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Vastineet mielipiteisiin annetaan kaavarunkoluonnoksen nähtävillä olon jälkeen kaavarunkoehdotuksen yhteydessä.

Mielipiteet:
1.

23.5.2016 YIT
Mielipide:
YIT Rakennus Oy:n omistama Apajakujan Autopaikat Oy -niminen yhtiö omistaa
kaksi autopaikkatonttia Myyrmäessä Apajakujalla. Kiinteistötunnukset 92-15-525-1 ja
92-15-524-2, kaavamerkintä Ap. Tontit viereisten taloyhtiöien pysäköintikäytössä 90luvulla allekirjoitettujen rasitesopimuksien nojalla -> taloyhtiöt saavat pysäköidä tonteilla korvauksetta. Apajakujan Autopaikat Oy tonttien omistajana maksaa tonttien
kiinteistöverot ja vastaa muistakin omistajan velvollisuuksista. Tontteja yritetty tarjota
taloyhtiöiden ostettavaksi, mutta neuvotteluihin asti ei ole päästy. Tontit ovat kohtuullisen pieniä ja täynnä rasiteautopaikkoja — ei varmaan pysty muodostamaan asuntotontteja, joten YIT Rakennus Oy esittää, että Vantaan kaupunki voisi kaavoitustyössään liittää nämä autopaikkatontit viereisten taloyhtiöiden tontteihin, joilloin taloyhtiöille tulisi velvollisuus lunastaa maa-alueet niiden omistajalta. Toissijainen toive, että
autopaikkatonttien käyttäjät velvoitetaan jollain muulla tavoin lunastamaan tontit itselleen.

2.

16.5.2016 asukas 1
Mielipide:
Kiitän mahdollisuudesta kommentoida Myyrmäen kaavarunkohanketta. Näkökulmanani on nykyinen asukaskokemus, jota toivon voitavan hyödyntää asumisviihtyisyyden takaamiseksi myös tulevaisuudessa.
LIIKENNE: Myyrmäen alueen uhkana on läpikulkuliikenteen hallitsematon kasvu.
Esimerkiksi mahdollinen Luhtatien jatke Varistosta Myyrmäkeen saattaa aiheuttaa
hallitsematonta liikennevirtaa muun muassa Virtatiellä. Pidän tärkeänä, että jo kaavarunkovaiheessa tämäntyyppisiin seikkoihin kiinnitetään huomiota ja annetaan ohjeistusta kaavoituksen ja rakentamisen edetessä.
Myyrmäessä on useita risteyksiä, jotka ovat osin keskeneräisiä ja siksi vaikeakulkuisia
ja vaarallisia. Muun muassa Rajatorpantien ja Korutie/Jönsaksentien risteys saatettaisiin saada järjestettyä toimivaksi liikenneympyrällä. Vastaavanlainen tilanne on suunnittelualueen rajan läheisyydessä Raappavuorentien ja Martinlaaksontien liittymäkohta.
LIIKUNTA: Suunnittelualueella sijaitsevat sekä Myyrmäen urheilupuisto että urheilutalon kenttä. Ehdotan, että kaavoituksen avulla pyritään ohjaamaan varsinainen urheilutoiminta yhä enenevästi urheilupuistoon ja urheilutalon kenttä jää alueen koulujen
lähiliikunta-alueeksi. Tällä hetkellä urheilutalon kentällä tapahtuu runsaasti melua ja
pölyhaittoja aiheuttavaa toimintaa, joka ei aiheuttaisi asukkaille häiriötä, mikäli se to-

teutuu urheilupuistossa, jossa jo nykyisellään on muun muassa skeittialue. Nykyisellään varsinkin yöaikainen koripallon ja tenniksen peluu on useita kortteleita kohtaava
äänekäs häiriö. Hiekkakentällä tapahtuva jalkapallon ja muiden pelien harrastus aiheuttaa myös runsasta pölyämistä.
PALVELUT: Mikäli Myyrmäen juna-aseman molemmin puolin voidaan toteuttaa laadukas kaupan ja toimistojen alue, on se suuri vetovoimatekijä koko alueelle (vrt Tikkurilan Dixi). Myös henkilöautoille tulee taata rittävät pysäköintimahdollisuudet
Myyrmannin lähistöllä (vrt Jumbo).
3.

15.6.2016 asukas 2
Mielipide:
Haluan esittää vakavan huolestumiseni esittämästänne Myyrmäen kaavarungosta.
Olen asunut Myyrmäessä vuodesta 1980 ja tunnen sen olosuhteet hyvin.
Olette korostaneet kaavarungossanne kaupunkikeskuksen tiivistämistä ja täydennysrakentamista. Toisaalta kerrotte selvityksessänne, että Myyrmäki on Vantaan tiiveimmin
rakennettu ja kaupunkimaisin jo nyt.
Erityisesti haluan kiinnittää huomionne Myyrmäen vanhaan asutusalueeseen, joka rajautuu Vaskivuorentiehen, Raappavuorentiehen, Uomatiehen ja Myyrmäentiehen. Tälläkin hetkellä, ilmeisesti kaupungin painostuksesta, alueen taloyhtiöissä on keskusteltu lisärakentamisesta. Ymmärrän kaupungin taloudellisen edun asian takana. Mutta
toimivaa asuinaluetta ei pidä pilata pelkästään sen takia. Jos tätä vanhaa aluetta ruvetaan tiivistämään, pilataan asumiskelpoinen kokonaisuus ja vihreät pihat, joita ei suinkaan ole nytkään liikaa. Tiivistämällä saadaan aikaiseksi slummialue, jossa asumisviihtyvyys häviää.
Myyrmäessä ja Vantaalla rakennetaan jo nyt paljon uusia asuntoja ja maa-aluetta riittää niitä varten. Omistus- ja vuokra-asuntoja on paljon tarjolla näillä uusilla asuntoalueilla. Tiivistämällä pilattuihin slummialueisiin ei varmastikaan tulla tästä syystä
saamaan edes asukkaita.
Ehdotan, että mainitsemani Myyrmäen vanha asutusalue rauhoitetaan tiivistämiseltä ja
lisärakentamiselta.

4.

15.6.2018 asukas 3
Mielipide:
- Täydennysrakentamisessa olisi huomioitava minne maahanmuuttajat asutetaan. Lisäksi olisi huomioitava ettei kaupungin vuokra-asuntoja keskitetä yhteen paikkaan. Jo
nyt Myyrmäkeen on muodostunut asuinalueita joissa maahanmuuttajien ja kaupungin
vuokra-asuntojen keskittäminen yhteen paikkaan aiheuttaa järjestyshäiriöitä.
- Täydennysrakentaminen Myyrmäen alueelle tulee lisäämään liikennettä entisestään
ja sitä kautta liikennemelua.
- Myyrmäeltä pendelöidään muihin kaupunkeihin / kaupunginosiin töihin. Lisääntyvä
asukasmäärä kasvattaa tarvetta joukkoliikenteen kasvulle.
- Tarvittaisiin uudet autotieyhteydet ja kevyenliikenteen yhteydet välille Leiritie –
Naapuripellontie ja Luhtitie – Uomatie.
- Alueelle olisi hyvä houkutella yritystoimintaa. Ehkä toimistorakennuksia? Kivijalkaliikkeitä? Toisaalta menestyvätkö pienet kivijalkaliikkeet kauppakeskus Myyrmannin
alueella.
- Uudisrakennuksia rakennettu aivan liian lähelle vanhoja rakennuksia. Alueelle ei haluta samanlaista ilmapiiriä kuin Hervannassa tai Koivukylässä. Nykyiset rakennukset
Myyrmäen keskusta-alueella jo nyt rakennettu hyvin tiiviisti. Täydennysrakentaminen
tehtävä esimerkiksi Louhelan ja Kaivokselan väliselle pellolle tai Myyrmäen koirapuiston alueelle.
- Viheralueet ja metsät säilytettävä.

5.

17.6.2016 Myyrmäki-liike
Mielipide:

6.

16.6.2016 Neste
Mielipide:
Huoltoasematontti sijoittuu liikenteellisesti hyvin nykyiseen katuverkkoon ja jakeluasema tarjoaa polttonestekaupan palvelut Myyrmäen asukkaille. Polttonesteaineiden
jakelutoiminta tulee ottaa huomioon kaavoituksessa.

7.

16.6.2016 Kaupunginmuseo
Mielipide:

8.

17.12.2017 Asunto Oy Myyrinkuusi hallitus
Mielipide:

