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1.

JOHDANTO

1.1

Selvitysalue
Selvitys koskee Ylikeravan kaupunginosassa sijaitsevaa Keravan kartanon päärakennusta ja
sen ympäristöä. Keravan kartano sijaitsee jyrkällä metsäisellä kukkulalla peltojen ympäröimänä Keravanjoen rannalla. Kartanon eteläpuolitse kulkee Kivisillantie. Itäpuolella pihapiiri
ja pellot rajautuvat Keravanjokeen, lännessä
Kytömaantiehen. Pohjoisessa alueetta rajaavat
peltoalueet.
Kartanon päärakennukselle johtaa pitkä kujanne läpi puutarhan. Kujanteen itäpuolella sijaitsee kartanon talouspiha rakennuksineen. Eteläisimpänä on vuonna 1936 valmistunut punatiilinen navetta. Lähempänä päärakennusta sijaitsevat tallirakennukset vuodelta 1802. Kartanon etupihan länsiosassa on pehtoorin tupa,
joka on rakennettu 1800-luvun alkupuolella.
Keravan kartano on nykyisin Keravan kaupungin omistuksessa. Selvityshetkellä päärakennuksessa oli toiminnassa Kinuskilla-kahvila, joka oli kesällä 2017 auki viikon jokaisena päivänä. KuumArt ry oli asettanut kartanon seinille
eri taiteilijoiden teoksia näytteille. Kartanon tiloja on mahdollista vuokrata yksityistilaisuuksia
varten. Pehtoorin tuvan viereisellä kesäteatterilavalla esiintyy Vekarateatteri. Talouspiha toimii
nykyisin Keravan kaupungin vihervarikkona.

1.2

Selvityksen tarkoitus
Keravan kartanon ympäristön asemakaava on
tullut vireille kaupungin aloitteesta keväällä
2017. Asemakaava koskee Ylikeravan tiloja
RN:o 2-618, 2-644 ja 2-638. Asemakaavan tavoitteena on tutkia onko Keravan kartanon läheisyyteen mahdollista sijoittaa päiväkoti ja
muuta yleiskaavan mukaista toimintaa. Samalla
selvitetään kartanon lähiympäristön käyttömahdollisuuden huomioiden kulttuurihistorialliset-, luonto- ja maisema-arvot. Tavoitteena on
myös suojella Keravan kartano ja Kivisilta.
Asemakaava on tarkoitus saada hyväksytyksi
vuoden 2017 loppuun mennessä.
Tämä selvitys on tarkoitettu alueen asemakaavoituksen ja muun suunnittelun sekä päätöksenteon pohjaksi. Selvitys palvelee myös korjausrakentamista sekä korjausten ja muutosten
suunnittelua. Selvitys kokoaa yhteen tiedot
kartanon rakennusten historiasta, muutosvaiheista ja nykytilasta sekä kuvaa rakennusten
historialliset, arkkitehtoniset ja kaupunkikuval-
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liset arvot. Selvitys ei sisällä rakennusten kuntoarviota eikä muita teknisiä selvityksiä.
1.3

Menetelmät
Tiedot alueen historiasta ja kartanon vaiheista
perustuvat pääosin historiakirjallisuuteen. Merkittävimpiä lähteitä ovat olleet Suur-Tuusulan
historia – teokset sekä Kerava-Seuran Kotikaupunkini Kerava – julkaisut. Vanhojen valokuvien avulla on tarkasteltu rakennuksissa tapahtuneita muutoksia. Valokuvalähteitä ovat Muistaja Museotietokanta sekä painetut lähteet.
Vanhojen karttojen avulla on tarkasteltu kartanon ympäristössä tapahtuneita muutoksia.
Lähdeluettelo on tämän selvityksen kohdassa 6.
Lähteet.
Kartanon vanhoja suunnitelmapiirustuksia ei
tämän tutkimuksen yhteydessä ole löytynyt.
Keravan museolla oli muutamia vanhoja valokuvia päärakennuksesta. Keravan rakennusvalvonnassa oli piirustuksia vuosilta 1992 ja
1996. Piirustuksia kysyttiin myös Tuusulan ja
Sipoon kuntien rakennusvalvonnan arkistoista
tuloksetta.
Itse rakennus on toiminut tämän rakennushistoriaselvityksen tärkeimpänä dokumenttina.
Maastokatselmus suoritettiin 28.6.2017. Maastokatselmuksen aikana kartanon rakennukset
ja niiden ympäristö dokumentoitiin valokuvaamalla ja kirjaamalla niitä koskevat tiedot ylös.
Kartanon osalta tutkittiin keskeiset sisätilat.
Muiden rakennusten osalta sisätilat valokuvattiin mahdollisuuksien mukaan. Valokuvat, joissa
ei ole lähdeviitettä, ovat selvityksen tekijän.
Selvityksen on tilannut Keravan kaupungin
kaavoitus. Kaupungin yhteyshenkilönä työssä
on ollut kaava-arkkitehti Tommi Jääskeläinen.
Selvityksen on laatinut Ramboll. Lähtöaineiston
kokoamisesta, maastokatselmuksista ja aineiston kokoamisesta on vastannut insinööri (AMK)
Tiina Heikkilä. Selvityksen sisällöstä ja kohteen
analysoinnista ovat vastanneet arkkitehdit Annu Tulonen ja Niina Ahlfors.
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2.

KARTANON JA SEN
YMPÄRISTÖN HISTORIAA

2.1

Varhainen Kerava
Ensimmäiset ihmiset saapuivat Keravalle noin
yhdeksäntuhatta vuotta sitten. Pisinmäellä Ahjontien varressa, noin kilometrin etäisyydellä
Keravan kartanosta, asuttiin Suomusjärven
kulttuurin kaudella, jolloin merenpinta oli nykyisen 40 metrin tasalla. Muinaisen Ancylusjärven rantakivikkoa näkyy Keravan museon pihalla.
Kivikauden asukkaat muuttivat vuoden mittaan
saaliin perässä asuinpaikkaansa ja eräalueena
Kerava pysyi keskiajalle asti. On arvioitu, että
Keravan asukasluku 1500-luvun puolivälissä
olisi ollut vain n. 160 henkeä. Vanhimpia asiakirjoissa mainittuja tiloja ovat Heikkilä (nykyinen Keravan museo), Keravan kartano ja Lapilan kartano.
Keravan kartanon tontille sijoittuu historiallinen
kyläpaikka
Yli-Kerava
(Öfver
Kärvoby
1000009983). Aluetta on tutkittu vuosina 2003
ja 2013. Kartanoa ympäröiviltä pelloilta löydettiin vuonna 2013 palanutta savea, tiilen kappaleita ja posliiniastioiden kappaleita. Kartanon
pohjoispuolen puistoalueella on nähtävissä
kolme kellarikuoppaa sekä kivirakenteiden
jäänteitä. Kesän 2017 aikana laaditaan alueelle
historiallisen kyläpaikan inventoinnin päivitys.

2.2

Keravan kartanon synty ja varhaisimmat
vaiheet
Keravan kartanon rungon muodosti Yrjö Tuomaanpojan kokomanttaalin tila, joka tuli 1630luvulla kapteeniluutnantti Fredrik Joakiminpoika
Stålhjemin omistukseen. Stålhjem aateloitiin
vuonna 1649 ja samoihin aikoihin hän sai YliKeravalta kolme veronmaksukyvytöntä tilaa
läänityksenä. Nämä tilat liitettiin pian kokonaan
kartanoon. Läänitykseen kuuluivat myös AliKeravan Jäspilän ja Nissilän autiotilat. Lisäksi
Stålhjelm oli vuonna 1641 ottanut viljelykseensä Ali-Keravan Jokimiehen tilan aikoen saattaa
sen myöhemmin ratsupalvelun alaiseksi. Vuodelta 1651 mainitaan eräs Yli-Keravan autiotila,
johon Stålhjelm sai pian rälssioikeuden ja jonka
hän liitti kartanoon.
Stålhjelmin ollessa sodassa kartanon valtiattarena toimi rouva Anna Tuomaantytär. Ratsumestari Stålhjem lähti sotaan vuonna 1655 ja
vuonna 1660 saatiin varmistus Stålhjemin kuolemasta. Omaisuus siirtyi leskirouvalle.
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Kartanon parhaimmat rakennukset ja miltei
kaikki irtaimisto tuhoutuivat palossa 29.6.1659.
Myöhemmän kertomuksen mukaan päärakennuksessa olisi ollut peräti 17 huonetta.
Stålhjelmin lesken kuoltua vuonna 1665, kartanoon
muutti
asumaan
everstiluutnantti
Schrowen tytär Anna Sofia. Kartano siirtyi ainakin jo vuonna 1670 vaiheilla everstiluutantin
pojalle luutnantti Gustaf Johan von Schrowelle.
Hän sai vahvistuksen säterioikeuteen vuonna
1678, mutta reduktiossa vuonna 1683 kartano
muuttui säteriratsutilaksi. Vastedes oli varustettava palvelukseen rakuuna. Samalla menetettiin rälssioikeus Ali-Keravan taloihin. Nautintaoikeus Jokimiehen tilaan säilyi rakuunapalvelun alaisena.
Keravan kartano lienee ollut heikkotuottoinen
hallanarkuutensa vuoksi. Lopulta von Schrowe
velkaantui vaikeasti ja hän luovutti vuonna
1704 sisarelleen Anna Sofialle kaikki oikeudet
Keravan säterirustholliin irtaimistoineen. Jo
seuraavana vuonna 1705 paloi kartanossa kaksi
kamaria - ilmeisesti päärakennus, joka oli silloin niin vaatimaton. Käräjillä myönnettiin paloapua, samoin tehtiin kaksi vuotta myöhemmin,
jolloin paloi useita rakennuksia. Ennen isovihaa
kartano oli maakirjojen mukaan vuokrattuna
Elisabet Königstedtille. Majuri von Schrowen
mainitaan kuolleen vuonna 1713.
Isovihan jälkeen (1713–1721) Keravan kartanon otti haltuun Gustaf Johan Blåfield. Venäläisten joukkojen marssiessa Tuusulaan ja pysähtyessä sinne Keravan kartano raunioitui.
Rakennuksen yhtäkään nurkkaa ei ollut pystyssä, pellonaidat oli poltettu ja kaikki irtaimisto
ryöstetty. Säterirusthollille katsottiin aiheelliseksi ehdottaa 15 vapaavuotta.
Blåfieldillä oli kaiken aikaa taloudellisia vaikeuksia hallaisen kartanon isäntänä. Tutkijakunta
ei myöhemmin hyväksynyt pitkää verovapauttakaan. Vuonna 1732 lautakunta todisti hänet
hyvin köyhäksi ja vuosien 1727–28 verorästit
päätettiin pyyhkiä pois. Mittavista veloista huolimatta hän kuitenkin lunasti tilansa sukuoikeuden kruunulta. Lisäksi suurin kustannuksin oli
rakennettu päärakennus, jossa oli kaksi kamaria ja leivintupa, sauna, talli, kaksi navettaa, 2
latoa, 2 sikalaa ja uusi riihi. Vanhastaan oli ollut
vain aitta ja rappeutunut riihi, joka oli korjattu.
Pikkuvihan jälkeen vuonna 1744 lääniviskaali
myi Keravan kartanon raatimies G. W. Claijhillsille. Lapila (noin 1/3 kartanosta) oli jo erotettuna kartanosta. Keravan kartanosta siirtyi jo

Yli-Keravan kylän maakirjakartta vuodelta 1692. Kartasta havaitaan, että kylän pellot sijoittuivat pääosin Keravanjoen länsipuolelle. Peltojen reunalle sijoittuu yksi talo.

vuonna 1746–48 2/3 kauppias Petter Teschille.
Tämän kuoltua pojan leskirouva myi osuutensa
eli puolet kartanosta vuonna 1748 lääninrahastonhoitaja Martin Burtzille.
Keväällä 1749 syttynyt tulipalo tuhosi useita
rakennuksia sekä isäntien ja lampuotien irtaimistoa. Molemmat lampuodit olivat asuneet
päärakennuksessa, joka oli käsittänyt kolme
kamaria, suuren leivintuvan ja eteisen.
Kartanon historiassa vilisee noihin aikoihin velkakiinnitysten hakijoita ja uusia omistajia. Loppujen lopuksi raatimies Sakarias Govinius sai
käsiinsä kaikki osuudet. Lopulta kartano joutui
myyntiin ja sen huusi itselleen kauppias Johan
Sederholm, joka myi sen kuitenkin pian kapteeni Karl Otto Nassokinille. Nassokinistä tuli
kartanon isäntä vuonna 1771.

Humlebergin tuuliviiri vuodelta 1792. (Keravan kotiseutumuseo, kuvaaja V. Kerminen)
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2.3

Nassokinien aika 1771–1919
Isojako toimitettiin kaikissa Tuusulan kylissä
suhteellisen varhain ja samanaikaisesti. YliKeravan kylässä isojako suoritettiin vuosien
1778–79 aikana. Humlebergin maakirjatalo oli
jaettu kahteen osaan Humlebergiin ja Labbilaan. Kartanolla oli peltoa noin 25 hehtaaria,
niittyä noin 120 hehtaaria ja metsää noin 340
hehtaaria eli yhteensä noin 480 hehtaaria. YliKeravan kylässä Lapilan (Labbila) kokonaisala
jäi noin 290 hehtaariin, Mattilan noin 260 hehtaariin, Heikkilän noin 210 hehtaariin ja Skogsterin noin 160 hehtaariin.
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tämän jälkeen. Vuonna 1806 tuli Keravan kartanon valtiattareksi neiti Hedvig Elisabet Nassokin, Henrik Matias Nassokinin sisar, joka
emännöi kartanoa aina vuoteen 1817 asti.
Hedvig Elisabet Nassokinin aikana kartanoon
rakennettiin uusi päärakennus.

Karl Otto Nassokin kuoli vuonna 1778, jonka
jälkeen kartanoa hallitsi hänen poikansa Henrik
Matias Nassokin. Hän kuitenkin kuoli jo vuonna
1784. Leskirouva Anna Lovisa hoiti kartanoa
Oikealla on isojakokartta vuodelta 1778. Keravan kartanon pellot (A) sijoittuivat Keravanjoen länsipuolelle. Kartanon
länsipuolelle sijoittui laidunalue ja eteläpuolelle puutarha.

Alhaalla olevassa Kuninkaan kartastolla (1776–1805) näkyvät Ylikeravan (Öfver Kärvo By) ja Alikeravan (Ytter Kervo
By) kylät. Kartanon pohjoispuolelle sijoittuu kolme torppaa. Kaakkoispuolelle sijoittuu asutusta nykyisen Heikkilän tilan kohdalle. Itä-länsi-suuntaisesti kulkee Tuusulan ja Sipoon välinen tie. Tie ylittää Keravanjoen nykyisen Kivisillan
kohdalta.
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Keravan kartanon nykyinen päärakennus rakennettiin vuonna 1809. Pitkänomainen itälänsisuuntainen
hirsirakennus
rakennettiin
luonnonkiviperustalle, mahdollisesti paikalla olleen rakennuksen hirsiä hyödyntäen. Hirsirunkoisen rakennuksen julkisivumateriaalina oli
pystysuuntainen laudoitus. Keskelle rakennuksen eteläjulkisivua sijoittui harjakattoinen avokuisti. Eteläjulkisivulle sijoittui neljä ikkunaa.
Katto oli päiden yläosasta aumattu. Avokuistin
yläpuolella katossa oli pyöreä ullakkoikkuna.
Katolta nousivat kaksi tiilipiippua.
Päärakennuksen eteläpuolelle valmistui hirsirakenteinen talli vuonna 1802. Tallia vastapäätä
sijoittuva pehtoorin tupa valmistui 1800-luvun
alkupuolella.
Kartanon tilasta pakkolunastettiin 1860-luvulla
melkoinen alue Helsinki-Hämeenlinna rautatiealueeksi. Isojaossa muodostetun Humlebergin
pinta-ala oli noin 480 hehtaaria, josta pakkolunastettiin 5,4 hehtaaria. Vuonna 1879 pakkolunastettiin Porvoon radan tarpeisiin 1,7 hehtaaria Jokivarsiniitystä ja sen itäpuolisesta metsälohkosta.
Vuonna 1883 valtio osti tilasta 95 hehtaarin
alueen Nygårdin. Tilalle rakennettiin 1888–90
kasvatuslaitosrakennus eli nykyinen Keravan
vankila.
Vuonna 1825 kartano siirtyi Henrik Nassokinin
vävylle laivaston kapteeni Adolf Fredrik Jaeckellille ja tämän kuoleman jälkeen, vuonna 1849,
hänen leskelleen Kristina Lovisalle. Vuonna
1858 Kristina Lovisa myi kartanon Anna Fredrika Jaeckellille, joka vuokrasi kartanon kihlakunnantuomari Gustaf Svinhufvudille kymmeneksi vuodeksi. Anna Jaeckell kuoleman jälkeen
kartanot olivat hänen lapsiensa Olivian ja Fredrik Emilin omistuksessa vuodesta 1878 alkaen.
Vuonna 1901 Keravan kartanon omisti neiti Olivia Jaekell. Hänen taloudessaan oli tuolloin yhdeksän henkilöä. Kartanossa oli kymmenen
huonetta. Tilalla oli viljeltyä maata 90 hehtaaria. Karja oli suuri: 54 lehmää, 20 lammasta ja
4 sikaa. Hevosia oli kymmenen. Tilalla asuneiden työntekijöiden lisäksi kartanon palveluksessa oli neljä muonamiestä ja kaksi maatyömiestä, joista kaksi muonatyömiestä asuin tilan
vuokrahuoneissa. Muilla oli oma mökki tilan
mailla. Kartanon alueella mäkituvissa asuin neljä työmiestä, kaksi rautatieläistä ja kirvesmies.
Heillä oli yhden-kahden huoneen mökkejä.
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Sipooseen johtavan keskiaikaisen kirkkotien silta oli aiemmin puinen. Puusilta oli päässyt huonoon kuntoon ja Tuusulan kunta velvoitettiin
Senaatin päätöksellä rakentamaan tilalle kivinen silta. Nykyinen kivisilta valmistui vuonna
1908 ja sen suunnitteli helsinkiläinen J. A.
Blomqvist ja rakennustyön urakoi P. Tolonen.
Sillan kaiteet ovat Keravan tiilitehtaan saviradan kiskoja.
Senaatin kartastolla 1870 näkyy kartanon länsipuolelle rakentunut Helsinki-Hämeenlinna junarata
ja kartanon radan ”taakse” jääneet peltoalueet.
Kartanon pihapiirissä oli 1800-luvun lopulla useita
rakennuksia. Kartalla näkyvät kartanon päärakennus, pehtoorin tupa sekä tiettävästi kaksi kartanon
työntekijöiden mäkitupaa (pehtoorin tuvan molemmin puolin).
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2.4

Moringien aika 1919 – 1958
Vuonna 1919 Olivia Jaekell myi kartanon Tuusulan silloiselle nimismiehelle Ludvig Moringille.
Keravan kauppala erotettiin Tuusulan kunnasta
vuoden 1924 alusta. Kauppalaan siirtyivät YliKeravan kylä kokonaisuudessaan ja osa AliKeravan taloista.
Kartanon päärakennusta jatkettiin vuonna 1928
neljällä huoneella rakentamalla hirsinen keittiösiipi rakennuksen koilliskulmaan. Samassa yhteydessä rakennuksessa tehtiin perusteellinen
korjaus Moringien johdolla. Kartanon katto oli
ennen remonttia päistä yläosasta aumattu ja
pääsisäänkäyntiä kattoi matala avokuisti. Sisäänkäynnin yläpuolella oli taitekatossa ratasikkuna ullakolle. Itäpäädyn jatkeena oli yksikerroksinen matalampi rakennuksen osa. Remontin yhteydessä yläkertaan tehtiin huoneita
ja avokuisin tilalle toteutettiin lasikuisti, sen
yläpuolelle parveke ja yläkertaan satulakattoinen frontoni. Kattomuoto pysyi muutoin ennallaan. Alakerrassa oli kahdeksan huonetta ja
yläkerrassa kuusi. Itäpäädyn matala osa purettiin pois.
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seurauksena Humleberg menetti 1,7 hehtaaria
maata.
Maanviljelyn edellytykset heikkenivät 1960luvulta lähtien ja tuolloin maa-alueita päätyi
Tuko:lle .¹ Tuko Oy osti L. Moringin perikunnalta kartanon vuonna 1988 myyden sen Keravan
kaupungille vuonna 1990.
¹ Tuko Oy oli suomalainen kaupan alan keskusliike, jolla oli
tukkuliikkeitä ja teollisuutta. Se oli aikoinaan yksi neljästä
merkittävästä kaupan ryhmittymästä Suomessa.

Kartanon päärakennus ennen vuotta 1928. (Kuva teoksesta Suomen kartanot ja suurtilat)

Ludvig Moringin omistuksessa tilan maanomistusta pyrittiin jälleen kasvattamaan ja maanviljelykseen panostettiin voimallisesti. 1930luvulla kartanolla oli maita 425 hehtaaria, joista
peltoa 120 hehtaaria, 70 nautaa, 12 hevosta,
sikoja ja lampaita. Vielä 1930-luvulla tila oli
täysin omavarainen. Navetta valmistui vuonna
1936. Talvi- ja jatkosodan jälkeen toimeenpannut maanluovutukset karjalaisille ja muille
maansaajille supistivat suurten tilojen viljelyksiä ja kavensivat niiden karjoja. Kartanon maista määrättiin luovutettavaksi kaikkiaan 61,4
hehtaaria maata. Tämä oli noin 17 % kartanon
koko pinta-alasta.
Sotien jälkeen Ludvig ja Edith Moring jakoivat
kartanon maita pojilleen, jotka lohkottiin omiksi
tiloikseen. Tiloja viljeltiin yhtenä kokonaisuutena, jaon suurimpana pontimena oli välttää
Maanlunastuslautakunnan pakkomenettelyt.
1950-luvulla käynnistyneet valtakunnalliset tiehankkeet alkoivat viiltää melkoisia railoja kartanon maihin. Vanhan Lahdentien rakentamisen
yhteydessä kartanon maita pakkolunastettiin
9,65 hehtaaria. Kerava-Sipoo maantiehanketta
varten pakkolunastettiin 2,63 hehtaaria ja rautatien tarkoituksiin tarvittiin jälleen 1950-luvun
lopulla 0,13 hehtaaria kartanon maista. 1970luvun lopulla Lahden moottoritien rakentamisen

Kartanon päärakennus 1950-luvun loppupuolella. Sorakäytävän molemmin puolin oli pensaita ja perennapenkit. (Keravan
museo)
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1943

1964

1978

2006

Vanhojen ilmakuvien perusteella kartanon ympäristössä on tapahtunut muutoksia 1950-luvulta nykypäivään saakka. Istutettu ja hoidettu kartanon puisto ja puutarha on sijainnut pääosin päärakennuksen eteläpuolella ja päärakennuksen ympärillä. Kartanon päärakennuksen puutarhan kasvillisuus on rehevöitynyt, mutta polkuverkosto on osittain säilynyt. Pohjoisempi puustoinen osa on maisemahistoriallisesti merkittävä osa kartanon kulttuurimaisemaa. Kartanon pihapiiristä on
purettu useita rakennuksia (ks. 4.4 Rakennusten jäänteet). Myös Kivisillantien eteläpuolella sijainnut rakennus on purettu ja alueelle on kasvanut puustoa. Navetan itäpuoleinen, kartanoalueen vanhin peltoalue ulottui vielä vuonna 1948 kiinni rakennukseen. Pikkuhiljaa alue on poistunut peltokäytöstä ja pensoittunut. Kartanon ja Kytömaantien välinen peltoalue on otettu pelikenttäkäyttöön. Kivisillantien ja Kytömaantien risteyksen linjaus on muuttunut 1960–70-lukujen vaihteessa ja Kytömaantien luonne on muuttunut myöhempien kehittämistoimien seurauksena.
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Kartano kaupungin omistukseen
Keravan kartano siirtyi Tuko Oy:n omistuksesta
Keravan kaupungin omistukseen vuonna 1990.
Vuosien saatossa kartano oli päässyt huonoon
kuntoon. Kartanon puutarha oli hoitamaton ja
pusikoitunut.
Keravan kaupungin omistuksessa kartano kunnostettiin perusteellisesti ja kartanon päärakennus sai nykyisen asunsa vuosien 1995–
1998 aikana. Kunnostustyön suunnittelusta
vastasi Keravan kaupungin rakennusviraston
arkkitehtiosasto.
Peruskorjaustyön yhteydessä rakennuksen vuorilaudoitus, ulko-ovet, katto ja syöksytorvet uusittiin. Keittiön umpikuisti korvattiin pienemmällä avokuistilla.

Kartanon päärakennus syyskuussa 1990. Kartanorakennus rapistuneessa ulkoasussaan. (Keravan museo. Kuvaaja Helena HonkaHallila)

Rakennuksen kunnostustyö käynnissä syyskuussa 1996. (Keravan
museo. Kuvaaja Risto Känsälä)

Sisätilojen pintamateriaalit joko uusittiin tai
kunnostettiin. Portaiden ja aulatilan yhteyteen
rakennettiin wc. Aulan ja sen itäpuoleisen huoneen osa väliseinästä purettiin ja uusi rakennettiin sen itäpuolelle. Nykyisestä kassahuoneesta ja keittiöstä purettiin vanha tulisijat ja
keittiössä sen paikalle rakennettiin siivouskomero. Lisäksi keittiöstä purettiin yläkertaan
johtavat puuportaat ja ne korvattiin metallisilla
kierreportailla.
Vuonna 1998 kartanon tontille perustettiin Einari Merikallion lintupuisto Kerava-Seuran aloitteesta. Kartanoa ympäröivään luonnontilaiseen
puistoon asennettiin opasteita ajankohtaisista
lajeista. Valmistumisen aikaan puistossa pesi
noin 45 lajia.
Päärakennuksen itäpääty syyskuussa 1990. Kuvassa vielä keittiöpäädyn umpikuisti. (Keravan museo. Kuvaaja Helena Honka-Hallila)

Kartanon puutarhaa päärakennuksen kuistilta nähtynä tammikuussa
1989. (Keravan museo. Kuvaaja Annamari Eskola)

Itäpäädyn kunnostustyöt käynnissä syyskuussa 1996. Vuorilaudoitus
on poistettu ja hirsirunko on näkyvillä. Vasemmassa reunassa näkyy
umpeen rakennetun ikkunan tai oven kohta. (Keravan museo. Kuvaaja Risto Känsälä)

Merikallion lintupuiston opastetaulu.
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3.

KARTANON
LÄHIYMPÄRISTÖ
Keravan kartano ja sen pihapiiri talousrakennuksineen sijoittuvat noin 300 x 100 metrin
suuruiselle ja etelä-pohjois-suuntaisesti suuntautuneelle kallioharjanteelle. Kartanon päärakennus on rakennettu tämän harjanteen korkeimmalle kohdalle (noin 47 metriä merenpinnan yläpuolella). Kartanon itäpuolella virtaava
Keravanjoki sijoittuu kartanoon nähden noin 17
metriä alemmaksi ja länsipuolelle sijoittuva Kytömaantie noin 8 metriä alemmaksi. Korkeasta
sijainnista huolimatta kartanon pihapiirin kasvillisuus peittää rakennukset suojiinsa siten, että kartanon havaitsee vasta pihaan saavuttaessa. Kartanon navetan katosta voi nähdä vilahduksen moottoritietä ajettaessa ja Kivisillantieltä

11

Kartanon pihapiiriä ympäröivät peltoalueet ovat
Keravan vanhimpia peltoalueita ja ne voidaan
nähdä jo vuoden 1692 maakirjakartalta. Kartanon ja Kytömaantien väliin jäävistä pienistä
peltoalueista eteläisempi toimii nykyisin urheilukenttä-alueena.

Pihapiirin länsipuolella avautuvat Keravanjoelle
laskevat peltoalueet. Peltoalueet jatkuvat yhtenäisinä kauas pohjoiseen. Keravanjoen toiselle
puolella on Lahden ja Helsingin välinen moottoritie.

Kartanon länsipuolella olevan Kytömaantien
toisella puolella on pääosin 1980- ja 90-lukujen
vaihteessa rakentunut teollisuusalue. Myös nämä maat ovat aiemmin kuuluneet kartanolle.
Kartanon pihapiiri rajautuu etelässä Kivisillantiehen, joka oli merkittävä väylä Sipoon kirkolta
Tuusulan kirkolle jo 1700-luvun kartoilla. Kivisillantien varrella on 1900-luvun alussa rakennettu kivisilta. Nykyisin Kivisillantietä käyttävät
vain satunnaiset ulkoilijat ja muutamat tien
päässä asuvat asukkaat. Kartanon kujanteen
kohdalla ja Kivisillantien eteläpuolella näkyy talousrakennusten keskittymä vielä vuoden 1978
peruskartalla.

Lapilan kerrostaloaluetta kuvattuna Kivisillantieltä
etelään.

Imppalanmäen teollisuusaluetta Kivisillantien ja
Kytömaantien risteyksestä kuvattuna.

Näkymä Kytömaantieltä kartanonmäelle.

Kivisillantie on historiallinen tie Sipoon
kirkolta Tuusulan kirkolle. Kartanon vanhimmat pellot viettävät Keravanjoen rantaan. Pellon reunassa näkyy kartanon
navettarakennus.
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4.

KARTANON NYKYTILA

4.1

Kartanon päärakennus

4.1.1

Ulkohahmo
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Rakennuksen ulkohahmossa erottuvat selkeästi
vanhin suorakaiteen muotoinen rakennusrunko
päistä aumattuine taitekattoineen sekä 1920luvun lopulla rakennettu mansardikattoinen laajennus. Julkisivusommittelu on pääjulkisivussa
symmetrinen ja keskeinen risaliitti tekee siitä
arvokkaan. Lasikuistille johtaa lohkotut luonnonkiviportaat. Toisen kerroksen avoparveke
on lasikuistin päällä.
20-luvun lopun laajennusosa on toteutettu kuin
omana itsenäisenä rakennuksenaan joka on liitetty rakennuksen päärunkoon. Laajennusosassa on keittiö, jonne on käynti itäpäädyn pitkänomaisen avokuistin kautta. Taitekattoinen
frontoni toisen kerroksen neidon huoneesta
avautuu sisäänkäynnin suuntaan keskelle laajennusosaa. Sisäänkäyntikatos on rakennusrungon sivussa.

Kartanon pääjulkisivu.

Kartanon julkisivu itään.

Kartanon pohjoisjulkisivu

Kartanon julkisivu länteen.

Pohjoisjulkisivua hallitsee mansardikattoinen
laajennusosa kartanon alkuperäisen päämassan
jäädessä taustalle. Laajennusosan päädyssä on
muusta aukotuksesta poikkeava vaakasuuntainen ikkuna.
Kartanon päärungon länsipäädyn 6-ruutuiset ja
yläkerran lunetti-ikkunat ovat alkuperäisenä
symmetrisenä sommitelmanaan. Laajennusosa
jää taka-alalle melko huomaamattomana ilman
ikkuna-aukotuksia.
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4.1.1.1Katto

Kartanossa on taitekatto, joka on aumattu ylälappeesta päärungon osalta molemmista päistä.
Keittiölaajennuksen mansardikatto on liitetty
päärungon lappeeseen jiirinä. Vanhan osan risaliitissä ja frontonissa on satukatot, samoin
laajennusosan
avokuistissa.
Laajennusosan
frontoni tekee poikkeuksen ja siinä taitekatto.
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ti. Pienellä kuistilla on kiinteät penkit. Kaiteet
ovat vastaavat kuin parvekkeessa, pystysuuntaista ja leveää lautaa, joka on valkoiseksi
maalattu. Nykyinen avokuisti on rakennettu
vuonna 1996. Tätä ennen keittiöön kuljettiin
nykyistä kuistia suuremman harjakattoisen ja
lautaverhoillun umpikuistin kautta.
4.1.1.5Ulko-ovet

Vesikate on harmaata konesaumattua peltiä,
joka on uusittu vuonna 1995. Aiempi vesikate
oli myös peltiä ja vanhan kuvan mukaan rakennuksessa on jossain vaiheessa ollut katteena myös kolmiorimahuopa (ennen vuotta
1928). Alkuperäisenä katemateriaalina on oletettavasti ollut päre. Räystäiden alalaudoitus on
maalattu valkoiseksi.
Katossa on jalkarännit ja peltiset, kantikkaat
syöksytorvet jotka on uusittu vuonna 1995. Tiilipiiput on pellitetty harmaalla pellillä.
4.1.1.2Julkisivupinnat

Julkisivut ovat vaalean siniharmaaksi maalattua
peiterimalaudoitusta. Ensimmäisen kerroksen
osalta rimoitus on päädyissä ja laajennuksen
toisessa kerroksessa harvempi. Kerrosten välillä on vaakasuuntainen rima. Nurkka- ja vuorilaudat, ikkunapuitteet ja terassien kaiteet ovat
valkoiset.
Julkisivupinnat on uusittu vuonna 1996. Tätä
edeltävä julkisivuvuoraus oli samanlainen vaalea peiterimavuoraus. Ennen vuoden 1928
muutostöitä julkisivut olivat tummat.

Pääsisäänkäynnin pariovet ovat puiset peiliovet,
joissa ylin osa on lasia. Puuosiltaan ovi on maalattu valkoiseksi. Ennen vuoden 1996 muutostöitä ovet ovat olleet ikkunattomat ja tummat.
Keittiön sisäänkäynnin ulko-ovi on valkoiseksi
maalattu 4-osainen peiliovi.
4.1.1.6Ikkunat

Rakennuksen ikkunat ovat pääosin 6-ruutuisia
ja ulospäin avautuvia. Puuosiltaan ne on valkoiseksi maalattuja. Toisessa kerroksessa rakennuksen itä-, pohjois- ja länsijulkisivuilla on
myös 4-ruutuisia sekä lunetti-ikkunoita. Ikkunoiden puitejaossa tai – aukotuksessa ei ole
tehty muutoksia vuoden 1928 jälkeen.
4.1.1.7Ulkovalaisimet ja muut varusteet

Pääsisäänkäynnin ja keittiön sisäänkäynnin ulko-ovien yläpuolella on nykyaikaiset kohdevalaisimet. Keittiön sisäänkäynnin yhteydessä on
valvontakamera.

Pääsisäänkäynnin lasiveranta.

Itäjulkisivulle sijoittuvat keittiön avokuisti rakennettiin vuonna 1996.

Kartanon 6-ruutuiset puuikkunat.

Pääsisäänkäynnin vanhat puuovet.

Toisen kerroksen asunnosta on kaksi metallista
paloporrasta. Portaat on asennettu vuoden
1996 jälkeen.

4.1.1.3Sokkeli

Perustukset ja sokkeli ovat harmaata luonnonkivimuurausta. Vuonna 1928 tehdyn laajennusosan sokkeli on betonia.
4.1.1.4Kuistit, portaat ja kaiteet

Pääsisäänkäyntinä toimii lasiveranta joka on
eristämätön. Verannalle johtavat komeat graniittikiviportaat, joihin on kiinnitetty valkoiseksi
maalatut metallipinnakaiteet. Lasiveranta on
rakennettu vuonna 1928. Tätä ennen paikalla
sijaitsi matala avokuisti, jossa oli ristikkokaiteet
ja harjakatto.
Lasiverannan yläpuolella on kattamaton parveke, joka on toteutettu lasiverannan kanssa samaan aikaan 1928. Puiset ja valkoiseksi maalatut leveät pystysuuntaiset parvekekaiteet on
uusittu vuonna 1996.
Rakennuksen itäiselle julkisivulle sijoittuu keittiön harjakattoinen ja puurakenteinen avokuis-
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4.1.2 Sisätilat
4.1.2.1Pohjakaava

Kartanon pohjatyyppi on suorakaide, jossa on
karoliininen tilajako. Rakennusta on laajennettu
vuonna 1928 pohjoisen suuntaan keittiösiivellä.
Kartanon ensimmäisessä kerroksessa on kahdeksan huonetta. Pääsisäänkäynnin lasiverannalta saavutaan suureen eteistilaan. Eteisestä
on kulku sen länsi- ja pohjoispuolelle sijoittuviin
kolmeen saliin. Eteisen länsipuolella on myymälä- ja kassatilat. Kassatilan pohjoispuolella on
käytävä, jonka ulkoseinän puolelle on rakennettu vuoden 1996 jälkeen wc-tilat. Laajennusosan pohjoispäätyyn sijoittuu kartanon keittiö. Vuoden 1996 muutostöiden yhteydessä
eteisestä toiseen kerrokseen johtavien portaiden yhteyteen rakennettiin wc. Muutostyön
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seurauksena nykyisen myymälätilan ja eteisen
väliseinä purettiin ja uusi rakennettiin erottamaan wc:tä ja myymälätilaa ja aulaa.
Toisessa kerroksessa on ensimmäisen kerroksen tapaan kookas aulatila. Aulasta on kulku
kolmeen kamariin. Huoneet ovat vuokrattavissa. Taitekaton leikkaamiin mataliin tiloihin sijoittuu kolme kylmää ullakkotilaa. Laajennusosan toiseen kerrokseen kuljetaan keittiön
kierreportaiden kautta, jossa on niin sanottu
neidon kamari. Kamari toimii tällä hetkellä kartanon emännän kesäasuntona.
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Alakerran aulatila.

Alakerran pienempi päätysali.

Alakerran suurempi päätysali.
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Alakerran sali.

Nykyinen myymälä- ja kassahuone alakerrassa.

Yläkerran päätykamari.

Yläkerran aulatila.

Yläkerran kamari.

Yläkerran niin sanottu neidon kamari.
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4.1.2.2Lattiat

Ensimmäisen kerroksen tiloissa lattiat ovat vaaleanharmaaksi maalattua lautaa. Lautojen leveys vaihtelee 85–100 mm välillä. Wc- ja keittiötiloissa lattiamateriaalina on keraaminen
laatta.
Toisessa kerroksessa lautalattiat ovat ruskeat
ja lautojen leveys vaihtelee 100–200 mm.
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4.1.2.7LVIS-kalusteet ja – asennukset

Ilmanvaihto on painovoimainen. Ensimmäisessä kerroksessa on kaksi ilmalämpöpumppua.
Ensimmäisen kerroksen aulatilan yhteydessä
oleva wc rakennettiin vuonna 1996. Keittiön
yhteydessä oleva wc-tila on toteutettu tämän
jälkeen. Kattovalaisimien pintavedot on koteloitu. Rakennukseen on asennettu paloilmaisimet
ja murtohälytysjärjestelmä liiketunnistimineen.

4.1.2.3Seinäpinnat

Seinäpinnat on pääosin levytetty ja maalattu
valkoiseksi. Ensimmäisen kerroksen suuremmassa salissa on koristeellinen sinivalkoinen
tapetti ja antiikkiaiheinen figuuriboordi. Yläkertaan johtavassa portaikossa on pystysuuntainen helmiponttipaneeli ja lasiverannalla vaakapaneeli. Molempien tilojen paneloinnit ovat valkoiseksi maalattuja.
4.1.2.4Sisäkattopinnat

Kattopinnat on pääosin paneloitu lattialautojen
suuntaisella ja n. 95 mm leveällä paneelilla.
Ensimmäisessä kerroksessa kattopaneelit on
maalattu valkoiseksi. Toisessa kerroksessa paneelit ovat tummanruskeaksi petsilakattuja.
Päätyhuoneissa sisäkattopinnat ovat valkoiseksi
maalatut ja hirsipalkit ovat näkyvissä.

Vesijohto ja keskuslämmitys kartanolle saatiin
vuonna 1950.
4.1.2.8Uunit

Lähes jokaisessa kartanon huoneessa on oma
tulisija. Koristeellisimmat kaakeliuunit ovat ensimmäisen kerroksen eteis-, sali ja myymälätilassa. Ensimmäisessä kerroksessa on viisi kaakeliuunia ja yksi pönttöuuni. Keittiön tulisija on
purettu.
Toisen kerroksen aulatilassa ja päätykamareissa on valkoiset pönttöuunit. Pohjoisimmassa
kamarissa on puuliesi ja neidon kamarissa vaatimattomampi tiilirakenteinen ja valkoiseksi
maalattu tulisija.

Ensimmäisen kerroksen myymälä- ja kassatiloissa kattopinnat ovat vanhaa lankkua jäljittelevää paneelia.
Holkkilistat ovat kookkaat, pelkistetyt ja valkoiseksi maalatut.
4.1.2.5Valaisimet

Ensimmäisessä kerroksen huoneissa on pallomaiset kattovalaisimet. Kahteen läntiseen saliin
on asennettu kiskoilla liikkuvat kohdevalaisimet. Keskimmäisessä salissa on koristeelliset
kattokruunut.

Alakerran aulassa on vihreä kaakeliuuni, saleissa ruskeat kaakeliuunit, myymälätilassa valkoinen kaakeliuuni ja yläkerran kamareissa pönttöuunit.

Toisen kerroksen huoneissa on käytetty spottimaisia kattovalaisimia.
4.1.2.6Väliovet

Rakennuksen väliovet ovat valkoiseksi maalattuja vanhoja ja puisia peiliovia. Myöhemmin rakennettujen wc-tilojen väliovet on toteutettu
uusrenesanssiovi-mallilla, mutta niissä on uudenaikaiset painikkeet ja helat. Vanhoissa ovissa on sekä empire- (3 peilinen) että uusrenesanssiovia (4 peilinen). Vanhoissa ovissa on
todennäköisesti uudet, vanhan mallin mukaan
tehdyt messinkiset ja niklatut painikkeet, joissa
on mustaksi kiiltomaalatut kädensijat.

Aulan ja salin välinen vanha puuovi.

Alakerran aulasta yläkertaan johtaa vanhat puuportaat.

Yksityiskohta salin kattorakenteesta.
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Kartanon puutarha
Keravan kartanolle saavutaan pitkän kujanteen
läpi. Kujanteen itäpuolelle sijoittuu Keravan
kaupunkitekniikan vihervarikon alue, johon
kuuluvat kartanon vanha navetta, ajokaluvarasto sekä riihi. Kujanteen länsipuolella on niittyalue, jota laiduntavat kartanon kesälampaat.
Tämä niittyalue on kartanon vanhaa peltoaluetta, joka näkyy isojakokartalla 1778.
Ennen kartanon perusparannusta 1990-luvun
loppupuolella kartanon pihapiiri oli pahasti pusikoitunut ja hiekkapäällysteiset jalkakäytävät
olivat jääneet kasvillisuuden peittoon. Kaupungin omistuksen aikana pihapiirissä on tehty
runsaasti raivaus- ja kunnostustöitä.
Etupihalle on rakennettu vuonna 1998 kookas,
valkoisin puukaitein rajattu terassi. Etupihalle
sijoittuu useita oleskelualueita, kukkapenkkejä
sekä siirtolavaistutuksia. Etupihan etuosassa on
kaksi puurakenteista paviljonkia, joista toinen
toimii kesäteatterin lipunmyyntitiskinä. Päärakennuksen edustalla kasvaa vanha syreeni. Takapihalla on vanhoja omenapuita sekä istutettuja marjapensaita.

Näkymä yläkerran parvekkeelta kartanon pihalle.

Kesäaikaan kartanolla majaileville eläimille on rakennettu aitaukset tallirakennusten
edustalle.

Kartanon edustalla on kaksi huvimajaa, joista kuvassa vasemmanpuoleinen toimii kesäteatterin lipunmyyntitiskinä.

Kartanopuistossa mutkittelee hiekkapolku.

Kartanon pihapiiriä reunustaa luonnontilainen
puistoalue. Puistoalue on osa vuonna 1998 perustettua Einari Merikallion lintupuistoa. Puiston
ympäri kulkee hiekkapäällysteinen polku. Osa
vanhoista poluista on jäänyt kasvillisuuden alle.
Puistossa kasvaa isoja vaahteroita ja mäntyjä.
Välittömästi päärakennuksen pohjoispuolella on
laaja angervoesiintymä. Puiston luoteiskulma
on vanhaa peltoaluetta.

Keravan kartanon pihapiirin ja sitä ympäröivien
peltojen raja oli selkeästi nähtävissä jo 1700-luvun
loppupuolella. Isojakokartta vuodelta 1778.
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4.3
4.3.1

Kartanon muut rakennukset
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4.3.2

Yksiaukkoinen holvattu kivisilta on rakennettu
1900-luvun alussa. Sillan suunnitteli helsinkiläinen J. A. Blomqvist ja rakennustyön urakoi P.
Tolonen. Kivisillan kaiteet on tehty rautatiekiskoista. Kiskot ovat peräisin Talmasta, n. 4 km
kartanolta itään sijainneelta, puretulta junaradalta.

Navetta

Kartanon navetta on rakennettu vuonna 1936.
Navetta toimii nykyisin Keravan kaupunkitekniikan vihervarikkona.
Suorakaiteen muotoisen navetan luoteiskulmassa on poikkisuuntainen ja muuta rakennusmassaa matalampi maitohuone. Navetan
ensimmäisen kerroksen julkisivut ovat punatiiltä ja toisen kerroksen punaiseksi maalattua
peiterimalautaa. Maitohuone on toteutettu kokonaan punatiilestä. Sen umpeen laudoitetut
räystään alukset ja kissanpenkit, symmetrinen
julkisivujen sommittelu, lunetti-ikkuna räystäskolmiossa sekä ovien 1920-luvun tyylinen panelointi kuuluu vuosikymmen rakentamisaikaa
edeltävään klassistiseen tyyliin, jolloin maatalousrakennusten yksityiskohtiin ja arkkitehtuurin laatuun panostettiin. Harjakaton katemateriaalina on punatiili. Länsijulkisivulla on lapekatos punaisesta profiilipellistä, joka kattaa sisäänkäyntejä. Katon eteläosassa on korotettu
rakennusosa, jonka julkisivut ovat harmaantunutta pystypeiterimoitusta. Sokkeli on betonia.
Navetan ylisille johtaa betoninen ajosilta.
Ajosiltaa reunustavat punaiset metallikaiteet.
Rakennuksen ensimmäisen kerroksen ikkunat
ovat pääosin 4-ruutuisia ja puuosiltaan ruskeaksi maalattuja. Osa ikkunoista on uusittu ja
ikkunoiden alle on asennettu harmaat ikkunapellit. Ylisen ikkunat ovat matalat 3-ruutuiset ja
valkoiseksi puuosiltaan maalatut. Navetan pohjoisjulkisivulla on toiseen kerrokseen ympyränmuotoinen ikkuna, jossa on vinoruutuinen ja
tiheä puitejako. Maitohuoneen lunetti-ikkuna on
peitetty sisäpuolelta ja neliruutuinen pikkuikkuna on muurattu umpeen.

Kivisilta

4.3.3

Pehtoorin tupa

Pehtoorin tuvan rakentamisajankohdasta ei ole
varmuutta. Tupa on rakennettu 1800-luvun alkupuolella.
Pehtoorin tupa on rakennettu kalliolle kartanon

lounaispuolelle. Pieni hirsirakenteinen tupa on
punamullattu. Etelä- ja länsipuolelta julkisivut
on peiterimalaudoitetut ja itä- ja pohjoissivut
ovat hirsipinnalla. Itään avautuu matala hirsirunkoinen umpikuisti, jonne on sisäänpäin
avautuvat pariovet.
Rakennuksen kaikki ikkunat on peitetty sisäpuolelta. Ikkunat ovat vanhojen valokuvien
mukaan olleet 6-ruutuiset. Kuistilla on ollut
pieni ja puitejaoltaan koristeellinen ikkuna. Ikkunoiden vuorilaudat on maalattu punaiseksi,
mutta aiemmin ne ovat olleet valkoiset. Harjakaton katemateriaalina on musta huopa. Vielä
vuoden 1959 valokuvassa näkyy, että katema-

teriaalina on ollut päre. Piippu on punatiilistä
muurattu. Yläosan leveämpi osa on joko purettu pois tai piippu on muurattu uudelleen suoravartisena.
Rakennus on luonnonkivisokkelin ja nurkkakivien varaan rakennettu. Osa alimmista hirsistä
on pahasti lahonneita. Rakennus on tällä hetkellä tyhjillään ja toimii kesäteatterin lavasteena.

Navetan pihan puoleinen julkisivu.

Navetan joen puoleinen julkisivu.

Pehtoorin tupa.

Kivisilta.

Ylisille johtavan ajoluiskan molemmin puolin on
harmaat pariovet. Näiden sisäänkäyntien lisäksi
läntiseltä julkisivulta on kaksi pienempää sisäänkäyntiä. Myös maitohuoneeseen on kaksi
sisäänkäyntiä. Kolmas niistä on muurattu umpeen. Kaikkien näiden pienempien sisäänkäyntien ovet ovat koristeellisia ruskeita puuovia.
Vastaavanlaiset pariovet ovat myös ylisille johtavassa holvatussa oviaukossa.
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Tallirakennukset
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4.3.8

4.3.9

Rakennuksissa ei ole ikkunoita. Etelään on leveä oviaukko, joka on laudoilla peitetty. Lännen
suuntaan on sisäänpäin avautuva matala ovi.

Ulkorakennus 2

Lautarakenteinen ulkorakennus on perustettu
luonnonkivien varaan ja sen ulkoseinät ovat
punamullattua pystylautaa. Satulakatossa on
musta huopakate. Länsiseinällä on kaksi sisäänkäyntiä, leveä pariovellinen ja toinen kapea sisäänkäynti. Rakennuksessa ei ole ikkunoita. Rakennus on nykyisin varastokäytössä.

Kartanon talli on rakennettu 1802. Se muodostuu kahdesta toisissaan lähes kiinni olevasta
hirsikehikosta. Pitkänurkkaiset rungot ovat hirsipinnalla ja punamullattuja. Räystään alushirret ovat pitkät kahden hirsikerran osalta ja runkoja on tuettu följärein. Satulakatot on tuettu
vuoliaisilla ja niissä on vesikatteena nykyisin
liimattu huopakate.

Ulkorakennus 3

Matalan varastorakennuksen katemateriaalina
on musta huopa. Lautaverhouksen punainen
maalipinta on haalistunut. Pohjoiselle julkisivulle sijoittuu pieni luukku

Rakennuksista pohjoisin toimii nykyisin Keravan
Ladun kanoottivarastona ja eteläisin kartanon
eläinten suojana.
4.3.5

Tallirakennusten eteläjulkisivu.

Tallirakennusten pohjoisjulkisivu.

Ajokaluvarasto

Punainen lautaverhoiltu ajokaluvarasto sijoittuu
navetan pohjoispuolelle. Varaston rakennusajankohdasta ei ole tarkkaa tietoa. Rakennus
näkyy vuoden 1964 ilmakuvassa. Vanhemmissa
peruskartoissa rakennuksen paikalla näyttää olleen nykyistä pienempi ulkorakennus.
Suorakaiteen muotoisen rakennuksen julkisivumateriaalina on punamullattu peiterimalaudoitus. Vuori- ja nurkkalaudat ovat valkoiseksi maalatut. Satulakatossa on maalaamaton
aaltoprofiilipelti vesikatteena. Länteen avautuvat puiset liukuovet. Rakennuksen kaakkoiskulmassa betonisokkeli on rakennettu luonnonkivisokkelin päälle, mikä saattaa viitata paikalla
aiemmin olleeseen talousrakennukseen.
4.3.6

Ulkorakennus 3.

Ajokaluvarasto.

Ulkohuussi.

Ulkorakennus 1.

Ulkorakennus 2.

Ulkohuussi

Hirsirunkoisen ulkohuussin rakennusajankohdasta ei ole tarkkaa tietoa. Rakennus on pohjaltaan neliön muotoinen ja se on perustettu
nurkkakiville. Hirsiseinät ovat punamullatut.
Pohjoiseen on pieni neliruutuinen puuikkuna.
Rakennuksesta puuttuu ovi. Katemateriaalina
on musta huopa. Sisällä on paikat kolmelle istujalle. Rakennus on painunut, eikä se ei ole
enää käytössä.
4.3.7

Ulkorakennus 1

Hirsirakenteinen ulkorakennus toimii nykyisin
Keravan kaupungin viherpalveluiden varastona.
Harjakaton katemateriaalina on musta huopa.
Länteen avautuu puupariovet ja laudoilla peitetty ikkuna-aukko. Eteläiselle julkisivulle sijoittuu pieni ikkuna. Eteläseinässä on räystään alla
pienet tuuletusaukot.
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Rakennusten jäänteet

4.4.1

Rakennuksen jäänne 1

Kivisillantien eteläpuolelle on sijoittunut pohjakaavaltaan suorakaiteen muotoinen rakennus.
Rakennuksen paikalla näkyy rakennuksia jo
Senaatin kartastolla 1870. Rakennus näkyy
vuoden 1943 ilmakuvassa. Vuoden 1978 ilmakuvassa näkyy rakennusten jäänteitä.
4.4.2

20

4.4.7

Tallirakennusten ja ulkorakennusten väliin on
sijoittunut ulkorakennus. Rakennus näkyy vuoden 1943 ilmakuvassa ja vielä vuoden 1978 ilmakuvassa. Kartoille rakennus on merkitty ulkorakennuksena.
4.4.8

Rakennuksen jäänne 2

Rakennuksen jäänne 3

Pehtoorin tuvan eteläpuolelle noin 30–40 m
etäisyydelle on sijoittunut kooltaan noin pehtoorin tuvan kokoinen rakennus. Rakennus näkyy mahdollisesti jo vuoden 1870 senaatin kartastolla. Varma havainto on vuoden 1943 ilmakuvasta. Vuoden 1978 ilmakuvassa rakennusta
ei enää näy, vaikka saman vuoden peruskartalla rakennus vielä näkyy. Rakennukselle on ollut
oma kulkuyhteys Kivisillantieltä. Kartoille rakennus on merkitty asuinrakennuksena.
4.4.4

Rakennuksen jäänne 4

Teatterikatsomon puupaviljongin eteläpuolelle
sijoittuu rakennuksen kivirauniot. Raunioiden
paikalla näkyy vuoden 1948 topografikartalla ja
vuoden 1943 ilmakuvassa rakennus. Rakennus
on ollut kooltaan noin 18 x 12 metriä. Rakennusta ei näy enää vuoden 1958 peruskartalla.
4.4.5

Rakennuksen jäänne 8

Keravan kartanon päärakennuksen koillispuolella on sijoittunut rakennus. Rakennus näkyy
vuoden 1958 peruskartalla, muttei enää vuoden 1969 peruskartalla. Kartoille rakennus on
merkitty ulkorakennuksena.

Kartanon pihapiirin kaakkoiskulmaan sijoittuu
maastokartalla ja kaupungin kantakartalla näkyvä kellarikuoppa.
4.4.3

Rakennuksen jäänne 7

4.4.9

Rakennuksen jäänne 9

Kartanon pihan pohjoisosaan sijoittuu kolme
vanhaa kellarikuoppaa. Kellarikuopista kaksi
pohjoisinta näkyy kaupungin kantakartalla. Peruskartoille kellarikuoppia ei ole merkitty.
Maastossa kuopat ovat vielä selkeästi havaittavissa.
4.4.10 Rakennuksen jäänne 10

Kellarikuoppien pohjoispuolella näkyy kivirakenteiden jäänteitä. Rakennuksen jäänteet näkyvät kaupungin kantakartalla sekä nykyisellä
peruskartalla. Rakennus näkyy vielä vuoden
1991 peruskartalla. Kartoille rakennus on merkitty ulkorakennuksena.

Rakennuksen jäänne 5

Pehtoorin tuvan lounaispuolelle noin 20 m etäisyydelle on sijoittunut suorakaiteen muotoinen
rakennus. Kooltaan se on ollut noin (5 x 3) m.
Rakennus näkyy vuoden 1943 ilmakuvassa,
mutta ei enää vuoden 1978 peruskartalla. Kaupungin kantakartalla rakennus vielä näkyy.
Maastossa paikalla kasvaa tiheää kasvillisuutta,
eikä rakennuksen jäänteistä tehty havaintoja.
4.4.6

Rakennuksen jäänne 6

Pehtoorin tuvan luoteispuolella, n. 20 m etäisyydellä tuvasta, on jäänteet betonisista rakennuksen perustuksista. Perustukset ovat kooltaan noin (8 x 6) m. Kartanoa kiertävä polku
kulkee aivan raunioiden vierestä. Paikalla on
nähtävissä rakennus vuoden 1948 topografikartalla ja vuoden 1943 ilmakuvassa, mutta ei
enää vuoden 1958 peruskartalla. Kyseinen rakennus näkyy mahdollisesti jo vuoden 1870 senaatin kartastolla ja on merkitty asuinrakennuksena.

Rakennuksen jäänne 4. Kivirakenteet sijoittuvat kesäteatterin eteläpuolelle.

Rakennuksen jäänne 6. Betoniperusteet näkyvät kuvassa
tien oikealla puolella.

Rakennuksen jäänne 9. Vanhat kellarikuopat olivat vielä
selkeästi hahmotettavissa maastossa.

LIITE 5a.
KERAVAN KARTANON RAKENNUSHISTORIASELVITYS

5.

YHTEENVETO

5.1

Arvot ja säilyneisyys
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Rakennus

Säilyneisyys

Kulttuurihistorialliset arvot

Suositukset

Kartanon päärakennus

Rakennus laajennusosineen on kokonaisuutena säilyttänyt alkuperäiset ominaispiirteensä
kohtalaisen hyvin. Sisätilat ja ulkoasu ovat
jossain määrin muuttuneet. Rakennuksen alkuperäisiä piirustuksia ei ole ollut käytettävissä, mutta kakluunien, ikkunoiden sijainnin
ja oviaukotuksen perusteella on pääteltävissä, että huonetilat ovat 1990-luvun muutoksia lukuun ottamatta alkuperäiset. Julkisivuissa on tehty kuistimuutoksia ja vähäisiä ikkunamuutoksia.

Kartanon päärakennus ja navetta hallitsevat Keravan kartanon pihapiiriä. Niillä on kartanon alueen sisällä suuri ympäristöarvo, mutta kartanon aluetta ympäröivän tiheän puuston vuoksi rakennuksilla ei ole kaukomaisemaan ulottuvaa maisemallista merkitystä.

Rakennuksen säilyminen turvataan ensisijaisesti asemakaavoituksella. Alkuperäisten rakennusosien, salitilojen ja kiinteän sisustuksen säilymistä edistetään. Muutos- ja korjausrakentamisessa säilytetään rakennuksen
kulttuurihistoriallisesti arvokkaat ominaispiirteet.

Rakennus on kokonaisuutena kohtalaisen hyvin säilynyt.

Kartanon päärakennus ja navetta hallitsevat Keravan kartanon pihapiiriä. Niillä on kartanon alueen sisällä suuri ympäristöarvo, mutta ympäröivän tiheän puuston vuoksi kartanon rakennuksilla
ei ole alueen ulkopuolelle ulottuvaa maisemallista merkitystä.

Navetta

Kartanon päärakennuksella on merkittävää kulttuurihistoriallista arvoa harvinaisuuden sekä säilyneisyyden, historiallisen todistusvoiman ja kerroksisuuden perusteella.
Keravan kartanon päärakennus on ikänsä puolesta melko harvinainen koko maassa ja erityisen
harvinainen Keravan kaupungissa, sillä kaupungin alueella on vain tämä kartano ja se ilmentää
harvinaista käyttötarkoitusta. Päärakennuksessa on historiallista kerroksellisuutta eri aikakausien
tyylipiirteinä ja rakennuksen osina, jotka ilmentävät käytön historiaa.

Palauttavat korjaukset ovat mahdollisia.

Arkkitehtuuriltaan rakennus ei ole yhtenäinen, vaan selkeästi kahden eri kauden arkkitehtuurin
tyylipiirteiden yhdistelmä, joiden molempien osalta varsin edustava.

Arkkitehtuuriltaan edustavin osa 1930-luvulla rakennettua navettarakennusta on maitohuone,
joka ilmentää 1920-luvun klassismia.

Rakennuksen säilyminen turvataan asemakaavoituksella osana kartanoympäristöä.
Muutos- ja korjaussuunnittelussa säilytetään
rakennuksen kulttuurihistoriallisesti arvokkaat ominaispiirteet.

Pehtoorin tupa

Ulkohahmo on pääpiirteissään kohtuullisesti
säilynyt, mutta rakennuksen osia on menetetty paljon. Rakennus on ilmeisen huonokuntoinen, mutta kunnostettavissa.

Pehtoorin tuvalla on kulttuurihistoriallista ja ympäristöllistä merkitystä osana Keravan kartanon
pihapiiriä. Säilyneenä 1800–1900-lukujen vaihteen pehtoorin tupana rakennus on harvinainen.
Se ilmentää omalle ajalleen tyypillistä suomalaista hirsirakentamisen perinnettä.

Asemakaavalla edistetään rakennuksen säilymistä ja kunnostamista osana kartanoympäristöä alkuperäisen rakennustavan mukaisesti.

Tallirakennukset

Rakennukset ovat melko hyvin säilyneet,
mutta kaipaavat kunnostamista eteläseinän
ja alimpien hirsien osalta.

Tallirakennuksilla on kulttuurihistoriallista ja ympäristöllistä merkitystä osana Keravan kartanon
pihapiiriä. Säilyneenä 1800-luvun tallirakennuksena kohde on harvinainen. Arkkitehtuuriltaan
tallirakennukset ilmentävät aikakautensa hirsirakentamista..

Asemakaavalla edistetään rakennusten säilymistä ja kunnostamista osana kartanoympäristöä alkuperäisen rakennustavan mukaisesti.

Ulkohuussi

Rakennukset ovat kohtalaisesti säilyneet.

Rakennuksilla on arvoa osana kartanon talouspihan kokonaisuutta ja ne edustavat kartanon
vanhinta rakennuskantaa ja aikakautensa rakentamistapaa.

Asemakaavalla edistetään rakennusten säilymistä ja kunnostamista osana kartanoympäristöä alkuperäisen rakennustavan mukaisesti. Korjaus- tai uudisrakentaminen sovitetaan osaksi kartanoympäristöä mittakaavaltaan ja rakennustavaltaan.

Ajokaluvarasto

Rakennus on hyvin säilynyt.

Rakennuksella ei rakennushistorian perusteella ole erityistä kulttuurihistoriallista arvoa. Sijainti
osana kartanon talouspihaa on merkityksellinen vanhan kivijalan perusteella.

Korjaus- tai uudisrakentaminen sovitetaan
osaksi kartanoympäristöä mittakaavaltaan ja
rakennustavaltaan.

Ulkorakennus 3

Rakennus on melko hyvin säilynyt

-

Korvattavissa kartanon talouspihan mittakaavaan ja rakennusperintöön sovitetulla rakentamisella.

Kivisilta ja Kivisillantie

Silta on säilynyt hyvin alkuperäisessä asussaan. Kivisillantie noudattaa historiallisen tien
linjaa ja luonnetta.

Vastaavia kivisiltoja on säilynyt kaupungin alueella vain muutamia. Silta on edustava esimerkki
rakennusaikansa rakentamistavasta ja tyylistä ja sillassa jatkuu alkuperäinen käyttö. Se ilmentää alkuperäistä rakentamistapaa, materiaalia ja tyyliä. Sipooseen johtavan keskiaikaisen kirkkotien siltana sillä on historiallista merkitystä osana historiallista tietä.

Sillan rakenteelliset ominaispiirteet ja ulkonäkö säilytetään.

Ulkorakennus 1
Ulkorakennus 2

Kivisillalla on kulttuurihistoriallista arvoa harvinaisuutensa, edustavuutensa, alkuperäisyytensä
sekä historiallisen todistusvoimansa perusteella. Kulttuurihistoriallista arvoa lisää historiallisen
tien ja sillan sijainti kartanon vanhimpien peltojen maisemassa Keravajoen äärellä.

Kivisillantie ympäristöineen säilytetään.
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Yhteenvetokartta

Muutoksille erittäin herkkä kohde
Kulttuurihistoriallisten arvojen perusteella suositellaan suojeltavaksi
Kartanon päärakennus
Navetta
Kivisilta
Muutoksille herkkä kohde
Kulttuurihistoriallisten tai ympäristökokonaisuuden arvojen perusteella
suositellaan säilytettäväksi
Pehtoorin tupa
Tallirakennukset
Ulkorakennus 1
Ulkorakennus 2
Ulkohuussi
Kartanoympäristöön soveltuvaa vähäistä täydennysrakentamista
tai rakennelmia kestävä alue.
Kartanoympäristön läheinen muutoksille kohtalaisen herkkä alue.
Vähäistä täydennysrakentamista kestävä alue.

Täydennysrakentamista kestävä alue.
Historiallinen säilytettävä tie.
Säilytettävä puukujanne.
Puistomaisena/puustoisena säilytettävä ja hoidettava alue.

Historiallisesti ja maisemallisesti erittäin herkkä viljelymaisema.
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