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Lincolninaukio ja Pikku-Keimolan puisto
- Vuoden 2020 Kuntatekniikan saavutus  
rakennushanke sarjassa





Muutos moottoriradasta 
interaktiiviseksi kaupunkiaukioksi

- 1965 Keimolan moottoriradan perusti kilpa-autoilija Curt Lincoln, rata ja valvontatorni (arkk. Dag Englund) olivat 
toiminnassa 1966 - 1978 

- 2009 sopimus Sanoma Oyj:n ja Vantaan kaupungin kesken, Keimolanradan maa-alueet kaupungille, ehtoina 
asemakaavoituksen ja kunnallistekniikan rakentaminen vaiheittainen alueen kehittämiseksi laadukkaaksi 
asuinalueeksi ja valvontatornin kunnostaminen valoteokseksi

- 2011 ideakilpailu kutsukilpailuna yhteistyössä SAFA:n ja Suomen kuvanveistäjäliiton kanssa

- WSP voitti kilpailun ehdotuksellaan ’Ombra’

- 2015 alkoi asuntorakentaminen Keimolanmäessä, alueelle on asemakaavoitettu asuntoja n. 2 500 asukkaalle 
lähipalveluineen, eteläosassa toimisto- ja työpaikka alue

- 2019 Lincolninaukio ja Pikku-Keimolan puisto valmistuivat



Havainnekuvia kilpailuehdotuksesta. Moottoriradan 
historian huomioiminen interaktiivisen 
kokonaistaideteos Ombran muodossa luo identiteettiä 
uudelle Keimolanmäen asuinalueelle.





Lincolninaukion
suunnittelu 
ajoittui vuosille 
2013 – 2018. 
Suojellun 
valvontatornin 
suunnittelussa oli 
mukana 
tilakeskus ja 
kaupunginmuseo.



Toteutussuunnitelmia: 

- katuympäristöpiirustus  
- opastaulujen         
levytulosteita    

- tornin 
korjaussuunnitelma



Aukion ja puiston perustusrakenteiden ja vesihuollon sekä vihertöiden rakentamisesta 
vastasi kaupungin oma hankerakentaminen. Puiston leikki- ja lähiliikuntapaikalla ja aukiolla 
kukkivat keväällä kirsikat.
Myös viereiset asuntoyhtiöt huomioivat julkisivuissaan alueen historiaa. 



Tilakeskus vastasi valvontatornin 
korjausrakentamisesta,  
urakoitsijana oli NCC Suomi Oy. 
Valvontatornin rungon sisäpuolelle 
valettiin uusi 150 mm 
teräsbetoninen runko ja  
välitasanteiden oviaukot suljettiin. 
Perustukset korjattiin ja 
laajennettiin. Tornin yläosaan 
rakennettiin teräksiseen 
avaruusristikkoon tukeutuva 
lasikate. Koko torni on valaistu.
Parhaiten säilyneet mainokset 
konservoitiin. 

Soittoalusta koostuu 24 betonielementistä, 
joissa on sävelmerkit. Tornin alemmilla 
tasanteilla on ääniteoksen liiketunnistimet 
ja äänentoistolaitteet. Soittoalustaa  
kehystää 5 pronssista ja 20 betonista 
formularengasta, joissa on moottoriradan 
historiaan liittyvää knoppitietoa.



Aukion kalusteiden asennus 
meneillään. Pronssinen formula-
rengas. Soittoalustan värisävyn 
määrittely. 



Aukion 
betonirakenteet –
penkit, soittoalusta ja 
formularenkaat -
valmisti Betonipallas 
Oy/ Vihdin Betoni Oy. 
Arvioitavana 
ensimmäinen kaareva 
betonipenkki ja 
soittoalusta 
pronssisine 
sävelmerkkeineen.



Avajaispäivän 22.10.2019 tunnelmia. 
Ombran soitin perustuu Leo Kinnusen 
kilpa-auton ääniin. Paikalla oli myös 
vanhoja kilpa-autoja kuljettajineen.



Suunnittelu

Aukion ja puiston pääsuunnittelu, tornin rakenne- ja valaistussuunnittelu WSP Finland Oy

Aukion ja puiston valaistus- ja sähkösuunnittelu Suomen Energia Urakointi Oy

Rakentaminen Lincolninaukio ja Pikku-Keimolan puisto

Pääurakoitsija Vantaan kaupungin hankerakentaminen

Kiveystyöt Suomen Maisemarakentajat Oy

Valaistus- ja sähkötyöt Eltel Networks Oy

Rakentaminen Valvontatorni

NCC Suomi Oy

Ombra –interaktiivinen taideteos

• Taideteoksen suunnittelu, valmistus ja valvonta Marjukka Korhonen

• Ääniteoksen suunnittelu Markus Raivio

• Pronssivalutyöt Herttoniemen taidevalimo Oy

• Betonisten taideteokset Betonipallas Oy Pertti Kukkonen ja Vihdin Betoni Oy

• Valvontatornin mainostekstien konservointi Kollaasi Hanna Rotonen

• Ombra –taideteoksen av-laitteisto ja asennus Pro Av Saarikko Oy 

• Opastaulut Penora Oy, levytulosteet Grano Oy, pistekirjoitus Näkövammaisten liitto

• Keimolan moottoristadionin kartta Elpac Oy 

• Ombra kuuluu Vantaan taidemuseon kokoelmaan

Hankkeen kokonaiskustannukset noin 4,5 M€.





Kiitos!


