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1

JOHDANTO

1.1

Selvityksen tarkoitus ja sisältö
Selvitys on laadittu Keravan Jokilaakson asemakaavan MRL 9 § mukaiseksi taustaselvitykseksi. Selvitysalue on rajattu kuvassa 3 sinisellä katkoviivalla. Selvitys käsittelee maiseman ja rakennetun kulttuuriympäristön arvoja.
Selvityksessä esitetään alueen rakennetulle kulttuuriympäristölle ja kulttuurimaisemalle
tyypilliset, kaavatyössä huomioitavat ominaispiirteet ja arvot. Selvitykseen on koottu tiedot
alueella sijaitsevista valtakunnallisesti, maakunnallisesti ja paikallisesti arvokkaiksi luokitelluista rakennettua kulttuuriympäristöä sekä maisemaa edustavista miljöökokonaisuuksista
ja kohteista. Alueet ja kohteet on esitelty historiatietojen, sanallisten kuvausten ja valokuvien avulla. Inventoidut rakennukset on esitetty selvityksen liitteenä kohdekortteina ja alueen kehityshistoria liitekartassa 2.
Maisema-analyysiin sisältyy maisematekijöiden ja -kuvan analyysi jokilaakson asemakaava-alueella. Maisemakuvaa esitellään liitekartassa 1.

1.2

Yleiskuvaus alueesta
Kerava on kehittynyt Keravanjokilaaksoon, Tuusulanjärven lähistölle. Keskusta on syntynyt
selvitysalueen länsipuolelle rautatieaseman ympärille. Selvitysalue on pääpiirteittään aukeaa peltomaisemaa, jossa asuinrakennukset pihapiireineen sijoittuvat pieninä saarekkeina valtaosin Kytömäentien varteen. Selvitysalueen ulkopuolelle sijoittuva Keravan kartano sekä alueella sijaitseva Postlarsin tila ovat olleet merkittäviä vaikuttajia alueen kehittymisessä. Maisemaan on vaikuttanut sen geologisen historian lisäksi merkittävästi 1500luvulla alkanut maanviljely, sillä suurin osa alueesta on edelleen käytössä tilojen viljelysmaana.
Jokilaakson ympäristö on pitkälti viljelysmaata, jossa asuinrakennukset sijaitsevat pieninä
puuston ympäröiminä saarekkeina. Itäpuolelta selvitysalueen rajaa Lahden moottoritie,
joka katkaisee maisemat laajemmalle ympäristöön. Alueen länsipuolella on teollisuusaluetta, jonka takana on pientaloalueita sekä kallioista metsää. Jokivarsi on tiheästi kasvavaa
pusikkoa, eikä se maastonmuotojen vuoksi näy maisemassa kuin silloilta katsottuna.
Selvitysalue on osa Uudenmaan maakuntaa, jossa on voimassa useita maakuntakaavoja.
Voimassa oleva Uudenmaan maakuntakaava on kokonaiskaava, jossa on esitetty kaikki
maankäyttömuodot, ja jota täydentävät temaattisesti monet vaihekaavat. Voimassa olevien
maakuntakaavojen yhdistelmässä selvitysalueen itäpuolella näkyy Valtakunnallisesti merkittävä rakennettu kulttuuriympäristö: Keravan vankila, jonka eteläpuolella on sekä luonnonsuojelu- että virkistysalue. Tälle virkistysalueelle kulkee kaavassa selvitysalueen läpi
viheryhteystarve.
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Kuva: 1 Karttaote Helsingin seudun voimassa olevien maakuntakaavojen yhdistelmästä.
Selvitysalue rajattu sinisellä katkoviivalla.
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Hyväksymisvaiheessa oleva Uusimaa-kaava kattaa lähes koko Uudenmaan alueen, ja sen
aikatähtäin on vuodessa 2050. Kaavakokonaisuus on hyväksytty maakuntahallituksessa,
ja maakuntavaltuusto jatkaa kaavan käsittelyä elokuussa 2020. Tullessaan voimaan Uusimaa-kaavan kokonaisuus korvaa selvitysalueella voimassa olevat maakuntakaavat. Uudessa kaavassa selvitysalueen läheiset kulttuuriympäristön ja maiseman arvoalueet sekä
luonnonsuojelualue ovat säilyneet pitkälti ennallaan, mutta lähialueen viheryhteystarpeita
on vähennetty, Edelleen selvitysalueen läpi kulkee kuitenkin viheryhteystarve sen itäpuolella sijaitsevalle viheralueelle.

Kuva: 2 Karttaote Helsingin seudun vaihemaakuntakaavan ehdotuksesta syksyllä 2019.
Selvitysalue rajattu punaisella viivalla.

1.3

Menetelmät
Maiseman ja rakennetun ympäristön selvitys tukeutuu aiemmin laadittuihin inventointeihin,
selvityksiin, kirjallisuuteen ja kartta-aineistoihin. Selvityksen laadinnasta ovat vastanneet
miljööinsinööri (AMK) Maria Kirveslahti ja arkkitehti Hanna Ojutkangas Sweco Ympäristö
Oy:stä.
Selvitysaluetta tutkittiin maastokäynnillä 17.6.2020. Työn yhteydessä maisemaa ja inventoitavia rakennuksia on valokuvattu ulkoapäin ja paikalla olleita asukkaita haastateltiin.
Maastokäynnistä informoitiin alueen asukkaita etukäteen kirjeellä.
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Kuva: 3 Selvitysalueen rajaus.
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1.4

Kohteiden arvottaminen
Rakennetun ympäristön osalta aineistojen koonnin ja analysoinnin sekä alueiden ja kohteiden alustavan arvottamisen on tehnyt olemassa olevien inventointien ja maastotyön pohjalta arkkitehti Hanna Ojutkangas. Kaikki selvitysalueella sijaitsevat kohteet inventoitiin,
sillä niistä suurin osa oli jäänyt inventoimatta Keravan rakennuskulttuurin inventointi ja kulttuuriympäristön hoitosuunnitelmassa. Keski-Uudenmaan maakuntamuseo hyödyntää inventoinnissa kerättyjä tietoja alueen arvottamistyössä. Kaikista inventointikohteista laadittiin kohdekortit, joissa esitellään niiden ominaispiirteet, arvot paikallisen rakennetun kulttuuriympäristön kannalta sekä säilyneisyys.

1.4.1 Rakennetun kulttuuriympäristön arvojen määrittely
Selvitysalueella ei sijaitse valtakunnallisesti tai maakunnallisesti merkittäviä rakennetun
kulttuuriympäristön kohteita.
Inventoitujen rakennuskohteiden arvot on määritelty seuraavin kriteerein:
Rakennushistoriallisesti tai -taiteellisesti merkittävä kohde saattaa edustaa jotain arkkitehtonista tyyliä tai tyylivaikutteita, jollakin tavalla mielenkiintoista, harvinaista tai tyypillistä rakennusteknistä ratkaisua tai rakennustyyppiä, tai tietylle ajalle tai sosiaaliryhmälle tyypillistä
rakentamisen tapaa.
Maisemallisesti merkittävässä kohteessa ympäristöarvot ovat tärkeitä. Kohde saattaa olla
osa arvokasta ympäristökokonaisuutta, näkyä ympäristöönsä hyvin tai muodostaa oman
maisemallisen kokonaisuuden. Yksittäinen rakennus voi olla maisemallinen kiintopiste tai
kohteella voi olla merkitystä osana ajallisesti tai tyylillisesti kerroksellista kokonaisuutta.
Historiallisesti merkittäviksi luokiteltuihin kohteisiin liittyy tapahtuma- tai henkilöhistoriaa tai
ne voivat edustaa tiettyä asutushistoriaa tai yhteiskunnan kehityksen vaihetta. Kohde voi
liittyä esim. koululaitoksen, yhdistyksen, ja seurojen historiaan, teollisuus- tai taloushistoriaan, elinkeinoihin, uskonnonharjoittamiseen, tapoihin tai henkilöhistoriaan.
Arvotetut kohteet on esitetty kohdekorteilla, jotka ovat tämän raportin liitteenä.
1.4.2 Kulttuurimaiseman arvojen määrittely
Selvitysalueella ei sijaitse valtakunnallisen inventoinnin mukaisia valtakunnallisesti merkittäviä maisema-alueita tai maakunnallisesti merkittäviä maisema-alueita. Paikallisesti Ylikeravan jokilaakson maisema on Keravan tärkeimpiä kulttuurimaisemia. Selvitystyössä on
arvottamisessa huomioitu etenkin alueelle tyypillinen kulttuurimaisema ja sen edustavimmat näkymät.

2

LYHYT KUVAUS SELVITYSALUEEN HISTORIASTA

2.1

Maisemahistoria
Katso liite:
Liite 2

Ortoilmakuvien aikajana
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Esihistoriallisella ajalla Kerava on ollut merenpohjaa, joka maankohoamisen myötä alkoi
nousta merenpinnan yläpuolelle. Itämeren Ancylusvaiheen aikana, n. 10 000 – 9000 eaa.,
Keravanjoen kohdalle muodostui lahti, jossa oli runsaasti pieniä saaria. Keravan tunnetut
kivikautiset asuinpaikat ovat löytyneet Keravanjoen länsipuolella kulkevalta moreeniharjulta, mikä osoittaa alueen olleen merkittävä esihistoriallisen asutuksen kannalta. Näiden
moreeni- ja hiekkamuodostelmien lisäksi maaperä Keravalla koostuu savesta ja muusta
hienoista maa-aineksista. Matala moreeniharju sijaitsee Keravanjoen länsipuolella, kun
taas joen itäpuolella on kallioisia kukkuloita ja niiden välisiä laaksoja. Länsipuolen tasaisempaa topografiaa muodostavat savikot ja harvat ympäristöstään erottuvat kukkulat.
Esihistoriallisten asuinpaikkojen sijainti jokilaakson läheisyydessä johti vähitellen alueen
viljavien savikkojen muokkaamiseen pelloiksi asutusten ympärillä. 1500-luvulle tultaessa
Keravan alueen kylät olivat jo pääpiirteittäin paikoillaan, asutuksen keskittyessä Keravanjokilaaksoon ja keskeisten liikenneväylien läheisyyteen. Ylikeravan alueen ominaispiirteenä oli edelleenkin maisemassa näkyvä talojen sijoittuminen erilleen toisistaan pellon
keskellä sijaitseviin saarekkeisiin. Suurin osa selvitysaluetta on ollut jo varhain viljelysmaata, mikä on näkyvissä veronalaisia maita painottavista historiallisista kartoista. Selvitysalueella sijaitseva Postlarsin tila sekä Keravan kartano ovat mainittu ensimmäisiä kertoja jo 1500-luvulla, jolloin molemmat tilat ovat todennäköisesti jo viljelleet alueen maita.
Ylikeravan isojako suoritettiin vuosina 1778-80. Isojaosta kertovista kartoista ja dokumenteista voidaan nähdä, miten ennen isojakoa selvitysalue oli pääasiassa peltoa ja niittyä, ja
alueella sijaitsi vain kaksi talouskeskusta: Humleberg (Keravan kartano) ja Mattila (Postlars). Sarkajaon aikana selvitysaluetta viljelivät näiden tilojen lisäksi myös pieniltä osin
Skogsterin ja Heikkilän tilat, ja Ylikeravan viides merkittävä tila Labbila oli osallisena joenvarren yhteisnautinnassa olleessa niityssä. Alueen pohjoisosassa oli jonkin verran yhteiskäytössä olevaa metsää. Isojaon jälkeen selvitysalueen niityt jakaantuivat pääasiallisesti
Humlebergin ja Mattilan kesken, Skogsterin omistaessa viljelysmaata selvitysalueen kaakkoisosasta ja Heikkilän pienen asuintontin alueen pohjoispäästä.
1800-luvun lopulla alkanut rautatieliikenne toi mukanaan Keravan seudun nopean kasvun,
joka keskittyi voimakkaasti selvitysalueen lounais- ja länsipuolelle. Asuin- ja julkisen rakentamisen painottuessa rautatieaseman ympäristöön jäi selvitysalue pitkälti entiseen viljelyskäyttöönsä. 1900-luvun alkupuoliskolla alueelle rakennettiin muutamia yksittäisiä asuinrakennuksia pihapiireineen, mutta nekin asettuivat ympäröivään maastoon pieninä saarekkeina. Suurimpia muutoksia lähialueen maisemaan ovat aiheuttaneet Lahden moottoritien
rakentaminen selvitysalueen itäpuolelle vuonna 1973 sekä Koivulantien rakentaminen selvitysalueen pohjoispuolelle 1970-luvulla. Näiden uusien tielinjausten myötä vanha Kytömaantieltä Ojalantiehen yhdistävä tienpätkä on jäänyt pois käytöstä, mutta on edelleen
nähtävissä maisemassa. Selvitysalueen länsipuolelle 1980-90 -luvuilla kehittynyt teollisuusalue on muuttanut aiemmin alueella sijainneet pellot pitkänomaisiksi, mataliksi teollisuusrakennuksiksi, mikä omalta osaltaan on vaikuttanut näkymiin selvitysalueelta ulospäin.
Nykytilassaan selvitysalueen maisema on yhä pitkälti viljelysmaata, jota tauottavat kukkuloille sijoitetut tilakeskukset ja harvat asuinrakennukset. Selvitysalueelta ei avaudu pitkiä
näkymiä sen ympäristöön eivätkä selvitysalueen maisemat ole nähtävissä kovinkaan
etäältä. Vaikka viljelysmaat ovat keskittyneet jokivarren ympärille, ei itse Keravanjoki ole
nähtävissä kuin alueella olevilta silloilta tarkasteltaessa. Selvitysalue on kuitenkin säilyttänyt hyvin historialliset piirteensä ja on yksi Keravan tärkeimpiä kulttuurimaisemia.
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Kuva: 4 Ylikerava ennen isojaon aloittamista. Vihreä symboloi niittyä, keltainen peltoa ja
punainen talouskeskuksia. Ote artikkelista ”Sarkajaosta isojakoon – Isojako Tuusulan pitäjän Ylikeravan kylässä 1778-80”.
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Kuva: 5 Ylikeravan viljelysten jakautuminen ennen isojaon aloittamista. Harmaa symboloi
sarkajakoisia tiluksia, kirkas punainen Humblebergia (Keravan kartanoa), vaalea punainen
Labbilaa, keltainen Mattilaa (Postlars), vihreä Heikkilää ja sininen Skogsteria. Metsät ovat
yhteiskäytössä. Ote artikkelista ”Sarkajaosta isojakoon – Isojako Tuusulan pitäjän Ylikeravan kylässä 1778-80”.
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Kuva: 6 Ylikeravan sarkajaossa olleet niityt ja hakamaat. Kirjaimet symboloivat yhteisnautinnan osakkaita. Selvitysalueen jokilaakson alueen osakkaina olivat Mattila (Postlars),
Labbila ja Skogster. Ote artikkelista ”Sarkajaosta isojakoon – Isojako Tuusulan pitäjän Ylikeravan kylässä 1778-80”.
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Kuva: 7 Ylikeravan maat isojaon jälkeen. Tumma punainen symboloi Humlebergia (Keravan kartano), vaalea punainen Labbilaa, keltainen Mattilaa (Postlars), vihreä Heikkilää ja
sininen Skogsteria. Ote artikkelista ”Sarkajaosta isojakoon – Isojako Tuusulan pitäjän Ylikeravan kylässä 1778-80”.
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Kuva: 8 Ilmakuva selvitysalueesta vuodelta 1932. © MML.
Vuonna 1932 otetussa ilmakuvassa näkyy, kuinka selvitysalue on pääasiallisesti viljelysmaata. Maisemassa on muutamia asuinrakennuksia pihapiireineen, mutta nekin sijaitsevat
etäällä toisistaan. Vielä 1900-luvun alussa koko Ylikeravan alue oli samankaltaista maaseutua, jonka peltomaisemaa katkoivat talousmetsät.
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Kuva: 9 Ilmakuva selvitysalueesta vuodelta 1964. Ote Keravan kaupungin paikkatietopalveluista.
Vuoden 1964 ilmakuvasta on huomattavissa, kuinka alueelle on rakentunut lisää muutamia
asuinrakennuksia. Suurin muutos maisemassa on kuitenkin sitä halkova Lahdentie, joka
sijoittuu selvitysalueen itäpuolelle. Myös Keravan keskustan voimakas kehitys on huomattavissa kuvasta.
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Kuva: 10 Ilmakuva selvitysalueesta vuodelta 1978. Ote Keravan kaupungin paikkatietopalveluista.

Kuva: 11 Ilmakuva selvitysalueesta vuodelta 2006. Ote Keravan kaupungin paikkatietopalveluista.
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Kuva: 12 Ilmakuva selvitysalueesta vuodelta 2011. Ote Keravan kaupungin paikkatietopalveluista.
Lahden moottoritien lisäksi voimakas asuin- ja teollisuusrakentaminen ovat muuttaneet selvitysalueen lähiympäristöä. Kaupungin vahvasta kehityksestä huolimatta itse selvitysalue
on pysynyt pitkälti muuttumattomana, ja se on edelleen pääosin viljelysmaata koillis- ja
kaakkoiskulmien pieniä metsäalueita lukuun ottamatta.
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Kuva: 13 Viistoilmakuva selvitysalueesta vuodelta 2018.

2.2

Asutushistoria
Katso liite:
Liite 3

Vanhat kartat

Keravan varhaisin asutus on muodostunut mesoliittisen kivikauden varhaisvaiheessa,
mutta aktiivisin asutusvaihe on tapahtunut vasta kauden keski- ja loppuvaiheilla. Varhaisen
asutuksen merkittävin alue on ollut Keravanjoen länsipuolella kulkeva moreeniharju, jolta
on löydetty kaikki Keravan muinaiset asuinpaikat. Tältä harjulta asutus on lähtenyt vähitellen leviämään, ja Ylikeravan alueen muodostuessa sen talot ovat asettuneet toisistaan
etäälle joen länsirannalla oleville kukkuloille.
Vuoden 1540 veroluettelossa on mainittu Postlars, Heikkilä ja Skogster taloiksi, joista muodostui Ylikeravan kylä. Varsinainen asutus alueella on kuitenkin suurella todennäköisyydellä muodostunut jo aiemmin kuin 1500-luvulla, ja varhaisin maininta Keravasta löytyy jo
1440-luvulta. Keravan kartanon varhaisvaiheet ovat 1500-luvun lopulla, minkä jälkeen kartanoon liitettiin vähitellen autioitumisen myötä maata alueen muista taloista. 1600-luvun
puolivälissä Postlar ja kaksi muuta Ylikeravan veronmaksukyvytöntä tilaa liitettiin kartanoon, minkä jälkeen ne jatkoivat toimintaansa kartanon torppina.
Kun maaseudulla siirryttiin sarkajaosta isojakoon, syntyi nykypäivään asti säilynyt talojärjestelmä. Ylikeravassa isojako tapahtui vuosina 1778-1780, mutta pääosa nykyisistä viljelyskäytössä olleista alueista oli raivattu jo sarkajaon aikaan. Ylikeravan isojakouudistus oli
teknisesti helppo, ja jaossa saatiin muodostettua toimivat ja hyvin keskittyneet tilat, joista
selvitysalueella sijaitsivat Humleberg (Keravan kartano) sekä Postlars (Mattila).
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Postlars eli Mattila oli alkujaan ratsutila ja kruunun virkatalo, jonka asukkaista on ollut ensimmäinen maininta jo 1543 maakirjassa, mutta nimi Postlars esiintyi ensimmäisen kerran
kuitenkin vasta 1660-luvulla. Talo pysyi vuoteen 1703 asti saman suvun hallussa, minkä
jälkeen omistajat vaihtuivat ja lopulta taloa asuttiin kahtia jaettuna. Nimi Mattila mainittiin
talon yhteydessä ensimmäisen kerran 1736. Vaikka eri nimillä tarkoitettiinkin eri puolia tilasta, Postlarsin tilaa ei koskaan varsinaisesti halottu. Pihapiirin vanhinta rakennusta, mahdollisesti 1700-luvulta olevaa luhtiaittaa, kutsutaan myös Sibeliuksen aitaksi, koska säveltäjä asui siellä kesäisin. Vuonna 1929 valtio otti tilan haltuunsa perustamansa Keravan
vankilan, silloisen Nuorisovankilan, entisen Koivulan kasvatuslaitoksen työntekijöiden
asunnoiksi. Nykyään tilan eri asuinrakennukset on jaettu useiksi asuinhuoneistoiksi.
1930-50 -luvuilla selvitysalueelle rakennettiin suurin osa sen nykyisistä asuinrakennuksista, jotka ovat samantyylisiä kuin keskusalueille samoihin aikoihin rakennetut omakotitalot. Vaikka noina vuosina omakotitalojen rakentaminen oli runsasta, ei selvitysalueelle kuitenkaan muodostunut kuin muutamia hajanaisesti sijoitettuja pihapiirejä. Suurin osa Keravan kehittyvistä asuinalueista jäi junaradan lounais- ja länsipuolelle. Kesäkuussa 1970 Keravan kartanon maat jaettiin perillisten kesken kuuteen tilaan: Keki, Paturi, Tallkulla,
Ribacka, Viikala sekä Humleberg.
1980-90 -luvuilla selvitysalueen länsipuolelle, Kytömaantien varteen, rakennettiin teollisuusrakennuksia, jotka ovat laajentuneet nykypäivään asti. Selvitysalueen uusin asuinrakennus on vuonna 1989 rakennettu Nötbacka, joka sekin rakennettiin 1950-luvulla rakennetun Viikalan pihapiiriin. Viime vuosikymmeninä uudet asuinalueet Keravalla ovat sijoittuneet myös Lahdentien ja moottoritien itäpuolelle, jättäen selvitysalueen edelleen pitkälti
viljelysmaaksi.

Kuva: 14 Suunnittelualueen muinaisjäännökset, ote paikkatietoikkuna 11.6.2020.
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Kuva: 15 Ylikeravan kartta vuodelta 1692. Ote Kansallisarkiston digitoiduista arkistoista.
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Kuva: 16 Ylikeravan kartta vuonna 1749, E. Klingiuksen kartasta mukaellut Kaila Leino
1983. Ote teoksesta ”Suur-Tuusulan historia I”.
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Kuva: 17 Selvitysalueen kartta vuodelta 1778. Ote Kansallisarkiston digitoiduista arkistoista.
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Kuva: 18 Senaatinkartta selvitysalueelta vuodelta 1870-71. Ote Maanmittauslaitoksen vanhoista topografiakartoista.
Historiallisista kartoista voidaan päätellä selvitysalueen asutuksen pysyneen pitkälti muuttumattomana aina 1800-luvun loppuun asti. Selvitysalueen ja koko Keravan merkittävimpinä tiloina erottuvat Humlebergin (Keravan kartano) ja Postlarsin (Mattilan) tilat. Myös
koko Keravan alueen kehitys oli verkkaista aina 1800-luvun loppupuolelle asti, jolloin alueella alkanut junaliikenne vauhditti Keravan kehitystä.
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Kuva: 19 Selvitysalueen kartta vuodelta 1948. Ote Maanmittauslaitoksen vanhoista painetuista peruskartoista.
Ennen 1950-lukua selvitysalueelle oli rakentunut Seponmäen, Pyykkölän, Koivikon, Anttilan sekä Suojalan asuinrakennukset. Koivikon, Anttilan ja Suojalan pihapiirit sijaitsivat suhteellisen lähellä toisiaan selvitysalueen luoteisosassa, ja Seponmäen sekä Pyykkölän talot
kaakkoisosassa.
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Kuva: 20 Selvitysalueen kartta vuodelta 1958. Ote Maanmittauslaitoksen vanhoista painetuista peruskartoista.
Vuonna 1951 Keravan viereen alettiin rakentaa uutta Helsinki-Lahden ”pikatietä”, jonka
rakennustyö kesti lähes koko vuosikymmenen. Vuosikymmenen aikana selvitysalueelle
rakentuivat myös Paturin asuinrakennus selvitysalueen pohjoisosaan sekä Viikalan talo
Postlarsin eteläpuolelle.
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Kuva: 21 Selvitysalueen kartta vuodelta 1969. Ote Maanmittauslaitoksen vanhoista painetuista peruskartoista.
1960-luvulla selvitysalueen nykyisistä asuinrakennuksista rakennettiin vain Penttilä, joka
kuitenkaan ei alkujaan ollut pelkästään asuinrakennus vaan kaupparakennus. Penttilän rakennus sijaitsee aivan Koivikon asuinrakennuksen eteläpuolella.
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Kuva: 22 Selvitysalueen kartta vuodelta 1978. Ote Maanmittauslaitoksen vanhoista painetuista peruskartoista.
1970-luvulla Lahden moottoritie oli merkittävä tekijä Keravan kehityksessä. Moottoritien rakentamisen myötä Seponmäen, Pyykkölän ja Paturin tilat jäivät aivan tien viereen. Koivulantien rakentaminen poisti myös käytöstä vanhan Penttilästä Keravan vankilalle johtavan
tieosuuden.
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Kuva: 23 Keravan kartanon maat 1980-luvulla lohkomisen jälkeen. K = Keki, P = Paturi, P1
= Paturista moottoritien rakentamisen yhteydessä otetut järjestelypalaset, V = Viikala, R =
Ribacka, T = Tallkulla, H = Humleberg, (perikunnan osa), T1 ja R1 = Tallkullasta ja
Ribackasta teollisuustonteiksi myydyt lohkot. Ote artikkelista ”Keravan kartano isojaon jälkeen”.
25 (50)
RAPORTTI
MARIA KIRVESLAHT I, HANNA OJUTKANGAS
20602921_Kerava_Jokilaakson_maisema_ja_kulthist_selvitys_tark20200918.docx

LIITE 5b.

Kuva: 24 Selvitysalueen kartta vuodelta 1990-91. Ote Maanmittauslaitoksen vanhoista painetuista peruskartoista.
1990-luvun alun kartasta on nähtävissä, kuinka teollisuusalue on alkanut rakentua Kytömaantien länsipuolelle. Nötbackan asuinrakennus on rakennettu Viikalan pihapiiriin, mikä
jälkeen selvitysalueelle on ilmestynyt hajanaisia piharakennuksia, mutta ei uusia asuinrakennuksia.

26 (50)
RAPORTTI
MARIA KIRVES LAHT I, HANNA OJUTKAN GAS
20602921_Kerava_Jokilaakson_maisema_ja_kulthist_selvitys_tark20200
918.docx

LIITE 5b.

Kuva: 25 Selvitysalueen kartta vuodelta 2020, ote paikkatietoikkuna 13.6.2020.
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3

KULTTUURIMAISEMA

3.1

Valtakunnallisesti ja maakunnallisesti arvokkaat maisema-alueet
Valtakunnallisesti arvokkaat maisema-alueet perustuvat valtioneuvoston periaatepäätökseen vuodelta 1995 ja sen taustalle laadittuun inventointiin (Maiseman hoito, Maisemaaluetyöryhmän mietintö osa I, Mietintö 66/1992, Ympäristöministeriö). Pitkään käynnissä
olleen valtakunnallisen päivitystyön tarkoituksena on päivittää valtakunnallisesti arvokkaiden maisema-alueiden inventointi ja päättää uusista valtakunnallisesti arvokkaiden maisema-alueiden rajauksista. Inventointikohteet ovat pääasiassa valtakunnallisesti arvokkaita maisema-alueita (valtioneuvoston periaatepäätös 1995) ja valtakunnallisesti arvokkaiden rakennetun kulttuuriympäristön (RKY 2009) arvotuksessa pudonneita tai supistuneita kohteita, jotka inventoidaan maisema-arvojen näkökulmasta. Inventoinneissa pääpaino on maaseudun kulttuurimaisemissa, erityisesti viljelymaisemissa ja muissa alkutuotannon synnyttämissä maisemissa.
Nykytilanteessa Uudenmaan maakunnassa on yhteensä 10 valtakunnallisesti merkittävää
maisema-aluetta tai maisemanähtävyyttä sekä kymmenittäin maakunnallisesti arvokkaita
maisema-alueita. Uudenmaan maakuntakaavassa selvitysalueelle ei ole osoitettu maakunnallisesti arvokasta maisema-aluetta.

3.2

Jokilaakson kulttuurimaisemat
Keravan maisemaselvityksessä (Tuulikki Peltomäki, 2013) jokilaakson aluetta on esitetty
paikallisesti arvokkaaksi maisema-alueeksi. Aluetta kuvataan selvityksessä seuraavasti:
”Viehättävä maisema sijaitsee kahden Keravan tunnusmerkin rautatien ja moottoritien välissä. Pohjoisen kummuilla sijaitsee sotien jälkeen väljästi rakennettu pientaloalue ja Koukkutein teollisuusalue Lahden moottoritien tuntumassa. Myllypuron laaksoalueella on lehtoja
ja pohjoisessa peltoaukea. Vanhat jokilaakson tilat; Keravan kartano ja Mattila eli Postlars,
kivisilta ja jokilaakson pellot muodostavat yhdessä Keravan merkittävimmän kulttuurimaiseman. Näkymät avoimessa peltomaisemassa jatkuvat pitkälle seuraillein metsäselänteiden rajaamaa jokilaaksoa. Kytömaalta Keravanjokeen yhdistyvän Myllypuron meanderilaakso on vehreä lehtokeidas avoimessa peltomaisemassa. Teollisuusalue Kytömäentien
länsipuolella näkyy hyvin peltomaisemassa. Lahden moottoritie määrittää alueen itäpuolista maisemaa.
Keravan yleiskaavassa lähes koko selvitysalue sen pohjoisosaa lukuun ottamatta on merkitty Maisemallisesti arvokkaaksi alueeksi. Selvitysalueen pohjois- ja eteläosissa on myös
Luonnon monimuotoisuuden kannalta erityisen tärkeitä alueita.
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Kuva: 26 Karttaote Keravan yleiskaavasta. Selvitysalue rajattu sinisellä katkoviivalla
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3.3

Maisemakuva
Maisemakuvaa kuvaamaan on laadittu raportin liitekartta 1.
Katso karttaliite:
Kartta 1
Maisemakuva

3.3.1 Yleiskuvaus
Maisemamaakuntajaossa selvitysalue kuuluu Eteläiseen rantamaahan. Eteläisen rantamaan maisemaa kuvaillaan muinaiseksi merenpohjaksi, joka on korkokuvaltaan pääasiassa alavaa. Maisemakuvassa on nähtävissä maatalouden pitkä perinne, ja maataloudella
on jokilaakson viljavilla savikerrostumilla edelleen voimakas jalansija. Asutus alueella on
keskittynyt rannikoille ja jokien varsille sekä myöhemmin kehittyneiden kulkureittien ja yhteyksien viereen. (Maiseman hoito, Maisema-aluetyöryhmän mietintö osa I, Mietitintö
66/1992, Ympäristöministeriö).

Kuva: 27 Suomen maisemamaakunnat (c) SYKE ja MML.
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3.3.2 Maisemaelementit
Selvitysalueen maiseman pääelementtejä ovat Keravanjoki sekä sen ympärille raivatut viljelysalueet. Talokeskukset ovat sijoittuneina aukeaan peltomaisemaan pieninä puuston rajaamina saarekkeina, puustoa on kasvanut myös sekä moottoritien että Keravanjoen varrelle. Vanhimmat kantatilojen rakennuspaikat ovat sijoittuneet alueelle viimeistään 1500luvulla ja maisema on muovautunut siitä alkaneen maanviljelyn myötä. Avoimessa peltomaisemassa näkymät avautuvat hyvin selvitysalueella, mutta sen ulkopuolella näkymät
katkeavat nopeasti.

Kuva: 28 Keravanjoen vartta kivisillalta pohjoiseen katsottuna.
Selvitysalueen eteläisin osa rajautuu Porvoontien, junaradan ja Lahden moottoritien väliin
erilleen selvitysalueen pohjoisosan maisemista. Eteläisessä osassa jokivarsi on rajautunut
puuston väliin, mutta on näyttävä elementti maisemassa silloilta tarkasteltuna. Runsaskasvuisen jokivarren lisäksi alueella on vehreitä niittyjä sekä peltomaata. Selvitysalueen eteläosassa ei kuitenkaan ole lainkaan rakennuksia tai asuinalueita eikä alueelle ole selkeitä
kulkuyhteyksiä miltään sitä ympäröivältä kulkuväylältä.
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Kuva: 29 Keravanjoen vartta Porvoontien sillalta etelään, maisemassa nähtävissä myös
sähkölinjat.

Kuva: 30 Porvoontien eteläpuoleista viljelysmaisemaa, jonka taustalla näkyvät Lapilan kerrostalot.
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Kuva: 31 Näkymä Lahden moottoritien suunnalta kohti luodetta. Taustalla Kytömaantien
teollisuusrakennuksia ja Nötbackan, Viikalan sekä Postlarsin rakennuksia.

Kuva: 32 Näkymä Viikalan pihapiiristä kaakkoon, taustalla Keravan kartanon pihapiiri sekä
Lahden moottoritietä rajaava puusto.
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Selvitysalueen keskivaiheen talot ovat asettuneet topografiassa havainnoitavien kukkuloiden päälle, ja niiden pihapiiristä aukeavat näkymät ympäröivään peltomaisemaan. Maiseman kannalta merkittävimmät rakennusryhmät ovat Kytömaantien varrella sijaitsevat Nötbacka, Viikala, Postlars, Anttila sekä Suojala. Vaikka pihapiirit eivät kokonaisuudessaan
näy ympäröivään maisemaan kiintopisteinä, ovat niiden rakennukset nähtävissä maisemallisina elementteinä satunnaisissa tarkastelupaikoissa.

Kuva: 33 Kytömaantieltä koilliseen katsottaessa on nähtävissä maiseman läpi kulkevat voimalinjat.
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Kuva: 34 Näkymä Kytömaantieltä itään, taustalla Lahden moottoritie.
Avonaisessa peltomaisemassa erottuvat voimakkaasti sitä rikkovat ei-luonnonomaiset elementit. Selvitysalueen pohjois- ja eteläosan lävitse kulkevat sähkölinjat, jotka näkyvät selkeästi pitkälle maisemaan. Lahden moottoritie puolestaan on peittynyt hyvin puulinjan
taakse, mutta ajoittain tiellä kulkevat autot ilmestyvät maisemassa näkyviin. Selvitysalueen
itäosan puustokaistale rajaa Lahden moottoritietä peltoalueista, mutta äänimaisemassa on
silti havaittavissa moottoritien äänet paikoittain hyvinkin voimakkaasti. Länsiosassa näkymän puolestaan katkaisevat Kytömaantien teollisuusalueen rakennukset, jotka toimivat samalla maisemaa voimakkaasti rajaavina elementteinä.
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Kuva: 35 Vanha maantie on nähtävissä edelleen selvitysalueen maisemassa.
Selvitysalueen pohjoisosassa on maastossa edelleen nähtävissä, mistä vanha maantie on
aikanaan kulkenut. Tältä maantien pätkältä on pitkät näkymät selvitysalueen eteläosaan,
jossa erottuu selkeästi asuinpaikoiksi aikanaan valitut pienet mäet. Pohjoiseen katsottuna
näkymän katkaisee nopeammin metsä, joka rajaa Koivulantietä sekä alueen koillisosaa.
Kuitenkin myös tässä maisemassa on erotettavissa Anttilan ja Suojalan tilojen pihapiirit.
Vanha maantie on yksi harvoja kohtia, jossa selvitysaluetta pääsee tarkastelemaan selvästi
alueen sisältä. Viljelysympäristössä ei kulje reittejä, jotka mahdollistaisivat selvitysalueen
sisäpuolella kulkemisen ja sen tarkkailun. Koska kulkija näkee selvitysalueen maisemat
pitkälti vain Kytömaantieltä katsottuna, ei maisemassa usein huomaa sen läpi kulkevaa
Keravanjokea.
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Kuva: 36 Näkymä vanhalta maantieltä etelään kohti Postlarsia.

Kuva: 37 Näkymä vanhalta maantieltä pohjoiseen, vasemmalla Anttilan ja Suojalan tilat.
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3.4

Johtopäätökset kulttuurimaiseman arvoista
Alue edustaa Keravan seudulla erityisesti Ylikeravalle tyypillistä kulttuurimaisemaa, jossa
aukeita peltomaisemia täplittävät puilla rajatut talokeskukset. Kulttuurimaisema on edustavimmillaan joen varrella sekä historiallisten asuinpaikkojen lähistöllä, jossa viljely on jatkunut jo vuosisatoja. Näkymät puolestaan ovat edustavimmat kivisillan luona sekä vanhan
maantien varrella, jossa alueelle muodostuvat aukeat näkymät viljelysmaiden yli ovat pisimmillään.

Kuva: 38 Keravan maisemaselvitykseen laadittu maiseman arvokartta (Tuulikki Peltomäki,
2013).
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Keravan maisemaselvityksessä jokilaakson ympärille muodostuneet pellot on merkitty maisemallisesti arvokkaiksi. Nämä pellot ovat olleet vuosisatoja keskeinen osa Ylikeravan kehitystä ja historiaa. Selvitysalueen pohjoisosa vanhan maantien jälkeen jää maiseman
osalta rikkonaisemmaksi eivätkä sen historialliset arvot ole niin voimakkaat. Myös selvitysalueen eteläpää on muusta maisemakokonaisuudesta erillinen elementti, mutta sen jokivarsimaisemat ovat selvitysalueen vaikuttavimpia. Kulttuurimaisemalle vieraita elementtejä
ovat selvitysalueen ulkopuolella sijaitsevat teollisuusrakennukset sekä moottoritie, joiden
väliin kulttuurimaisema on rajattu.

Kuva: 39 Keravanjoen varsi on rehevä ja vehreä maisemaympäristö.
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4

RAKENNETTU KULTTUURIYMPÄRISTÖ

4.1

Valtakunnallisesti merkittävät rakennetut kulttuuriympäristöt
Museovirasto on vuonna 2009 päivittänyt luettelonsa valtakunnallisesti merkittävistä rakennetuista ympäristöistä (nk. RKY 2009). Asiasta on valtioneuvoston 22.12.2010 antama
päätös, jonka mukaan luettelo on maankäyttö- ja rakennuslakiin perustuvien valtakunnallisten alueidenkäyttötavoitteiden tarkoittama inventointi rakennetun kulttuuriympäristön
osalta 1.1.2010 alkaen.
Selvitysalueella ei ole valtakunnallisen inventoinnin kohteita. Selvitysalueen koillispuolella
on inventoitu valtakunnallisesti merkittävä rakennetun kulttuuriympäristön kohde, Keravan
vankila. RKY-kohdekuvauksen mukaan:
”Keravan vankilan vaiheet maan ensimmäisenä valtion kasvatuslaitoksena ja sen jälkeen
nuorisovankilana ilmentävät nuoriin rikoksentekijöihin kohdistuneen julkisen vallan huolenpidon historiallista kehitystä. Monipuolinen ja hyvin säilynyt rakennuskanta ja kehystävien
peltoaukeiden luonnehtima laitosmaisema vahvistavat laitoksen asemaa lastenhuollon ja
vankilatoiminnan avainkohteena.
Keravan vankila, alkuaan kasvatuslaitos, sijaitsee Keravanjoen viljelymaisemassa. Laitoksen monipuolista, monessa vaiheessa syntynyttä rakennusryhmää hallitsee päänäkymissä
lehmuskujan päättävä, arkkitehtuuriltaan ilmeikäs kolmikerroksinen päärakennus 1880-luvulta.
Alusta pitäen laitosalueelle on antanut leiman lähipiirin huoliteltu ja hyvin hoidettu, osin
puistomainen ympäristö, joka toimii välittävänä vyöhykkeenä rakennusryhmien ja laitoksen
toimintaa alusta pitäen palvelleiden peltoaukeiden välissä.
Historia
Suomeen ryhdyttiin perustamaan kasvatuslaitoksia sen jälkeen, kun vuoden 1889 rikoslaissa oli säädetty 7-14 -vuotiaiden määräämisestä tuollaisiin laitoksiin.
Ensimmäinen, pojille tarkoitettu kasvatuslaitos avattiin 1891 silloisen Tuusulan kunnan alueella. Tämän Koivula-nimisen laitoksen perustamisvaiheen rakennuskanta, johon nykyinen
päärakennus sisältyi, suunniteltiin Yleisten rakennusten ylihallituksessa arkkitehti Florentin
Granholmin johdolla ja toteutettiin 1888-1890.
Laitosta täydennettiin tuntuvasti 1890-luvun lopun ja 1900-luvun alkuvuosien rakennusvaiheissa, joiden eräänä perusteluna oli paikkaluvun lisääminen 70:stä 100:aan. Näissä rakennusvaiheissa laitokseen lisättiin suurehko talousrakennus, joka sisälsi mm. juhla-, rukous- ja ruokailusalin sekä laulu- ja voimistelusalin, sekä johtajan ja muun henkilökunnan
asuintaloja, työ- ja pajatiloja, navetan (nykyinen kurssikeskus). Arkkitehtuurisuunnittelusta
huolehti Yleisten rakennusten ylihallitus.
Koivulan kasvatuslaitos muutettiin 1927 Keravan nuorisovankilaksi ja rakennuksiin tehtiin
runsaasti muutoksia. Näkyvin ilmaus laitoksen muuttuneesta luonteesta oli päärakennuksen taakse 1930-luvun alussa valmistunut sellisiipi. Laitoksen uudempaa rakennuskantaa
edustaa 1960-luvun nuoriso-osasto, joka sijaitsee hieman erillään päälaitoksesta.”
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Kuva: 40 Karttaote RKY-rajauksesta Keravan vankila, ote rky.fi 4.6.2020.
Selvitysalueen lounaispuolella on inventoitu valtakunnallisesti merkittävä rakennetun kulttuuriympäristön kohde, Keravan rautatieasema. RKY-kohdekuvauksen mukaan:
”Kerava on yksi Suomen ensimmäisen, Helsinki-Hämeenlinna -radan asemista. Keravan
rakennuskannaltaan monipuolisen asema-alueen historiallinen ydin muodostuu asemarakennuksesta, sen vieressä olevasta entisestä postitalosta, kahdesta asuinrakennuksesta
sekä Alikeravantien varrella sijaitsevasta asuinkasarmista. Asemarakennus on torneineen
poikkeuksellinen puuasemien joukossa. Postitalo on esimerkki asema-alueille sijoitetuista,
nyttemmin harvinaistuneista postirakennuksista.
Keravan puisen aseman uusrenessanssiulkoasu on pääpiirteissään säilynyt. Sen vierellä
on postitalo vuodelta 1913. Radan vastapuolella sijaitseva asuinkasarmi on lähes 50 metriä
pitkä ja on sekä volyyminsa, koristeellisen vuorauksensa että sijaintinsa vuoksi kaupunkikuvallisesti merkittävä. Se on myös poikkeuksellisen edustava näyte rautatien asuinrakennuksista.
Keravasta on tullut pääkaupunkiseudun vilkkaimpia asemia ja asema-aluetta on uudistettu,
merkittävimmin on muuttunut laiturialue alikulkuineen ja laiturikatoksineen.
Historia
Helsingin ja Hämeenlinnan välinen ratayhteys avautui liikenteelle 1862. Keravan ensimmäinen, paikalle 1863 siirretty, asemarakennus osoittautui pian pieneksi, etenkin kun Ke41 (50)
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rava-Porvoo -radan valmistuminen 1874 lisäsi liikennettä. Nykyinen asemarakennus rakennettiin 15 vuotta radan avaamisen jälkeen 1876-1878, todennäköisesti Knut Nylanderin
suunnitelmin. Rakennusta laajennettiin 1904. Aseman asuinkasarmi, kahdeksan perheen
asuintalo, rakennettiin arkkitehti Bruno Granholmin vuodelta 1896 peräisin olevien piirustusten mukaan.”

Kuva: 41 Karttaote RKY-rajauksesta Keravan rautatieasema, ote rky.fi 4.6.2020.

4.2

Maakunnallisesti merkittävät rakennetun kulttuuriympäristön kohteet
Selvitysalueella ei ole maakunnallisesti merkittäviä rakennetun kulttuuriympäristön kohteita. Koko Keravan alueella on neljä maakunnallisesti arvokasta kulttuuriympäristöä: AlaKoivikon pientaloalue, Keravan asemanseutu, Keravan nuorisovankila ja Savion teollisuusympäristö. Sekä Ala-Koivikon pientaloalue että Savion teollisuusympäristö sijaitsevat Lounais-Keravalla eivätkä täten vaikuta selvitysalueeseen.

4.3

Paikallinen rakentamisperinne
Katso karttaliite:
Kartta 2
Rakennushistorian vaiheet

42 (50)
RAPORTTI
MARIA KIRVESLAHT I, HANNA OJUTKANGAS
20602921_Kerava_Jokilaakson_maisema_ja_kulthist_selvitys_tark20200
918.docx

LIITE 5b.

Alueen historiallisimmat päärakennukset Postlarsin pihapiirissä ovat yksikerroksisia, hirsirunkoisia ja punamullattuja. Rakennusten ikkunat ovat moniruutuiset ja niissä on satulakatto. Uudemmat päärakennukset selvitysalueella ovat pääosin puurunkoisia, julkisivupinnaltaan puuverhoiltuja ja vaaleaksi maalattuja. Rakennukset ovat usein puolitoistakerroksisia, niissä on satulakatto sekä kuisti. Pääosa selvitysalueen asuinrakennuksista on 193050 -luvuilta.
Asuinrakennukset

Kuva: 42 Postlarsin pihapiirissä on selvitysalueen vanhinta rakennuskantaa.

Kuva: 43 Vasemmalla Postlarsin uusin päärakennus vuodelta 1938 ja oikealla Suojalan
päärakennus vuodelta 1907.
Keravan vanhin rakennuskanta on ollut maatilojen asuin- ja talousrakennuksia, joihin on
kuulunut muun muassa luhtiaitat, navetat, tallit ja varastorakennukset. Nämä rakennukset
ovat olleet pääasiassa hirsirunkoisia ja satulakattoisia. Vuosisadan vaihteessa Keravan
alueelle ilmestyi myös muutamia huviloita, jotka eivät kuitenkaan levinneet Ylikeravan alueelle. Keravan kauppalan laajentuessa 1910-20 -luvuilla alkoi keskustan voimakas kehitys.
Asuinalueiden lisäksi rakennettiin monia julkisia rakennuksia, mutta muualla Suomessa
trendinä ollut rakennustaiteen jugendtyyli ei noussut esiin Keravan rakennusperinnössä.
Keravan keskustan laajenemisalueilla olivat tyypillisiä mansardikattoiset, tiivismuotoiset
asuintalot, joita ei kuitenkaan näy selvitysalueella. 1930-luvulla puolestaan Keravalle alettiin rakentaa paljon mökkiasutusta, joka sijaitsi vapaasti metsäisessä maastossa.
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Kuva: 44 Selvitysalueen kaakkoiskulman uudistetut asuinrakennukset: vasemmalla Seponmäki, oikealla Pyykkölä.

Kuva: 45 Vasemmalla Anttilan päärakennus vuodelta 1946 ja oikealla Paturin päärakennus
1950-luvulta.
1940-luvulle tyypillisintä rakentamisperintöä olivat puolitoistakerroksiset, puiset omakotitalot, joita löytyy myös selvitysalueelta. Rakentamista ohjasivat voimakkaimmin käytännölliset ja taloudelliset seikat, ja tuon ajan asuintalojen ominaisuuksiin kuuluivatkin koruttomat
kellari, ullakko sekä autotalli. Keravan alueelta löytyy myös muutamia esimerkkejä puurunkoisista julkisivurapatuista omakotitaloista, jotka ovat saaneet inspiraationsa mahdollisesti
1940-50 -lukujen julkisten rakennusten julkisivuista. Monissa asuintaloissa modernina tyylipiirteenä oli ikkunoiden sijoittelu rakennuksen nurkkiin.
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Kuva: 46 Kuvissa alueen uusinta asuinrakennuskantaa samassa pihapiirissä. Vasemmalla
Viikala vuodelta 1956 ja oikealla Nötbacka vuodelta 1989.
Moderni rakennussuunnittelu ja uudet rakennusratkaisut vaikuttivat voimakkaasti 1950-luvulla Keravan asuinrakentamiseen. Suosioon nousivat yksikerroksiset, epäsymmetriset,
virtaviivaiset omakotitalot, joiden suuret ikkunat ovat vapaasti sommiteltuja. Maaseudulla
alettiin 1960-luvulla rakentaa vanhoihin pihapiireihin tiilirakenteisia, matalia uusia puolia,
joissa löytyivät sen aikaiset asuinmukavuudet. 1970-luvulla järjestettyjen Keravan asuntomessujen myötä alkoi myös omakotirakentamiseen tulla joitakin korkeaharjaisia ja arkkitehtonisempia ratkaisuja. Kuitenkin suurin osa rakennetuista asuintaloista piti edelleen
kiinni perinteisemmistä ratkaisuista.
Talousrakennukset
Selvitysalueella ei ole juurikaan löydettävissä historiallisia talousrakennuksia. Alueen vanhin rakennus on kuitenkin poikkeuksellisesti Postlarsin pihapiirissä oleva mahdollisesti jo
1700-luvulta oleva luhti, jota myös Sibeliuksen luhdiksi kutsutaan. Muut selvitysalueen talousrakennukset ovat 1900-luvun tuotantoa. Talousrakennukset ovat pääasiassa puuverhoiltuja ja satulakattoisia. Pihapiirien rakennuksia ovat muun muassa puuliiterit, varastot ja
autotallit. Penttilän pihapiirissä on osittain asuinrakennukseksi muutettu entinen kaupparakennus.

Kuva: 47 Vasemmalla Postlarsin Sibeliuksen luhti, oikealla pihapiirin keltaiseksi maalattu
talousrakennus.
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Kuva: 48 Oikealla Suojalan punainen varastorakennus ja vasemmalla Viikalan vanha navetta.

Kuva: 49 Vasemmalla Seponmäen piharakennus, oikealla Pyykkölän piharakennuksia.

Kuva: 50 Vasemmalla Penttilän pihapiirin vanha kaupparakennus, oikealla Paturin varastorakennus.
Katso liite:
Liite 1

Kohdekortit
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4.4

Johtopäätökset rakennetun kulttuuriympäristön arvoista
Selvitysalueen asutushistoria on eräs Keravan alueen vanhimpia. Kokonaisuudessaan alueen rakennuskanta on kuitenkin painottunut voimakkaasti 1900-luvun puolelle, Postlarsin
(Mattilan) ollessa ainoa esimerkki alueen sitä edeltävästä rakennuskannasta. Modernit
asuinrakennukset on rakennettu ajalleen ja Keravan rakennusperinnölle tyypillisesti, mutta
ne eivät yhdessä muodosta selkeää rakennuskokonaisuutta. Täten selvitysalueen modernin ajan rakennuskohteilla ei yksittäin ole suurtakaan rakennushistoriallista arvoa, mutta
ne ovat omalta osaltaan osoitus Ylikeravalle tyypillisestä vähittäisestä rakentumisesta ja
kerroksellisuudesta. Sibeliuksen luhtia lisäksi alueella nousee esiin yksittäisistä, arvokkaista talousrakennuksista Postlarsin 1930-luvulla rakennettu talousrakennus, joka on huolellisesti suunniteltu ja ominaispiirteiltään sovitettu asuinrakennukseen.

Kuva: 51 Viikalan rakennukset Kytömäentieltä nähtynä.

5

SUOSITUKSET KAAVAMÄÄRÄYKSILLE
Katso karttaliite:
Kartta 4
Yhteenvetokartta
Keravan kaupunki on laatimassa selvitysalueelle asemakaavaa, joka tulee olemaan vuoden 2024 asuntomessualueen suunnitelmien taustalla. Ylikeravan jokilaakson alue on laaja
rakentamaton alue lähellä Keravan keskustaa, ja tärkeää olisikin säilyttää sen maisemalli47 (50)
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set ja rakennetun kulttuuriympäristön arvot osana tulevaa messualuetta. Mahdollinen laajamittainen uudisrakentaminen alueelle tulee väistämättä vaikuttamaan selvitysalueen
avoimeen viljelysmaisemaan ja sen tarjoamiin näkymiin.
Suurin uhka selvitysalueen arvoille on nimenomaan maisemallinen ei niinkään rakennusperinnöllinen. Tärkeää olisikin uudisrakentamisen sijoittelulla ja suunnitteluratkaisuilla pyrkiä säilyttämään alueella vallitseva avoimuuden tunne ja etelä-pohjoissuuntaiset pitkät näkymät läpi alueen. Koska alueen nykyiset rakennukset ovat sijoittuneet maisemaan hajalle
toisistaan pieninä ryppäinä, voisi tällaista alueen historiasta kumpuavaa suunnittelulähtökohtaa hyödyntämällä jättää uudisrakentamisen väliin avointa maisemaa ja näkymiä myös
itä-länsisuunnassa. Mikäli uudisrakentaminen tulee yleiskaavaa mukaillen sijoittumaan
pääasiassa Kytömäentien varrelle, jättää tämä selvitysalueen itäpuolen pitkät näkymät ennalleen.
Haasteiden lisäksi uudet suunnitelmat voivat myös tarjota alueelle lisää mahdollisuuksia
korostaa sen olemassa olevia maisema-arvoja. Selvitysalueen sisälle voitaisiin tuoda uusia
kulkuväyliä, ja nyt alueen keskelle piiloon jäävä jokivarsi voitaisiin tuoda paremmin osaksi
ympäröivää maisemaa. Myös vanhan maantien linjaa voidaan hyödyntää tulevassa aluesuunnittelussa.
Rakennusperinnön kannalta Postlarsin alueen suojeleminen ja sen kulttuuriperinnön esiin
tuominen on ensiarvoisen tärkeää. Vanha tilakeskus on tällä hetkellä onneksi elinvoimainen uutena asuntokokonaisuutena, mutta myös pihapiirin talousrakennusten säilyttäminen
ja ylläpito olisi suotavaa tulevaisuudessakin. Muut alueen rakennuskohteet eivät välttämättä kaipaa osakseen suojelua, mutta kohteiden lukumäärän pienuuden vuoksi niiden
säilyminen osana alueen historiallista kerrostumaa olisi toivottavaa.

6
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JOHDANTO
Inventointi on laadittu Keravan Jokilaakson asemakaavan MRL 9 § mukaiseksi
taustaselvitykseksi. Selvitys käsittelee maiseman ja rakennetun kulttuuriympäristön arvoja.
Selvitysalueen kohdekorteille raportoidut rakennukset ja pihapiirit on numeroitu ja nimetty talon
nimellä. Kohdekorttiluetteloa vastaa karttaliite ”Rakennetun kulttuuriympäristön kohteet”.
Selvityksessä esitetään alueen rakennetulle kulttuuriympäristölle ja kulttuurimaisemalle
tyypilliset, kaavatyössä huomioitavat ominaispiirteet ja arvot. Selvitykseen on koottu tiedot
alueella sijaitsevista valtakunnallisesti, maakunnallisesti ja paikallisesti arvokkaiksi luokitelluista
rakennettua kulttuuriympäristöä sekä maisemaa edustavista miljöökokonaisuuksista ja
kohteista. Alueet ja kohteet on esitelty historiatietojen, sanallisten kuvausten ja valokuvien
avulla.
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1

Seponmäki

Osoite: Kivisillantie 52
Rakennusvuosi: 1900-luvun puolivälissä
Arvotus:
historiallinen/rakennushistoriallinen/maisemallinen
Arvot: Osa Ylikeravan 1900-luvun puolivälin rakennushistoriaa.
Lisätietoja:
Seponmäen asuinrakennusta on vahvasti uudistettu, ja puolitoistakerroksista rakennusta kiertää
suuri terassi. Rakennuksessa on tummanharmaa profiilipeltinen satulakatto sekä vihreäksi
maalattu vaakaverhottu julkisivu. Talon ikkunat ovat koristeelliset ja niiden karmit sekä talon
nurkkalaudat ovat valkoiset. Rakennuksen sokkeli on verhoiltu tummanharmaalla puuritilällä,
mutta paikoittain on edelleen nähtävissä alkuperäinen lohkokivijalka. Vahvan uudistamisen myötä
rakenneukseen ei ole jäänyt jäljelle selkeästi erottuvia alkuperäisiä piirteitä.
Pihapiirissä on entinen talli sekä saunarakennus. Molemmat rakennukset ovat
peiterimaverhottuja, ja niissä on moniruutuikkunat. Vanha talli on maalattu punaiseksi, ja
saunarakennus on vaalean vihreä. Saunarakennuksen satulakatolla on profiilipeltikate, kun taas
tallissa on musta huopakate. Piharakennusten väliin on rakennettu matala lisäosa.
Pihapiiri sijaitsee Lahden moottoritien vieressä, hieman syrjässä muusta asutuksesta.
Suositukset:
Korjaus- tai uudisrakentaminen sovitetaan osaksi kulttuuriympäristöä mittakaavaltaan ja
rakennustavaltaan.
Valokuvia:

Kuvissa: 1 Seponmäen päärakennus
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Kuvissa: 2 Seponmäen piharakennusrivi
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2

Pyykkölä

Osoite: Kivisillantie 60
Rakennusvuosi: 1947
Arvotus:
historiallinen/rakennushistoriallinen/maisemallinen
Arvot: Alkujaan tyypillinen 1940-luvun pienimuotoinen asuinrakennus.
Lisätietoja:
Pyykkölä on pienimuotoinen, yksikerroksinen mökkityylinen rakennus. Alkujaan savupiipun
ympärillä on ollut kaksihuoneinen tupa, johon ajan saatossa on rakennettu terassi. Myös
ikkunoiden paikkaa on muutettu. Asuinrakennuksessa on vaalea peiterimaverhous ja musta
profiilipeltinen satulakatto. Rakennuksen ulkomuodossa ei ole juurikaan jäljellä piirteitä sen
alkuperäisestä tyylistä.
Pyykkölän pihapiirissä on muutama punaiseksi maalattu puuverhoiltu talousrakennus: sauna,
varasto ja autotalli. Rakennuksissa on musta, matala profiilipellitetty satulakatto. Rakennusten
nurkkalaudat ovat valkoiset ja ovet mustat.
Pihapiiri sijaitsee Lahden moottoritien vieressä, hieman syrjässä muusta asutuksesta.
Suositukset:
Korjaus- tai uudisrakentaminen sovitetaan osaksi kulttuuriympäristöä mittakaavaltaan ja
rakennustavaltaan.
Valokuvia:

Kuvissa: 3 Päärakennus
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Kuvissa: 4 Pyykkölän piharakennuksia

6 (23)
KOHDEKORTIT

Kohdekortit_Keravan jokilaakso.docx

LIITE 5b.

3

Nötbacka

Osoite: Kytömaantie 43
Rakennusvuosi: 1989
Arvotus:
historiallinen/rakennushistoriallinen/maisemallinen
Arvot: Maisemallinen elementti Kytömaantien varrella.
Lisätietoja:
Nötbacka on selvitysalueen uusinta rakennuskantaa. Se on rakennettu vuonna 1989 Viikalan
pihapiiriin uudeksi asuinrakennukseksi. Nötbackan moderni arkkitehtuuri noudattelee kuitenkin
paikallista rakennustyyliä puolitoistakerroksisena, satulakattoisena rakennuksena. Asuintalossa
on umpikuisti sekä matala kattolyhty. Julkisivun puinen pystyverhous on maalattu vaalean
keltaiseksi, mutta sen nurkkalaudat sekä karmit ovat valkoiset. Ikkunoiden sijoittelu rakennuksen
julkisivussa on modernia ja vapaamuotoista. Rakennuksen katolla on punainen profiilipeltikate.
Samaan aikaan asuinrakennuksen kanssa rakennettuun autotalliin on myöhemmin tehty
lisäyksenä pieni autokatos. Autotallin pystysuuntainen puuverhous on maalattu keltaiseksi,
valkoisilla tehosteilla. Punaisella satulakatolla on profiilipeltikate.
Pihapiirissä autotalli sijaitsee lähempänä tietä, kun taas asuinrakennus on ylempänä rinteessä
tarjoten samalla paremman näkymän ja maisemallisen elementin lähiympäristöön.
Suositukset:
Korjaus- tai uudisrakentaminen sovitetaan osaksi kulttuuriympäristöä mittakaavaltaan ja
rakennustavaltaan.
Valokuvia:

Kuvissa: 5 Nötbackan päärakennus
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Kuvissa: 6 Autotalli
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Viikala

Osoite: Kytömaantie 43
Rakennusvuosi: 1956
Arvotus:
historiallinen/rakennushistoriallinen/maisemallinen
Arvot: Maisemallinen elementti kukkulalla Kytömaantien varrella, osa Ylikeravan 1950-luvun
rakennushistoriaa.
Lisätietoja:
Viikalan tila on erotettu Keravan kartanosta 1970-luvulla, kun kartanon maiden jako perillisten
kesken suoritettiin. Viikalan asuinrakennus on kuitenkin rakennettu jo 1950-luvulla.
Satulakattoisessa, puolitoistakerroksisessa rakennuksessa on umpikuisti ja sen päällä parveke.
Talon betonisokkelissa sijaitsee kellari. Julkisivussa on puinen vaalea pystyverhous, ja sen
ikkunat ovat vapaammin sommiteltuja eivätkä täysin perinteisesti symmetriassa. Rakennuksessa
on vihreä saumattu peltikate. Viikalan asuinrakennus on pysynyt ulkoisesti hyvin pitkälti
alkuperäisten suunnitelmien mukaisena.
Asuinrakennuksen takana on pitkänomainen vanha navetta. Rakennus on peiterimavuorattu,
punamullattu, ja siinä on valkoiset nurkkalaudat. Navetassa on betonisokkeli ja sen päädyssä
matalat ikkunat. Satulakatolla on aaltopeltikate.
Korkealla kukkulalla sijaitseva Viikalan asuinrakennus on kaukana tien linjasta, mutta näkyy
korkeusasemansa vuoksi kauas lähiympäristöönsä.
Suositukset:
Korjaus- tai uudisrakentaminen sovitetaan osaksi kulttuuriympäristöä mittakaavaltaan ja
rakennustavaltaan.
Valokuvia:

Kuvissa: 7 Päärakennus
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Kuvissa: 8 Viikalan vanha navetta
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Postlars (Mattila)

Osoite: Kytömaantie 59
Rakennusvuosi: Postlarsin päärakennus 1800-luvun alussa, Mattilan päärakennus 1800-luvun
lopusta, vankilan päärakennus 1938
Arvotus:
historiallinen/rakennushistoriallinen/maisemallinen
Arvot: Keravan vanhimpia tiloja, rakennushistoriallisesti monikerroksinen ja hyvin säilynyt
kokonaisuus, henkilöhistoriallisia arvoja.
Lisätietoja:
Postlars eli Mattila oli alkujaan ratsutila ja kruunun virkatalo, mutta muuttui vuonna 1694 ratsutilan
aputilaksi. Tilan asukkaista on ollut ensimmäinen maininta jo vuoden 1543 maakirjassa, mutta
nimi Postlars esiintyi ensimmäisen kerran kuitenkin vasta 1660-luvulla. Talo pysyi vuoteen 1703
asti saman suvun hallussa, minkä jälkeen omistajat vaihtuivat ja lopulta taloa asuttiin kahtia
jaettuna. Nimi Mattila mainittiin talon yhteydessä ensimmäisen kerran vuonna 1736. Vaikka eri
nimillä tarkoitettiinkin eri puolia tilasta, Postlarsin tilaa ei koskaan varsinaisesti halottu.
Postlarsin päärakennus on rakennettu 1800-luvun alkupuolella ja sen pohjoispuolella oleva
Mattilan asuinrakennus 1800-luvun lopulla. Pihapiirin vanhin rakennus on kuitenkin jo
mahdollisesti 1700-luvulta oleva luhtiaitta. Tätä luhtia kutsutaan myös Sibeliuksen luhdiksi, sillä
Jean Sibelius asui ennen Ainolaan asettumistaan Keravalla, joka Järvenpään tavoin oli silloin
Tuusulan pitäjän kylä. Sibelius muutti Mattilan talosta vuokrattuun huoneistoon vuoden 1898
lopulla, ja hänen muu perheensä seurasi Sibeliusta vuoden 1899 keväällä. Keravalta he muuttivat
pois syyskesällä 1902, ja näiden Keravan vuosien aikaan Sibelius nukkui kesänsä Mattilan
vanhassa luhdissa.
Vuonna 1901 Postlarsin vuokratilalla oli kaksi vuokraajaa, joilla molemmilla oli viljelyksessään 24
hehtaaria maata. Vuonna 1929 valtio otti tilan haltuunsa perustamansa Keravan vankilan,
silloisen Nuorisovankilan, entisen Koivulan kasvatuslaitoksen työntekijöiden asunnoiksi. Tällöin
rakennettiin myös tilan kolmas asuinrakennus ja sen talousrakennus. Kun valtiolla ei ollut enää
tilalle käyttöä, se autioitui vähitellen. 2010-luvulla valtio myi tilan ja sen rakennukset muutettiin
asuinhuoneistoiksi.
1800-luvun alun Postlarsin päärakennus on pitkänomainen ja matala hirsirunkoinen talo.
Rakennuksessa on pääasiassa kuusiruutuiset moniruutuikkunat ja punaiseksi maalattu
peiterimaverhous. Julkisivun nurkkalaudat ovat valkoiset, ja satulakatolla on saumattu peltikate.
Postlarsin päärakennuksessa on kivinen sokkeli. Rakennus on hyväkuntoinen ja asuinkäytössä.
1800-luvun lopun Mattilan päärakennus on yksikerroksinen hirsirunkoinen rakennus, jonka
ikkunat ovat uusittu. Julkisivussa on punainen peiterimavuoraus sekä valkoiset nurkkalaudat, ovet
on maalattu tummanvihreiksi. Satulakatolla on saumattu peltikate. Rakennus on ulkoisesti
hyvässä kunnossa, mutta rakennuksen sisällä tehdään parhaillaan homeremonttia.
1938 vankilan henkilökunnan asunnoiksi rakennettu talo on puolitoistakerroksinen ja siinä on
jyrkkä satulakatto. Punaisella tiilikatetulla katolla on kaksi kattolyhtyä. Asuinrakennuksessa on
neljä pientä kuistia sekä useampi sisäänkäynti. Peiterimaverhottu rakennus on maalattu
vaaleaksi, ja sen ikkunat ovat moniruutuiset. Rakennus on hyvin kunnostettu ja asuinkäytössä.
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Pihapiirin merkittävin talousrakennus, Sibeliuksen luhti, on mahdollisesti jo 1700-luvulla
rakennettu hirsirakenteinen pitkänomainen luhtiaitta. Luhdin päädyissä on pystyrimaverhous,
mutta muuten se on verhoilematonta hirttä. Rakennus on punamullattu, mutta sen luukut ovat
maalattu vaalean keltaisiksi ja niidet karmit valkoisiksi. Satulakatolla on paanukate. Historiallinen
luhti on pääosin ulkoisesti hyvin säilynyt, mutta kaipaisi hieman lisää kunnostusta.
Pihapiirin muut talousrakennukset ovat 1900-luvun eri vuosikymmeniltä. Uusimpana kerroksena
alueella ovat autokatokset sekä niiden viereinen varastorakennus, joissa on matala peltikatettu
satulakatto. Rakennukset ovat puuverhoiltuja, punaiseksi maalattuja, ja niiden ovet ovat maalattu
vaalean keltaisiksi. Pihapiirissä on myös 1930-luvulta oleva keltainen talousrakennus, jossa on
korkea punatiilinen satulakatto ja valkoiseksi maalatut ovet. Alueella olevassa
saunarakennuksessa on valkoinen puuverhoilu ja tiiliverhottu satulakatto.
Postlarsin tilan kokonaisuus on pääosin hyvin kunnostettu ja ylläpidetty. Historiallisissa
asuinrakennuksissa on vuosikymmenten saatossa tehty julkisivumuutoksia, mutta niiden
alkuperäiset piirteet ovat edelleen hyvin erotettavissa. Tilan kaikki rakennukset muodostavat
harmonisen, kauniin ja historiallisen kokonaisuuden keskellä Ylikeravan jokilaaksoa.
Suositukset:
Rakennuksien säilyminen turvataan asemakaavoituksella osana kulttuuriympäristöä. Muutos- ja
korjaussuunnittelussa säilytetään kiinteistön kulttuurihistoriallisesti arvokkaat ominaispiirteet.
Valokuvia:

Kuvissa: 9 Vuonna 1800-luvun alussa rakennettu päärakennus
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Kuvissa: 10 Vasemmalla 1800-luvun lopun päärakennus, oikealla Postlarsin pihapiiriä

Kuvissa: 11 Vuonna 1938 vankilan henkilökunnalle rakennettu asuintalo

Kuvissa: 12 1700-luvulla rakennettu ns. Sibeliuksen luhti
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Kuvissa: 13 Postlarsin pihapiirin talousrakennuksia
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Penttilä

Osoite: Kytömaantie 100
Rakennusvuosi: 1960-luku
Arvotus:
historiallinen/rakennushistoriallinen/maisemallinen
Arvot: Maisemallinen elementti Kytömaantien varrella,
liikerakentamista.

edustaa

alkujaan

modernia

Lisätietoja:
Penttilän rakennus on alkujaan rakennettu Elannon pikamyymäläksi, jonka yhteydessä on ollut
pieni asuntopääty. Nykyään rakennus on myymäläkäytön sijaan muussa liiketoimintakäytössä,
mutta sen asuinosa edelleen asuttu.
Rakennus on kokonaisuudessaan moderni, matala ja virtaviivainen julkinen rakennus, jonka
ikkunat ovat nauhamaisesti yhdessä linjassa. Rakennuksessa on tasakatto, ja sen julkisivu on
valkoista betonia sekä mineriittilevyjä. Penttilän rakennus kokonaisuudessaan on suhteellisen
hyvin säilynyt ja erottuva maamerkki Kytömaantien varrella.
Suositukset:
Korjaus- tai uudisrakentaminen sovitetaan osaksi kulttuuriympäristöä mittakaavaltaan ja
rakennustavaltaan.
Valokuvia:

Kuvissa: 14 Penttilän asuin- ja liikerakennus
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Koivikko

Osoite: Kytömaantie 106
Rakennusvuosi: 1931
Arvotus:
historiallinen/rakennushistoriallinen/maisemallinen
Arvot: Huonokuntoinen 1900-luvun alkupuolen rakennushistoriallinen kohde.
Lisätietoja:
Koivikon asuinrakennus on autioitunut, ja sen piha on kasvanut umpeen. Asuinrakennusta ei
juurikaan näe tielle eikä pihaan ole enää olemassa selkeää kulkua. Asuinrakennus on
pienimuotoinen 1930-luvun satulakattoinen rakennus, jonka julkisivu on peiterimaverhottu ja
maalattu punaiseksi. Ikkunat ovat kuusiruutuiset ja nurkkalaudat valkoiset. Ovi on maalattu
vaalean keltaiseksi, ja rakennuksessa on tiilikate.
Pihapiirissä on myöhemmin rakennettu vaaleaksi maalattu saunarakennus, jossa on satulakatto
sekä peiterimaverhous. Saunan katolla on tiilikate.
Koivikon asuinrakennus pihapiireineen kaipaisi kunnostusta ja ylläpitoa. Tällä hetkellä riskinä on
kohteen autioitumisen myötä tapahtuva vähittäinen rapautuminen, mikä voi ajan saatossa
aiheuttaa rakennukseen pahoja kosteusvaurioita.
Suositukset:
Korvattavissa kulttuuriympäristön mittakaavaan ja rakennusperintöön sovitetulla rakentamisella.
Valokuvia:

Kuvissa: 15 Koivikon päärakennus ja pihapiiriä
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Kuvissa: 16 Piharakennus
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Anttila

Osoite: Kytömaantie 119
Rakennusvuosi: 1946
Arvotus:
historiallinen/rakennushistoriallinen/maisemallinen
Arvot:
Maisemallinen
kokonaisuus
Kytömaantien
pientalorakentamista.

varrella,

edustaa

1940-luvun

Lisätietoja:
Anttilan päärakennus tyypillinen 1940-luvun keravalainen asuinrakennus. Satulakattoisessa
talossa on vaakasuunteinen puuverhous, ja sen ikkunat on sommiteltu vapaasti.
Satulakattoisessa talossa on tumma peltikate. Rakennuksen sisäänkäyntiä on aikanaan siirretty
rakennuksen keskeltä sen sivulle, ja yläkertaan on rakennettu pieni parveke. Myös asuintalon
julkisivuverhous on muuttunut peiterimaverhouksesta vaakasuuntaiseksi.
Pihapiirin talousrakennus on rakennettu 1950-luvulla, ja siinä on huopakatettu satulakatto.
Rakennus on punaiseksi maalattu ja peiterimaverhottu, mutta sen ovet ja nurkkalaudat ovat
maalattu valkoisiksi. Autotalli on rakennettu 1980-luvulla, ja se on myös satulakattoinen. Julkisivu
on pystyverhottu, punaiseksi maalattu, mutta autotallin ovet ovat valkoiset.
Anttilan tila on maisemallinen kokonaisuus Kytömaantien varrella, vaikka se onkin osittain puiden
rajaama.
Suositukset:
Korjaus- tai uudisrakentaminen sovitetaan osaksi kulttuuriympäristöä mittakaavaltaan ja
rakennustavaltaan.
Valokuvia:

Kuvissa: 17 Päärakennus
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Kuvissa: 18 Anttilan piharakennuksia
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Suojala

Osoite: Kytömaantie 127
Rakennusvuosi: 1907
Arvotus:
historiallinen/rakennushistoriallinen/maisemallinen
Arvot: Maisemallinen elementti Kytömaantien varrella, hyvin säilynyt 1900-luvun alun
asuinrakennuskohde.
Lisätietoja:
Suojalan asuinrakennus on puolitoistakerroksinen ja se satulakatolla on konesaumattu peltikate.
Talon pääjulkisivulla on umpikuisti ja frontoni. Rakennuksessa on vaalean siniseksi maalattu
monisuuntaverhous, ja ikkunoiden karmit sekä nurkkalaudat ovat maalattu tumman harmaaksi.
Ikkunat ovat kuistiosassa moniruutuisia ja päämassassa T-puiteikkunoita. Suojalan
asuinrakennus on hyväkuntoinen.
Suojalan pihapiirissä on useita talousrakennuksia, kuten tien laidalla oleva vanha hirsisauna.
Saunarakennus on satulakattoinen ja peiterimaverhottu. Saunan julkisivu on punaiseksi maalattu,
ja sen nurkkalaudat ovat valkoiset. Kauempana asuinrakennuksesta on 1950-luvulla rakennettu
entinen eläinsuoja sekä uudempia varastorakennuksia. Näissä rakennuksissa on peltikatettu
satulakatto, punainen pystyverhous sekä valkoiset nurkkalaudat. Kaikissa talousrakennuksissa
on peltikate.
Suojalan pihapiirillä on maisemallisia arvoja, vaikka se onkin rajattu Kytömaantiestä korkealla
kuusiaidalla.
Suositukset:
Asemakaavalla edistetään rakennusten säilymistä ja kunnostamista osana kulttuuriympäristöä
alkuperäisen rakennustavan mukaisesti. Korjaus- tai uudisrakentaminen sovitetaan osaksi
kulttuuriympäristöä mittakaavaltaan ja rakennustavaltaan.
Valokuvia:

Kuvissa: 19 Suojalan päärakennus
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Kuvissa: 20 Pihapiirin talousrakennuksia
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10 Paturi
Osoite: Koivulantie 31
Rakennusvuosi: 1950-luku
Arvotus:
historiallinen/rakennushistoriallinen/maisemallinen
Arvot: Osa Ylikeravan 1900-luvun puolivälin rakennushistoriaa.
Lisätietoja:
Paturin tila on lohkottu Keravan kartanon maista 1970-luvun jaossa, ja Paturin päärakennus on
tyypillinen 1950-luvun keravalainen asuinrakennus. Rakennus on puolitoistakerroksinen, ja sen
betonisokkelissa on kellari. Satulakatolla on aaltopeltikate, ja sisäänkäyntiä korostaa kuisti, jonka
päällä on pieni parveke. Paturin julkisivusommittelussa on jonkin verran symmetriaa, mutta
julkisivuverhouksena on kuitenkin alueelle poikkeuksellinen levyverhous. Levyverhous on
valkoinen, ja ikkunoiden karmit ovat maalattu ruskeiksi.
Paturin pihapiirissä on pari talousrakennusta syrjemmällä asuinrakennuksesta. Molemmissa
rakennuksissa on tiilikatettu satulakatto ja peiterimaverhous. Toinen rakennuksista on
maalaamattoman harmaa ja toinen ruskea.
Sijainniltaan Paturin tila on syrjässä muusta asutuksesta Lahden moottoritien vieressä.
Suositukset:
Korjaus- tai uudisrakentaminen sovitetaan osaksi kulttuuriympäristöä mittakaavaltaan ja
rakennustavaltaan.
Valokuvia:

Kuvissa: 21 Päärakennus
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Kuvissa: 22 Pihapiirin rakennuksia

23 (23)
KOHDEKORTIT

Kohdekortit_Keravan jokilaakso.docx

LIITE 5b.

LIITE 5b.

Yl
i
ker
avankar
t
t
avuodel
t
a1692,
ot
eKansal
l
i
sar
ki
st
ondi
gi
t
oi
dui
st
aar
ki
st
oi
st
a.

LIITE 5b.

Sel
vi
t
ysal
ueenkar
t
t
avuodel
t
a1778,
ot
eKansal
l
i
sar
ki
st
ondi
gi
t
oi
dui
st
aar
ki
st
oi
st
a.

LIITE 5b.

Keravan nuorisovankila

Yli-Kerava Postlars / Mattila

Yli-Kerava (Öfver Kärvoby) Kartano

Kivisilta

Yli-Kerava Kartanonsilta

Yli-Kerava (Öfver Kärvoby) Heikkilä

Vakomaa 2

Keravan asemanseutu

Jokilaakson maisema- ja kulttuurihistoriaselvitys
MAISEMAKUVA
1:10 000

Pitkä näkymä

Muinaismuistoalue tai -kohde

Maiseman tausta

Muu kulttuuriperintökohde

Maamerkki/kiinnekohta

Kulttuuriympäristön kannalta arvokas alue tai kohde

Avoin alue
Maakunnallisesti arvokas kulttuuriympäristö
Alueen rajaus
Maisemavaurio tai
kulttuurimaisemasta poikkeava elementti

LIITE 5b.

10.

9.
8.
7.
6.

5.

3.

4.

2.
1.

Jokilaakson maisema- ja kulttuurihistoriaselvitys
RAKENNUSHISTORIAN VAIHEET
1:10 000

1700-luvulla ja sitä ennen rakennettu
ympäristö

1960-1980 rakennettu ympäristö

1800-luvulla rakennettu ympäristö

1980-luvulla ja sen jälkeen rakennettu
ympäristö

1900-1920 rakennettu ympäristö

Alueen rajaus

1920-1940 rakennettu ympäristö

Aiemmin inventoitu tai selvitetty alue

1940-1960 rakennettu ympäristö

Vanhat rakennuspaikat

Vanha tielinjaus (senaatinkartta)
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10.
Keravan nuorisovankila

9.
8.
7.
6.

5.

3.

Yli-Kerava Postlars / Mattila

4.

Yli-Kerava (Öfver Kärvoby) Kartano

2.
1.
Kivisilta

Yli-Kerava Kartanonsilta

Yli-Kerava (Öfver Kärvoby) Heikkilä

Vakomaa 2

Keravan asemanseutu

Jokilaakson maisema- ja kulttuurihistoriaselvitys
KULTTUURI
1:10 000

Inventoidut rakennukset tai rakennusryhmät
Valtakunnallisesti merkittävät rakennetut
kulttuuriympäristöt (RKY 2009)

Muinaismuistoalue tai -kohde
Paikallisesti arvokkaat rakennetun kulttuuriympäristön kohteet

Alueen rajaus

Aiemmin inventoitu tai selvitetty alue

Inventointikohteet:
1.
Seponmäki
2.
Pyykkölä
3.
Nötbacka
4.
Viikala
5.
Postlars (Mattila)
6.
Penttilä
7.
Koivikko
8.
Anttila
9.
Suojala
10.
Paturi
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Jokilaakson maisema- ja kulttuurihistoriaselvitys
Yhteenvetokartta
1:10 000

Muutoksille herkkä alue

Kulttuuriympäristöön soveltuvaa vähäistä täydennysrakentamista kestävä alue

Täydennysrakennusta kestävä alue

Arvokas maisema-alue

Alueen rajaus

Aiemmin inventoitu tai selvitetty alue

