AIKATAULU
Aloitusvaihe/ kevät 2018
Asemakaavamuutoksen vireilletulosta ja osallistumis- ja arviointisuunnitelman (OAS) nähtävilläolosta
tiedotetaan, ja OAS asetetaan nähtäville mielipiteiden esittämistä varten kahden viikon ajaksi. Mahdolliset
mielipiteet osallistumis- ja arviointisuunnitelmasta tulee jättää nähtävilläolon aikana.
Valmisteluvaihe/ kesä - syksy 2018
Asemakaavamuutoksen luonnosta laadittaessa huomioidaan mahdollisuuksien mukaan osallistumis- ja
arviointisuunnitelmasta saadut mielipiteet. Asemakaavamuutoksen luonnoksen nähtävilläolosta
tiedotetaan, ja luonnos asetetaan nähtäville mielipiteiden esittämistä varten kolmen viikon ajaksi.
Mahdolliset mielipiteet luonnoksesta tulee jättää nähtävilläolon aikana.
Ehdotusvaihe/ talvi 2018
Luonnoksesta saadut mielipiteet mahdollisuuksien mukaan huomioiden laaditaan asemakaavamuutoksen
ehdotus, jonka kaupunkikehitysjaosto hyväksyy ja asettaa julkisesti nähtäville 30 päivän ajaksi.
Asemakaavamuutoksen ehdotuksen nähtävilläolosta tiedotetaan. Mahdolliset muistutukset ehdotuksesta
tulee jättää kirjallisesti nähtävilläolon aikana. Samaan aikaan ehdotuksesta pyydetään viralliset lausunnot.
Annetut lausunnot ja mahdolliset muistutukset käsitellään kaupunkikehitysjaostossa ja mikäli mahdollista,
ne pyritään ottamaan huomioon laadittaessa lopullista ehdotusta. Kaikille muistutuksen tehneille, jotka
ovat antaneet yhteystietonsa, lähetetään kaupungin perusteltu kannanotto kaupunkikehitysjaoston
käsittelyn jälkeen.
Hyväksymisvaihe/ kevät 2019
Asemakaavamuutoksen hyväksyy kaupunginhallitus.
Kaavan hyväksymispäätöksestä tiedotetaan kuuluttamalla kaupungin ilmoitustaululla, lehtikuulutuksella
Viikkouutiset Keski-Uusimaa -lehdessä sekä kaupungin kotisivuilla internetissä www.kerava.fi.
Hyväksymisestä tiedotetaan kirjeellä vain niille, jotka ovat sitä erikseen ehdotuksen nähtävilläolon aikana
pyytäneet ja antaneet yhteystietonsa. Kaavan hyväksymistä koskevasta päätöksestä on mahdollisuus
valittaa Helsingin hallinto-oikeuteen.
Päätöksen voimaantulo/ kevät 2019
Kaavan/Kaavamuutoksen hyväksymispäätös saa lainvoiman noin kuuden viikon kuluttua hyväksymisestä,
mikäli hyväksymispäätöksestä ei valiteta.
Kaavamuutos tulee voimaan, kun siitä on kuulutettu Viikkouutiset Keski-Uusimaa -lehdessä, kaupungin
ilmoitustaululla ja internetissä (www.kerava.fi).
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VIRANOMAISYHTEISTYÖ
Viranomaisneuvottelua ei järjestetä, koska asemakaavamuutos ei koske valtakunnallisia tai tärkeitä
seudullisia alueidenkäyttötavoitteita eikä muutoin ole maankäytön, luonnonarvojen, kulttuuriympäristön
tai valtion viranomaisen toteuttamisvelvollisuuden kannalta merkittävä. Viranomaisyhteistyö järjestetään
käyttämällä lausuntomenettelyä.

LAUSUNNOT
Tarvittavat lausunnot pyydetään viranomaisilta ja yhteisöiltä, joiden toimialaa asemakaavamuutos koskee.

ASEMAKAAVAMUUTOKSEN VALMISTELIJA JA YHTEYSTIEDOT
Valmistelija

Yhteystiedot

kaava-arkkitehti Marja Pelo
Puhelin: 040 318 2316
Sähköposti: etunimi.sukunimi@kerava.fi

Keravan kaupunki
Kaupunkikehityspalvelut
Kultasepänkatu 7, PL 123, 04250 Keravan kaupunki
Sähköposti: kaupunkisuunnittelu@kerava.fi
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KAUPPAKAARI 1, ASEMAKAAVAMUUTOS (2350)
Asemakaavamuutoksen osallistumis- ja arviointisuunnitelmasta saatujen
lausuntojen ja mielipiteiden referaatit sekä vastineet niihin, nähtävillä 25.4.‒
18.5.2018.
LAUSUNNOT
1. Keravan Omakotiyhdistys ry
Keravan Omakotiyhdistys esittää lausunnossaan, että Kauppakaaren itäpää tulisi
säilyttää alkuperäisessä asussaan, jotta aikakausien kerroksellisuus säilyisi.
Keravan Omakotiyhdistys katsoo, että talon purkamisen sijaan tulee hakea kiinteistön
omistajan kanssa aktiivisesti muita ratkaisuita ja rakennukselle sen arvon mukaisia
käyttäjiä.
Vastine:
Liikerakennus on yksityisessä omistuksessa, jolloin kaupungin toimintamahdollisuudet
rakennuksen käytön ohjaamisessa ovat rajalliset. Liikerakennuksen tilojen käytöstä
vastaa ja päättää kiinteistönomistaja. Liikerakennuksen tiloille on kiinteistönomistajan
toimesta etsitty toimijoita Anttilan tavaratalon lopetettua toimintansa vuonna 2014,
mutta tiloille ei ole löytynyt käyttäjiä.
Nykyinen liikerakennus ei nykymuodossaan palvele nykypäivän tarpeita eikä täytä mm.
taloteknisiä vaatimuksia. Rakennuksen käytön jatkaminen edellyttäisi mittavia
muutos- ja korjaustoimenpiteitä. Nykytilanne ei tehokkuudeltaan ja
käyttötarkoitukseltaan tue tiiviin ja kaupunkimaisen rakenteen ja keskustan
elinvoimaisuuden kehittämistä raideliikenteen varrella.
Rakennusta ei ole luokiteltu rakennus- tai kulttuurihistoriallisesti merkittäväksi, mikä
perustelisi sen säilyttämistä tai suojelemista. Liikekiinteistöstä on laadittu
rakennushistoriaselvitys, johon rakennuksen historia ja nykytila on dokumentoitu.
Liikerakennuksen pohjoispuolella sijaitseva pysäköintitalo on tarkoitus säilyttää ja se
kunnostetaan. Rakennukseen sijoitetaan uusien asuinkerrostalojen ja liiketilojen autoja polkupyöräpaikat.
2. Keravan ympäristönsuojeluyhdistys ry
Keravan Ympäristönsuojeluyhdistys esittää huolensa suomalaisten kulutuksen
kestämättömyydestä ja rakentamisen aiheuttamista päästöistä. Yhdistys katsoo, että
rakentamisen kulutusta tulisi vähentää alle 30 %:iin nykyisestä.
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Vanhan rakennuksen purkaminen tulee kalliiksi, ja siten taloudellisesti
toteuttamiskelpoinen ratkaisu edellyttäisi niin mittavaa uudisrakentamista, ettei sitä
voida hyväksyä Aurinkomäen puiston eteläpuolelle.
Anttilan liikerakennus soveltuu huonosti muuhun kuin alkuperäiseen
käyttötarkoitukseensa, mikä hankaloittaa rakennuksen hyödyntämistä. Yhdistys pitää
myös ympäristöön soveltumista huonona ja pysäköintiratkaisua epäonnistuneena.
Keravan ympäristönsuojelu esittää, että tulisi miettiä vaihtoehtoja, jossa osa
rakennuksesta puretaan ja korvataan uudella.
Vastine:
Kaupunkirakenteen tiivistäminen ja toimintojen keskittäminen luovat
ilmastoystävällisempää ja kestävämpää yhdyskuntarakennetta. Tiivis
yhdyskuntarakenne keskustoissa ja erityisesti joukkoliikenteen solmukohdissa on niin
talouden kuin ympäristönkin kannalta hyvä ratkaisu. Eheytyvä yhdyskuntarakenne
edistää yhdyskuntien ja elinympäristöjen ekologista, taloudellista, sosiaalista ja
kulttuurista kestävyyttä. Merkittävä rakentaminen tulee sijoittaa joukkoliikenteen,
erityisesti raideliikenteen palvelualueelle. Suunnittelualueelta on matkaa Keravan
rautatieasemalle noin 300 metriä. Keravan kaupungin tavoitteena on edistää
kävelykeskustan kaupallista vetovoimaa ja elävyyttä. Elävämmän kaupunkikeskustan
muodostumista tukee riittävän asukasmäärän mahdollistaminen keskusta-alueella.
Liikerakennus on yksityisessä omistuksessa, jolloin kaupungin toimintamahdollisuudet
rakennuksen käytön ohjaamisessa ovat rajalliset. Liikerakennuksen tilojen käytöstä
vastaa ja päättää kiinteistönomistaja. Liikerakennuksen tiloille on kiinteistönomistajan
toimesta etsitty toimijoita Anttilan tavaratalon lopetettua toimintansa vuonna 2014,
mutta tiloille ei ole löytynyt käyttäjiä.
Nykyinen liikerakennus ei nykymuodossaan palvele nykypäivän tarpeita eikä täytä mm.
taloteknisiä vaatimuksia. Rakennuksen käytön jatkaminen edellyttäisi mittavia
muutos- ja korjaustoimenpiteitä. Nykytilanne ei tehokkuudeltaan ja
käyttötarkoitukseltaan tue tiiviin ja kaupunkimaisen rakenteen ja keskustan
elinvoimaisuuden kehittämistä raideliikenteen varrella.
Liikerakennusta ei ole luokiteltu rakennus- tai kulttuurihistoriallisesti merkittäväksi,
mikä perustelisi sen säilyttämistä tai suojelemista. Liikekiinteistöstä on laadittu
rakennushistoriaselvitys, johon rakennuksen historia ja nykytila on dokumentoitu.
Liikerakennuksen pohjoispuolella sijaitseva pysäköintitalo on tarkoitus säilyttää ja se
kunnostetaan. Rakennukseen sijoitetaan uusien asuinkerrostalojen ja liiketilojen autoja polkupyöräpaikat.
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Asemakaavamuutoksen luonnoksen liitteenä olevassa viitesuunnitelmissa on tutkittu
myös rakentamisen varjostavuus, ja uudisrakentamisen ei voida katsoa varjostavan
Aurinkomäkeä merkittävästi.
3. Keravan Vammaisneuvosto
Keravan Vammaisneuvoston mukaan kysymyksessä on eräs Keravan keskustan
keskeisistä rakennuskokonaisuuksista. Se on kaupunkikuvan ja palveluiden kannalta
strateginen kompleksi, jonka suunnitteluun ja laadukkuuteen kannattaa kiinnittää
erityistä huomiota. Rakennus on helposti saavutettavissa, mikä on etu
liikuntarajoitteisten henkilöiden kannalta. Pysäköintitilan niukkuus on haaste.
Nykyratkaisuilla kulkuväylä rakennelman pääoven eteen on liian kapea esim. takseja
ajatellen. Moni liikuntarajoitteinen kansalainen joutuu turvautumaan liikkumisessaan
taksiin tai johonkin muuhun moottoriajoneuvoon, jolloin olisi tärkeää päästä ajamaan
aivan pääoven eteen siten, että muu liikenne ei esty ja turvallisuustekijät on otettu
huomioon.
Pysäköintipaikkoja tarvitaan, koska keskustan vapaa pysäköintitila on kutistunut
olemattomiin.
Sopivan yrityskonsortion löytäminen tähän paikkaan on haaste. Pitkäjänteinen
yritysten läsnäolo olisi tavoiteltavaa. Tämä taas edellyttää kannattavaa liiketoimintaa.
Palveluiden monipuolisuus, laadukkuus ja jatkuvuus ovat tärkeitä kaupungin profiilia
muokkaavia tekijöitä.
Vastine:
Nykyinen Anttilan liikerakennus on tarkoitus purkaa, ja sen tilalle rakennetaan
asuinrakennuksia ja liiketiloja.
Nykyisen liikekiinteistön tiloille on kiinteistönomistajan toimesta etsitty toimijoita
Anttilan tavaratalon lopetettua toimintansa vuonna 2014, mutta tiloille ei ole löytynyt
käyttäjiä.
Nykyinen liikerakennus ei nykymuodossaan palvele nykypäivän tarpeita eikä täytä mm.
taloteknisiä vaatimuksia. Rakennuksen käytön jatkaminen edellyttäisi mittavia
muutos- ja korjaustoimenpiteitä. Nykytilanne ei tehokkuudeltaan ja
käyttötarkoitukseltaan tue tiiviin ja kaupunkimaisen rakenteen ja keskustan
elinvoimaisuuden kehittämistä raideliikenteen varrella.
Liikerakennuksen pohjoispuolella sijaitseva pysäköintitalo on tarkoitus säilyttää ja se
kunnostetaan. Rakennukseen sijoitetaan uusien asuinkerrostalojen ja liiketilojen autoja polkupyöräpaikat. Pysäköintipaikkoja toteutetaan Keravan yleiskaavan edellyttämä,
keskusta-alueelle sopivaksi katsottu määrä.
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4. Keski-Uudenmaan maakuntamuseo (nyk. alueellinen vastuumuseo)
Asemakaavamuutoksen kohteena olevilla rakennuksilla, etenkin tavaratalolla on
epäilemättä ollut valmistuessaan huomattava rooli osana Keravan nuoren kaupungin
liikekeskustan muotoutumista. Maakuntamuseo pitää valitettavana, että juuri tämän
aikakauden rakennukset vaikuttavat olevan väistymässä laajalti Keravan keskustasta.
Mikäli Kauppakaari 1:n osalla uudisrakentamisvaihtoehto nähdään ainoana
maankäytön mahdollisuutena, pitää maakuntamuseo tärkeänä, että kyseisestä
kokonaisuudesta teetetään rakennushistoriallinen selvitys, johon liitetään myös
nykytilanteen dokumentointi.
Vastine
Liikerakennus on yksityisessä omistuksessa, jolloin kaupungin toimintamahdollisuudet
rakennuksen käytön ohjaamisessa ovat rajalliset. Liikerakennuksen tilojen käytöstä
vastaa ja päättää kiinteistönomistaja. Liikekiinteistön tiloille on kiinteistönomistajan
toimesta etsitty toimijoita Anttilan tavaratalon lopetettua toimintansa vuonna 2014,
mutta tiloille ei ole löytynyt käyttäjiä.
Nykyinen liikerakennus ei nykymuodossaan palvele nykypäivän tarpeita eikä täytä mm.
taloteknisiä vaatimuksia. Rakennuksen käytön jatkaminen edellyttäisi mittavia
muutos- ja korjaustoimenpiteitä. Nykytilanne ei tehokkuudeltaan ja
käyttötarkoitukseltaan tue tiiviin ja kaupunkimaisen rakenteen ja keskustan
elinvoimaisuuden kehittämistä raideliikenteen varrella.
Liikerakennusta ei ole luokiteltu rakennus- tai kulttuurihistoriallisesti merkittäväksi,
mikä perustelisi sen säilyttämistä tai suojelemista.
Liikekiinteistöstä on laadittu rakennushistoriaselvitys, johon rakennuksen historia ja
nykytila on dokumentoitu.
5. Museovirasto
Museovirasto lausuu, ettei käytettävissä olevien tietojen mukaan kaavahankealueella
tunneta muinaismuistolain (295/1963) tarkoittamia ja rauhoittamia kiinteitä
muinaisjäännöksiä.
Tiheän rakennuskannan vuoksi myöskään aiemmin tuntemattomien säilyneiden
muinaisjäännösten sijainti kaava-alueella ei ole enää mahdollista.
Museovirastolla ei näin ollen ole kommentoitavaa suunniteltuihin muutoksiin.
Vastine
Merkitään tiedoksi.
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6. Liikennevirasto (nyk. Väylävirasto)
Liikennevirasto edellyttää, että kaavoitettaessa alueita radan läheisyydessä, on
tapauskohtaisesti otettava huomioon mahdolliset junaliikenteen aiheuttamat melu-,
runkomelu- ja tärinähaitat. Haittojen ennaltaehkäisyyn tulee kiinnittää huomiota
toimintojen sijoitusratkaisuista päätettäessä. Kaavatyön yhteydessä tulee laatia
riittävät selvitykset melun ja tärinän leviämisestä ja osoittaa niiden pohjalta tarvittavat
kaavamääräykset haittojen torjumiseksi.
Melun osalta on noudatettava Valtioneuvoston päätöksen (993/1992) mukaisia melun
ohjearvoja. Lisäksi on huomioitava esimerkiksi raskaasta tavarajunaliikenteestä,
ratapihan toiminnasta tai vaihteiden ylityksestä aiheutuva hetkellinen
maksimimelutaso Uudenmaan ELY-keskuksen oppaan Melun- ja tärinäntorjunta
maankäytön suunnittelussa (2/2013) mukaisesti (sisätiloissa hetkellinen maksimimelu
yöaikaan alle 45 dB AFmax). Melualueelle ei tule kaavoittaa melulle herkkää
maankäyttöä ilman asianmukaisia selvityksiä ja tarvittavaa melunsuojausta.
Runkomelun osalta tulee huomioida VTT:n laatiman esiselvityksen Maaliikenteen
aiheuttaman runkomelun arviointi (VTT tiedotteita 2468) suositus runkomelutason
raja-arvosta (Lprm 30/35 dB).
Kaavoituksessa on huomioita raideliikenteen tärinän aiheuttama rakennuksen
vaurioitumisriski ja vaikutus asuinmukavuuteen. Tärinälle herkkää maankäyttöä ei tule
osoittaa tärinäherkille alueille ilman tärinänvaimennustoimenpiteitä edellyttävää
kaavamerkintää tai –määräystä.
Tärinän osalta kaavoituksessa tulee huomioida VTT:n selvitys Suositus liikennetärinän
mittaamisesta ja luokituksesta (VTT tiedotteita 2278). Tärinään liittyviä suosituksia on
annettu lisäksi seuraavissa julkaisuissa: Suositus liikennetärinän arvioimiseksi
maankäytön suunnittelussa (VTT tiedotteita 2425), ja Rakennukseen siirtyvän
liikennetärinän arviointi (VTT tiedotteita 2569).
Melun- ja tärinäntorjuntavastuu kuuluu sille taholle, jonka suunnittelemista
toimenpiteistä melun- ja tärinäntorjuntatarve syntyy. Näin ollen Liikennevirasto ei
osallistu uuden maankäytön johdosta aiheutuviin mahdollisiin melun- ja
tärinäntorjunnan kustannuksiin.
Vastine
Asemakaavamuutoksessa otetaan huomioon junaliikenteen aiheuttamat mahdolliset
melu-, runkomelu- ja tärinähaitat. Asemakaavaluonnoksessa on annettu alustavat
kaavamääräykset liikenteen aiheuttaman melun-, runkomelun ja tärinän torjumiseksi.
Asemakaavan ehdotusvaiheeseen tullaan laatimaan erillinen hankekohtainen melu- ja
tärinäselvitys, jonka perusteella tarvittaessa tarkennetaan kaavamerkintöjä- ja
määräyksiä.
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7. Finavia Oyj
Finavia lausuu, että kohde sijaitsee kiitotie 3:n jatkeella noin 12 kilometrin etäisyydellä
kiitotien kynnyksestä. Asemakaavamuutosalue sijaitsee vuoden 2025
lentokonemeluennusteen mukaisen lentomelualueen ulkopuolella, mutta sen
välittömässä läheisyydessä. Tästä johtuen lentomelua havaitaan
asemakaavamuutosalueella päivittäin. Finavia katsoo, että kohde soveltuu parhaiten
liikerakentamiseen, mutta ei vastusta asuntojen sijoittamista osaan kiinteistöä.
Asuintilojen suunnittelussa tulee kiinnittää erityistä huomiota
ääneneristävyysvaatimuksiin.
Vastine
Asemakaavamuutoksessa otetaan huomioon lentoliikenteen aiheuttamat mahdolliset
meluhaitat. Asemakaavaluonnoksessa on annettu alustavat kaavamääräykset
liikenteen aiheuttaman melun torjumiseksi. Asemakaavan ehdotusvaiheeseen tullaan
laatimaan erillinen hankekohtainen meluselvitys, jonka perusteella tarvittaessa
tarkennetaan kaavamerkintöjä- ja määräyksiä.
8. Elisa Oyj
Suunnittelualueella sijaitsee yhtiön kaapelikanaali, joka toimii yhtenä alueen
pääreiteistä. Yhtiö toivoo, että kaapelikanaali huomioidaan suunnittelussa ja se
voidaan säilyttää nykyisellä sijainnillaan. Siirrosta koituu merkittävät kustannukset.
Vastine
Rakentaminen ei ulotu Kauppakaaren katualueelle, jossa kaapelikanava sijaitsee. Elisa
Oyj:lle lähetetään lausuntopyyntö kaavan jokaisessa vaiheessa.
Kauppakaaren katualueen saneeraus tulee ajankohtaiseksi tulevaisuudessa.
Mahdolliset kaapeleiden siirtotarpeet arvioidaan tässä yhteydessä.
9. Telia Oyj
Telialla on putkireittejä suunnittelualueella ja sen läheisyydessä. Mahdollisista siirroista
pyydetään olemaan yhteydessä hyvissä ajoin etukäteen.
Vastine
Merkitään tiedoksi.
10. Keravan Energia Oy
Nykyisen rakennuksen kellarissa sijaitsee rakennusta palveleva muuntamo.
Uudisrakentamista varten tarvitaan uusi puistomuuntamo mahdollisesti viereiselle
puistoalueelle.
Alueen rakennukset ovat liitettävissä kaukolämpöön.
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Vastine
Merkitään tiedoksi.
11. Keravan kaupunkitekniikka
Kaupunkitekniikalla ei ole huomauttamista osallistumis- ja arviointisuunnitelmaan.
Vastine
Merkitään tiedoksi.
MIELIPITEET
1. Mielipide 1
Mielipiteessä esitetään, että liikerakennuksen tiloihin olisi voitu tehdä
kauppiastavaratalo tulevan Karusellin tapaan. Kaupunki olisi voinut vuokrata
toimistotilat Sampolan palvelutalon rakentamisen sijaan. Tiloja voisi hyödyntää myös
harrastus- ja kulttuuritoimintaan ja kellari soveltuisi voimailu- ja kuntoilutiloiksi. Taloon
voisi rakentaa myös asuntoja.
Voimistunut asuntorakentaminen tuo asukkaita ja liiketoimintaa kaupungin strategian
Keski-Uudenmaan kaupallisena keskuksena toteutuessa. Anttilan tilat voisi yhdistää
toisessa kerroksessa Prismaan lasiputkella, jossa kahvila-ravintolasta voisi ihailla
kävelykatua, junaliikennettä ja Sampolaa.
Suunnitelmissa esitetyt kansipihan alle osoitettu pysäköinti ei sovi katettuna ja
asuinpihaksi rakennettuna taustaksi arvokkaalle puistolle, esiintymislavalle ja
katsomolle. Asumista häiritsevät myös kovaääniset musiikkiesitykset ja muut
tapahtumat.
Maanomistaja katsoo vain rahallisia arvoja. Kaupungin tulee vaalia myös
ympäristöarvoja ja sitä varten kaupungilla on kaavoitusoikeudet. Maankäyttö- ja
rakennuslain mukaan ”Rakennettua ympäristöä ja luonnonympäristöä tulee vaalia eikä
niihin liittyviä erityisiä arvoja saa hävittää”. Tämä koskee paitsi kävelykadun
arvokkainta ja vaikuttavinta liikerakennusta, myös Aurinkomäen kulttuuripuistoa.
Kaupungin tulee ottaa huomioon myös voimistunut asuntorakentaminen ja
väestönkasvu, joka lisää ostovoimaa ja sen pitää uskoa pyrkimykseensä ”KeskiUudenmaan kaupalliseksi keskukseksi”.
Vastine
Liikerakennus on yksityisessä omistuksessa, jolloin kaupungin toimintamahdollisuudet
rakennuksen käytön ohjaamisessa ovat rajalliset. Liikerakennuksen tilojen käytöstä
vastaa ja päättää kiinteistönomistaja. Liikerakennuksen tiloille on kiinteistönomistajan
toimesta etsitty toimijoita Anttilan tavaratalon lopetettua toimintansa vuonna 2014,
mutta tiloille ei ole löytynyt käyttäjiä.
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Nykyinen liikerakennus ei nykymuodossaan palvele nykypäivän tarpeita eikä täytä mm.
taloteknisiä vaatimuksia. Rakennuksen käytön jatkaminen edellyttäisi mittavia
muutos- ja korjaustoimenpiteitä. Nykytilanne ei tehokkuudeltaan ja
käyttötarkoitukseltaan tue tiiviin ja kaupunkimaisen rakenteen ja keskustan
elinvoimaisuuden kehittämistä raideliikenteen varrella.
Liikerakennusta ei ole luokiteltu rakennus- tai kulttuurihistoriallisesti merkittäväksi,
mikä perustelisi sen säilyttämistä tai suojelemista. Liikekiinteistöstä on laadittu
rakennushistoriaselvitys, johon rakennuksen historia ja nykytila on dokumentoitu.
Alueelle ei ole tarkoitus rakentaa pihakannen alaista pysäköintilaitosta.
Liikerakennuksen pohjoispuolella sijaitseva pysäköintitalo on tarkoitus säilyttää ja se
kunnostetaan. Rakennukseen sijoitetaan uusien asuinkerrostalojen ja liiketilojen autoja polkupyöräpaikat.
Aktiivisten kaupunkikeskustojen luonteeseen kuuluvat elämä ja äänet, ja tulevat
uudisrakennusten asukkaat tiedostavat Aurinkomäen läheisyyden ja luonteen
tapahtumien järjestämispaikkana.
Vetovoimaisen ja elinvoimaisen keskustan aikaansaamiseksi tulee keskustan
väestömäärää kasvattaa. Tämä edellyttää asuntomäärän lisäämistä keskusta-alueella.
Keravan keskusta-alueella uusia rakennuspaikkoja on niukasti. Tiiviin keskustan
muodostamiseksi on nykyistä kaupunkirakennetta tiivistettävä.
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YHTEENVETO OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMASTA JÄTETYISTÄ LAUSUNNOISTA JA
MIELIPITEISTÄ
Lausunnot pyydettiin alla olevaan taulukkoon merkityiltä tahoilta. Mikäli lausunto on
jätetty, niin sen saapumispäivämäärä on merkitty taulukkoon.
TIEDOKSI/LAUSUNTOPYYNNÖT:

Pyydetty
Kerava-seura ry
Keravan Omakotiyhdistys ry
Keravan ympäristönsuojeluyhdistys ry
Keski-Uudenmaan Kauppakamariyksikkö
Keravan Vammaisneuvosto
Keravan Yrittäjät ry
Keski-Uudenmaan maakuntamuseo
Uudenmaan Ely-keskus, tiedoksi
Uudenmaan liitto, tiedoksi
Museovirasto, tiedoksi
Liikennevirasto
Finavia Oyj
Elisa Oyj
Telia
Keravan Energia Oy
Keski-Uudenmaan ympäristökeskus
Keski-Uudenmaan pelastuslaitos
Kaupunkitekniikka

Saatu
5.5.2018
16.5.2018
18.5.2018
21.5.2018

22.5.2018
2.5.2018
17.5.2018
22.5.2018
25.4.2018
17.5.2018

24.4.2018

MIELIPITEET:

Mielipide 1

8.5.2018
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Rakennusten suunnittelussa on otettava huomioon niiden keskeinen sijainti kaupungin
keskustassa ja kävelykadun varrella. Rakennusten tulee olla ympäristöönsä sopivia ja
kokonaisuudessaan arkkitehtuuriltaan, materiaaleiltaan ja toteutukseltaan laadukkaita ja
korkeatasoisia. Arkkitehtuurissa tulee pyrkiä selkeyteen ja tasaiseen rytmiin.
Pääasiallisena julkisivumateriaalina tulee käyttää rappausta. Rappauksen värien ja
sävyjen tulee vaihdella rakennuksittain kuitenkin muodostaen hallitun kokonaisuuden.
Maantasokerroksen julkisivumateriaalina tulee käyttää pääosin paikalla muurattua tiiltä.
Korttelissa 1 sijaitsevan 14-kerroksisen rakennuksen yläosa tulee erottaa omalla
julkisivumateriaalilla rakennuksen alaosasta. Kauppakaaren suuntaiset rakennusmassat
tulee jakaa osiin 1-kerroksisin väliosin. Mahdolliset elementtisaumat tulee häivyttää.
Maantasokerroksen julkisivut tulee toteuttaa siten, että ne muodostavat viihtyisää
katumiljöötä. Keravanaukioon, Kauppakaareen ja Asemantiehen rajautuvien rakennusten
maantasokerroksen kerroskorkeuden tulee olla vähintään 4 metriä. Maantasokerrosta
tulee korostaa muusta julkisivusta poikkeavalla sommittelulla. Rakennusten
maantasokerroksiin tulee sijoittaa Keravanaukiolle ja Kauppakaarelle avautuvaa liikeja myymälätilaa asemakaavassa osoitetun rakennusoikeuden verran. Kauppakaaren ja
Keravanaukion puoleisten maantason julkisivujen tulee olla pääosin näyteikkunaa.
Muilta osin maantasokerroksissa tulee välttää umpinaista vaikutelmaa.
Asemakaavassa osoitetun kerrosalan lisäksi saa rakentaa yhteensä enintään 15%
asemakaavassa osoitetusta kerrosalasta asumista palvelevia asunnon ulkopuolisia
varasto-, huolto-, harraste-, kerho-, sauna- tai vastaavia tiloja.
Ilmanvaihtokonehuoneet ja muut talotekniset laitteet tulee sovittaa luontevaksi osaksi
rakennusten arkkitehtuuria ja materiaaleja. Tekniset tilat saa rakentaa asemakaavassa
merkityn kerrosalan lisäksi. Ranskalaiset parvekkeet ovat sallittuja.
Oleskelupiha ja pihakannet on rakennettava ja istutettava suojaisiksi leikki- ja
oleskelualueiksi ja järjestettävä viihtyisiksi istutuksin ja korkeatasoisin materiaalein.
Alueista on oltava kasvullista alaa vähintään 30%. Korttelin 1 piha-alueita saa
sijoittaa kortteliin 416. Pihasuunnitelma tulee hyväksyttää ensimmäisen rakennusluvan
yhteydessä.

Istutettava alueen osa.

Asuinrakennukset ja niiden yhteyteen rakennettavat liiketilat huoltokäytävineen on
suunniteltava ja rakennettava siten, ettei liiketilojen toiminnasta tai huoltoliikenteestä
aiheudu haittaa asuintiloille. Asuintiloja saa rakentaa ensimmäiseen kerrokseen vain
pihan puolelle. Ennen asuintilojen käyttöönottoa on rakennusvalvonnan hyväksymällä
tavalla esitettävä selvitys asuintilojen äänitasosta ja sen määräystenmukaisuudesta.
Asemakaava-alue tulee liittää Kauppakaareen, Keravanaukioon, Asemantiehen ja
Aurinkomäen puistoalueeseen saumattomasti ja ympäristön ominaispiirteisiin hyvin
soveltuvilla ja yhtenäisillä pintamateriaaleilla.
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Rakennukset on suunniteltava siten, että päiväaikainen keskiäänitaso (LAeq, 7-22)
asuintiloissa on enintään 35 dB(A) ja että yöaikainen keskiäänitaso (LAeq, 22-7)
asuintiloissa on enintään 30 dB(A) ja että yöaikainen hetkellinen enimmäisäänitaso
(LAmax, 22-7) asuintiloissa on enintään 45 dB(A). Liike- ja palvelutilojen
päiväaikainen keskiäänitaso (LAeq, 7-22) saa olla enintään 45 dB(A).
Asuinrakennukset tulee suunnitella siten, että niiden rakenteiden ääneneristävyys
lentomelua vastaan on vähintään 32 dB(A).
Leikki- ja oleskelualueet ja parvekkeet on suojattava liikennemelulta siten, että
päiväaikainen keskiäänitaso (LAeq, 7-22) on enintään 55 dB(A) ja että yöaikainen
keskiäänitaso (LAeq, 22-7) on enintään 50 dB(A).
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Helleborginkujan pohjoispäähän sijoittuvan asuinrakennuksen maantasokerrokseen tulee
toteuttaa Helleborginkujalle avautuva asukastila.

KERAVA, 4. KAUPUNGINOSA KESKUSTA
KAUPPAKAARI 1, ASEMAKAAVAMUUTOS

Asemakaavan muutos koskee 4. Keskustan kaupunginosan korttelia 1 sekä katualueita.
Asemakaavan muutoksella muodostuu 4. Keskustan kaupunginosan korttelin 1 osa ja
kortteli 146 sekä katualueita.
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Helleborginkujan pohjoispäähän sijoittuvan asuinrakennuksen tulee olla julkisivuiltaan ja
rakenteiltaan pääosin puuta.

Rakennuksissa raideliikenteen aiheuttaman tärinän voimakkuus ei saa ylittää
asuintiloissa värähtelyluokan C raja-arvoa 0,30 mm/s tai rakennusluvan hakemisen
aikana voimassa olevaa määräysarvoa.
Rakennuksissa raideliikenteen aiheuttaman tärinän aiheuttama runkomelu Lprm ei saa
ylittää asuintiloissa 35 dB(A) tai rakennusluvan hakemisen aikana voimassa olevaa
määräysarvoa.
Autopaikkoja tulee varata vähintään 1 ap/120 asuinkerrosneliömetriä kohden.
Yhteiskäyttöautolla voidaan korvata enintään 6 autopaikkaa.
Hulevedet tulee viivyttää korttelialueella. Ympäristöstä kottelialueelle tulevat vedet on
huomioitava alueen suunnittelussa ja johdettava hallitusti eteenpäin.

Keravalla 29. päivänä syyskuuta 2021
Pia Sjöroos,
kaupunkisuunnittelujohtaja

Tuomas Turpeinen,
vanhempi kaavasuunnittelija YKS 573

Kartta täyttää asemakaavan pohjakartalle säädetyt vaatimukset.
Tiina Hartman,
kaupungingeodeetti

Asemakaava siihen liittyvine selostuksineen on kaupunginhallituksen päätöksen (x.x.2021
/ x §) mukainen.
Jarno Moisala, kaupunginsihteeri

Alueen ratkaisujen tulee noudattaa kestävän kehityksen periaatteita.
Ennen rakennus- tai purkuluvan hyväksymistä on luvanhakijan laadittava
purkukartoitus.

LPA -KORTTELIALUEILLA
Pysäköintitalon läntiselle ja soveltuvin osin eteläiselle julkisivulle tulee toteuttaa
viherseinä. Pysäköintitalon julkisivun tulee olla läpihengittävä ja luonteeltaan avoin
maantasokerroksesta. Julkisivun tulee estää häiritsevä valojen suuntautuminen
ympäristöön. Julkisivun tulee muodostaa kokonaisuus Helleborginkujan materiaalien ja
korttelin 1 rakennusten maantasokerrosten kanssa.

KATUALUEILLA
Kortteleiden 1 ja 416 väliin jäävä Helleborginkuja tulee toteuttaa laadukkaita ja
korkeatasoisia materiaaleja käyttäen. Alueen suunnittelussa tulee kiinnittää erityistä
huomiota viihtyisyyteen ja turvallisuuteen. Alueelle tulee toteuttaa istutuksia ja
turvallisuutta tulee korostaa valaistuksen keinoin. Huoltoliikenteelle varattu alue tulee
erottaa pintamateriaaleiltaan muusta alueesta.

Kaupunginhallitus

x

Kaupunkikehitysjaosto

x

Nähtävilläolo MRL 65§, MRA 27§ (ehdotus)

x

Kaupunkikehitysjaosto

x

Osallisten kuuleminen MRL 62§, MRA 30§ (luonnos)

x

Kaupunkikehitysjaosto

7.10.2021

Osallisten kuuleminen MRL 62§, MRA 30§ (OAS)

25.4.-18.5.2018

Kaupunginhallitus

10.4.2018
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Turvallisuuden
tunne
kaupunkitilassa
Näkyvyys ja näkyminen
Sosiaalinen valvonta:
näkyminen kadulle liiketiloista
ja asunnoista, parvekkeilta
näkymät myös alaviistoon, ei
katvealueita, rajaavat aidat/
elementit matalia

Ihmisen mittakaavainen
valaistus
Kasvot valaiseva valaistus,
lämmin sävy, ei-häikevät valon
lähteet, monesta lähteestä
tuleva valo, myös liiketilojen ja
asuntojen valot

Reitit ja kytkeyminen
Ei umpikujia, reitit osana arkisia
yhteyksiä, sisäänkäyntejä
tiloihin

Tilojen selkeät roolit ja
rajaus
Yksityisen, puolijulkisen ja
julkisen tilan erottelu, erottelu
pihan, puiston ja aukion välillä
selkeää
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Ylläpito ja siisteys

Keravan
Kauppakaari:
Ympäristösuunnitelma
Luonnos 22.9.2021

Sisällys
Lähtökohdat
analyysi
tavoitteet
piha referenssikuvina

Ympäristösuunnitelmaluonnos
Jatkosuunnittelun tavoitteet
puuteema urbaanilla viherkäytävällä
puuteema yksityispihalla
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Analyysi
Yksityinen ja julkinen
Kortteli sijaitsee keskeisellä paikalla vilkkaan Kauppakaaren ja suositun Aurinkomäen puiston välissä.
Lisäksi se muodostaa tulevaisuudessa tärkeän kulkuyhteyden Keravan asemalle. Suurimpina haasteina ovat:
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→
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toimiva yhteys Kauppakaarelta asemalle
yksityispihojen rauhallisuuden säilyttäminen
huoltoajon, hulevesien hallinnan ja jalankulun yhteensovittaminen julkisella kulkureitillä, viherkäytävällä

aurinkomäki
asema

suunnittelualue
julkinen
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ri

urbaani viherkäytävä: tärkeä kulkuyhteys
yksityisen ja julkisen rajapinnassa
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Analyysi
Turvallisuus shared space -alueella
Ympyröitynä:
Kohdat, joissa huolto- / pelastusajoneuvo joutuu peruuttamaan

→

Kulun hidastaminen, näkyvyyden lisääminen, materiaaleilla korostaminen

Kohdat, joissa jalankulkija/pyöräilijä voi juosta kulman takaa ajoneuvon eteen

→

Kulun hidastaminen, näkyvyyden lisääminen, varoittaminen

aurinkomäki
asema

suunnittelualue
shared space
julkinen
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yksityisen ja julkisen rajapinnassa
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“shared space”

puuvalon aukio

Analyysi
Pihan osa-alueet
Kortteli on jakautunut osa-alueisiin käyttötavan
ja pääasiallisten käyttäjien mukaan.
Urbaani viherkäytävä on julkista tilaa, jossa
yhdistyy kaupunkilaisten kulku asemalle,
asukkaiden kulku koteihinsa sekä korttelille
välttämätön, selkeästi rajattu huoltoajovyöhyke ”Shared space”, jossa kaikki varovat toisiaan.

asema
aurinkomäen
aukio

ortaa
t

Lisäksi E-F talojen väliin sijoitetaan
toiminnallinen ja vehreä pihakansi ja A-B sekä
B-C-talojen väliin maisema- ja luontoarvoja
lisäävää viherkattoa.

A

D

B

viher
p

Pihalla on kaikkien käyttöön osoitettava
maanvarainen piha, jolle ei sijoiteta
yksityispihoja. Näin yhteinen tila säilyy
mahdollisimman suurena ja Aurinkomäen
puoleinen korkeusero voidaan ottaa pihalla
vastaan mahdollisimman luontevasti.

aurinkomäki

maanvarainen yhteispiha
pihakansi
viherkatto
urbaani viherkäytävä:
saapumisaukiot, “shared space”
ja viherportaat
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E
F

Tavoitteet

Vehreys

→
→
→
→

Maanvaraisella pihalla suuret puut ja
hulevesiratkaisut
Ikkunoista vehreät näkymät pihalle ja
puistoon
Pihan luonteva vaihettuminen Aurinkomäen
puistoon
Viherkatoilla lisää vihreitä pintoja
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Toiminnallisuus

→
→
→
→

Turvalliset, intuitiiviset ja toimivat kulkureitit
Aurinkomäen, aseman ja Kauppakaaren välillä
Selkeästi rajatut yksityiset ja julkiset tilat
Aurinkoiset ja viihtyisät oleskelu- ja
leikkipaikat esteettömästi saavutettavissa
Huolto- ja pelastus sovitetaan pihan
ja urbaanin viherkäytävän toimintoihin
mahdollisimman vähäisillä vaikutuksilla

Kestävyys

→
→
→
→

Ympäristöystävälliset, laadukkaat materiaalit
Hulevesien hallinta osana viihtyisää piha- ja
kaupunkiympäristöä
Aikaa kestävät ratkaisut ja materiaalit
Pihan kasvillisuuden suunnittelu vähän hoitoa
tarvitsevaksi, luonnon monimuotoisuutta
tukevaksi kokonaisuudeksi

Piha referenssikuvina
Piha-aluetyypit

Urbaani viherkäytävä
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Viherkatot

Maanvarainen piha

Urbaani viherkäytävä

selkeä ja toimiva yhteys, vehreys, turvallisuus, hulevedet
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Viherkatot

kattomaailma osaksi pihaa, vehreys ja kukinta, hulevedet
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Maanvarainen yhteispiha

suojaisuus, vehreys, aurinkoiset oleskelupaikat, esteettömyys, hulevedet
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Jatkosuunnittelun tavoitteet
Urbaanilla viherkäytävällä

Puuteema

→
→
→

Puu tarjoaa lämpimän vastaanoton muuten
kivisessä ympäristössä
Puu ihmisen tasolla: suojaavana katoksena,
pinnoissa, istutusten yhteydessä,
leikkivälineissä, kalusteissa...
Alueelta saatavan puun hyödyntäminen
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Taide

Turvallisuus

→
→
→
→

Kulun hidastaminen

→
→

Huomion herättäminen muita kulkijoita /
kulkuneuvoja kohtaan

→

Tilan erityisluonteen korostaminen

Näkyvyys: ei esteitä, valaistus

"Taidepolku"
Julkisen ulkotilan yhdistävä puuteema
taiteellisena kokonaisuutena
Valaistustaiteen integroiminen puutaiteeseen
lisää turvallisuutta Shared space -alueella
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istutusaltaille
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kalusteissa, ihmisen tasolla, rajaavana tekijänä
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1. Johdanto
1.1. Kohde

1.

Johdanto
1.1.

Kohde
Selvityksen kohteena on kaksi rakennusta: vuonna
1979 valmistunut liikerakennus ja siihen liittyvä
pysäköintitalo Keravan keskustassa korttelissa
numero 1, osoitteessa Kauppakaari 1. Rakennukset
suunnitteli arkkitehti Kalevi Hietanen. Kohteen
rakennuttajana toimi Keskinäinen Henkivakuutusyhtiö Suomi-Salama ja suurimpana – sekä
tunnetuimpana - vuokralaisena Tukon omistaman
Anttilan ja Talous-Osake-Kaupan muodostama
Raketti-Anttila. Liikkeen avajaisia juhlittiin elokuun
9. päivä 1979.
Selvityksen kohteena oleva liikerakennus on kolme
kerrosta korkea betonirunkoinen tavaratalo, jonka
julkisivut koostuvat ruskealla klinkkerillä päällystetyistä betonielementeistä. Liikerakennukseen
liittyvä pysäköintitalo sijaitsee Asemantien varrella,
tavaratalon pohjoispuolella ja sen julkisivut on päällystetty vaaleilla pesubetonielementeillä.
Kauppakaari, jonka nimi 1980-luvun alkuun
asti oli Tuusulan valtatie, Tuusulantie tai pelkkä
Valtatie, on ollut Keravan keskeinen kauppakatu

1930-luvulta lähtien. Kadun pienimittakaavaisen,
1920-1950-luvuilla rakentuneen liikerakennusten
sarjan korvasivat 1970-luvulla kookkaat, uudenaikaiset liikerakennukset; valintamyymälät, tavaratalot
ja supermarketit. Samaan ajanjaksoon sijoittuu
Kauppakaaren itäisen osan muuttaminen kävelykaduksi. Kauppakaari 1:n rakennukset liittyvät tähän
Keravan keskustan kehitysvaiheeseen.
Kauppakaari 1:n lähettyvillä pohjoisessa sijaitsee
Keravan vuonna 1878 valmistunut puinen rautatieasema. Asema ympäristöineen on valtakunnallisesti
merkittävä rakennettu kulttuuriympäristö (RKY)
-alue, joka ei kuitenkaan ulotu Kauppakaarelle asti.
Rakennuksen suurimman käyttäjän, Anttilan,
toiminta päättyi vuonna 2014 ja rakennus on osittain
tyhjillään. Katutason liiketiloja, toisen kerroksen
lääkäriaseman tilat sekä parkkihalli olivat selvityshetkellä edelleen käytössä.
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Ortoilmakuva Keravan keskustasta vuodelta 2017. Kauppakaari 1 ympyröity kuvaan keltaisella ja sen pohjoispuolelle merkitty Keravan
rautatieasema, jonka ympäristö on valtakunnallisesti merkittävä rakennettu kulttuuriympäristö (RKY) -alue. MML.
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Tehtävä
Tämä rakennushistoriaselvitys palvelee Kauppakaari 1:ssä sijaitsevien rakennusten tonteille tekeillä
olevaa asemakaavamuutosta, jonka eräänä tavoitteena on tutkia asuin, liike- ja toimistorakennusten
rakentamisen mahdollisuutta tonteille. Selvityksen
tavoitteena on arvioida kohteen roolia osana Keravan keskustan kaupunkirakennetta, peilata rakennuksen arkkitehtuuria muihin saman aikakauden
liikerakennuksiin, selvittää sen asema arkkitehtitoimisto Hietasen tuotannossa sekä dokumentoida
mahdollisesti purettava rakennus.
Selvityksessä esitetään lyhyesti Keravan keskustan ja erityisesti Kauppakaaren rakentumisen historia, Kauppakaari 1:n rakentamiseen vaikuttaneet
tahot, rakennuksen suunnitteluratkaisu, myöhemmät vaiheet ja nykytila. Lisäksi Kauppakaaren lähistön rakennuskannan iät on esitetty kaaviokuvalla.
Merkittävimpiä arkistolähteitä olivat kiinteistön oma arkisto, jossa säilytetään piirustuksia sekä
rakentamiseen liittyviä dokumentteja. Valokuvien
osalta keskeinen lähde oli Keravan museo, jonka
laaja valokuvakokoelma valotti Keravan keskustan
rakentumista. Keskeiset kirjallisuusläheet olivat

Antti Rosenbergin Keravan historia 1920-1985 sekä
Juha Mäkisen teos Savikylästä viherkaupungiksi –
Keravan rakentumisen historiaa 1924—1999. Käytetyt
lähteet käyvät ilmi lähdeluettelosta ja tekstissä on
käytetty alaviitteitä.
Alueella on suoritettu katselmus marraskuussa
2018 ja sen aikana tehdyt muistiinpanot on kirjattu
raporttiin. Rakennukset ja piha-alueet on myös
dokumentoitu valokuvaamalla.
Ensimmäisessä luvussa esitellään yleispiirteisesti
selvityksen kohteen perustiedot. Toisessa luvussa
perehdytään Keravan keskustan ja Kauppakaaren
kehitykseen 1930- 1970-luvuilla sekä 1970-luvun
tavarataloarkkitehtuuriin. Kolmannessa luvussa esitellään kohteen rakennuttaja, rakentaja, suunnittelija ja käyttäjät sekä kuvaillaan suunnitteluratkaisu.
Neljäs luku esittelee kohteen nykytilan julkisivujen,
kaupunkikuvan ja keskeisten sisätilojen osalta.
Viidennessä luvussa on yhteenveto, jossa tarkastellaan Kauppakaari 1:n liikerakennusta suhteessa
muihin 1970-luvulla rakennettuihin tavarataloihin ja
liikerakennuksiin.
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Viistoilmakuva Kauppakaaren itäpäästä vuodelta 2016. Vasemmalla näkyy Keravan aukio, jossa on pienimuotoista
toritoimintaa. Kauppakaari 1:n takana kohoaa Keravan keskeisin puisto, Aurinkomäki. Kolmen liikerakennuksen välinen aukio
kuvan etualalla on nimeltään Puuvalonaukio. Kuvan oikeassa laidassa näkyy pohjois-etelä -suuntainen Asemantie, jonka
varrella on sekä puisia vanhoja rautatieläisrakennuksia että ylempänä Aurinkomäellä 1920-luvulla rakennetut apteekkari
Lindströmin talo sekä Helsingin Osakepankin talo. Keravan karttapalvelu.
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Perustiedot
Kauppakaari 1
Asemakaavahistoria

Rakennettu: 1979
Rakennuttaja: Keskinäinen Henkivakuutusyhtiö
Suomi-Salama
Arkkitehti: Kalevi Hietanen, Arkkitehtitoimisto
Hietanen
Osoite: Kauppakaari 1 (vuoteen 1982 Tuusulan
valtatie), Asemantie 6 (liikerakennus), Asemantie 8
(pysäköintitalo), Kerava
Kiinteistötunnus: 245-4-1-7 (liikerakennus) ja 2454-1-5 (pysäköintitalo)
Kaupunginosa: 4
Kortteli: 1
Tontti: 7 (liikerakennus) ja 5 (pysäköintitalo)
Rakennusnumero: 1031147818 (liikerakennus)

Tarkastelualueelle on valmisteilla uusi asemakaava
2350, joka on selvityshetkellä etenemässä kaavaluonnosvaiheeseen.
Voimassa oleva asemakaava 2141 on hyväksytty
Keravan kaupunginvaltuustossa 9.4.2001. Siinä
Kauppakaari 1:n liikerakennus on varustettu
merkinnällä KM-3, liike- ja toimistorakennusten
korttelialue, jolle saa sijoittaa vähittäiskaupan
suuryksikön. Tonteille saa rakentaa enintään kaksi
asuinhuoneistoa kiinteistönhoidolle välttämätöntä
henkilökuntaa varten. Korttelialueelle osoitettu
35dBA -määräys koskee vain tontille rakennettavia
asuntoja. Kullekin asuinhuoneistolle tulee varata
asunnon yhteyteen vähintään 6m2 suuruinen parveke ulko-oleskelua varten.
Asuinhuoneistojen parvekkeet tulee lasittaa.
Korttelialueen kautta saadaan järjestää ajoyhteys
siihen rajoittuvaan ma-9 merkinnällä osoitettuun
maanalaiseen pysäköintitilaan ilman, että tontin
rajalle rakennetaan palomuuri. Autopaikkoja on
varattava seuraavasti: 1. asunnot: 1ap/85 m2 kerrosalaa 2. liike- ja toimistotilat: 1ap/50 m2 kerrosalaa. Edelliseen kaavaan merkitty laajennusosa on
poistettu.
Pysäköintitalo on varustettu merkinnällä LPA-4,
autopaikkojen korttelialue, jonka kautta saadaan
järjestää ajoyhteys siihen rajoittuville tonteille. Tontin luoteiskulma on merkitty istutettavaksi.

Laajuustietoja
Bruttoala yhteensä: 14 711 m2 (liikerakennus) ja
6119 m2 (pysäköintitalo)
Tontin koko: 6194 m2 (liikerakennus) ja 1406 m2
(pysäköintitalo)
Kerroksia: kolme kerrosta ja kellari (liikerakennus),
viisi kerrosta (pysäköintitalo)
Käyttöhistoria
1979—1988 Raketti-Anttila
1988—2014 Anttila
2014— ei käytössä
Katutason pienemmissä liiketiloissa on toiminut
useita eri yrityksiä sekä ravintola.
Raketti-Anttila oli markkinanimi erikoistavarakauppaan erikoistuneen Anttilan ja päivittäistavarakauppaan erikoistuneen Talous-Osake-Kaupan
yhteenliittymälle. Samantyyppinen Raketti-Anttila
oli myös Hämeenlinnassa (1970).

Asemakaava 2023 hyväksyttiin kaupunginvaltuustossa 19.8.1991 ja vahvistettiin lääninhallituksessa
13.11.1991. Anttilan liikerakennuksen osalta korttelialue on varustettu merkinnällä K-24, liike- ja toimistorakennusten korttelialue ja pysäköintitalon kohdalla merkinnällä LPA, autopaikkojen korttelialue.
Kaavamuutos tehtiin tavaratalon aiottua laajennusta
varten – kaavassa tontin rakennusoikeutta lisättiin
11630 m2 ja erikseen osoitettiin 550 m2 näyttelytiloja
ja sisäistä jalankulkualuetta varten. Rakennuksen
laajennus osoitettiin rakennuksen pohjoispuolelle.

Omistus
1978—1987 Keskinäinen Henkivakuutusyhtiö Suomi-Salama
1987—2016 Keskinäinen Henkivakuutusyhtiö Suomi
Huhtikuussa 1988 muodostettiin kiinteistöosakeyhtiö Keravan Kauppakaari 1
2016— OP-Henkivakuutus Oy1

Asemakaava 884 hyväksyttiin Keravan kaupunginvaltuustossa 41.4.1976 ja vahvistettiin sisäasiainmi-

1	Komulainen, Keskisarja ja Kuisma, 2018. 220-222.
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Tarkastelualueella voimassa oleva asemakaava 2141, joka on hyväksytty Keravan kaupunginvaltuustossa 9.4.2001.
Keravan karttapalvelu.

nisteriössä 10.9.1976. Kaavassa Tuusulantie (myöh.
Kauppakaari) määrättiin yleiselle jalankululle ja
pyöräilylle, huoltoajolle sekä joukkoliikenteelle
varatuksi katualueeksi. Samalla Tuusulantien ja
Asemantien kaartuva risteys oikaistiin. Kauppakaari
1:n korttelialue varustettiin merkinnällä AL9, liikerakennusten korttelialue: Tontille rakennettavaan
rakennukseen saa sijoittaa enintään kaksi asuntoa
kiinteistön hoitoa varten tarpeelliselle henkilökunnalle. Tonttia varten tulee rakentaa autopaikkoja
1ap/50 m2 kerrosalaa. Kortelialueen koilliskulma
varustettiin merkinnällä AP1, autojen säilytykseen ja
pysäköintiin varattu korttelialue.
Korttelin Aurinkomäen vastainen pohjoisosa
varustettiin merkinnällä i, istutuksin järjestettävä
korttelialueen osa.

on varattu yksikerroksiselle liikerakennukselle ja
lähempänä junarataa oleva korttelialue puolestaan
kaksikerroksiselle liikerakennukselle. Molemmat
rakennusmassat on kaavassa sijoitettu Valtatien
myötäisesti. Korttelialueiden pohjoispuolelle kaavailtu tielinjaus sekä lisärakentaminen on kaavassa
poistettu.
Asemakaava 203-205, vahvistettu 6.3.1956.
Asemakaava Birger Brunila 1924.

Rakennussuojelu
Tontin läheisyydessä, Aurinkomäen pohjoispuolella,
sijaitsee Keravan rautatieaseman valtakunnallisesti
merkittävä rakennettu kulttuuriympäristö (RKY)
-alue.
Rakennusta ei ole suojeltu voimassa olevassa
asemakaavassa.

Asemakaava 2.8.1966. (hyväksytty 14.4.1967)
Valtatien pohjoislaita on jaettu kahteen osaan,
joiden välissä on kapea puistokaistale, ilmeisesti
kulkureitin säilyttämiseksi. Nykyisen tontin länsiosa, tuolloinen niin kutsuttu Nurmisen kaupan tontti
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Keravan taajaman keskusta
Keravan juuret ovat keskiajalla Keravanjoen varteen
muodostuneissa Yli-Keravan ja Ali-Keravan kylissä.
Sysäyksen alueen kasvulle ja kehittymiselle antoi
Helsinki-Hämeenlinna -rautatien valmistuminen
vuonna 1862 ja lähempänä vuosisadan vaihdetta
Keravalle syntyi teollisuutta, kuten Keravan Tiilitehdas ja Keravan Puuseppätehdas. 1900-luvun alussa
Keravan kauppa ja palvelut olivat keskittyneet rautatieaseman eteläpuolelle, Tuusulaan vievän Valtatien
varteen, pääasiassa radan itäpuolelle.
Vuonna 1924 valmistuneen rautatiesillan myötä
vanha Valtatien tasoristeys suljettiin, mikä siirsi
Keravan kaupallisen keskuksen Valtatien länsiosaan.2 Samana vuonna Keravan kauppala itsenäistyi Tuusulan kunnasta ja kauppalalle laadittiin
ensimmäinen asemakaava, joka pohjautui pääosin
olemassa olleeseen rakennuskantaan ja tiestöön.
Asemakaavan laativat arkkitehdit Birger Brunila, E.
Kaalamo ja Bendt Aminoff.3 Kaavassa pyrittiin myös
oikaisemaan ylikulkusillan aiheuttama liikenteellisesti hankala mutka Valtatien ja Asemantien välillä,
mutta hanketta ei koskaan toteutettu.4

Valtatietä reunustivat noppamaiset, pääasiassa
kaksikerroksiset rakennukset, joissa oli sekä liikeettä asuintiloja. Valtatien itäpäässä, tien pohjoispuolella sijaitsi asemapäällikön asuintalo (rakennus 1),
joka kuului samaan toiminnalliseen kokonaisuuteen
lähistöllä sijaitsevien rautatieläisten asuinrakennusten kanssa. Edustava, vuonna 1912 valmistunut
rakennus sijaitsi tilavalla, puutarhamaisella tontilla.5
Kansallis-Osake-Pankki oli aloittanut toimintansa vuonna 1916 ratamestarintalon naapurissa, niin
kutsutussa Jefremoffin talossa.6 Vuonna 1930 samalle
tontille valmistui kivinen kaksikerroksinen pankkitalo, jossa KOP toimi vuoteen 1973 asti (rakennus
2).7 Ratamestarin talon ja Kansallis-Osake-Pankin
välissä kulki kapea kujanne, jonka keravalaiset olivat
nimenneet Huikkakujaksi. Nimi juontui Aurinkomäellä vuosina 1933-1954 toimineesta Alkoholiliikkeestä, jonne Huikkakuja oli suorin, tai suojaisin,
reitti.8
Pankkitalon naapurina puolestaan sijaitsi seudun vanhimpiin ja tunnetuimpiin liikkeisiin lukeutunut Nurmisen kauppaliike (rakennus 3), joka kertoman mukaan möi kaikkea ruuveista ruumisarkkuihin.
Hannes Nurminen oli ostanut liikkeen rakennuksineen
vuonna 1918 J. L. Arvolalta ja Nurmisen kuoleman jälkeen
1936 liikkeen pitoa jatkoi hänen perikuntansa.9

Valtatien ympäristö
1920-luvulta 1950-luvulle
Valtatien ympäristö muuttui seuraavina vuosikymmeninä vain vähän. Valtatien katumiljöö pysyi pienipiirteisenä kylänraittina aina 1970-luvulle saakka.

5	Asemapäällikön talossa mainitaan olleen viisi huonetta ja
keittiö sekä kaksi kuistia ja lasiveranta. Rakennuksen oli
suunnitellut M. W. Frilund. Honka-Hallila 1992, 20.
6	Tontit 2:15 ja 2:17 olivat kuuluneet 1900-luvun alussa noin
kymmenen vuoden ajan senaatin rakennusmestari Johan
Jeffremofille. Saarentaus 2004, 70; Rosenberg 2000, 154.

2	Rosenberg 2000, 124.

7	Uusklassista tyyliä edustaneen rakennuksen suunnittelija oli
arkkitehti Kauno S. Kallio. Honka-Hallila 1992, 27.

3	Lehto et al. 2003, 8.
4	Oikaisua yritettiin uudestaan 1950-luvulla ja se säilyi alueen
asemakaavoissa aina 1960-luvulle asti, jolloin maanomistajien
keskuudessa epäsuosittu hanke päätettiin viimein hylätä.
Saarentaus 2001, 18; Mäkinen 2011, 131.

8	Huikkakuja sijaitsi melko tarkkaan Kauppakaari 1:n
läpikäytävän ja Aurinkomäelle johtavien portaiden kohdalla.
Mäkinen 2011, 132.
9	Rosenberg 2000, 125.
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Keravan kauppalan keskustaa 1959-1960. Keskellä kuva-alan halkaiseva Valtatie - Tuusulantie (nyk. Kauppakaari). Vasemmalla
ns. Työväenkortteli, jossa Keravan työväentalo, Työväenyhdistyksen ravintola Perhelä sekä Osuusliike Elannon myymälä, ns.
Suur-Elanto. Tätä vastapäätä asemapäällikön asunto sekä Kansallis-Osake- Pankin (KOP) konttori. Keravan Seuratalo (Tuusulan
Suomalaisen Seuran talo), Pentzinin liiketalo sekä Suomen Työväensäästöpankin L-kirjaimen mallinen rapattu liiketalo.
Keravan Puusepäntehtaan rakennukset yläoikealla. Kuvaaja tuntematon. KM.

Muita keskeisiä Valtakadun toimijoita olivat
Osuusliike Elanto, (rak. 4) ravintola Perhelä sekä
Työväentalo (rak. 5) Valtatien itäpäädyn ”työväenkorttelissa”, Keravan seurantalo (rak. 6) sekä useammat pienet yksityiset toimijat. Valtatien varrella
toimi myös useasta eriaikaisesta rakennuksesta
koostunut Keravan Puusepäntehdas (rak. 7).
1950-luvulla Valtatien eteläpuolelle rakennettiin
kauppalan hallinto-, virasto- sekä asuinrakennuskokonaisuus, joka tunnetaan nimellä Hallintopuisto (rak.
8). Tyylillisesti eheään kokonaisuuteen liittyy myös
Valtatien varrelle, nykyisen Keravan aukion laitaan,
vuonna 1956 valmistunut Työväen Säästöpankin rakennus (rak. 9).

tontin valjastamista uuteen käyttötarkoitukseen.10
Keravan kaupunginhallitus teki voittaneen ehdotuksen laatineen arkkitehdin kanssa sopimuksen keskusta-alueen kaavoituksen jatkokehittelystä ja työtä
valvomaan perustettiin kaavoitustoimikunta. Työn
tuloksena valmistui vuonna 1965 Keravan keskustan yleiskaava, jonka mukaisesti aluetta ryhdyttiin
asemakaavoittamaan.11
Kerava kasvoi 1960—1970-luvulla voimakkaasti,
joten keskustan uudisrakentaminen sai vauhtia.
Samaan hetkeen osui Keravan kaupunkioikeuksien
saaminen vuoden vaihteessa 1970.12 Ensimmäiset
uudet liikerakennukset nousivat 1960-luvun lopussa
Keravan seurantalon tontille (Kestihovin kiinteistö,
rak. 10) ja Raken tontille (rak. 11).13 Nämä 1960luvun puolella rakennetut uudet liiketalot olivat pääasiassa kapearunkoisia, kaksikerroksisia, tasa- tai
pulpettikattoisia rakennuksia, joissa oli useita pieniä
liiketiloja. 1970-luvulle tultaessa uusien liikerakennusten koko kasvoi huomattavasti.

Keskustan kehittäminen
1960- ja 1970- luvuilla
Vuonna 1962 Keravan keskustan kehittämiseksi järjestettiin suunnittelukilpailu. Tavoitteena oli suunnitella kauppalalle edustava ja toimiva keskusta, jossa
erityisesti liikenteelliset seikat olisi ratkaistu tyydyttävästi. Kilpailun voitti arkkitehti Kari Pärssisen
ehdotus ”Kaaret”, jossa ehdotettiin muun muassa
Valtatien muuttamista kävelykaduksi, liikekeskustan laajentamista sekä Keravan Puusepäntehtaan

10	Mäkinen 2011, 232-233.
11	Rosenberg 2000, 225; Mäkinen 2011, 233.
12	Mäkinen 2011,211-212; Rosenberg 2000, 215.
13	Mäkinen 2011, 233.

Kauppakaari 1 | Rakennushistoriaselvitys |
11

29.11.2018

| Arkkitehtitoimisto ark-byroo

2 Keravan liikekeskustan kehitys

|

2.1 Keravan taajaman keskusta

Ilmakuva vuodelta 1948. Tuusulan valtatien varrella on vasemmalta ylhäältä lukien Nurmisen kauppaliike, Kansallis-OsakePankin konttori sekä asemamestarin talo. Tien etelälaidalla vasemmalta lukien Keravan Seuratalo sekä Elanto ja Ravintola
Perhelä.Keravan karttapalvelu.

Ilmakuva vuodelta 1964. Tilanne on säilynyt lähes ennallaan. Kuvassa äärimmäisenä vasemmalla erottuu 1950-luvulla
valmistunut STS:n pankkitalo. Keravan karttapalvelu.
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Ilmakuva vuodelta 1978, jolloin Kauppakaari 1:n rakennustyöt ovat käynnissä. Vastapäätä on jo valmistunut nk. Kestihovin
liikekiinteistö. Keravan karttapalvelu.

1970-luvun alusta lukien Keravan keskustassa jo
aiemmin toimineiden suurten ryhmittymien liikkeet
vaihtuivat yksi kerrallaan ajanmukaisiksi suurliikkeiksi. Elanto muutti vuonna 1971 torin laidalle
valmistuneeseen KTY:n liiketaloon (rak. 12), Helsingin Osuuskaupan myymälä sai uuden rakennuksen
vuosikymmenen alkupuolella (rak. 13) ja Kauppakaaren pohjoispäähän valmistui Keskon K-tavaratalo vuonna 1976 (rak. 14).14 T-ryhmän 1979 avattu
Raketti-Anttilan tavaratalo (rak. 15), oli näistä
suurten kauppaketjujen tavarataloista viimeinen.
Leimansa Valtatien katukuvaan löi myös Keravan
Puusepäntehtaan paikalle vuonna 1976 valmistunut
kaupungintalo (rak. 16), jonka rakennusohjelmaan
kuului myös kortteliin toteutetut kolme tornitaloa.
1970-luvun rakentamisen mittakaava ja kaupan
yksiköt olivat aiempaa suurempia, jopa korttelin
kokoisia. Tästä huolimatta Valtatien katumaisema
säilyi elävänä, sillä kauppakadun varrelle rakennettiin myös pienempiä liiketiloja.

laman rakennuttaman tavaratalon asemakaavoituksen yhteydessä. Kävelykaduksi muutettavasta
tiestä järjestettiin myös nimikilpailu, jonka voittajakolmikkoon kuuluivat Kaikkientie, Kukkarokatu
ja Keskusraitti. Lopulta tien nimesi Kauppakaareksi
kaupunginjohtaja Yrjö Ahomaa.15
Ensimmäiset vuodet uudella kävelykadulla
sallittiin koeluontoisesti yksisuuntainen ajoneuvoliikenne. Tuusulantie päätettiin muuttaa kokonaisuudessaan kävelykaduksi kahdessa vaiheessa
vuosina 1982 ja 1984. Samalla sen nimi muutettiin
Kauppakaareksi.16 Katusuunnitelmaan kuului myös
Keravan aukio Kauppakaaren ja Aleksis Kiven tien
risteyksessä. Aukio toteutettiin yhtä aikaa kävelykadun kanssa.

Aurinkomäki
Kauppakaari 1:n liikerakennuksen asemakaava
sinetöi myös Valtatien ja Asemantien risteyksen liikenneratkaisun ja säästi Aurinkomäen etelärinteen.
Aurinkomäki oli vielä 1970-luvulla luonnontilainen, joten Keravan Rakennusvirasto julisti vuonna
1979 yleisökilpailun alueen kehittämiseksi. Maise-

Kävelykatu
Ensimmäinen askel keskustakilpailussa hahmotellun kävelykadun toteuttamiseksi otettiin Suomi-Sa-

15	Mäkinen 2011, 237.

14	Rosenberg 2000, 144.

16	Keravan kaupungin kunnalliskertomus 1979, 14; Komokallio
1984, 3.
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Kauppakaaren seudun rakennuksia iän mukaan ryhmittelemällä
huomataan, että Aleksis Kiven tien itäpuolella on kerrostuma
1950-1960-luvun rakennuksia, kun taas Kauppakaarta reunustavat
1970-1980-luvun liikerakennukset. Kauppakaaren itäpäässä
on tehty laajoja muutostöitä viime vuosina, joten tilanne on jo
muuttunut.

1 9 6 0 -L
1 9 7 0 -L
1 9 8 0 -L
masuunnittelija
Pertti Jääskeläinen teki yleissuunnitelman
voittajaehdotuksen
pohjalta ja rakentaminen
2 0 0 0 -L
17
aloitettiin vuonna 1981.

Kauppakaaren alikulun rakentaminen. Keskustassa
jäljellä olleet puurakennukset päätettiin yksimielisesti säilyttää, samoin 1950-luvulla rakennettu
Hallintopuiston korttelikokonaisuus.
1980- ja 1990-lukujen vaihteessa kaavailtiin
lukuisiin keskustakiinteistöihin laajennuksia ja
esimerkiksi keskustan pankit kaavailivat uusia
rakennuksia konttoreilleen. Lähes kaikki hankkeet
jäivät toteutumatta 1990-luvun laman vuoksi.18

Myöhemmät vaiheet
Keravan keskustan kehittämiseksi järjestettiin
toinen arkkitehtikilpailu vuosina 1986 ja 1987. Sen
keskeisimpiä tuloksia Kauppakaaren osalta olivat
Sampolan alueen kaavoitus radan itäpuolella sekä
17	Aurinkomäen puistosuunnitelmaan kuuluneen amfiteatterin
lavan kattamiseksi järjestettiin vielä opiskelijakilpailu
Teknillisen korkeakoulun opiskelijoille. Sen voitti
arkkitehtiylioppilas Juha Kronlöf. Hermalahti et al 2009, 20.

18	Hermalahti et al 2009, 22, 30.
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Nurmisen kauppahuone (rakennus 3) noin vuonna 1976 nykyisen Keravan aukion laidalla, Pohjolan talon itäpäädyn tienoilla.
Tienvartta reunustavien liikkeiden muuttuminen tehokkaammiksi valintamyymälöiksi on jo alkanut: Nurmisen liikettä
vastapäätä vuonna 1968 valmistunut Keravan Seuratalo Oy, eli niin kutsuttu Kestihovin talo (rakennus 10). KM.

15
10

11

12

16

14

13

Ilmakuva; Keravan ydinkeskustasta 1970-1980-lukujen taitteesta (ennen vuotta 1981). Kuvassa keskellä Tuusulantie (nyk.
Kauppakaari, etualalla Keskustan Kehä. Tuusulantien varressa vasemmalla HOK:in liiketalo, tämän jälkeen Toivosen kangas- ja
pukineliikkeen kiinteistö, ensimmäinen Tornitalo sekä seuraavan tontti, jolla rakennustyöt aloitettu. Keravan Kaupungintalo.
Oikealla puolen G. Janssonin liiketalo, K-Market Petterin liiketalo sekä KTY:n liiketalo. Kuvan keskivaiheilla Aurinkomäki ja
Keravan aukio. Tuusulantien itäpääty muutettu jo kävelykaduksi, sen varrella vasemmalla Pohjolan liiketalo (Raketti Anttila).
Oikealla aukion laidasta ylöspäin: STS:n liiketalo, Kestihovin liiketalo sekä ns. Työväenkortteli jossa entiset Elannon, KTY:n
ravintolan sekä vanhan työväenyhdistyksen talot. Helsinki Hämeenlinna rata ylälaidassa. Kuva: Urpo Karilainen. KM.
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1970-luvun tavarataloista

yksiköt olisi pitänyt sijoittaa kauas taajamista sinne,
missä pysäköinti voidaan järjestää kentälle.
Keravalla päädyttiin kuitenkin keskustan
tiivistämiseen. Keravalla oli ennestään Elannon ja
Helsingin Osuuskaupan tavaratalot ja päivittäistavarakauppaa oli hallinnut H-halli. Keravalaiset
haluttiin uuden konseptin myötä saada ostamaan
käyttötavaransa paikallisista kaupoista uuden
tavaratalon myöstä. Raketti-Anttila tavoitteli myös
lähikuntien asukkaita asiakkaikseen. Erillisen
pysäköintitalon arveltiin lisäävän kohteen houkuttavuutta kauempaa tuleville. Alakerrassa oli 1100
neliön elintarvikeosasto ja yläkerrassa 2200 käyttötavaraosasto. Ravintola oli kooltaan noin 500 neliötä
ja grillimyymälä 130 neliötä. Kaikkiaan noin 20000
myyntiartikkelin kauppaaminen työllisti 90 henkeä.
Kun TOK avasi Raketti-Anttilan, se sulki tien toisella
puolella sijainneen automarketin. Raketti-Anttilan
konsepti oli samanlainen kuin Espoon Maxi-Marketissa sikäli, että saman kaupan keskusliikkeen
parissa toimivat tahot yhdistivät voimansa.24
Tyypillinen piirre 1970-luvun taajamien ja kaupunkien keskustan tavaratalojen arkkitehtuurille on
suhteellisen suljetut katujulkisivut paitsi maantasokerroksessa, joka on avoin. Keskustoissa julkisivukäsittelyyn oli syytä kiinnittää enemmän huomiota
kuin sivummalla. Esimerkiksi Keravan Raketti-Anttilan ja Tapiolan Sokoksen tavarataloissa on käytetty
klinkkeripintaista betonielementtiä, joka oli ajankohdan rakentamisessa uusi ratkaisu. Keskustojen
tavaratalot rakennettiin pakostakin moneen tasoon,
vaikka sitä ei 1977 julkaistun tutkimuksen mukaan
pidetty kannattavana. Pysäköinnin merkitys kasvoi
samaa tahtia kuin kaupan yksiköiden koko. Potentiaaliset asiakkaat tulivat yhä kauempaa ja tarvitsivat
paikoitustilaa asioinnin ajaksi.

Osuuskaupat, jotka olivat johtaneet tavaratalojen kehittämistä Suomessa 1950-luvun lopulta
1970-luvulle, määrittivät tavaratalon myyntipinta-alaksi vähintään 1000 neliömetriä ja lisäksi
myyntilojen tuli olla yhtenäisiä. Myytävien tuotteiden lajitelmasta ei saanut puuttua yhtä enempää
seuraavista tavara-aloista: elintarvikkeet, rauta-alan
tavarat, urheilu- ja harrastevälineet, taloustavarat,
kankaat ja kodinsisustustavarat, asusteet, pukineet,
jalkineet ja laukut, kemikaalitavarat, paperitavarat.19
Vuonna 1977 osuuskaupoilla on 173 Sokos-tavarataloa, Sokos-markettia ja pienoistavarataloa. SOK oli
edelleen Suomen tavaratalomyynnin ykkönen yli 40
prosentin markkinaosuudellaan. Investointivero ja
rahamarkkinoiden kiristäminen kuitenkin karsivat halukkuutta rakentaa uudisrakennuksia. SOK
katsoi, että tavarataloverkosto oli saatu valmiiksi
ja oli aika keskittyä sen parantamiseen.20 Myös
E-liikkeellä oli tässä vaiheessa laaja verkosto, johon
kuului 67 tavarataloa.21 Kauppa uudistui ja SOK:n
piirissä suunniteltiin 1970-luvun lopulla Sokos-halliketjua, jonka painopiste tulisi olemaan päivittäistavarakaupassa. Ensimmäinen Sokos-halliksi
rakennettu toimipaikka avattiinkin syyskuussa 1977
Kankaanpäässä.22
Helsingin Sanomat raportoi Liiketaloustieteellisen tutkimuslaitoksen päivittäistavaramyymälöiden ja tavaratalojen kannattavuutta koskevasta
tutkimuksesta syksyllä 1977. Tutkimuksen mukaan
pienten ja moneen tasoon sijoitettujen yksiköiden
perustamista tulisi välttää, koska ne eivät ole kannattavia. Tutkimuksen mukaan kaikki kolmitasoiset
ratkaisut ovat kannattamattomia ja siinä asetuttiin
tukemaan yksitasoratkaisuja. Pysäköintitalo tuli
tutkimuksen mukaan 12 kertaa kenttäpaikoitusta
kalliimmaksi suurissa yksiköissä.23 Tutkimuksen
tuloksia yksioikoisesti tulkitsemalla kaupan suuret
19

Toimitus, 1970.

20	Tavarataloja piti uudistaa 3-5 vuoden välein, koska ne
kuluivat. Uudistumistarvetta oireilivat ränsistynyt miljöö,
muuttunut kilpailutilanne, heikko kannattavuus, osaston
tai tavararyhmän muutos. Uudistumisessa tärkeän osan
muodosti avaintuoteryhmien valinta ja samalla lajitelmien
karsiminen. Uudistaminen piti tehdä pitkäjänteisesti ja
suunnitelmallisesti. Tuomola, 1977.
21	Strengell, Kurt, 1973.
22	Metsäpuro, 1977. Kauppakaari 1 | Rakennushistoriaselvitys |
23	Helsingin Sanomat 9.11.1977.

16

29.11.2018 | Arkkitehtitoimisto ark-byroo

Arkkitehti Pauli lehtisen suunnittelema Tapiolan
Sokos tavaratalo valmistu 1979. Julkisivuissa on
käytetty vaaleaa laattaa. Julkisivut ovat myös
taitteiset Keravan Rakentti-Anttilan tapaan.
Kuva J-P Kärnä 2006.

Arkkitehti Pauli Lehtisen suunnittelema Tampereen
Sokos valmistui 1974. Kadun puolella katukuvaa
elävöittää ulokkeellinen prismaattinen ikkuna.
Julkisivussa oli käytetty myös marmorimosaiikkia ja
kuparia. Tampereen tavaratalo oli lajissaan järjestön
suurin ja myyntialaa oli 11580 neliömetriä. SOK:n
vuosikertomus 1974.
Kuva J-P Kärnä 2008.

Entinen Pukevan tavaratalo Kaisaniemenkatu 5 Helsingissä
valmistui 1973 arkkitehti Toivo Korhosen suunnitelmien mukaan.
1960-luvulla Korhonen oli laatinut saneeraussuunnitelmia
viereisiin kortteleihin. Tiloissa toimi vuonna 2008 KodinYkkönen
ja Helsingin yliopiston opiskelijakirjasto. Rakennus on purettu, ja
vuonna 2012 sen paikalle avattiin Helsingin yliopiston pääkirjasto
Kaisa-talo. Kuva: Simo Rista, 1973. HKM KA.

Tampereen Anttila-tavaratalo ja Tampereen pysäköintitalo ovat arkkitehti Antti
Tähtisen suunnittelemia. Rakennus valmistui 1975. Tampereen keskustassa
sijaitsevan tavaratalon julkisivut ovat umpinaisia ja tehty pystysuuntaisista
betonipintaisista elementeistä. Alin kerros on avoimempi. Pysäköintilaitos on
osa samaa umpikorttelia muodostavaa rakennusta. Kuva: Google Maps.
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Kauppakaari 1
liikerakennus ja
pysäköintitalo
3.1.

Rakennuttaja Suomi-Salama ja
päävuokralainen Tuko Oy
Liikerakennuksen rakennuttajana toimi Keskinäinen henkivakuutusyhtiö Suomi-Salama ja
rakennukseen viitattiin rakentamisaikana ja pian
valmistumisen jälkeen Suomi-Salaman liiketalona.
Suomi-Salama oli kuitenkin vuonna 1974 solminut yhteistyösopimuksen vakuutusyhtiö Pohjolan
kanssa ja vakuutusyhtiöt muodostivat yhdessä hallinnollisen kokonaisuuden, josta käytettiin nimeä
Pohjola-yhtiöt. Tästä syystä rakennus tunnetaan
Keravalla myös Pohjolan liiketalona. Vakuutusyhtiö
Pohjolalle rakennettiin myös toimitilaa rakennukseen. Rakennuttajana Suomi-Salamalla toimi
Kalevi Paajanen.

Liikerakennuksen päävuokralaisena toimi
T-kaupparyhmä, eli Tukkukauppojen Oy (Tuko),
joka oli ostanut Anttila-ketjun vuonna 1976. Tukon
osakkaisiin kuulunut Talous-Osakekauppa (TOK) oli
kokeillut yhteistyötä Anttilan kanssa jo Hämeenlinnassa siten, että Anttila vastasi tavaratalossa käyttötavarasta ja TOK puolestaan päivittäistavarasta.
Samaa reseptiä käytettiin myös Keravan Raketti-Anttilassa.25 Kauppa-konseptiin liittyi myös kaksi
ravintolaa, joista ainakin aluksi vastasi Talous-Osakekauppa. Lisäksi liikerakennukseen suunniteltiin
tiloja useille pienemmille erikoisliikkeille sekä
toimistotiloja ylempiin kerroksiin.

25	HS 23.7.1979; Rosenberg 2000, 145.
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Raketti-Anttilan avajaisia mainostettiin Helsingin Sanomissa koko sivun mainoksella torstaina 9.8.1979.
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3.2.

Arkkitehti Kalevi Hietanen
Gunnar Kalevi Hietanen (1929—1999) syntyi
Uuraisilla ja kirjoitti ylioppilaaksi Rauman lyseosta
vuonna 1949. Teknillisen korkeakoulun arkkitehtioosastolta hän valmistui vuonna 1959. Vuonna
1961 hän perusti oman arkkitehtitoimiston yhdessä
vaimonsa, arkkitehti Raili Hietasen (1931—1998)
kanssa.
Hietaset olivat ennen oman toimiston perustamista, sekä sen ohella, nimekkäiden arkkitehtitoimistojen palveluksessa. Kalevi Hietanen työskenteli
Alvar Aallon toimistossa toimistopäällikkönä vuosina
1959—1965 ja sittemmin Helsingin kaupungin
kaupunkisuunnitteluviraston vuonna 1967 perustetun keskustatoimiston vetäjänä. Vuodet 1984—1994
Hietanen toimi Helsingin apulaiskaupunginarkkitehtina. Raili Hietanen työskenteli muun muassa Antero
Pernajan ja Einari Teräsvirran palveluksessa.26
Arkkitehtitoimisto Hietasen keskeisiin töihin
kuuluvat Kivistön kirkko (1967), Helsingin yhteisnormaalilyseon koulurakennus Haagaan (1969),
nk. Marinadin talon (Eerikinkatu 3) restaurointi
(1975) ja Henkivakuutusyhtiö Suomen liikepalatsin
peruskorjaus (1975-76). Suomi-Salaman Keravan

liikerakennus edustaa Hietasten tunnettujen töiden
joukossa kookasta ja kaupunkikuvallisesti merkittävää kohdetta. Hankkeen projektiarkkitehtina toimi
ilmeisesti arkkitehti Eero Korosuo, joka vastasi
hankkeeseen liittyvästä kirjeenvaihdosta, lupaprosessista ja työmaavaiheesta osin yhdessä Kalevi Hietasen kanssa.27 Hietasten toimistossa suunniteltiin
myös asuinkerrostaloja Helsingin kantakaupunkiin,
kuten Myllytie 3 Kaivopuistossa (1980) ja Uudenmaankatu 19-21 (1984).
Hietasten arkkitehtuuri edustaa laadukasta ja
varmaotteista modernismia, joka heijastaa toteutusvuosikymmenelleen ominaisia piirteitä. Arkkitehtitoimiston tuotannosta ei ole työluetteloa, eikä Hietasten arkkitehtuuri ole ollut erityisen tutkimuksen
kohteena. Hietaset tekivät merkittävän osan urastaan
oman toimistonsa ulkopuolella, mikä tekee heidän
kattavan työluettelonsa kokoamisesta haastavaa.
Vuonna 1986 toimiston toiminta lopetettiin ja
työt arkistoineen siirrettiin Arkkitehtitoimisto Saanilahti ja Voipio Oy:lle.28

26	Diplomi-insinöörit ja arkkitehdit 1965 ja 1973.

28	Hermalahti et al, 2009 s. 30; Järvinen et al 2016.

27	Rakennuslupahakemus 1.7.1977 ja kirje Keravan
järjestysoikeudelle 6.10.1977 liittyen paikoitustalon julkisivun
madaltamiseen. Krakvv.

Pohjolan liiketalon (Anttilan talo) rakennustyömaa toukokuussa 1978. Taustalla Aurinkomäki (Helleborgin mäki), jonka oikeassa
reunassa Sivistysviraston talo (ns. apteekkari Lindströmin talo). KM.
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Rakentaminen
Suunnittelijat
Arkkitehtisuunnittelu: Arkkitehtitoimisto Raili ja
Kalevi Hietanen
Rakennesuunnittelu: Insinööritoimisto Pertti Ranta
LVI-suunnittelu: LVI-insinööritoimisto Teppo Vainio
Sähkösuunnittelu: Insinööritoimisto Sarpanen Ky
Pohjatutkimus: Pohjatekniikka Oy
Istutusten suunnittelu: Puutarhasuunnittelutoimisto Onni Savonlahti

Toukokuussa 1977 sisäasiainministeriö myönsi
Keskinäinen Henkivakuutusyhtiö Suomi-Salamalle poikkeusluvan, jonka turvin hankkeelle oli
mahdollista hakea rakennuslupaa siitä huolimatta,
että tonttia ei vielä oltu rekisteröity. Rakennuslupa
uuden liikerakennuksen ja pysäköintitalon rakentamiseksi myönnettiin 7.9.1977. Syksyllä Raimo
Toivonen A-Purkaus Oy:stä nimettiin purkutöiden
vastaavaksi työnjohtajaksi.29 Purkutyöt suoritettiin
loppuvuodesta 1977 ja urakkasopimus pääurakoitsijan, Polar-rakennus Oy:n kanssa solmittiin
26.10.1977.30 Työmaa kohtasi aikataulua viivästyttäneitä vastoinkäymisiä heti ensimmäisenä talvena,
eikä viivytystä saatu kurottua umpeen myöhemmin.
Tästä aiheutui rakennuttajan ja pääurakoitsijan
välille kitkaa, jota selviteltiin pitkään rakennuksen
jo valmistuttua.31
Ensimmäinen työmaakokous pidettiin 20.12.1977.
Pohjarakennustöiden edetessä tontilla arkkitehdit
kävivät rakennuttajan edustajan kanssa useaan
otteeseen vierailemassa Rakennusvalmiste Oy:n
Forssan elementtitehtaalla, missä rakennuksen
julkisivuelementit valmistettiin. Vaikka elementtien
poikkeamista jouduttiin neuvottelemaan useaan
kertaan, paikalle asennettujen julkisivuelementtien
laadusta ei löydetty enää huomautettavaa.32
Urakkasopimuksen mukaan rakennuksen tuli
olla valmis 26.4.1979, mutta rakennuksen harjannostajaisia juhlittiin vasta helmikuussa 1979. Osittainen
loppukatselmus pidettiin 28.6.1979 ja lopullinen
loppukatselmus toimitettiin 3.8.1979.33 Liikerakennuksen suurin myymälä, Raketti-Anttila juhli avajaisiaan 9.8.1979.34

Urakoitsijat
Pääurakoitsija: Polar-rakennusosakeyhtiö
Vastaava rakennusmestari: Heikki Kajanus
Maarakennustöiden urakoitsija: Armas Kallio Oy
Pihaurakoitsija: Ykköspiha Oy
Putkiurakoitsija: Siro-putki Oy
IV-urakoitsija: Suomen Puhallintehdas Oy
Sähköurakoitsija: Onninen Oy Termo
Säätölaiteurakoitsija: Honeywell Oy
Jäähdytyslaiteurakoitsija: Oy Morus Ab
Sprinkleriurakoitsija: Oy Huber Ab

29	Sisäasiainministeriön poikkeuslupapäätös 4.5.1977;
Rakennuslupahakemus 1.7.1977 ja hakemus rakennustöiden
vastaavasta johtajasta 23.9.1977. Krakvv.
30	Hakemus rakennustöiden vastaavasta johtajasta 3.11.1977.
Krakvv; Työmaapöytäkirjat, KKA.
31	Pöytäkirja loppuselvityksestä 31.1.1980. KKA.
32	Julkisivuelementtien katselmuspöytäkirjat 6.9.1978, 4.10.1978
ja osavastaanottopöytäkirja 6.8.1979. KKA.
33	Loppukatselmuspöytäkirjat 28.6.1979 ja 3.8.1979. KKA.
34	Helsingin Sanomat 23.7.1979.
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3.4.

Suunnitteluratkaisu

Suomi-Salaman rakennuttamaa liiketaloa varten laadittu asemakaava 884 hyväksyttiin Keravan kaupunginvaltuustossa
41.4.1976 (vahvistettiin sisäasiainministeriössä 10.9.1976). Kaavassa Valtatie määrättiin kävelykaduksi ja sen linjaa Asematien
risteyksen osalta oikaistiin. Oikaisu oli kuitenkin huomattavasti aiempia suunnitelmia hienovaraisempi ja säästi Aurinkomäen
rinteen. Korttelialue varattiin tehokkaalle, kahdesta kolmeen kerrosta korkealle liikerakennukselle, joka muodosti yhtenäisen
Valtatien vastaisen rakennusmuurin. Muutos verrattuna korttelialueen vanhaan rakennuskantaan – pieniin, noppamaisiin
rakennuksiin väljillä tonteilla – oli huomattava.

Sijoittelu tontille ja
tontin käsittely

Keravan aukiolle. Lisäksi vanhan ”Huikkakujan” paikalle järjestettiin kulkureitti rakennuksen läpi sekä
portaat Aurinkomäen rinteeseen. Onni Savonlahden
istutussuunnitelman mukaan Aurinkomäen rinteeseen istutettiin muun muassa lumimarjapensaita ja
norjanangervoa. Pysäköintitaloa taas ympäröivät
lumimarjapensaat ja nukkeruusu ja tavaratalon
edustan istutuslaatikoissa oli rusoangervoa.

Liikerakennuksen tontti sijaitsi itä-länsi -suuntaisen
Valtatien (myöhemmin Kauppakaari) pohjoislaidalla, siten että se rajautui itäreunaltaan pohjois-etelä -suuntaiseen Asemantiehen ja lännessä
Keravan aukioon. Tontin pohjoislaidalla kohosi
Keravan keskeisin puisto- ja viheralue, Aurinkomäki.
Liikerakennus sijoitettiin tontin etelälaidalle
siten, että se muodosti muurimaisen, eheän katujulkisivun Valtatielle. Pysäköintitalo puolestaan
sijoitettiin rakennuksen pohjoispuolelle Asemantien
varrelle, Aurinkomäen rinteeseen. Liikerakennuksen
nivelletty rakennusrunko asetettiin seuraamaan
Asemantien ja Valtatien koordinaatistoa.
Rakennuksen pohjoispuolelle sijoitettiin
jalankulkureitti, joka kulki suoraan rautatiesillalta

Ulkohahmo
Kahdesta kolmeen kerrosta korkea, tasakattoinen
rakennus koostui eri luonteisista, ympäröiviin kaupunkitiloihin liittyvistä osista: Asemantien päässä
rakennus seurasi Asemantien koordinaatistoa. Katujulkisivu oli kahden kerroksen korkuinen kolmannen
kerroksen ollessa pääosin sisäänvedetty. Katutasoon
arkadikäytävän varrelle sijoitettiin pieniä liiketiloja.
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Pohjolan liiketalo kuvattuna lounaasta vuonna 1983. Vasemmalla näkyy Keravan aukio ja sen takana valmiiksi rakennettu
Aurinkomäen puisto Viistoilmakuvassa näkyy liikerakennuksen porrastettu massoittelu sekä katukoordinaattien mukaan
taitettu rakennusrunko. KM.

Puuvalon aukion kohdalla julkisivuun tehtiin
sisäänveto, joka korosti syntyvää aukiota ja loi luontevan pääsisäänkäynnin paikan Raketti-Anttilalle.
Sisäänvedettyyn nurkkaan sijoitettiin myös katos,
jonka päällä oli 1980-luvulla Raketti-Anttilan nimen
mukaisesti raketti. Sisäänvedon jälkeen rakennusrungon länsiosa käännettiin Kauppakaaren suuntaiseksi. Koko tämä tavaratalolle varattu rakennuksen
keskiosa oli kolmikerroksinen ja toimistotilojen
ikkunanauha rytmitti pääasiassa umpinaisen julkisivun yläosaa.
Keravan aukion päässä rakennus madaltui porrastetusti kaksikerroksiseksi. Katutasoon sijoitettiin jälleen liiketiloja ja toisessa kerroksessa oli toimisto- ja
liiketilaa. Rakennuksen huoltohenkilökunnalle varatut kaksi asuntoa sijoittettiin kolmanteen kerrokseen
siten, että asuntojen terassit sijaitsivat kaksikerroksisen rakennusmassan katolla ja antoivat länteen.

Asemantien varrelle sijoitettu pysäköintitalo
erosi massoittelultaan ja julkisivukäsittelyltään
liikerakennuksesta: sen julkisivut koostuivat
vaalean sävyisistä, pystysuuntaisista pesubetonielementeistä, jotka asennettiin toisistaan irralleen.
Elementtien taustalle ja niiden väliin asennettiin
kuparinruskea terässäleikkö. Ajoyhteys pysäköintitaloon järjestettiin sekä Asemantieltä että ylärinteestä talon pohjoispuolelta.
Pysäköintitalon sijainti Asemantien 1920-luvun
rakennusten vieressä sai Keravan järjestysoikeuden ehdottamaan rakennuksen madaltamista sen
sovittamiseksi paremmin vanhojen rakennusten
mittakaavaan. Pysäköintitalon korkeus ja julkisivuratkaisu päädyttiin kuitenkin säilyttämään kaupunginarkkitehdin myötävaikutuksella alkuperäisen
ehdotuksen mukaisena.
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Itäjulkisivupiirustus.
Arkkitehtitoimisto
Hietanen 19.4.1979 KKA.

Julkisivuratkaisu
Rakennuksen julkisivuratkaisu perustui ruskealla
klinkkerillä päällystettyihin betonisiin julkisivuelementteihin. Julkisivuratkaisu oli kuitenkin
monimuotoisempi kuin 1970-luvulle ominaiset,
rationaalista järjestelmäarkkitehtuuria edustavat
julkisivut: käytettyjä elementtityyppejä oli useita
erilaisia ja julkisivut, kuten rakennuksen massoittelukin, mukautettiin liikerakennuksen tonttiin ja sitä
ympäröiviin kaupunkitiloihin. Eri julkisivuosissa oli
erilainen käsittely. Rakennuksen ulkoarkkitehtuuri
enteilee jo 1980-luvun monimuotoisempaa, paikkaan
sovitettua arkkitehtuuri-ilmaisua.
Rakennuksen katutason Kauppakaarelle avautuneet julkisivupinnat suunniteltiin pääasiassa näyteikkunoiksi ja liikkeet, tavaratalo mukaanlukien,
avautuivat katutilaan. Katutason yllä rakennuksen

keskiosan tavaratalotilojen kohdalle sijoitettiin
korkeita, lähes umpinaisia julkisivuelementtejä,
joista kunkin sivuilla oli kapeat korkeat kiinteät
ikkunat. Kauppakaarelle avautuvan julkisivun itäpäässä, tavaratalon yhteyteen rakennetun ravintolan
kohdalla julkisivuelementit muodostivat kookkaan
nauhaikkunan. Toimistotilat puolestaan erottuivat
julkisivussa elementin keskelle sijoitetulla matalammalla nauhaikkunalla.
Pohjoiseen, Aurinkomäelle avautunut pohjoisjulkisivu oli niin ikään luonteeltaan hyvin monimuotoinen eikä koostunut pelkästään betonielementeistä:
tavaratalon kohdalla ensimmäisen ja toisen kerroksen tasalla julkisivut koostuivat limittäin sommitelluista kookkaista lasiruuduista, joista osa oli ruskeaa
läpinäkymätöntä julkisivulasia, osa ikkunoita. Tava-
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Eteläjulkisivupiirustus.
Arkkitehtitoimisto
Hietanen 19.4.1979 KKA.

Pohjoisjulkisivupiirustus.
Arkkitehtitoimisto
Hietanen 19.4.1979 KKA.

Länsijulkisivupiirustus.
Arkkitehtitoimisto
Hietanen 19.4.1979 KKA.

ratalon toiseen kerrokseen sijoitettiin kaareva kookas
uloke, jonka julkisivu koostui kokonaisuudessaan
kerroksen korkuisista kapeista kiinteistä ikkunoista.
Niiden ala- ja yläosassa oli niin ikään hyödynnetty
ruskeaa julkisivulasia. Myös pohjoisjulkisivulla, toisen ja kolmannen kerroksen tasolla oli toimistotilojen nauhaikkunoilla varustettuja elementtejä. Lisäksi
rakennuksen katolle sijoitetut ilmanvaihtokonehuoneiden ja teknisten tilojen julkisivut näkyivät Aurinkomäelle, siinä missä ne julkisivun porrastuksen
vuoksi jäivät Kauppakaaren puolella näkymättömiin.
Nämä ylimmän kerroksen julkisivut oli pääasiassa
päällystetty muovipinnoitetulla teräspellillä, pieni
osa myös ruskealla klinkkerillä.
Rakennusta kantavat pilarit peitettiin ensimmäisen kerroksen tasolla julkisivuissa ruskealla alumii-

nipellillä. Myös ruskeaa, muovipinnoitettua teräspeltiä käytettiin muun muassa kivijalkaliikkeiden
otsapeltinä. Rakennuksen ikkunat olivat pääasiassa
ruskeita, kaksinkertaisia alumiini-ikkunoita. Rakennuksen sokkelit olivat paikalla valetut betonisokkelit, jotka maalattiin osin ruskeaksi. Umpinaiset,
ruskealla klinkkerillä päällystettyinä vyöhykkeinä
erottuneet porrashuoneet rytmittivät pitkiä julkisivuja. Rakennuksen itäjulkisivulle sijoitettiin lisäksi
ulostyöntyvä sylinterimäinen porrashuone, joka
toimi alun perin toiseen kerrokseen sijoitetun ravintolan sisäänkäyntiportaana.

Kauppakaari 1 | Rakennushistoriaselvitys |
25

29.11.2018

| Arkkitehtitoimisto ark-byroo

3 Kauppakaari 1 liikerakennus ja pysäköintitalo

| 3.4 Suunnitteluratkaisu

Kellarikerros, pohjapiirustus. Arkkitehtitoimisto Hietanen 19.4.1979 KKA.

vä

ytä
ikä
läp
Ensimmäinen kerros, pohjapiirustus. Arkkitehtitoimisto Hietanen 19.4.1979 KKA.

Toinen kerros, pohjapiirustus. Arkkitehtitoimisto Hietanen 19.4.1979 KKA.
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sosiaalitilat

ravintolat

varastot

toimistot

tekniset tilat

asunnot

myymälätilat

kulkureitit ja aputilat

3. kerroksen pohjapiirustus ei lukeutunut selvitystä tehdessä käsillä olleeseen lupasarjaan. Yllä oleva pohjapiirustus kuvaa nykytilaa,
joskin kerroksen perusratkaisut ovat säilyneet alkuperäisinä. Pohjapiirustuksessa on mukana paikoitustalo, toisin kuin alkuperäisessä
lupasarjassa. Arkkitehtitoimisto Saanilahti & Voipio 28.10.2011. Newsec.

Pohjaratkaisu ja toiminnot
Rakennuksen kellarikerros suunniteltiin sisään ajettavaksi, joten sinne oli mahdollista sijoittaa lastauslaituri ja jätehuollon tilat. Lisäksi kellariin sijoitettiin
henkilökunnan sosiaalitiloja sekä laajat varastotilat
tavaratalolle ja rakennuksen muille toimijoille.
Katutasoon sijoitettiin pieniä liiketiloja, joista
osan yhteydessä oli myös varastotiloja. Rakennuksen länsipäädyn liiketilaan sijoitettiin pieni grilliravintola. Tavaratalon liiketila sijaitsi kahdessa
kerroksessa rakennuksen keskiosassa. Julkisivun
sisäänvedon kohdalle järjestettiin läpikäytävä, jota
pitkin oli kulku Aurinkomäen rinteen portaisiin.
Tavaratalon sisäänkäynti sijoitettiin läpikäytävän
yhteyteen. Läpikäytävän toisella puolella oli käynti
porrashuoneeseen B liittyvään hissiaulaan. Kauppakaarelta oli käynti myös porrashuoneeseen C, josta
oli kulkuyhteys ylempien kerrosten lääkäriasemalle,

toimistotiloihin, asuntoihin sekä ylimmän kerroksen
teknisiin tiloihin.
Tavaratalon päivittäistavaraosasto sijoitettiin
katutasoon ja erikoistavarat toiseen kerrokseen. Toisen kerroksen tavaratalotilaan yhdistyi ravintolatila,
joka sijaitsi rakennuksen länsipäädyssä.
Rakennuksen länsipään toisessa kerroksessa
sijaitsivat lääkäriaseman tilat sekä pieniä liiketiloja,
muun muassa kampaamo. Kolmannessa kerroksessa
sijaitsivat kaksi huoltohenkilökunnan asuntoa sekä
ajalle tyypilliseen kaksoiskäytäväratkaisuun perustuneet toimistotilat, joiden keskiosia valaisivat myös
kattoikkunat. Neljäs kerros varattiin ilmastointikonehuoneille, teknisille tiloille ja valvontahuoneelle.
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Leikkauspiirustus. Arkkitehtitoimisto Hietanen 19.4.1979 KKA.

Rakenteet ja LVIS-ratkaisut
Liikerakennuksen rakenneratkaisu perustui pilari-palkki -rakenteeseen sekä rakenteen jäykistäviin
paikalla valettuihin hissi- ja porraskuiluihin. Välipohjien rakenteina käytettiin paikalla valettujen laattojen ohella TT-elementtejä. Rakennuksen julkisivut
koostuivat klinkkeripintaisista kuorielementeistä.
Talotekniset nousut puolestaan integroitiin, erityisesti tavaratalotilassa, kookkaisiin betonipilareihin.
Koko rakennus varustettiin koneellisella ilmanvaihdolla. Tavaratalotilaan asennettiin Ornon valmistama integroitu valaisin- ja ilmanvaihtojärjestelmä.
Rakennus lämmitettiin ikkunoiden alle sijoitetuilla, eri kokoisilla vesikiertopattereilla. Rakennus
varustettiin sprinklerijärjestelmällä. Henkilö- ja
tavarahissit sekä tavaratalotilan liukukäytävät tilattiin Koneelta. Tavaratalon alakerta varustettiin kylmätiloilla, grillillä ja muilla päivittäistavarakaupan
vaatimilla laitteistoilla, kuten kassajärjestelmillä ja
valvontalaitteilla.
Ornon valmistama integroitu valaisin- ja ilmanvaihtojärjestelmä
tavaratalon toisessa kerroksessa. KM.
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3.5.

Myöhemmät vaiheet

Liikerakennuksen alkuperäisiin käyttäjiin kuuluivat kaksikerroksisessa tavaratalo-tilassa toiminut
Raketti-Anttila, sekä tilan toisessa kerroksessa
Talous-Osakekaupan (TOK) ravintola. Katutason
liiketilojen ensimmäiset yrittäjät olivat Mini-Moduli
-niminen ravintola, Keravan Kello, Työkalupojat,
Vakuutusyhtiö Pohjola, Järvenpään matto ja väri,
City-Soppi sekä Keravan silmälasi. Vakuutusyhtiö
Pohjolan tilat olivat kahdessa kerroksessa. Rakennuksen länsipäädyssä, toisessa kerroksessa toimi
Keravan lääkärikeskus sekä pieniä liikkeenharjoittajia, kuten kampaamo ja kangaskauppa. Kolmannen
kerroksen toimistotiloissa aloittivat toimintansa
Työvoimatoimisto sekä Keski-Uudenmaan kasvatusneuvolan kuntainliiton Keravan toimisto.35
Talous-Osakekaupan (TOK) päätyi vuonna 1988
Tukon omistukseen, minkä seurauksena Raketti-Anttilan päivittäistavarakauppa siirtyi Anttilan hoidettavaksi. Keravan lääkäriasema laajeni käsittämään
koko toisen kerroksen toimistotilan 1980-luvulla.
Keravan aukion laidalla toiminut ravintola tunnettiin
1980-luvun alussa nimellä Aikalisä 22.

Anttilan toiminta Kauppakaari 1:ssä loppui 35
vuoden toiminnan jälkeen elokuussa 2014. Samana
vuonna vaikeuksiin ajautunut yhtiö lopetti useita
myymälöitä Etelä-Suomessa.
Pitkäaikaisin toimija rakennuksessa on Keravan
Lääkärikeskus, joka nykyisin tunnetaan Lääkärikeskus Aavan nimellä. Myös kangaskauppa Tyykipuoti sekä Keravan kello Timanttiset ovat toimineet rakennuksessa alusta saakka. Syksyllä 2018
rakennuksen käyttäjinä olivat HUS:n psykiatrinen
poliklinikka, Lääkärikeskus Aava, Tyyki-Puoti,
Vintage-liike, Hair Top 5 Style, Kuntoklubi Active,
Keravan Silmäkulma, Three Kings The Bar, levykauppa Levyikkuna, Kenkäkingi, Fenno-Optiikka
ja Terveyskauppa Kamomilla. Tavaratalon sekä
kolmannen kerroksen toimistotilat B- ja C-rappujen
välillä olivat tyhjillään.
Rakennuksessa ei ole tehty merkittäviä muutostöitä. Joitakin väliseinämuutoksia on tehty vuosien varrella ja huomattava määrä valomainoksia
on vaihdettu. Rakennukselle 1980-luvun lopulla
suunniteltu laajennus ei lopulta toteutunut, vaikka
hankkeelle saatiin asemakaava. Monet tuon ajan
uudistus- ja laajennushankkeista pysäytti 1990luvun lama.

35	Keravan kaupunki 1980, 20; Polar-rakennusosakeyhtiön
muutostarjoukset 21.6.1979 ja 12.9.1979.
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4.

Nyky tila
4.1.

Sisätilat

Porrashuoneisiin liittyvät hissiaulat ensimmäisen kerroksen tasolla on päällystetty ruskealla klinkkerillä, joka on saman
kaltaista kuin julkisivussa käytetty klinkkeri. Yhteys alleviivaa porrashuoneiden julkista luonnetta - ikään kuin ulkotila jatkuisi
sisälle. Pinnat; lattia, seinät sekä alakatot, joihin on integroitu loisteputkivalaisimet, ovat alkuperäisiä.

Hissiaula toisessa kerroksessa on ensimmäistä
koruttomampi: seinät on maalattu valkoiseksi ja aulasta on
an melko anonyymit sisäänkäynnit toimistotiloihin.

B-portaaseen yhdistyvä hissiaula on rakennuksen näkyvin,
sillä se avautuu läpikulkukäytävään suurten ikkunoiden
välityksellä. Alkuperäinen alakatto koostuu tässä aulassa
metallipaneeleista säleiden sijaan.
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4.1 Sisätilat

A-porras on yksinkertainen betonikierreporras, josta oli
käynti tavaratalon toisen kerroksen ravintolaan.

C-rapussa on valkoiset seinäpinnat, portaat ovat harmaata
mosaiikkibetonia mustalla kiviaineella. Alakatot ovat
ruskeaa metallisälettä.

Näkymä A-porraskuilua ylöspäin.

A-portaan sisäpinnat ovat rapatut ja valkoiseksi maalatut. Vaalean sävyinen mosaiikkibetoni tekee vaikutelmasta kevyen.
Materiaalit ovat alkuperäiset, joskin rst-käsijohteet vaikuttavat myöhemmiltä.
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Sisäänajettava kellaritila on hyvin korkea, tilaan täytyy päästä ajamaan kuljetusautoilla, sillä myös lastauslaiturit on sijoitettu
kellariin.

Kellarin varastotilat ovat huonekorkeudeltaan matalammat. Hormit ja tekniikkavedot on asennettu suoraan kattoon.
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4.1 Sisätilat

Tavaratalotila aukeaa suurten ikkunoiden välityksellä suoraan Kauppakaaren katutilaan. Lattia on mosaiikkibetonia ja tilassa
on edelleen alkuperäiset, ilmanvaihdon ja valaistuksen integroiva Ornon järjestelmä.

Tavaratalotilan toinen kerros aukeaa kauniisti Aurinkomäen
puistoon. Myös toisen kerroksen lattiamateriaali on
mosaiikkibetoni.

Näkymä läpi toisen kerroksen tavaratalotilan. Kerroksen
itäpäässä sijaitsi aluksi ravintola. Alue erottuu nykyisin muusta
tavaratalotilasta, sillä sen lattiamateriaali on vaihdettu
vinyylilaattaan.
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Lääkäriaseman käytävätila, jonka varrella alun perin sijaitsi useita
pienyrityksiä. Lääkäriasema laajeni tiloihin 1980-luvulla.

4.1 Sisätilat

Lääkäriaseman pinnat ovat säilyneet alkuperäisinä, mukaanlukien
alakatot, puulistoitukset ja tummanruskeat vaneripintaiset laakaovet.

Lääkärin vastaanottotila. Huoneita erottavat kevyet väliseinät, alakatot ovat alumiinilistan varaan asennettuja harmaita
akustolevyjä. Loisteputkivalaisimet on integroitu alakattoon. Lattiamateriaalina on sininen muovimatto, joka on mahdollisesti
alkuperiänen.
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4.1 Sisätilat

Kolmannen kerroksen toimiston
avotila, jonka keskiosa saa valoa
myös kattoikkunoista. Taustalla
näkyvät ikkunalliset väliseinät on
lisätty myöhemmin.

Kolmannen kerroksen
kaksoiskäytäväratkaisuun
perustuvan toimiston käytävätilaa.
Metallisäle-alakattoratkaisu on
alkuperäinen. Loisteputkivalaisimet
on integroitu alakattoon. Lattiat
ovat vaalean sävyistä vinyylilaattaa.

Toimistohuoneet ovat
nauhaikkunoiden ansiosta valoisia.
Huoneessa ei ole alakattoa, valaisin
on ripustettu suoraan katosta.
Toimistohuoneissa on rivi pieniä
vesikiertopattereita.Sekä ikkunan
alla huonetta kiertävä ATK-kouru.
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4.1 Sisätilat

Katutason liiketiloissa on mosaiikkibetonilattiat, kahi-tiilestä muuratut väliseinät sekä alkuperäiset alakattorakenteet, joiden
väliin on asennettu loisteputkivalaisimet.
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4.1 Sisätilat

Paikoitustalo on mitoitukseltaan nykystandardeja ajatellen tiukka, joten paikoitusruudut on maalattu uudestaan 2010-luvulla.
Talon välipohjat ovat TT-laattaa.

Paikoitustalon ratkaisut ovat säilyneet alkuperäisinä ruutujen muuttamista lukuun ottamatta.
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4.2.

Ulkotilat

Ruskealla klinkkerillä päällystetyt betonielementtijulkisivut ovat alkuperäiset ja hyvin säilyneet. Myös alumiiniset ikkunat ovat säilyneet hyvin
kaikkialla rakennuksessa. Alun perin pienenä grilliravintolana toiminut liiketila on myöhemmin vaihtunut pubiksi, jonka terassi levittäytyy
rakennuksen Keravan aukion puoleiselle seinustalle. Julkisivuihin on kiinnitetty runsaasti myöhempiä valomainoksia ja ilmastointilaitteita.

Katutason liiketilojen näyteikkunat
sijaitsevat sisäänvedetyn arkadin suojassa.
Liikkeillä on kuitenkin myös omat markiisit
arkadin etureunassa. Kuvassa keskellä
ylhäällä näkyy lääkäriaseman taukotilaksi
otetun asunnon ikkuna ja vasemmalla
asunnon tasakatolle aukeava terassi.
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Kolmannen kerroksen toimistotilojen pitkä nauhaikkuna kulkee liikerakennuksen muutoin umpinaisen katujulkisivun poikki.
Katutason seinäpinta sen sijaan on suurta näyteikkunaa inventointihetkellä tyhjään tavaratalotilaan.

Katutason liiketilat toimivat arkadin suojissa
myös rakennuksen itäpäädyssä. Pronssin
värinen metallisälealakatto valaisimineen on
alkuperäinen. Arkadin alle on lisätty myöhempiä
mainoskylttejä ja valomainoksia. Liiketilojen
ovet ovat ruskeita metalliovia, joiden edessä
on graniittiaskelma ja sen edessä upotettu
jalkaritilä.

Rakennuksen läpi on kulkuyhteys suoraan Aurinkomäelle
nouseville portaille. Paikalla kulki 1930—1950-luvuilla
Alkoholiliikkeelle johtanut ”Huikkakuja”.
Sisäänkäyntikatoksen päällä oli alun perin "raketti", katso
kansikuva.
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Tavaratalon toisen kerroksen kaarevan ulokkeen ikkunat ovat kärsineet tilojen ollessa tyhjillään. Kerros avautuu suurten
ikkunoiden välityksellä Aurinkomäen puistoon.

Rakennuksen pohjoispuolella, pysäköintitalon vierellä on betonilaatoilla päällystetty kulkusilta, josta on käynti tavaratalon
toiseen kerrokseen.
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Pysäköintitalo on betonirakenteinen ja sen julkisivut koostuvat vaaleista pesubetonielementeistä. Elementtien välissä on sekä
alkuperäistä metalliritilää, että myöhemmin lisättyä rst-verkkoa. Seinään on integroitu valaisimia sekä ilmanvaihtoritilöitä.
Vasemmalla näkyy toinen pysäköintitalon sisäänajo-ovista.

Kauppakaari 1 | Rakennushistoriaselvitys |
41

29.11.2018

| Arkkitehtitoimisto ark-byroo

4 Nykytila

| 4.2 Ulkotilat

A-portaan sylinterimäinen hahmo tekee rakennuksesta tunnistettavan Asemantien puolella. Portaan oikealta puolelta on
ajoyhteys rakennuksen kellarikerrokseen.

Yksityiskohta elementtijulkisivun
klinkkeripinnasta.

Korkeiden julkisivuelementtien sivuissa on kiinteät
ikkunat, joissa vuorottelee ruskea julkisivulasi ja
kirkas lasi. Ikkunarungot alumiinia.
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4.3.

Kaupunkitila

Näkymä lännestä Aleksis Kiven tien yli Keravan aukiolle, jota rajaavat STS:n pankkitalo 1950-luvulta sekä Kauppakaari 1:n
länsipääty. Aukion pohjoisosasta on kulkuyhteys Aurinkomäelle.

Idästä aukeaa näkymä pitkin Kauppakaarta aina Keravan aukiolle ja Keravan kaupungintalolle asti. Kauppakaari 1:n julkisivussa
on huomattava sisäänveto Puuvalonaukion kohdalla, mikä korostaa aukiomaisuutta. Rakennus muodostaa muurimaisen,
katutilaa tehokkaasti rajaavan seinämän Kauppakaaren pohjoisreunalle.
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4.3 Kaupunkitila

Näkymä Puuvalonaukiolta.
Tavaratalon julkisivu
on sisäänvedetty
aukion kohdalla ja
myös tavaratalon
pääsisäänkäynti sijotettiin
Puuvalonaukiolle.
Tavaratalon julkisivu
luo aukiolle yhtenäisen,
urbaanin taustan.

Kävelykatujärjestelyjä
Kauppakaaren itäpäässä
on muuttanut vuonna 1993
valmistunut Sampolan
alikulkutunneli luiskineen.

Näkymä Asemantien yli Kauppakaarelle. Sampolan alikulkutunneli ja siihen liittyvät istutukset ovat peittäneet näkymiä. Vuonna
1989 valmistunut liikerakennus muodostaa kookkaan vastaparin Kauppakaari 1:lle. Tilanne on muuttunut huomattavasti
alkuperäisestä tilanteesta, jolloin rakennuksen paikalla oli noppamainen Elannon liike ja Keravan Työväenyhdistyksen ravintola Perhelä.
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Näkymä Asemantien risteyksen yli. Risteyksen mutkaa suoristettiin Kauppakaari 1:n liikerakennuksen kaavoituksen yhteydessä,
mutta pääosin tielinjaus on säilynyt alkuperäisenä.

Näkymä Aurinkomäen rinnettä Keravan aukiolle johtavaa kevyen liikenteen väylää. Liikerakennuksen porrasteinen
madaltuminen kohti aukiota erottuu hyvin.
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5.

Yhteenveto
Kauppakaari 1:n liikerakennus on osa Keravan
keskustan uudistusvaihetta, joka alkoi 1960-luvun
lopulla ja päättyi tuossa muodossaan 1980-luvun
loppuun. Keskustan kehittämiseksi järjestettiin
1960-luvun alussa arkkitehtuurikilpailu, jonka voittajaehdotuksen, Kari Pärssisen ”Kaaret”, viitoittamana keskustan kaavoitusta jatkettiin. Hieman yli
kahdenkymmenen vuoden aikana Keravan keskeisen kauppakadun, Tuusulantien, ympäristö muuttui
kylämäisestä kauppalanraitista kaupunkimaiseksi
ostoskaduksi. Tuusulantien varrelle rakennettiin
1970- ja 1980-luvuilla ajan hengessä tehokkaita
liikerakennuksia ja edustettuina olivat kaikki ajan
keskeiset kauppaketjut: Elanto, Kesko, T-ryhmä sekä
HOK.
Kauppakaari 1 edustaa 1970-luvulle tyypillistä
kaupunkitavarataloa: kokonaisuuteen kuuluu niin
ikään betoninen pysäköintitalo, kookas rakennus on
sovitettu mittakaavaltaan ympäröivään rakennuskantaan ja umpinaiset julkisivut kätkevät sisäänsä
monitasoisen liike- ja tavaratalorakennuksen.
Ajalle ominaisessa, klinkkeripäällysteisiin betonielementteihin perustuvassa julkisivuratkaisussa
on korostettu rakennejärjestelmää kuitenkin siten,
ettei lopputulos ole monotoninen. Rakennuksen
ulkoarkkitehtuuri enteilee jo 1980-luvun ilmeikästä, paikkaan sovitettua arkkitehtuuri-ilmaisua,
jossa rakennuksen massoittelu ja julkisivuratkaisut
mukautettiin liikerakennuksen tonttiin sekä sitä
ympäröiviin kaupunkitiloihin ja -kuvaan. Arkkitehti
on hallinnut rakennustyypin, sen mittakaavan ja
rakennusmateriaalin.
Arkkitehti Kalevi Hietasen suunnittelemien
rakennusten joukossa Kauppakaari 1 edustaa kookasta ja kaupunkikuvallisesti merkittävää kohdetta.
Hietasen ja hänen vaimonsa arkkitehtitoimiston
tuotantoon lukeutuu joitakin varhaisempia julkisia rakennuksia, kuten Kivistön kirkko (1967) ja
Helsingin yhteisnormaalilyseo (1969). Hietasten
1980-luvulle asti ulottuva tuotanto käsittää moni-

puolisesti eri rakennustypologioita ja edustaa
laadukasta ja varmaotteista modernismia, joka
heijastaa toteutusvuosikymmenelleen ominaisia
piirteitä. Hietaset tekivät merkittävän osan urastaan
oman toimistonsa ulkopuolella, mikä tekee heidän
kattavan työluettelonsa kokoamisesta haastavaa.
Keskustan kehittämiseksi järjestetyn arkkitehtuurikilpailun voittajaehdotuksen mukaisesti
Tuusulantie muutettiin kävelykaduksi vaiheittain
1980-luvun alussa. Kauppakaari 1:n uudisrakennusta
varten tehty asemakaava oli ensimmäinen, johon
kävelykatu merkittiin.
Liikerakennus on kaupunkikuvallisesti keskeisellä paikalla Kauppakaaren kävelykadun itäpäässä.
Sen pohjoispuolella kohoaa yksi keskustan keskeisin
puistoalue, Aurinkomäki, jonne kulkee reitti myös
rakennuksen läpi, muistumana vanhasta ”Huikkakujasta”. Lännessä rakennus rajaa Keravan aukiota
ja etelässä sen pääjulkisivu sekä tavaratalon sisäänkäynti aukeavat Puuvalonaukion suuntaan. Kauppakaaren tielinjaus rakennuksen edustalla on säilynyt
lähes muuttumattomana läpi Keravan keskustan
kehitysvaiheiden.
Liikerakennuksen julkisivut ovat hyvin säilyneet, niissä ei ole tehty oleellisia muutoksia. Myös
pihajärjestelyt rakennuksen ympärillä ovat pääosin
alkuperäiset. Sisätilojen toimisto- ja liiketiloissa on
tehty joitakin muutoksia, mutta pääasiassa pintamateriaalit, alakatot ja väliovet ovat säilyneet alkuperäisinä. Sisätilat edustavat pääasiassa laadukasta
toimitilasuunnittelua. Edustavimpia sisätiloja ovat
rakennuksen itäpäädyn A-porras sekä B- ja C-rappujen hissiaulat, joiden seinät on päällystetty vastaavalla ruskealla klinkkerillä kuin julkisivut.
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Pohjolan liiketalo muutama vuode valmistumisensa jälkeen huhtikuussa 1982 kuvattuna Keravan aukion puolelta.
Kauppakaarelle oli asennettu Ornon valmistamia ”Rypäle”-katuvalaisimia. KM.
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Liite
Rakennusluvat
Hakija: Keskinäinen henkivakuutusyhtiö Suomi-Salama
Suunnittelija: arkkitehti Kalevi Hietanen, arkkitehtitoimisto
Hietanen
Piirustukset: 9kpl Rakvv ja Lupapiste

Keravan kaupunginarkistossa on rakennuslupa-asiakirjoja ja piirustuksia vuoteen 1977 saakka. Piirustukset ovat myös saatavilla rakennusvalvontaviraston sähköisessä palvelussa Lupapisteessä. Luvat on
alla esitetty kronologisessa järjestyksessä.

1979
Rakennuslupatunnus: 79-336
Toimenpide: Muutoslupa. Liikerakennuksen huoneiden
jako- ja väliseinämuutoksia 2. ja 3. kerroksessa.
Lupa myönnettiin: 20.12.1979
Hakija: Keskinäinen henkivakuutusyhtiö Suomi-Salama
Suunnittelija: arkkitehti Kalevi Hietanen, arkkitehtitoimisto
Hietanen
Piirustukset: 3kpl Rakvv ja Lupapiste

1977
Rakennuslupatunnus: 77-273, (77-422 asemapiirros muutos)
Toimenpide: uudisrakennus, liikerakennus ja paikoitustalo
Lupa myönnettiin: 7.9.1977, muutoslupa myönnettiin
19.4.1979 ja 7.6.1979
Lopputarkastus: osittainen käyttöönottotarkastus
28.6.1979. Liikerakennuksen lopputarkastus 12.7.1979,
26.7.1979, 4.9.1979, 22.10.1979,13.11.1979
Hakija: Henkivakuutusyhtiö Suomi-Salama
Suunnittelija: arkkitehti Kalevi Hietanen
Piirustukset: 8kpl Rakvv sekä muutospiirustuksia 12kpl
Rakvv
Huomioita: rakennuslupa muutettu 9.4.1979.

1979
Rakennuslupatunnus: 80-0322-T
Toimenpide: mainoskello
Lupa myönnettiin: xx.xx.xxxx
Hakija: xxxx
Suunnittelija: xxxx
Piirustukset: 2kpl Rakvv ja Lupapiste
Huomioita: txt

1978
Rakennuslupatunnus: 78-0018-R
Toimenpide: Muutoslupa. Liikerakennuksen ei kantavien
väliseinien muutoksia kellarissa, 1. ja 2.kerroksissa, portaan
paikan muutos kellarikerroksen ja 1. kerroksen välillä.
Lupa myönnettiin: 2.2.1978
Hakija: Keskinäinen henkivakuutusyhtiö Suomi-Salama
Suunnittelija: arkkitehti Kalevi Hietanen, arkkitehtitoimisto
Hietanen
Piirustukset: 4kpl Rakvv ja Lupapiste

1979
Rakennuslupatunnus: 79-0179-R
Toimenpide: Muutoslupa.
Lupa myönnettiin: 7.6.1979
Hakija: Keskinäinen henkivakuutusyhtiö Suomi-Salama
Suunnittelija: arkkitehti Kalevi Hietanen, arkkitehtitoimisto
Hietanen
Piirustukset: 3kpl Rakvv ja Lupapiste
Huomioita: Rakennuksen osittainen käyttöönottotarkastus
28.6.1979

1979
Rakennuslupatunnus: 79-0087-R
Toimenpide: Muutoslupa. Liikerakennus
Lupa myönnettiin: 19.4.1979
Hakija: Keskinäinen henkivakuutusyhtiö Suomi-Salama
Suunnittelija: arkkitehti Kalevi Hietanen, arkkitehtitoimisto
Hietanen
Piirustukset: 10kpl Rakvv ja Lupapiste
Huomioita: rakennuksen osittainen käyttöönottotarkastus
pidetty 28.6.1979

1980
Rakennuslupatunnus: 80-322
Toimenpide: Toimenpidelupa. Mainoskello asennettu.
Lupa myönnettiin: 18.7.1980
Hakija: Keskinäinen henkivakuutusyhtiö Suomi-Salama
Suunnittelija: Arkkitehti Kalevi Hietanen, arkkitehtitoimisto
Hietanen
Piirustukset: 2kpl Rakvv ja Lupapiste

1979

1980

Rakennuslupatunnus: 79-0194-T
Toimenpide: Toimenpidelupa. Uudet valomainokset
Lupa myönnettiin: 26.6.1979

Rakennuslupatunnus: 80-0155-T
Toimenpide: toimenpidelupa. Valo-opasteet asennettu.
Lupa myönnettiin: 30.4.1980
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Hakija: Keskinäinen henkivakuutusyhtiö Suomi-Salama
Suunnittelija: Arkkitehti Kalevi Hietanen, arkkitehtitoimisto
Hietanen
Piirustukset: 2kpl Rakvv ja Lupapiste
Huomioita: txt

Lupa myönnettiin: 23.1.1985
Hakija: Suomi-Salaman Keravan liiketalo
Suunnittelija: Arkkitehti Kalevi Hietanen, arkkitehtitoimisto
Hietanen.
Piirustukset: 5kpl Rakvv ja Lupapiste

1980

1985

Rakennuslupatunnus: 79-0336-R
Toimenpide: ei tietoa
Lupa myönnettiin: xx.xx.xxxx
Hakija: xxxx
Suunnittelija: xxxx
Piirustukset: 3kpl Rakvv ja Lupapiste
Huomioita: txt

Rakennuslupatunnus: 85-0066-T
Toimenpide: Toimenpidelupa. Myymälätilasta tehdään
porrasyhteys kellarikerrokseen, jonne sijoitetaan myymälän
aputiloja.
Lupa myönnettiin: 18.3.1985
Hakija: Keskinäinen Henkivakuutusyhtiö Suomi-Salama
Suunnittelija: Arkkitehti Kalvei Hietanen, arkkitehtitoimisto
Hietanen
Piirustukset: 2kpl Rakvv ja Lupapiste
Huomioita: txt

1981
Rakennuslupatunnus: 81-0388-R
Toimenpide: Rakennuslupa. Väliseinämuutoksia 2. ja 3.
kerroksessa
Lupa myönnettiin: 1.10.1981
Loppukatselmus: 26.1.1983
Hakija: Keskinäinen henkivakuutusyhtiö Suomi-Salama
Suunnittelija: Arkkitehti kalevi Hietanen, Arkkitehtitoimisto
Hietanen
Piirustukset: 3kpl Rakvv ja Lupapiste
Huomioita: txt

1986
Rakennuslupatunnus: 86-0498-T
Toimenpide: Toimenpidelupa. Valomainos.
Lupa myönnettiin: 8.9.1986
Hakija: Vakuutusosakeyhtiö Pohjola
Suunnittelija: arkkitehti Kalevi Hietanen, arkkitehtitoimisto
Hietanen
Piirustukset: 2kpl Rakvv ja Lupapiste
Huomioita: txt

1981

1987

Rakennuslupatunnus: 81-0344-T
Toimenpide: Toimenpidelupa. Valomainoksia lisätty.
Lupa myönnettiin: 31.8.1981
Hakija: Keskinäinen henkivakuutusyhtiö Suomi-Salama
Suunnittelija: Arkkitehti Kalevi Hietanen, arkkitehtitoimisto
Hietanen.
Piirustukset: 3kpl Rakvv ja Lupapiste

Rakennuslupatunnus: 87-0008-T
Toimenpide: Toimenpidelupa. Valomainosten muutos.
Lupa myönnettiin: 28.1.1987
Hakija: Keskinäinen henkivakuutusyhtiö Suomi-Salama
Suunnittelija: arkkitehti Antti Voipio, arkkitehtitoimisto
Saanilahti & Voipio
Piirustukset: 6kpl Rakvv ja Lupapiste

1983

1988

Rakennuslupatunnus: 83-0254
Toimenpide: Rakennuslupa. Vähäisiä väliseinä- ja ovi muutoksia rakennuksen 3. kerroksessa.
Lupa myönnettiin: 21.6.1983
Hakija: Keskinäinen Henkivakuutusyhtiö Suomi-Salama
Suunnittelija: Arkkitehti Kalevi Hietanen, arkkitehtitoimisto
Hietanen
Piirustukset: 2 kpl Rakvv ja Lupapiste

Rakennuslupatunnus: 88-0670-T
Toimenpide: Rakennuslupa. Liikerakennuksen julkisivun
näyteikkunoista vähäinen osa peitetään pellityksellä, väliseinämuutoksia ja huoneiden käyttötarkoituksen muutoksia.
Lupa myönnettiin: 19.9.1988
Hakija: Kiinteistö oy Keravan Kauppakaari 1
Suunnittelija: arkkitehti Antti Voipio, arkkitehtitoimisto
Saanilahti & Voipio
Piirustukset: 5kpl Rakvv ja Lupapiste

1984

1989

Rakennuslupatunnus: 95-0235-T
Toimenpide: valomainos
Lupa myönnettiin: xx.xx.xxxx
Hakija: xxxx
Suunnittelija: xxxx
Piirustukset: 3kpl Rakvv ja Lupapiste
Huomioita: txt

Rakennuslupatunnus: 89-0275-T
Toimenpide: Rakennuslupa. Liikerakennuksen kellari- ja
2.kerroksen tiloissa tehdään väliseinämuutoksia ja huoneiden käyttötarkoituksen muutoksia
Lupa myönnettiin: 24.4.1989
Hakija: Kiinteistö oy Keravan Kauppakaari 1
Suunnittelija: arkkitehti Antti Voipio, arkkitehtitoimisto
Saanilahti & Voipio
Piirustukset: 3kpl Rakvv ja Lupapiste

1985
Rakennuslupatunnus: 85-0014-T
Toimenpide: Toimenpidelupa. Uudet valomainokset.
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Rakennuslupatunnus: 89-0071-T
Toimenpide: Toimenpidelupa. Valomainosmuutoksia.
Lupa myönnettiin: 1.3.1989
Hakija: Kiinteistö oy Keravan Kauppakaari 1
Suunnittelija: xxxx
Piirustukset: 5kpl Rakvv ja Lupapiste

Lupa myönnettiin: 30.6.2000
Hakija: Kiinteistö oy Keravan Kauppakaari 1
Suunnittelija: arkkitehti Matti Kaartinen, arkkitehtitoimisto
Matti Kaartinen Ky
Lvi-suunnittelija: Insinööritoimisto Touko Saarinen Oy
Rakennesuunnittelija: Insinööritoimisto Jukka Tihveräinen
Oy
Piirustukset: 12kpl Rakvv ja Lupapiste

1990

2001

Rakennuslupatunnus: 90-0516-T
Toimenpide: Toimenpidelupa. Pankkiautomaatti asennettu.
Lupa myönnettiin: 24.1.1990
Hakija: Kiinteistö oy Keravan Kauppakaari 1
Suunnittelija: arkkitehti Antti Voipio, arkkitehtitoimisto
Saanilahti & Voipio
Piirustukset: 2kpl Rakvv ja Lupapiste
Huomioita: txt

Rakennuslupatunnus: 01-1968-T
Toimenpide: Toimenpidelupa. Mainostaulujen rakentaminen.
Lupa myönnettiin: 5.9.2001
Hakija: Kiinteistö oy Keravan Kauppakaari 1
Suunnittelija: Veli-pekka Jaatinen, JCDecaux
Piirustukset: 2kpl Rakvv ja Lupapiste

1989

2001

1995
Rakennuslupatunnus: 95-0150-T
Toimenpide: Toimenpidelupa. Uusi seinä valomainos.
Lupa myönnettiin: 19.7.1995
Hakija: Kiinteistö oy Keravan Kauppakaari 1
Suunnittelija: Jari Netosvuori, Pro-Company Oy
Piirustukset: 2kpl Rakvv ja Lupapiste

Rakennuslupatunnus: 01-2114-T
Toimenpide: Toimenpidelupa. Valomainoksien asentaminen.
Lupa myönnettiin: 27.9.2001
Hakija: Kiinteistö oy Keravan Kauppakaari 1
Suunnittelija: arkkitehti Anne Jaakkola, Anttila Oy
Piirustukset: 5kpl Rakvv ja Lupapiste
Huomioita: txt

1995

2001

Rakennuslupatunnus: 95-235
Toimenpide: Toimenpidelupa. Uusi valomainos.
Lupa myönnettiin: 17.11.1995
Hakija: Kiinteistö oy Keravan Kauppakaari 1
Suunnittelija: Arkkitehti Kalevi Hietanen, arkkitehtitoimisto
Hietanen.
Piirustukset: 3kpl Rakvv ja Lupapiste

Rakennuslupatunnus: 01-2115
Toimenpide: Toimenpidelupa, paikoitustalo. Valomainoksien
asentaminen.
Lupa myönnettiin: 27.5.2001
Hakija: Kiinteistö oy Keravan Kauppakaari 1
Suunnittelija: Anttila Oy, Anne Jaakkola
Piirustukset: 3kpl Rakvv

1999

2003

Rakennuslupatunnus: 99-0256-T
Toimenpide: Toimenpidelupa. Liikerakennuksen 3. kerroksessa sisäpuolisia muutoksia.
Lupa myönnettiin: 4.3.1999
Hakija: Kiinteistö oy Keravan Kauppakaari 1
Suunnittelija: arkkitehti Jukka Kosonen, arkkitehtitoimisto
Palmqvist & Kosonen
Piirustukset: 2kpl Rakvv ja Lupapiste

Rakennuslupatunnus: 03-0124-T
Toimenpide: Toimenpidelupa. Valomainoksen asentaminen.
Lupa myönnettiin: 4.6.2003
Hakija: Kiinteistö oy Keravan Kauppakaari 1
Suunnittelija: Anttila Oy, Anne Jaakkola
Piirustukset: 2kpl Rakvv ja Lupapiste

2004

1999
Rakennuslupatunnus: 77-0370-T
Toimenpide: mitä tehtiin?
Lupa myönnettiin: xx.xx.xxxx
Hakija: xxxx
Suunnittelija: xxxx
Piirustukset: työmaasuunnitelma, Rakvv ja Lupapiste
Huomioita: txt

Rakennuslupatunnus: 03-0297-T
Toimenpide: Toimenpidelupa. Lauhdutin asennettu vesikatolle Iv-konehuoneen viereen.
Lupa myönnettiin: 16.1.2004
Hakija: Koy Keravan Kauppakaari 1
Suunnittelija: Jukka Tihveräinen, Insinööritoimisto Jukka
Tihveräinen
Piirustukset: 8kpl Rakvv ja Lupapiste

2000

2006

Rakennuslupatunnus: 00-0762-R
Toimenpide: Rakennuslupa. Tuulikaapin laajennus, uudet
valomainokset sekä liukuportaan kääntö.

Rakennuslupatunnus: 06-0165-T
Toimenpide: Toimenpidelupa. Elektroninen mainoslaite
lisätty.
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Lupa myönnettiin: 8.6.2006
Hakija: Koy Keravan Kauppakaari 1
Suunnittelija: insinööri Jari Leino
Piirustukset: 3kpl Rakvv ja Lupapiste

oy:n wc-tilojen muutos ja lisäys.
Lupa myönnettiin: 25.3.2013
Hakija: Koy Keravan Kauppakaari 1
Suunnittelija: rakennusinsinööri Jukka Kilpeläinen, Insinööri
toimisto J.Kilpeläinen
Piirustukset: 2kpl Rakvv ja Lupapiste
Huomioita: txt

2007
Rakennuslupatunnus: 06-368
Toimenpide: Rakennuslupa. Vähäinen käyttötarkoituksen ja
poistumistien muutos (Ravintola Onnellinen kana Oy).
Lupa myönnettiin: 5.2.2007
Hakija: Koy Keravan Kauppakaari 1
Suunnittelija: arkkitehti Antti Voipio, arkkitehtitoimisto
Saanilahti & Voipio
Rakennesuunnittelija: Paavo Järvinen, Insinööri toimisto
Pontek Oy
Piirustukset: 4kpl Rakvv ja Lupapiste
Huomioita: Rakennushanke ei toteudu (ilmoitettu 3.8.2010)

2013
Rakennuslupatunnus: 13-0059-T
Toimenpide: toimenpidelupa, ravintolan Onnellinen kana
oy:n terassi.
Lupa myönnettiin: 18.4.2013
Hakija: Onnellinen kana Oy
Suunnittelija: arkkitehti Antti Voipio, arkkitehtitoimisto
Saanilahti & Voipio
Piirustukset: 3kpl Rakvv ja Lupapiste
Huomioita: txt

2008

2014

Rakennuslupatunnus: 08-0122-R
Toimenpide: Rakennuslupa. Porras purettu c-portaan
luona 1. kerroksen myymälätilasta. Vähäisiä huonejaon ja
käyttötarkoituksen muutoksia 2. kerroksen lääkärikeskuksen tiloissa.
Lupa myönnettiin: 23.05.2008
Hakija: Koy Keravan Kauppakaari 1
Suunnittelija: arkkitehti Antti Voipio, arkkitehtitoimisto
Saanilahti & Voipio
Piirustukset: 4kpl Rakvv ja Lupapiste

Rakennuslupatunnus: 14-0043-T
Toimenpide: toimenpidelupa, ravintolan Onnellinen kana
oy:n ulkotarjoilualue
Lupa myönnettiin: 31.3.2014
Hakija: Koy Keravan Kauppakaari 1
Suunnittelija: arkkitehti Antti Voipio, arkkitehtitoimisto
Saanilahti & Voipio
Piirustukset: 2kpl Rakvv ja Lupapiste

2015

2011

Rakennuslupatunnus: 15-0054-T
Toimenpide: toimenpidelupa, ravintolan Onnellinen kana
oy:n terassi.
Lupa myönnettiin: 2.4.2015
Hakija: Koy Keravan Kauppakaari 1
Suunnittelija: arkkitehti Antti Voipio, arkkitehtitoimisto
Saanilahti & Voipio
Piirustukset: 2kpl Rakvv ja Lupapiste

Rakennuslupatunnus: 11-0316
Toimenpide: mitä tehtiin?
Lupa myönnettiin: xx.xx.xxxx
Hakija: xxxx
Suunnittelija: xxxx
Piirustukset: 2kpl Rakvv ja Lupapiste
Huomioita: txt

2012
Rakennuslupatunnus: 11-0315-T
Toimenpide: toimenpidelupa, uusi aita rakennettu
Lupa myönnettiin: 9.1.2012
Hakija: Koy Keravan Kauppakaari 1
Suunnittelija: arkkitehti Antti Voipio, arkkitehtitoimisto
Saanilahti & Voipio
Piirustukset: 3kpl Rakvv ja Lupapiste
Rakennuslupatunnus: 11-0316-T
Toimenpide: toimenpidelupa, ravintolan Onnellinen kana
oy:n terassi.
Lupa myönnettiin: 19.4.2012
Hakija: Koy Keravan Kauppakaari 1
Suunnittelija: arkkitehti Antti Voipio, arkkitehtitoimisto
Saanilahti & Voipio
Piirustukset: 2kpl Rakvv ja Lupapiste

2013
Rakennuslupatunnus: 13-0038R
Toimenpide: toimenpidelupa, ravintolan Onnellinen kana

Kauppakaari 1 | Rakennushistoriaselvitys |
53

29.11.2018

| Arkkitehtitoimisto ark-byroo

Arkkitehtitoimisto ark-byroo Oy
Kustaankatu 3, 00500 Helsinki
www.arkbyroo.fi
info@arkbyroo.fi
010 2350 566

