Kiertoajelu 2, Vantaan arkkitehtuurikohteita: Pyhän Laurin kappeli – Fazerin vierailukeskus
– Fingrid länsisalmen sähköasema – Jätevoimala Vantaan Energia – Dixi – Heureka
Lähtö Flamingosta 14.3.2019 klo 15.30

Reitti:

1. Vantaan Ikean laajennus - myyntimääräisesti Suomen suurin Ikea
-

Vantaan IKEA-tavarataloon rakennettiin yli kolmannes lisää tilaa
http://www.projektiuutiset.fi/vantaan-ikean-laajennus/
https://www.epressi.com/tiedotteet/ymparisto-ja-luonto/energiaa-kauniistapaivista-ikea-aloittaa-aurinkovoiman-hyodyntamisen-vantaan-tavaratalossa.html
https://autotoday.fi/syyskuussa-tulossa-kaasuasema-vantaan-ikean-yhteyteen/

2. Outlet Village - Porttipuistoon nouseva jättimäinen outlet-kylä
-

Pääkaupunkiseudun ensimmäinen ostoskorttelia muistuttava ulkoilmakylä
https://www.vantaansanomat.fi/artikkeli/658436-tallainen-on-porttipuistoonnouseva-jattimainen-outlet-kyla-miksi-ihmeessa-vantaan
https://www.fira.fi/referenssit/helsinki-outlet/

3. Fazer Vierailukeskus - kokonaistaideteos lunastaa laatulupauksen
-

Näyttelyssä vieraat pääsevät virtuaalilasien avulla virtuaaliselle tehdaskierrokselle

http://www.projektiuutiset.fi/fazerin-vierailu-ja-kokouskeskus/
http://news.cision.com/fi/fazer-group/r/fazer-experience--vierailukeskuksessayli-180-000-kavijaa-vuonna-2017,c2432348

4. Valion juustolan laajennus, Matti K. Mäkinen (1932-2017)
-

Valion tuotantolaitokset 1963 ja laajennus 1974
https://www.vantaa.fi/instancedata/prime_product_julkaisu/vantaa/embeds/va
ntaawwwstructure/118786_kaupsu_teollinenrakennuskulttuuri.pdf (s. 92-93)

5. Fingrid muuntamo - Kehäkukka-arkkitehtuuripalkinto sähköasemalle
-

Arkkitehtoninen konsepti hakee inspiraation sähköstä ja sen visuaalisesta
ilmentymästä valosta, rakennuksen pääsuunnittelija Bratislav Toskovic
https://www.vantaa.fi/uutisia/kaikki_uutiset/101/0/138228
https://www.vantaansanomat.fi/artikkeli/571617-liki-50-metriin-kohoavamaamerkki-ihastuttaa-pian-ruuhkassa-korottelevia

6. Vantaan jätteenpolttolaitos - loikka kohti fiksumpia energiavalintoja
-

Jätevoimala ja biovoimala tiputtavat hiilidioksipäästömme puoleen aiemmasta
https://www.vantaanenergia.fi/jatevoimala-antaa-roskalle-uuden-elaman/
https://www.vantaansanomat.fi/artikkeli/723911-vantaan-jatevoimalanlaajennusosassa-halutaan-polttaa-lajittelulaitosten

7. Hakunilan pientalot, Kaija ja Heikki Siren
-

As Oy:t Kehälaakso ja Kehä-Mäki, Vuorilehdonkujan rivitaloja 1968
https://www.finna.fi/Record/hkm.HKMS000005:km0000lz95

8. Kaskelanrinne - entinen varikko muuttui asuinalueeksi Hakunilassa
-

Lupauksena terve sisäilma ja tarkasti valitut materiaalit
https://www.vantaansanomat.fi/artikkeli/479061-entinen-varikko-muuttuuasuinalueeksi-hakunilassa-yitn-kohteeseen-pihasauna
https://www.vantaansanomat.fi/artikkeli/474210-tassako-unelmatalolupauksena-terve-sisailma-ja-tarkasti-valitut-materiaalit

9. Kielotorni, Gullichsen Vormala Arkkitehdit 2005
-

Kielotorni oli valmistuessaan Vantaan korkein asuintalo, 17 kerrosta
https://www.mtvuutiset.fi/artikkeli/pilvenpiirtajiasuomeenkin/3225080#gs.0y3q0t
https://selkosanomat.fi/teema/kotona-korkealla/

10. Vantaan Sarastus, Arkkitehtuuritsto Hirvonen & Huttunen 2018
-

Valon korttelin ja erityisesti Sarastuksen valaistukseen on panostettu
https://www.vantaansanomat.fi/artikkeli/421381-vantaalle-nousee-uusi-54metrinen-maamerkki-tavoitteena-nakyminen-keha-iiille
https://www.kiinteistolehti.fi/vantaan-tikkurilaan-uusi-16-kerroksinenmaamerkki/

11. Vantaan vankila on 2002 toimintansa aloittanut tutkintavankila
päi hteidenkäytön vähentämis een s ekä vankeuteen val mentamis een

-

on profil oinut toi mi ntans a erityis esti tutkintavankien muutos moti vaati on herättämis een, päi hteidenkäytön vähe ntämis een s ekä vankeuteen val mentamis een

on profil oinut toi mi ntans a erityis esti tutki ntavanki en muutos moti vaati on her ättämiseen, päihteidenkäytön vähentämis een sekä vankeuteen valmentamis een

on profiloinut toimi ntansa erityis esti tutki ntavanki en muutos moti vaati on herättämiseen,

on profiloinut toimi ntansa erityis es ti tutki ntavanki en muutos moti vaati on her ättämiseen, päihteidenkäytön vähentämis een sekä vankeuteen valmentamis een

Toiminta on profiloitunut tutkintavankien muutosmotivaation herättämiseen,
päihteidenkäytön vähentämiseen ja vankeuteen valmistautumiseen
https://www.skanska.fi/tietoa-skanskasta/media/uutiset/49418/Vantaanvankila-harjakorkeudessaan
https://www.iltalehti.fi/uutiset/a/201612292200047088

12. Tiedekeskus Heureka - oivaltamisen iloa kaikenikäisille!
-

Keskuksessa on interaktiivisia näyttelyitä tieteen ja teknologian ympäriltä
https://fi.wikipedia.org/wiki/Tiedekeskus_Heureka
http://www.projektiuutiset.fi/heureka/
https://www.helsinginuutiset.fi/artikkeli/744251-vuoden-1993-jurassic-parkelokuvan-velociraptor-on-nyt-esilla-heurekassa-jouduimme

13. Toimisto- ja liikekeskus Dixi – lajinsa ensimmäinen
-

Tavoitteena on ollut tehdä Dixistä Suomen parhaiten palveleva asemakeskus.
Se on myös kauppakeskus, toimisto- ja liikekeskus, bussiterminaali, pysäköintilaitos,
maamerkki, kohtaamis- ja ajanviettopaikka – vetovoimaisesta Dixistä on moneksi

http://www.projektiuutiset.fi/tikkurilan-dixi/
http://www.projektiuutiset.fi/kauppakeskus-dixi/

14. Kotiseututalo Påkas on juhlapaikka, jolla on pitkät perinteet
-

Talon tiloja vuokrataan kokouksiin ja juhlapaikaksi
http://www.helsinki.fi/kansalaismuisti/vantaa/helpit/leppanenlauri1.htm

15. Pyhän Laurin kappeli, Avanto Arkkitehdit 2010
-

Pelkistetyt ja muodoltaan selkeät materiaalit korostavat rakennuksen toimintoja.
Rakennus kuvaa ihmisen matkaa ajasta iäisyyteen
https://kivitaloinfo.fi/blog/2015/03/25/pyhan-laurin-kappeli/
https://betoni.com/referenssi/pyhan-laurin-kappeli/
https://yle.fi/uutiset/3-5613932

16. Nesteen itsepalvelumyymälä – tulevaisuuden huoltoasema
-

Automatisoitu
robottitankkaus
ja
EasyDeli-automaattikauppa
ilman
henkilökuntaa
https://www.iltalehti.fi/autouutiset/a/33480c8d-5139-402f-93f0-1a64a4194a7e
https://www.autotalli.com/artikkeli/Tallainen-On-Tulevaisuuden-Huoltoasema-Robotti-Tankkaa-Ja-Ostokset-Hoituvat-Automaateista

17. Tammiston kauppatie – kansan suosima ostospaikka
-

3,5 km pitkän kauppaväylän varrella on lukuisten suurten ketjujen myymälöitä
https://www.helsinginuutiset.fi/artikkeli/404969-shoppailukansan-suosimantien-nimi-muuttuu-valimotiesta-tammiston-kauppatie

18. Kartanonkoski – arkkitehtuuri mukailee 1920-luvun klassisismia
-

Ainoa uustraditionalistisin periaattein toteutettu kaupunginosa Suomessa

https://fi.wikipedia.org/wiki/Kartanonkoski
https://www.mtvuutiset.fi/artikkeli/kartanonkoski-vantaalla-suomen-parasasuinalue/3226098#gs.0ysy2l

DSV Logistics Center – tilaa kuin viidessä eduskuntatalossa
-

Uusi 11 hehtaarin logistiikka-alue koostuu logistiikkakeskuksesta, terminaalirakennuksesta sekä toimistorakennuksesta.
http://www.fi.dsv.com/about-dsv/press/News/2017/01/New-Office-in-Vantaa
http://www.fi.dsv.com/about-dsv/press/News/2017/08/DSV-FI-NewHeadquarters-Builder

Vantaa alueittain:
https://www.vantaa.fi/instancedata/prime_product_julkaisu/vantaa/embeds/vantaawwwst
ructure/124282_Vantaa_alueittain_2015.pdf

