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Vuoden 2007 Ympäristörakenne -kilpailun voittajak-
si on valittu Hämeenlinnan Kirkko- ja Toripuisto.
Kunniamaininnan kilpailussa saivat Keravan Kes-
kuspuisto ja Otto-Iivari Meurmanin puisto Helsin-
gissä. Puutarhaliiton ja Rakennusteollisuus RT ry:n
Tuoteteollisuusjaoston järjestämän kilpailun tulok-
set julkistettiin 10.10.07 Hämeenlinnassa.

Vuoden Ympäristörakenne -kilpailun tavoitteena
on tehdä tunnetuksi tasokkaita ympäristökokonai-
suuksia, joissa hyvällä suunnittelulla ja toteutuk-
sella on luotu esteettisesti ja toiminnallisesti kes-
tävä, hyvä ympäristö.

Kilpailussa myönnettiin kunniakirjat palkittujen
kohteiden rakennuttajille sekä suunnittelussa ja to-
teutuksessa keskeisimmin mukana olleille tahoille.
voittaneen kohteen osalta ne saivat rakennuttajina
Hämeenlinnan kaupunki/tekniikka ja ympäristö/
luonnonhoitotoimisto sekä Hämeenlinnan Vanajan
seurakunta, suunnittelija: Ramboll Finland Oy ja to-
teuttajat Destia/Hämeen palveluyksikkö, Hämeen-
linnan kaupunki/tekniikka ja ympäristö/luonnonhoi-
totoimisto sekä Vankeinhoitolaitos/Etelä-Suomen
aluevankila/Vanajan vankila.

Keravan Keskuspuiston osalta kunniakirjat jaet-
tiin rakennuttamisesta, suunnittelusta ja toteutuk-
sesta Keravan Kaupunkitekniikka/kaupunkiympä-
ristölle ja toteutuksesta Destia/päällyste- ja ympä-
ristöpalveluille. Otto-Iivari Meurmanin puiston
osalta kunniakirjat jaettiin rakennuttamisesta Hel-
singin kaupunki/Rakennusvirasto/Katu- ja puisto-
osastolle, suunnittelusta Maisema-arkkitehtitoi-
misto Näkymä Oy:lle ja toteutuksesta Helsingin
kaupunki/Rakennusvirasto/Ympäristötuotanto/
Pohjoinen viheryksikölle.

KIRKKO- JA TORIPUISTO
ONNISTUNEESTI ALKUPERÄISEEN ASUUN
Hämeenlinnan kirkon ympäristön ja toripuiston pa-
lauttaminen alkuperäiseen asuunsa on onnistunut
erinomaisesti. Kohteen historiallinen tausta on
asettanut toteutukselle tiukat rajoitukset, mutta
kohteesta on onnistuttu saamaan arvokkaalla taval-
la tämän päivän vaatimusten mukainen. Tavoittee-
na on ollut jokapäiväistä kulutusta kestävä puisto,
johon ihmiset tulevat mielellään. Keskeinen sijainti
Hämeenlinnan ruutukaavassa tekee puistosta oi-
vallisen käyntikohteen monille eri käyttäjäryhmille.

Vuoden Ympäristörakenne tuomariston mielestä
kohteen suunnittelu on selkeää. Materiaalivalin-
noissa on oltu johdonmukaisia ja kohteen rakennus-
tekninen toteutus on hyvin korkeatasoinen. Kohtee-
seen on valittu uudet, siihen erinomaisesti sopivat
valaisimet, jäteastiat ja penkit. Puiston kaiteet ja
suoja-aidat on puolestaan toteutettu vanhojen mal-
lien mukaisesti. Puiston vanhat sivupaviljongit tuo-
vat kohteeseen eloa ja ne on otettu luontevaksi
osaksi kokonaisuutta uudelleen linjattujen kivituh-
kapintaisten käytävien ansiosta. Puistokokonaisuus
palvelee erinomaisesti sekä käyttäjiä että Hämeen-
linnan keskustailmettä.

Tuomaristo pitää Hämeenlinnan kirkon ympäris-
tön ja toripuiston entisöintiä onnistuneena esimerk-
kinä kaupunkien ja kuntien halusta panostaa kes-
kustaympäristön parantamiseen. Historiallisten
kohteiden entisöinti on vaikea tehtävä, mutta Hä-
meenlinnassa tässä on onnistuttu hyvin.

Arvokkaan historiallisen kohteen ylläpitoon on
kuitenkin kiinnitettävä huomiota, ja siksi tuomaris-
to toivoo Hämeenlinnan kaupungin kiinnittävän
erityistä huomiota alueen siivoukseen ja kunnos-
sapitoon.

VUODEN YMPÄRISTÖRAKENNE 2007:

HÄMEENLINNAN KIRKKO- JA TORIPUISTO

– KUNNIAMAININNAT KERAVALLE JA HELSINKIIN

Sirkka Saarinen, toimittaja

1, 2
Hämeenlinnan kirkon ympäristöstä ja toripuistosta on tiu-
kat historialliset vaatimukset huomioon ottaen onnistuttu
saamaan arvokkaalla tavalla tämän päivän vaatimusten
mukainen. Keskeinen sijainti Hämeenlinnan ruutukaavas-
sa tekee puistosta oivallisen käyntikohteen monille eri
käyttäjäryhmille.

3
Vesialtaan ympärille tehtiin kiveys Armas Lindgrenin alku-
peräisen ajatuksen mukaisesti.

2

3

Kuvat: Seppo Petrow1
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ENVIRONMENTAL STRUCTURE OF THE YEAR 2007

The winner of the Environmental Structure of the Year
2007 Award is the park round the Church and the market
place in Hämeenlinna. The Central Park of Kerava and the
Otto-Iivari Meurman Park in Helsinki both won an honor-
ary mention.

The Environmental Structure of the Year Award is
granted every year in recognition of high-quality and ver-
satile environmental planning and construction.

The restoration of the surroundings of Hämeenlinna
Church and the market place park is a successful example
of the will of towns and municipalities to focus efforts on
improving their central areas. The restoration of historical
areas is a challenging task, but in Hämeenlinna the imple-
mentation was carried out excellently. The historical
background set tight limits to the implementation of the
project, but the end result meets the requirements of to-
day in a dignified manner. The objective was to create a
park resistant to everyday wear and tear, a place where
people like to come. The central location of the park in the
grid plan of Hämeenlinna makes it an attractive site for
many different user groups.

The planning of the park is very straightforward, mate-
rial choices are consistent and implementation in terms of
construction technology displays a high level of quality.
The park complex serves both the users and the down-
town image of Hämeenlinna excellently.

The Central Park of Kerava and the buildings around it
form a well thought out entity. The planning solution of

OTTO-IIVARI MEURMANIN PUISTO ON
VIEHÄTTÄVÄ KOKONAISUUS
Otto-Iivari Meurmanin puisto Helsingin Käpylässä
on onnistunut esimerkki pienimuotoisesta, hallitus-
ta puistorakentamisesta kaupungin ydinkeskustan
ulkopuolisilla alueilla. Puisto on kunnostettu rau-
halliseksi, ympäristöön hyvin sopivaksi alueeksi,
jossa kaikki elementit ovat paikallaan. Kohde on
perinteinen kaupunkipuisto, jossa kasvi- ja kaluste-
valinnat ovat onnistuneita. Erityisen viehättävä ja
onnistunut on kohteen värikäs, läpi kesän kukkiva
perennaryhmä. Kokonaisuudessaan kyseessä on
onnistunut arjen ympäristö.

Kohteen reunalla sijaitseva ala-aste takaa puis-
tolle ja siihen kuuluvalle leikkialueelle runsaan käy-
tön. Tästä syystä tuomaristo haluaa kiinnittää huo-
miota käytön vaatiman ylläpidon merkitykseen.

Vuoden Ympäristörakenne -kilpailun tuomaristossa
olivat edustettuina Puutarhaliiton, Rakennusteolli-
suus RT ry:n, Kiviteollisuusliiton, Viherympäristölii-
ton, Suomen Maisema-arkkitehtiliiton, Suomen
Arkkitehtiliiton, Suomen Kuntaliiton, ympäristömi-
nisteriön ja lehdistön edustajat.

KERAVAN KESKUSPUISTO
– MITTAVA PANOSTUS KAUPUNKIKUVAAN
Keravan Keskuspuisto ja sitä ympäröivät rakennuk-
set muodostavat onnistuneen kokonaisuuden. Koh-
teen kaavallinen ratkaisu on hieno. Suomen oloissa
harvinaisen suuri ja näyttävä vesiaihe on hallitseva,
vaikka tuomaristo arvioikin eräiden ympäristön rat-
kaisujen saattavan viedä siltä voimaa.

Materiaaleista korostuu betoni, sillä kohteen uu-
tuudesta johtuen kasvillisuuden rooli on vielä pieni.
Kohteessa on toteutettu uusia ja innovatiivisia rat-
kaisuja esimerkiksi ääntä ja valoa käyttämällä.

Keravan Keskuspuisto on oiva esimerkki pienen
kaupungin mittavasta panostuksesta kaupunkiku-
vansa kehittämiseen. Kohteen rahoitukseen ovat
osallistuneet myös kuuden Keskuspuistoon rajoittu-
van asuintalon taloyhtiöt. Keskuspuisto tuleekin
jatkossa nostamaan näiden asuntojen arvoa.

Vaikka Keravan Keskuspuiston alueella on run-
saasti erilaisia yksityiskohtia ja runsaasti värejä,
joiden paljous hajottaa kokonaisuuden harmoni-
suutta ja joissakin teknisissä ratkaisuissa oli puut-
teita, on kohde käyttäjiensä löytämä paikka.

Koska puistot ovat asukkaiden käyttöä varten, on
myös Keravalla kiinnitettävä tulevaisuudessa huo-
miota puiston ylläpitoon ja siivoukseen kohteen ta-
son säilyttämiseksi.
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Keravan Keskuspuisto on rakennettu useassa vaiheessa
2000-luvun alkupuolelta lähtien. Tuloksena on kaupunki-
laisten viihtyisä olohuone, jonka katseenvangitsija on
upea vesiaihe: laaja vesiallas taide- ja ääniteoksineen.

the area is great. The park is dominated by a water theme
that is exceptionally extensive and impressive in Finnish
condition, although some solutions in the surrounding en-
vironment may drain it of some of its power. Concrete
stands out as a material, because due to the young age of
the park vegetation has not yet conquered much ground.
Some new and innovative solutions have been realised in
the park, utilising e.g. sound and light.

The Central Park of Kerava is a splendid example of a
small town wanting to develop their townscape. The
housing corporations that own the six apartment build-
ings round the Central Park have also participated in the
funding of the project, knowing that the park will increase
the future value of the apartments.

The Otto-Iivari Meurman Park in the Käpylä area of
Helsinki is a good example of small-scale, controlled park
construction in areas outside the city centre. The park has
been renovated into a calm area excellently adapted to
the environment, with all the elements in correct places.
It is a traditional town park with successfully selected
plants and fixtures. The lower grade school on the side of
the park ensures that the park and the associated play-
ground do not lack activity.

5, 6
Otto-Iivari Meurmanin puisto Helsingin Käpylässä toimii
sekä julkisena puistona että koulun pihana. 1950-luvun
henkeen kunnostettu puisto on rauhallinen ja kaunis puu-
tarhakulttuuria henkivä toiminnallisesti hyvä puisto, joka
kestää myös kulutusta.

5
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Kesän 2006 aikana Hämeenlinnan keskustan tär-
keimmät puistot kokivat perusteellisen muodon-
muutoksen: runsaan käytön ja ilkivallan rasittamat,
edellisen kerran yli 50 vuotta sitten remontoidut
puistot täyttävät jatkossa kaikilta osin keskeisim-
pien edustuspuistojen vaatimukset.

Puistot ja vihreys ovat kautta historian olleet
olennainen osa Hämeenlinnaa. Puistokadut ja em-
pirekaavan mukaisesti tonttien välille jätetyt,
puuistutuksin toteutetut palokujat sekä talojen yk-
sityispuutarhat ovat luoneet vihreää kaupunkiku-
vaa. Kaupungin sijainti kauniiden vesireittien var-
rella on tuonut rantojen vehreydelle aivan oman
merkityksensä. Jo 1900-luvun alusta lähtien on
puistojen arvo ymmärretty paitsi kaupunkilaisten
omaksi iloksi myös matkailun kannalta. Kukoista-
vat puistot ja upeat istutukset ovat aina olleet
hyvä syy tulla tutustumaan ja viettämään aikaa
Hämeenlinnaan.

Hämeenlinnan maine puistojen kaupunkina syn-
tyi 1800-luvun puolella. Silloin saivat alkunsa ku-
vernööri Rehbinderin Kaupunginpuisto eli “Parkki”,
keskustan puistoista mm. jo hävinneet Seurapuisto
ja Tähtipuisto sekä itärannalla Keinusaaren Pinella-
puisto. Maineen kruunasi kansallisaarteeksi nope-

asti kohonnut 1900-luvun vaihteen molemmin puo-
lin syntynyt eversti Hugo Standertskjöldin luomus
Karlbergin maisemapuisto eli Aulanko.

TORIPUISTO
Arvokkaan ja keskeisen, mutta hyvin laajan ja hank-
alasti hoidettavan torialueen järjestäminen tuli
ajankohtaiseksi vuonna 1908. Hämeenlinnassa syn-
tyneeltä ja sittemmin kuuluisan Gesellius-Lindgren-
Saarinen arkkitehtikolmikon Armas Lindgreniltä ti-
lattiin suunnitelma ulkonäön kohentamiseksi ja to-
rikaupan uudelleenjärjestämiseksi. Lindgren syven-
tyi työhön asian vaatimalla vakavuudella ottaen
huomioon torin laidalla sijaitsevat kolme merkittä-
vää, klassismin eri vaiheita edustavaa julkista ra-
kennusta. Suunnitelman mittakaavan lähtökohdak-
si Lindgren valitsi kirkon.

Lindgren suunnitteli Toripuiston ajan arkkitehto-
nisen tyylin mukaisesti terassoiduksi muotopuistok-
si - kiviaidoin ja pilarein erotetuksi koristeelliseksi
puistoalueeksi istutuksineen ja nurmikenttiä jäsen-
tävine hiekkakäytävineen. Kivetyn torin puolella ko-
rostui keskiakseli kirkolta toriaukion yli ja keskus-
tasta säteettäin lähtevät käytävät torin kulmiin. To-
ripuiston erotti kirkosta katu, joka kirkon sisään-

HÄMEENLINNAN TORI- JA KIRKKOPUISTO
–  EDUSTUSPUISTOJEN PERUSKUNNOSTUS HISTORIAA KUNNIOITTAEN

Susanna Lappalainen, suunnitteluhortonomi
Hämeenlinnan kaupunki, Luonnonhoitotoimisto

Piirroskuvat: Ramboll Finland Oy

1
Hämeenlinnan Kirkko- ja Toripuisto ennen peruskorjausta.

2
Puiston peruskorjaussuunnitelma.

3
Puiston historiallinen tausta on asettanut peruskorjauk-
selle tiukat rajoitukset. Kirkon välittömän ympäristön ki-
veäminen lisää avoimuutta, kun ilkivallantekijöitä hou-
kutteleva epämääräinen pensaskasvillisuus on poistettu.

4
Puistossa on uudet, sen luonteeseen erinomaisesti sopi-
vat valaisimet, jäteastiat ja penkit. Puiston kaiteet ja
suoja-aidat on toteutettu vanhojen mallien mukaisesti.
Kirkko- ja Toripuistosta on peruskorjauksessa saatu joka-
päiväistä kulutusta kestävä puisto, johon ihmiset tulevat
mielellään.
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käynnin edessä kaartui loivasti torin suuntaan.
Puiston keskellä olevasta suihkulähteestä pyydet-
tiin luonnos kuvanveistäjä Emil Haloselta. Valtuus-
to päätyi kuitenkin säästösyistä yksinkertaisem-
paan, Lindgrenin suunnittelemaan vaihtoehtoon.
Lindgren lisäsi suunnitelmiin myöhemmin myös pa-
viljonkirakennukset. Lindgrenin suunnitelmien mu-
kainen Toripuisto valmistui vuonna 1911.

Toripuiston ilme muuttui suuresti seuraavina
vuosikymmeninä istutettujen puiden, kuten alareu-
nan lehmusrivin, kasvaessa. Täydellisen uudistuk-
sen Toripuisto koki 1950-luvulla. Lindgrenin keski-
käytävä poistettiin ja käytävät siirrettiin paviljonki-
en edestä yhtenäiseksi muodostettavien nurmialu-
eiden reunoille. Nurmialueiden keskelle, entisen
käytävän kohdalle sijoitettiin kaksi patsasta. Keski-
akseli kirkolta torille ja keskiaukio säilyivät. Katu-
korkeuden noustua rakennettiin puistoon portaat
myös Linnankadun puolelta. Nurmialueiden hoitoa
varten rakennettiin myöhemmin automaattinen
kastelujärjestelmä.

KIRKKOPUISTO
Vehreän puiston ympäröimä kirkko on aina ollut hal-
litsevassa asemassa kaupunkikuvassa – Kustaa
III:n hoviarkkitehti Despréz:n suunnittelema kirkko
on kaupungin vanhin rakennus. Kirkko on vihitty
käyttöön v. 1798 ja sitä on ympäröinyt puistikko jo
1800-luvun alkupuolelta lähtien. Puiston järjestämi-
sen aloitti apteekkari Bjuggin puutarhuri K.R. Son-
tag istuttamalla puistoon vaahteroita ja jalavia. Sa-
mainen puutarhuri sai tehtäväkseen myös satojen
lehmusten istuttamisen kaupungin katujen varsille.
Kaupunkilaisilla oli tapana kesäiltoina ja pyhäpäivi-
nä kokoontua istuskelemaan Kirkkopuistoon ja kirk-
koon tulevat maalaiset istuivat kesäsunnuntaisin
puistossa odottamassa jumalanpalveluksen alkua.
Lindgrenin piirtämässä Toripuiston suunnitelmassa
on esitetty myös kirkon edusta vaahterariveineen ja
pensasaitoineen.

PUISTOKUNNOSTUS PIETEETILLÄ
Kunnostuksen lähtökohdaksi valittiin puistojen kult-
tuurihistoriallisten arvojen esiintuominen palaa-
malla Armas Lindgrenin historiallisiin suunnitel-
miin. Nykyinen, luonteeltaan hyvin erilainen ja an-
karakin käyttö sekä ilkivallan torjuminen sovitettiin
mukaan hakemalla mahdollisimman kestäviä rat-
kaisuja ja rakenteita. Istuskeluun ja oleskeluun on
varattu runsaasti mahdollisuuksia ja paviljonkien
ympäristöä väljennettiin ajatellen niiden mahdollis-

ta käyttöönottoa. Kalusteiksi valittiin modernit,
mutta samalla ajattoman tyylikkäät penkit sekä ros-
ka-astiat kestävästä metallista. Linnankatua ja pe-
rennaistutusalueita rajaavat valurauta-aidat muo-
toiltiin vanhan mallin mukaan.

Käytävien pinnoitteena säilytettiin historiallisin
perustein soramurske. Viimeistellyn ilmeen aikaan-
saamiseksi käytäviä reunustaa graniittinen luon-
nonkivirajaus. Vesialtaan ympärille tehtiin kiveys
Lindgrenin alkuperäisen ajatuksen mukaisesti. To-
rin vastainen muuri houkuttelee istuskeluun edus-
tan siistin kiveysalueen myötä.

Osa Toripuiston muureista ja portaista korjattiin
perustamalla, latomalla ja saumaamalla ne uudes-
taan. Kaikki kivirakenteet pestiin ja putsattiin. Kirk-
kopuiston puolelle rakennettiin kaksi kokonaan uut-
ta luonnonkivimuuria puistoa rajaamaan. Hallitus-
kadun puolella olevat vanhat betonirakenteet pois-
tettiin. Myös Kirkkopuistoon tehtiin graniittiseen
reunatukikiveen kiinnitettyä valurauta-aitaa.

NYKYPÄIVÄN TEKNIIKKAA
Puistojen kunnallisteknisiä rakenteita, kuten sade-
ja jätevesiviemäröintejä, uusittiin. Rakennusten
kattovedet johdetaan suoraan rännikaivoihin. Kum-
paankin puistoon rakennettiin automaattinen nur-
mialueiden ja istutusten kastelujärjestelmä ylläpi-
toa helpottamaan. Kirkkopuiston valaistussuunnit-
telun yhteydessä suunniteltu Toripuiston valaistus
toteutettiin uutta puistosuunnitelmaa vastaavaksi.
Kirkkopuiston erikoisvalaistus on hiljattain tehty,
joten siellä uusitaan vain Hallituskadun ja Linnan-
kadun katuvalaisimet.

Erillisenä työnä puistoremontin yhteydessä teh-
tiin täydellinen peruskorjaus paviljonkirakennuksil-
le. Vesi- ja viemärivalmiudet sekä sähkö helpotta-
vat jatkossa rakennusten käyttöönottoa. Paviljon-
keihin kaupunki odottaa nyt pienimuotoista yritys-
toimintaa Toripuiston elämän virkistämiseksi uusiin
tuuliin.

KASVILLISUUS
Kirkkopuistolla on iso merkitys kirkollisten juhlien
“taustana” – tärkeitä tapahtumia, kuten konfirmaa-
tioita, on juhlistettu myös puistossa. Kirkon välittö-
män ympäristön kiveäminen lisää avoimuutta, kun
ilkivallantekijöitä houkutteleva epämääräinen pen-
saskasvillisuus on poistettu. Kirkkopuistosta kaa-
dettiin myös vanhoja ja huonokuntoisia vaahteroita,
niin turvallisuuden kuin eheän maisemakuvan ta-
kaamiseksi.

5
Puiston vanhat sivupaviljongit tuovat kohteeseen eloa ja
ne on otettu luontevaksi osaksi kokonaisuutta uudelleen
linjatuilla kivituhkapintaisilla käytävillä.
Paavo Cajanderin patsas sijaitsee puistossa.

6
Puiston rakennustekninen toteutus on hyvin korkeatasoi-
nen. Kuvassa etualalla on Larin-Kyöstin patsas ja taustal-
la näkyy Hämeenlinnan raatihuone.

Torin vastainen vanha lehmusrivi uusittiin, koska
osa puista oli tehtyjen kuntokartoitusten mukaan
huonossa kunnossa. Samassa yhteydessä rivi siir-
rettiin vähän kauemmaksi vanhasta kivimuurista,
koska puiden juurien työntyminen muurin rakentei-
siin oli liikuttanut muurikiviä paikoiltaan. Rakenteet
suojattiin ja muuri oikaistiin. Linnankatua reunusta-
maan ja vesialtaan aukion ympärille istutettiin leik-
kaamalla siistinä pidettävät pensasaidat. Kaikissa
nurmialueissa käytetään siirtonurmi-istutuksia, jot-
ta saadaan nopeasti siistiä ja valmista pintaa. Kuk-
kivia päivänliljoja sekä kevätsipuleja on istutettu
keskusaukion ja paviljonkien lähelle.

Peruskorjauksen jälkeen puistot täyttävät sekä
rakenteiden, kalusteiden, varusteiden, istutusten ja
merkittävänä osana myös kunnossapidon osalta
kaupungin keskeisimpien edustusviheralueiden
vaatimukset. Ydinkeskustan puistojen hyvän arjen
toivotaan tuovan yhä enemmän viihtyisiä elämyksiä
niin asukkaille kuin matkailijoille. Kunnostus on to-
teutettu yhteistyössä Hämeenlinnan kaupungin ja
Hämeenlinna-Vanajan seurakunnan kanssa.

LÄHTEET:
– Puistojen kaupunki – Hämeenlinnan vanhojen

puistojen historiaa ja puistokulttuuria. Inka-
Maria Laitila. Hämeenlinnan kaupungin Histo-
riallinen museo 1995.

5

6
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Keravan uusi Keskuspuisto on satunnaisen harvoin
keravallakäyneelle yllätys. Varsinkin iso vesiaihe ja
vesialtaassa sijaitseva Antti Maasalon Oodi Vedel-
le -teos luovat syksyn pimeinä iltoina, musiikin ja
valaistuksen täydentäminä elämyksen, jollaista ei
Suomessa muualla liene tarjolla.

Keskuspuisto vahvistaa Keravan keskustan puis-
toakselia Aurinkomäki - Paasikivenpuisto - Keskus-
puisto. Puisto luo viihtyisän kulkuväylän pohjoisista
kaupunginosista kävelykadulle ja asemalle.

Puiston polkuverkoston päällysteenä on kestävä
betonikiveys, sen päävärinä on Keravalla muuten-
kin runsaasti käytetty keltainen. Oleskelua varten
puistossa on runsaasti penkkejä. Myös roskakoreja
näkyy kiitettävän paljon. Puiston päässä on puoles-
taan monipuolinen, eri-ikäisille lapsille sopiva leik-
kialue välineineen. Sen vieressä oleva oleskelunur-
mi on tarkoitettu kaupunkilaisten oleskeluun, aurin-
gonottoon ja vaikkapa piknik-retkille.

Puiston pääkäytävän länsipuolella on iso kivituh-
kapintainen kenttä, joka palvelee viereisiä kouluja,
urheiluseuroja ja omatoimisia liikkujia. Myös kas-
villisuus on runsas: eri lajeja on laskettu olevan yli
70. Ne tuovat alueelle ympärivuotista viihtyisyyttä.

Puiston rakentamien on Keravalla ollut iso, yh-
teensä 1,6 miljoonan euron satsaus. Puistoon ra-
joittuvat kuusi asuntoyhtiötä osallistui puiston ra-
kentamiseen kukin 50 000 eurolla.

VESIAIHEAJATUS JO
1980-LUVUN ARKKITEHTIKILPAILUSSA
Keskustan ensimmäinen asemakaava on peräisin
vuodelta 1927. Paikalla sijaitsi jo silloin urheilu-

VESIAIHE KERAVAN KESKUSPUISTON SYDÄMENÄ

Sirkka Saarinen, toimittaja

kenttä. Yleiskaavassa 1979-2010 alue merkittiin
puistoalueeksi, johon oli varattu tilaa urheilukentäl-
le. 1980-luvun puolessa välissä järjestetyn yleisen
aatekilpialun voitti arkkitehti Kay Bierganns ehdo-
tuksella Schwanensee. Ehdotuksen kantava idea oli
iso vesiallas, jota puisto ja hotellirakennus kehysti-
vät. Ajatus vesiaiheesta keskustassa jäi itämään.

Kun alueen asemakaavoitus vuosituhannen vaih-
teessa käynnistyi, laadittiin kaupunkiympäristössä
Keskuspuistosta yleissuunnitelmaluonnos asemakaa-
vatyön pohjaksi. Asemakaavan muutos pääosin asun-
to- ja puistoalueeksi vahvistui vuonna 2000. alueen
perinteikäs, lähes 80 vuotta jatkunut urheilukenttä-
toiminta siirrettiin Kalevan Urheilupuistoon, jonne ra-
kennettiin uusi urheilukenttä vuosina 2002 – 2004.

RAKENTAMINEN MONESSA VAIHEESSA
Tekninen lautakunta hyväksyi Keskuspuiston yleis-
suunnitelman vuonna 2001. Puiston rakentaminen
aloitettiin saman tien pallokentän rakentamisella.
Sen jälkeen puiston rakentamisessa oli kahden vuo-
den tauko, kun sen viereen rakennettiin uusi kau-
punginkirjasto. Sen rakennustyöt valtasivat ison
osan puistosta työmaa-alueeksi. Myös puiston ete-
lälaidalla tapahtui: vuonna 1999 valmistui Keravan
ammattiopiston Keuda-talo, Paasikivenpuisto ra-
kennettiin valmiiksi vuonna 2004.

Keskuspuiston rakentaminen jatkui vuonna 2004
vesialtaiden rakentamisella. Ensin valmistui kirjas-
ton pieni vesiallas. Iso, 120 metriä pitkä ja keskile-
veydeltään 25-metrinen iso allas valmistui 2005.
Altaan syvyys vaihtele 10 sentistä 65 senttiin. Vettä
altaassa on tuhat kuutiota.

Seuraavaksi rakennettiin puiston käytäväverkos-
ton pohjauksia ja tehtiin valaistus- ja istutustöitä.
Käytävien yhteensä 2700 neliön betonikiveykset,
leikkipaikka sekä loput istutukset valmistuivat ke-
sällä 2006.

PALJON KAUPUNGIN OMANA TYÖNÄ
Puiston ympäristösuunnittelu tehtiin kaupungin
omana työnä kaupunkiympäristöyksikössä. Tekni-
sessä suunnittelussa oli mukana useita konsultteja
allas- ja lvi-suunnittelun, valaistussuunnittelun ja
musiikin äänilaitesuunnittelun osalta.

Kaupungin omana työnä rakennettiin pallokent-
tä, hulevesiviemäröinti, leikkipaikka ja puiston län-
sipuolen istutukset. Suurin ulkopuolinen urakka oli
Tieliikelaitoksella, nykyisellä Destialla, joka rakensi
ison vesialtaan.

1

2

1
Puiston betonikivetyssä polkuverkostossa on käytetty run-
saasti keltaista, jota on paljon myös Keravan keskustan
muilla päällystetyillä alueilla.

2
Puistoon rajoittuvat asuntoyhtiöt osallistuivat rakenta-
miskustannuksiin kukin 50 000 eurolla.

3
JK Paasikiven patsas on osana rakennettua puistoa.

3

4

5

4
Vesi maisemaelementtinä on ollut keravalaisten haavee-
na pitkään. Vesialtaan Oodi Vedelle -teos sekä siihen liit-
tyvä valaistus ovat kuvanveistäjä Antti Maasalon teke-
miä. Teokseen liittyvän musiikin on säveltänyt Otto Roma-
nowski.

5
Keravan uutta keskuspuistoa rakennettiin vuosina 2001 ja
2004-2006. Kaupunkipuiston on tehty olohuoneeksi, jonne
on helppo tulla viihtymään ja viettämään vapaa-aikaa.

Kuvat: Seppo Petrow

BET0703 s30-39 VuodenYmp 18.10.2007, 16:0838



397 betoni   3  2007

4

5

BET0703 s30-39 VuodenYmp 18.10.2007, 16:0839



<<
  /ASCII85EncodePages false
  /AllowTransparency false
  /AutoPositionEPSFiles true
  /AutoRotatePages /All
  /Binding /Left
  /CalGrayProfile (Gray Gamma 2.2)
  /CalRGBProfile (Adobe RGB \0501998\051)
  /CalCMYKProfile (Euroscale Coated v2)
  /sRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CannotEmbedFontPolicy /Error
  /CompatibilityLevel 1.3
  /CompressObjects /Tags
  /CompressPages true
  /ConvertImagesToIndexed true
  /PassThroughJPEGImages true
  /CreateJobTicket false
  /DefaultRenderingIntent /Default
  /DetectBlends true
  /DetectCurves 0.1000
  /ColorConversionStrategy /sRGB
  /DoThumbnails false
  /EmbedAllFonts true
  /EmbedOpenType false
  /ParseICCProfilesInComments true
  /EmbedJobOptions true
  /DSCReportingLevel 0
  /EmitDSCWarnings false
  /EndPage -1
  /ImageMemory 1048576
  /LockDistillerParams false
  /MaxSubsetPct 100
  /Optimize true
  /OPM 1
  /ParseDSCComments true
  /ParseDSCCommentsForDocInfo true
  /PreserveCopyPage true
  /PreserveDICMYKValues true
  /PreserveEPSInfo false
  /PreserveFlatness false
  /PreserveHalftoneInfo false
  /PreserveOPIComments false
  /PreserveOverprintSettings true
  /StartPage 1
  /SubsetFonts false
  /TransferFunctionInfo /Apply
  /UCRandBGInfo /Remove
  /UsePrologue false
  /ColorSettingsFile ()
  /AlwaysEmbed [ true
  ]
  /NeverEmbed [ true
  ]
  /AntiAliasColorImages false
  /CropColorImages false
  /ColorImageMinResolution 150
  /ColorImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleColorImages true
  /ColorImageDownsampleType /Average
  /ColorImageResolution 72
  /ColorImageDepth -1
  /ColorImageMinDownsampleDepth 1
  /ColorImageDownsampleThreshold 1.00000
  /EncodeColorImages true
  /ColorImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterColorImages true
  /ColorImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /ColorACSImageDict <<
    /QFactor 0.40
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /ColorImageDict <<
    /QFactor 0.76
    /HSamples [2 1 1 2] /VSamples [2 1 1 2]
  >>
  /JPEG2000ColorACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 15
  >>
  /JPEG2000ColorImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 15
  >>
  /AntiAliasGrayImages false
  /CropGrayImages false
  /GrayImageMinResolution 150
  /GrayImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleGrayImages true
  /GrayImageDownsampleType /Average
  /GrayImageResolution 72
  /GrayImageDepth -1
  /GrayImageMinDownsampleDepth 2
  /GrayImageDownsampleThreshold 1.00000
  /EncodeGrayImages true
  /GrayImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterGrayImages true
  /GrayImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /GrayACSImageDict <<
    /QFactor 0.40
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /GrayImageDict <<
    /QFactor 0.76
    /HSamples [2 1 1 2] /VSamples [2 1 1 2]
  >>
  /JPEG2000GrayACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 15
  >>
  /JPEG2000GrayImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 15
  >>
  /AntiAliasMonoImages false
  /CropMonoImages false
  /MonoImageMinResolution 1200
  /MonoImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleMonoImages false
  /MonoImageDownsampleType /Bicubic
  /MonoImageResolution 200
  /MonoImageDepth -1
  /MonoImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeMonoImages true
  /MonoImageFilter /FlateEncode
  /MonoImageDict <<
    /K -1
  >>
  /AllowPSXObjects true
  /CheckCompliance [
    /None
  ]
  /PDFX1aCheck false
  /PDFX3Check false
  /PDFXCompliantPDFOnly false
  /PDFXNoTrimBoxError true
  /PDFXTrimBoxToMediaBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXSetBleedBoxToMediaBox true
  /PDFXBleedBoxToTrimBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXOutputIntentProfile (None)
  /PDFXOutputConditionIdentifier ()
  /PDFXOutputCondition ()
  /PDFXRegistryName ()
  /PDFXTrapped /False

  /CreateJDFFile false
  /Description <<
    /ENU ([Based on 'FKP_Tulostus'] Use these settings to create Adobe PDF documents suitable for reliable viewing and printing of business documents.  Created PDF documents can be opened with Acrobat and Adobe Reader 5.0 and later.)
  >>
  /Namespace [
    (Adobe)
    (Common)
    (1.0)
  ]
  /OtherNamespaces [
    <<
      /AsReaderSpreads false
      /CropImagesToFrames true
      /ErrorControl /WarnAndContinue
      /FlattenerIgnoreSpreadOverrides false
      /IncludeGuidesGrids false
      /IncludeNonPrinting false
      /IncludeSlug false
      /Namespace [
        (Adobe)
        (InDesign)
        (4.0)
      ]
      /OmitPlacedBitmaps false
      /OmitPlacedEPS false
      /OmitPlacedPDF false
      /SimulateOverprint /Legacy
    >>
    <<
      /AllowImageBreaks true
      /AllowTableBreaks true
      /ExpandPage false
      /HonorBaseURL true
      /HonorRolloverEffect false
      /IgnoreHTMLPageBreaks false
      /IncludeHeaderFooter false
      /MarginOffset [
        0
        0
        0
        0
      ]
      /MetadataAuthor ()
      /MetadataKeywords ()
      /MetadataSubject ()
      /MetadataTitle ()
      /MetricPageSize [
        0
        0
      ]
      /MetricUnit /inch
      /MobileCompatible 0
      /Namespace [
        (Adobe)
        (GoLive)
        (8.0)
      ]
      /OpenZoomToHTMLFontSize false
      /PageOrientation /Portrait
      /RemoveBackground false
      /ShrinkContent true
      /TreatColorsAs /MainMonitorColors
      /UseEmbeddedProfiles false
      /UseHTMLTitleAsMetadata true
    >>
    <<
      /AddBleedMarks false
      /AddColorBars false
      /AddCropMarks true
      /AddPageInfo true
      /AddRegMarks false
      /BleedOffset [
        8.503940
        8.503940
        8.503940
        8.503940
      ]
      /ConvertColors /NoConversion
      /DestinationProfileName (sRGB IEC61966-2.1)
      /DestinationProfileSelector /NA
      /Downsample16BitImages true
      /FlattenerPreset <<
        /ClipComplexRegions true
        /ConvertStrokesToOutlines false
        /ConvertTextToOutlines false
        /GradientResolution 300
        /LineArtTextResolution 1200
        /PresetName ([High Resolution])
        /PresetSelector /HighResolution
        /RasterVectorBalance 1
      >>
      /FormElements true
      /GenerateStructure false
      /IncludeBookmarks false
      /IncludeHyperlinks false
      /IncludeInteractive false
      /IncludeLayers false
      /IncludeProfiles false
      /MarksOffset 6
      /MarksWeight 0.250000
      /MultimediaHandling /UseObjectSettings
      /Namespace [
        (Adobe)
        (CreativeSuite)
        (2.0)
      ]
      /PDFXOutputIntentProfileSelector /DocumentCMYK
      /PageMarksFile /RomanDefault
      /PreserveEditing true
      /UntaggedCMYKHandling /LeaveUntagged
      /UntaggedRGBHandling /LeaveUntagged
      /UseDocumentBleed false
    >>
  ]
>> setdistillerparams
<<
  /HWResolution [2400 2400]
  /PageSize [595.276 841.890]
>> setpagedevice


