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Yhteis- 
opettajuus tukee 
yhdessä oppimista.

Monilla ohjatun liikunnan 
kevätkauden kursseilla on 
vielä vapaita paikkoja, joita 

voi tiedustella puhelimitse nume-
rosta 09 8392 4601 (suositeltava soit-
toaika ma–ti ja to–pe klo 9.00–11.00). 
Kevätkauden kurssimaksut puolittu-
vat 21.3. ja kevätkausi päättyy 25.4.

Kesäkauden ohjelmassa on muun 
muassa tunteja lähiliikuntapaikoilla 
ja ulkonurmilla. Kesäkuusta alkaen 
jumppaillaan pääosin ulkonurmella 
puistojumpassa, venyttelyssä, kehon-
huollossa ja puistoasahissa. Myös 
kävelyä sauvojen kanssa ja ilman sekä 

OHJATTUA LIIKUNTAA KEVÄÄLLÄ JA KESÄLLÄ

PERTTI RAAMI

frisbeegolf-tutustumisia on tarjolla.
Kesäkaudella virtuaalijumpat jat-

kuvat osana ohjatun liikunnan tarjon-
taa. Livejumppia ja tallenteita on kat-
sottavissa koko kesän toukokuusta 
elokuuhun.

Kesäkauden ryhmiin osallistumi-
nen on maksutonta, poikkeuksena 
ainoastaan vesiliikuntaryhmät. Ryh-
miin ei tarvitse ilmoittautua etukä-
teen. Lisätietoa osoitteesta vantaa.fi/
liikunta, tai puhelimitse 09 8392 4601 
(suositeltava soittoaika ma–ti ja to–pe 
klo 9.00–11.00). ●
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Tehdään Vantaasta 
yhdessä rohkea, rento 
ja viihtyisä! 

Tuore Vantaan kaupunkistrategia on nimeltään Innovaatioi-
den Vantaa. Visionamme on olla rohkea, rento ja viihtyisä 
kaupunki ja kestävyyden edelläkävijä. Yhteistyössä teidän 

kanssanne tämä onnistuu! 
Vantaa nimettiin marraskuussa ensimmäisenä suomalais-

kaupunkina Euroopan nousevaksi innovaatiokaupungiksi. Tuo-
maristo arvosti kasvuamme pienestä maalaiskunnasta Suomen 
neljänneksi suurimmaksi kaupungiksi muutamassa vuosikym-
menessä. Kunnianhimoiset ilmastotavoitteet ja sosiaaliset inno-
vaatiomme tekivät vaikutuksen. Jatkamme rohkeiden innovaa-
tioiden polulla. 

Vantaa on Suomen kansainvälisin kaupunki. Meille tulee 
asukkaita kaikkialta, ja lentokenttäkaupunkina olemme Suomen 
portti maailmaan. Palvelualoista ja lentokentästä riippuvainen 
elinkeinorakenteemme kärsi pandemiasta, mutta pahimmat 
uhkakuvat eivät toteutuneet. Kaupungin talous pysyi terveenä, 
ja se toimii tukipilarina, jonka varaan palvelut ja muu toiminta 
nojaavat. 

Strategiassa uutena tavoitteenamme on kaupunkimaisuuden 
vahvistaminen ja omaleimaisten kaupunkikeskustojen raken-
taminen. Rakennamme viihtyisiä ja turvallisia alueita, joissa 
luonto ja vapaa-ajan palvelut ovat lähellä. 

Pandemia hiukan hidasti väestönkasvua, mutta kasvamme 
edelleen erittäin voimakkaasti. Meille kaikki ovat tervetulleita 
– jokainen voi olla vantaalainen! Valitettavasti viime vaaleissa 
vantaalaiset ovat äänestäneet muita suomalaisia vähemmän. 
On tärkeä lisätä osallisuutta ja saada sekä nykyiset että uudet 
asukkaamme mukaan vaikuttamaan. 

Maailma ei valmistu neljän vuoden strategiakaudessa, joten 
katsomme jo kauemmas. Kärkihankkeemme eli ratikka, Kuusi-
järven alueen kehittäminen, Tikkurilan Jokiniemen Oppimis-
kampus ja Myyrmäen kulttuuritalo rakentavat tulevaisuutta 
pidemmälle.  

Ilokseni koronan tartuntaluvut näyttävät vihdoin kääntyvän 
laskuun, mutta tartuntoja on yhä paljon. Kun avaamme palve-
luja, on tärkeä käyttää maskeja ja huolehtia hygieniasta. Roko-
tukset suojaavat meitä ja läheisiämme parhaiten. 

Rakennetaan yhdessä viihtyisää ja kehittyvää Vantaata! ●
RITVA VILJANEN, KAUPUNGINJOHTAJA 

Vantaan palveluverkko päivittyy 

Vantaan kaupunki järjestää palveluita kaikille asukkailleen – ja 
teitä onkin yli 237 000. Vantaa on parhaillaan päivittämässä 
kaupunkitasoista palveluverkkosuunnitelmaansa. Suunnitelma 
esittää tavoitteet kaupungin palveluverkkojen kehittämiseksi 
vuosina 2022–2031. 

Alkuvuodesta pyysimme kehitystyöhön apua myös asukkailta. 
Kysyimme teiltä, miten helpoksi koette kaupungin eri 
palvelupisteisiin pääsyn. Yli 750 vantaalaista vastasi kyselyyn 
osallistuvavantaa.fi-sivustolla. Kiitos arvokkaista näkemyksistänne, 
ja pysykää kuulolla: kaupunginvaltuusto käsittelee 
palveluverkkosuunnitelmaa loppukeväästä.

Tervetuloa uusille 
verkkosivuille! 
Vantaan kaupungin uusi verkkosivusto 
julkaistaan pian. Löydät kehitysversion jo 
nyt osoitteesta beta.vantaa.fi, ja lähiaikoina 
se korvaa vanhat sivut. 
 
Uudella sivustolla halutaan palvella 
vantaalaisia entistä paremmin tuomalla 
entistä paremmin esiin erityisesti 
ajankohtaisia sisältöjä, yhteystietoja 
ja tietoa palveluista. Uusilla sivuilla on 
huomioitu niin saavutettavuus, yhtenäisyys 
kuin raikas ulkoasu. 
 
Suomenkieliset sisällöt ovat laajimmat, 
ja ruotsin- ja englanninkielistä sisältöä 
täydennetään koko ajan. Voidaksemme 
parantaa entisestään toivomme paljon 
mielipiteitä. Tutustu jo uusiin sivuihin ja 
anna meille palautetta! 
 
Haluatko tietää, mitä kotikulmillasi 
tapahtuu? Tilaa oman alueesi uutiskirje 
osoitteessa vantaa.fi/uutiskirjeet.

Ritva Viljanen (vasemmalla) otti vastaan Euroopan nouseva innovaatio-
kaupunki -tunnustuksen Brysselissä marraskuussa.

EUROOPAN INNOVAATIONEUVOSTO
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Tammikuinen aamu-usva raot-
taa vähitellen verhoaan paljas-
taen jääkannen alla talviuinu-

van pienen järven. Eteläisen Suomen 
poikkeukselliset lumisateet ovat 
maalanneet monelle tutun kesämai-
seman valkeaksi. Näky on silti hyvin 
tunnistettava, vain auringonottajat 
ja uimarit puuttuvat rannalta. 

Tai no – uimareita kyllä on. Jo 
aamutuimaan uskalikko toisensa 
jälkeen pulahtaa hyiseen avantoon, 
tällä kertaa koronatilanteesta joh-
tuen ilman savusaunassa kehoon 
kerättyä lämpöä. 

Kuten jo päätellä saattaa, olemme 
Kuusijärvellä, joka on jo vuosien 
ajan toiminut vantaalaisten ja mui-
den pääkaupunkiseudun asukkai-
den vihreänä olohuoneena. 

Kuusijärven koordinaattorina 
lokakuusta 2020 alkaen työskennel-
lyt Anniina Laitala näkee paikan 
mielellään luonnon täydessä väripa-
letissa ja mikä tärkeintä, koko kan-
san Kuusijärvenä. 

– Tämähän on kuin suomalainen 
kansallismaisema pienoiskoossa! 
On mäntyjä, kallioita, polkuja ja jär-
ven ranta. Toivon, että kaikilla olisi 
mahdollisuus kokea tämä, Laitala 
kertoo. 

Kansainvälistä potentiaalia 
Laitalan toive on jo saanut tuulta 
purjeisiinsa, sillä kaupunki kehit-
tää Kuusijärveä yhtenä valtuusto-
kauden 2022–2025 kärkihankkeista. 
Tavoitteena on lisätä Vantaan veto-
voimaisuutta kehittämällä Kuusi-
järvestä ympärivuotinen kestävän 
luontomatkailun ja koko kansan vir-
kistyskeskus. 

Tänä vuonna valmistuvat muun 
muassa uusi pulkkamäki sekä estee-
tön rantareitti ja tulipaikka. Kesä-
ajan pysäköintipaikkapulan vuoksi 
aloitettu parkkipaikan laajennustyö 
saadaan maaliin viimeistään 2023. 

Laitala näkee 20 minuutin ajomat-
kan päässä lentokentältä sijaitse-

PIENI KANSAL LISMAISEMA
Kuusijärvi on pääkaupunkiseudun asukkaiden 
vihreä olohuone, josta tehdään nyt ympärivuotista 
kestävän luontomatkailun virkistyskeskusta. 
Tänä vuonna valmistuvat muun muassa esteetön 
rantareitti ja tulipaikka.

valla Kuusijärvellä myös potentiaalia 
kansainvälisenä luontokohteena: 

– Tarjolla voisi olla vaikkapa savu-
saunaa ja suomalaisia luontoelämyk-
siä yhdistäviä paketteja. Silloin tämä 
toimisi esimerkiksi yritysvieraiden 
työmatkan hengähdyspaikkana. Syk-
syinen pimeys, vesisade, saunominen 
ja uiminen ovat upea elämys itselleni-
kin. 

Valopolku lumen keskelle 
Ihan ensimmäiseksi Kuusijärven vir-
kistyskäyttöä pitäisi laajentaa enem-
män ympärivuotiseksi. Paikka on 
kesäisin monien mielestä turhankin 
täynnä, mutta muina vuodenaikoina 
tilaa olisi, ainakin savusaunojen ja 
avannon ulkopuolella. 

Järveä kiertävä rantareitti on tykky-
lumen peittämine puineen kuin pohjoi-
sen postikorttimaisemasta. 

– Tänne voisi tehdä vaikkapa valopo-
lun, Laitala ideoi. 

Luonnonrauhaa ja 
erämaatunnelmaa 
Kävelemme muutaman sadan met-
rin päässä järvestä Vanhan Porvoon-
tien ylittävälle Sudentassu-sillalle. 
Vuonna 2019 valmistunut komea silta 
ei ole pelkkä kevyen liikenteen yhteys 
toiselle puolelle tietä, vaan sen ansi-
osta vantaalaisten olohuone kilpailee 
nyt tasavertaisena esimerkiksi Nuuk-
sion kanssa. 

– Sillan myötä iso Sipoonkorven kan-
sallispuisto, luonnonrauha ja erämaa-
tunnelma ovat tässä ihan vieressä. 

Avanto-uintia ei tietenkään voi jät-
tää välistä, Kuusijärvellä kun ollaan. 
Pariasteinen vesi kangistaa jäsenet 
nopeasti, eikä kokematon viihdy jär-
vessä paljon puolta minuuttia kauem-
paa. 

Mutta mikä euforinen olo tuleekaan 
pulahduksen jälkeen kahvilan herne-
keittolounaan ja lettujen äärellä. 

Kuusijärvi on tarjonnut parastaan. ●
PEKKO-JOONAS RANTAMÄKI, KUVAT JYRI HUHTALA

Kuusijärven koordinaattori Anniina Laitala on saanut melko vapaat 
kädet kohteen kehittämiseen. Hän soittaa itse panhuilua ja suunnittelee 
Kuusijärvelle kesäksi musiikkia ja luontoelämyksiä yhdistävää laituri-
konserttitapahtumaa.

NÄIN KUUSIJÄRVEN ALUETTA JA 
PALVELUJA KEHITETÄÄN VUONNA 2022: 

  Kuusijärven nettisivut julkaistaan 
  Pulkkamäki valmistuu 
  Pohjoinen ulkoilureitti valmistuu 
  Esteetön rantareitti ja tulipaikka valmistuvat 
  Pysäköintialuetta rakennetaan (valmistuu   

   viimeistään 2023) 
  Suomen luonnon päivänä 27.8. järjestetään   

   luontotapahtuma 
  Kahvilan sisustusta ja kalustusta uusitaan 
  Luontoreittien viitoituksia parannetaan 
  Uudisrakennuksista (savusaunat,    

   vuokratilat, grillikodat) tehdään tarve- ja   
   hankesuunnitelma 
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PIENI KANSAL LISMAISEMA
Päiväkummussa asuva Mikko Kemppainen retkeili Kuusijärvellä kohta viisivuo-
tiaan Alva-tyttärensä kanssa. Mukana vaunuissa oli myös vuoden ikäinen Iivo. 
Kuusijärven läheisyys vaikutti 4,5 vuotta sitten perheen muuttopäätökseen 
alueelle. ”Tänne voi tulla kesällä vaikka suoraan uikkarit jalassa”, Mikko sanoo.

Kuusijärvelle valmistuvat tänä vuonna esteetön rantareitti ja tulipaikka, joiden 
myötä kaikilla on mahdollisuus nauttia Vantaan pienestä kansallismaisemasta 
ja retkieväistä leirinuotiolla. 



INNOVAATIOIDEN VANTAA – SINUN VANTAASI
Vantaan uusi kaupunkistrategia on ratkaisujen asialla. Nykyisille ja tuleville 
vantaalaisille rakennetaan hyvää arkea monin tavoin. Tutustu nyt Innovaatioiden 
Vantaa -strategiaan: oheinen kuva tiivistää sen sisällön alle 40 sanaan.

Tässä ovat Vantaan arvot. 
Arvomme ovat yhteinen 
käsitys siitä, mikä meille 
on tärkeää ja arvokasta. 
Ne ohjaavat kaupungin 
päätöksentekoa ja koko 
organisaation toimintaa.

Vantaan strategiassa 
on kuusi painopistettä. 
Ne näkyvät kuvassa 
kiteytyksinä. 
Painopisteet kertovat, 
mistä Innovaatioiden 
Vantaa syntyy.
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INNOVAATIOIDEN VANTAA – SINUN VANTAASI

Lue strategiasta tarkemmin seuraavalta sivulta!

Innovaatioiden Vantaa 
-strategia kattaa seuraavat 
neljä vuotta. Teemme sovittuja 
asioita ja tarkastelemme, 
kuinka asiat etenevät. 
Strategiassa on määritelty 
myös teemoja, joita edistetään 
pidemmällä aikavälillä.

Vantaan visio ilmaisee 
tulevaisuuden tahtotilan. 
Tällaista kaupunkia 
rakennamme ja ylläpidämme.
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Innovaatioiden Vantaa -strategia 
hyväksyttiin Vantaan kaupungin-
valtuustossa tammikuun lopussa. 

Strategia on nykyajan työväline, joka 
ohjaa koko kaupungin tekemistä ja 
linjaa suuntaviivoja seuraavien nel-
jän vuoden ajan. Kaupungin visiona 
on, että rohkea, rento ja viihtyisä Van-
taa on kestävyyden edelläkävijä. 

– Olemme innoissamme uudesta 
strategiasta, ja toivomme että muut-
kin innostuvat! Tavoitamme visi-
omme yhdessä kaikkien asukkaiden 
ja kaupungin toimijoiden kanssa. 
Tähtäimessä on entistä parempi Van-
taa, jossa eletään onnellista, empaat-
tista, kotoisaa, merkityksellistä ja 
kestävää arkea, kaupunginjohtaja 
Ritva Viljanen kertoo. 

Kaikkien Vantaata 
rakentamassa  
Ennen kaupunginvaltuuston tammi-
kuista päätöstä Vantaan uutta stra-
tegiaa oli valmisteltu pitkään sekä 
kaupungin sisällä että muiden taho-
jen kanssa. Näkökulmia parhaaseen 
mahdolliseen strategiaan haettiin 
muun muassa vanhusneuvostolta 
ja vammaisneuvostolta, nuorisoval-
tuustolta ja monikulttuurisuusasiain 
neuvottelukunnalta.  

Luottamushenkilöiden lisäksi 
asukkaat, yritykset ja järjestöt osal-
listuivat strategian valmisteluun. 
Monipuolinen valmistelu on tärkeää, 
sillä strategian avulla rakennetaan 
hyvää kaupunkia kaikille Vantaan 
asukkaille ja toimijoille. 

Strategia ohjaa tekemistä ja kehittämistä
Innovaatioiden Vantaa -strategia on avain kaikkeen, 
mitä kaupungissamme lähivuosina tehdään.

AVOIMUUS tarkoittaa päätöksentekomme ja 
koko toimintakulttuurimme läpinäkyvyyttä. 
Olemme avoimuuden edelläkävijä. 
Kuuntelemme, kohtaamme ja jaamme 
tietoa. Olemme kansainvälinen kaupunki. 
Sitoudumme keskusteluun ympäröivän 
yhteiskunnan kanssa. 

ROHKEUS on uskallusta nousta 
tulevaisuuden suunnannäyttäjäksi. 
Pidämme yllä kokeilemisen kulttuuria, 
jossa toimimme ennakkoluulottomasti 
ja haastamme totutut tavat. Etsimme 
ratkaisuja ja käymme vuoropuhelua yli 
rajojen. 

VASTUULLISUUS tarkoittaa hyvän 
elämän turvaamista nykyisille ja 
tuleville sukupolville. Valmistelussa 
ja päätöksenteossa huomioidaan 
ekologiset, sosiaaliset, taloudelliset ja 
kulttuuriset näkökulmat. 

YHTEISÖLLISYYS on osallisuutta, 
luottamuksen ja yhteishengen 
luomista sekä sitoutumista yhteisiin 
tavoitteisiin. Asukkaat, yritykset, 
yhteisöt ja työntekijät muodostavat 
yhdessä vahvan yhteisön ja ovat hyviä 
kumppaneita toisilleen.

VANTAAN ARVOT

Painopisteet suuntaavat 
toimia 
Innovaatioiden Vantaa -strategiassa 
on määritelty kuusi painopistettä: 
taloudellisesti kestävä ja elinvoimai-
nen kaupunki, hyvät asukaslähtöiset 
palvelut, eriarvoistumisen estämi-
nen, resurssiviisas ja hiilineutraali 
Vantaa, kukoistavat kaupunkikes-
kukset sekä merkityksellistä työtä 
vaikuttavalla johtamisella. 

Nämä painopisteet ohjaavat nyt 
kaupungin työtä ja kehittämistä. Pai-
nopisteille on määritelty myös tavoit-
teet, joiden toteutumista seurataan 
säännöllisesti. 

– Tähtäämme vahvistamaan ter-
vettä talouttamme entisestään; sen 
myötä voimme tarjota jokaiselle van-
taalaiselle kotikaupungin, jossa on 
hyvä olla, ja yrityksille kasvun paikan. 
Vastuullisuus on mukana kaikessa 
työssämme, ja estämme työllämme 
esimerkiksi ilmastonmuutosta ja eri-
arvoistumista. Suurena työnantajana 
panostamme johtamiseen voidak-
semme tarjota nykyisille ja tuleville 
työntekijöillemme merkityksellistä 
työtä, kuvaa Ritva Viljanen. 

Mitä nyt käytännössä 
tapahtuu? 
Valmis strategia antaa vuosille 2022–
2025 mainiot askelmerkit. Nyt ei siis 
muuta kuin toteuttamaan yhdessä 
sovittuja asioita. Tapahtumassa on 
jälleen paljon! 

Strategiakauden aikana esimerkiksi 
jokaiseen suuralueen keskustalle laa-

ditaan oma kehittämissuunnitelma. 
Jokaisella kaupunkikeskusta-alu-
eella lisätään asukkaille iloa tuotta-
via kulttuurin ja vapaa-ajan palve-
luita. Viihtyisyyden ja turvallisuuden 
lisäämiseksi alueille perustetaan 
kunnossapitotiimit. 

Vantaa panostaa digitaaliseen siir-
tymään ja parantaa sähköisiä palve-
luitaan. Samalla huolehditaan, että 
etenkin iäkkäät ja vieraskieliset saa-
vat tarvitsemaansa tukea verkkoasi-
ointiin. Syrjäytymiseen ja eriarvois-
tumiseen puututaan monin tavoin. 
Esimerkiksi alueellinen myönteisen 
erityiskohtelun ohjelma saa jatkoa. 

Vantaan tavoitteena on olla hii-
lineutraali vuonna 2030. Tavoit-
teen eteen tehdään töitä esimer-
kiksi maankäytössä, hankinnoissa ja 
rakentamisessa, kouluissa sekä kai-
kissa muissa kaupungin toimissa ja 
vaikuttamisen mahdollisuuksissa. 
Luonnon monimuotoisuuden säilyt-
tämiseksi suojeltujen, ennallistettu-
jen ja luonnonmukaistettujen alu-
eiden määrät selvitetään, ja niitä 
pyritään kasvattamaan. 

Parhaan kokonaiskuvan strate-
giassa nimetyistä toimenpiteistä ja 
tavoitteista saat tutustumalla koko 
strategiaan vantaa.fi:ssä. Strategi-
asta voit lukea, mitä esimerkiksi kai-
kenikäisten oppimisen, vastuullisten 
hankintojen ja elinkeinoke-
hittämisen hyväksi tehdään. 

Voit seurata Vantaan 
strategian toteuttamista 
ja siihen liittyvää keskus-
telua somessa tunnisteella  
#innovaatioidenvantaa. ●

 

Kaupunkistrategia8



The city’s vision is: brave, relaxed, 
and attractive Vantaa is a fore-
runner of sustainability. Van-

taa's values are openness, courage, 
accountability, and sense of commu-
nity.

– We are excited about the new 
strategy and hope that others will 
be, too! We will achieve our vision 
by working together with all our res-
idents and the city’s actors. We are 
aiming at an even better Vantaa where 
residents lead happy, empathic, cozy, 
significant, and sustainable everyday 
lives, says mayor Ritva Viljanen.

– Last year we were nominated a 
European Rising Innovative City, 
which was due to, among other 
things, our rapid growth, as well as 
our widescale development of carbon 
neutrality, social innovations, and 
digital solutions. We will continue 
our journey on this path, as guided 
by our new strategy: bold innovations 
will move our city forward.

Stadens vision är: djärva, 
avspända och trivsamma Vanda 
är en föregångare för hållbar-

het. Vanda stads värderingar är 
öppenhet, djärvhet, ansvarsfullhet 
och samhällsgemenskap.

– Vi är fulla av iver över vår nya 
strategi och hoppas att också andra 
blir det! Vi försöker uppnå vår vision 
tillsammans med alla invånare och 
aktörer i staden. Siktet är inställt på 
ett ännu bättre Vanda, där man lever 
en lycklig, empatisk, trivsam, betydel-
sefull och hållbar vardag, beskriver 
stadsdirektör Ritva Viljanen.

– I fjol utsågs vi till Europas sti-
gande innovationsstad – bakgrunden 
till detta var bland annat vår snabba 
tillväxt och omfattande utveckling av 
klimatneutraliteten, sociala innova-
tioner och digitala lösningar. Med den 
nya strategin fortsätter vi på den här 
vägen: djärva innovationer för staden 
framåt. 

New strategy points the way to go
The new Vantaa of Innovations strategy dictates the city’s direction for the following 
four years. Vantaa City Council ratified the strategy in its meeting on January 31.

Focus areas are the keystone

The new strategy specifies the follow-
ing six focuses, including their goals, 
which dictate the city’s work: Finan-
cially sustainable and vital city; Good 
residence-oriented services; Prevent-
ing inequality; Resource-smart and 
carbon-neutral Vantaa; Thriving city 
centers; and Meaningful work by 
active leadership.

The strategy period will preserve 
the city’s strong economy, boost 
know-how and employment, and 
increase Vantaa’s attractiveness as a 
residential place. Development of the 
Vantaa city centers is based on their 
own histories and aims at cozy and 
safe areas, surrounding nature, and 
easy mobility.

The strategy puts major input into 
the residents’ wellbeing and non-dis-
crimination with the essential goal 
of stifling the development of mar-
ginalization and inequality. This can 

Den nya strategin anger riktningen
Den nya strategin Innovationernas Vanda anger riktningen för Vanda stad 
under de kommande fyra åren. Vanda stadsfullmäktige godkände strategin vid 
sitt sammanträde den 31 januari.

Prioriteringsområdena 
skapar grunden

I strategin definieras sex olika priori-
teringsområden med sina mål, enligt 
vilka stadens verksamhet styrs: en 
ekonomiskt hållbar och livskraftig 
stad, bra invånare orienterad ser-
vice, förebyggande av ojämlikhet, 
ett resurssmart och klimatneutralt 
Vanda, blomstrande stadscentrum 
och till sist, meningsfullt arbete 
genom effektivt ledarskap.

Under den nya strategiperioden 
upprätthålls en ekonomiskt stark 
ställning, kompetensen och syssel-
sättningen stärks och man siktar in 
sig på att öka Vandas attraktion som 
bostadsort. Vandas stadscentrum har 
alla har sin egen historia och när man 
utvecklar dem är målet trivsamma 
och trygga områden, där naturen är 
nära och det är lätt att röra sig.

I strategin finns det en stark beto-

ning på kommuninvånarnas välbefin-
nande och jämlikhet. Ett centralt mål 
är att bryta utvecklingen mot margi-
nalisering 
och ökande 
ojämlikhet. 
Detta säker-
ställs genom 
att man ökar att-
raktionskraften hos 
de bostadsområden som 
berörs av differentiering, 
utvecklar en kultur som stöder 
verksamhetsförutsättningarna och 
ser till att personalen har kompetens 
och förmåga att ta hand om invå-
narna i en mångkulturell stad.

Vanda har ambitiösa klimat-
mål, och staden eftersträvar att 
bli en klimatneutral stad redan 
år 2030. ●

be achieved by increasing the attrac-
tiveness of residential areas at risk 
of marginalization; by building a 
culture supporting operating condi-
tions; and by ensuring the employ-
ees’ facilities for serving multicul-
tural residents.

Vantaa has ambitious climate 
goals, and the city aims to be 
carbon neutral as early as in 
2030. ●
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Oletko juuri muuttanut Suo-
meen? Tarvitsetko tietoa 
Vantaan palveluista omalla 

kielelläsi? Haluatko tietää uudesta 
kotikaupungistasi enemmän?

Monikielinen neuvontapisteemme 
auttaa sinua!

Tarjoamme sinulle henkilökoh-

taista neuvontaa usealla eri kielellä 
seuraavissa asioissa:
• kotoutuminen Vantaalle esimer-

kiksi asuminen, työnteko, opiskelu, 
harrastaminen ja lapsiperheiden 
palvelut

• maahanmuuttoon liittyvät kysy-
mykset esimerkiksi luvat ja rekis-
teröityminen

• apu lomakkeiden täyttämiseen ja 
asiointiin viranomaisten kanssa

Monikieliseen neuvontaan voit tulla 
aina. Neuvojat auttavat sinua tai 
ohjaavat sinut oikeaan palveluun. 
• Vantaa-info, Tikkurila (Ratatie 11) 
• Vantaa-info, Myyrmäki (Paalutori 3)
• International House Helsinki 

(Lintulahdenkuja 2) 

Tarkista netistä tarkemmat  
neuvonta-ajat ja kielet:  
neuvovavantaa.fi  

 
Seuraa meitä Facebookissa:  
Neuvova Vantaa – Maahanmuuttajien 
monikielinen neuvontapiste ●

Information om Vanda stad  
– På ditt eget språk!
Har du nyligen flyttat till Finland? Behöver du information om Vanda 
stads tjänster på ditt eget språk? Vill du veta mer om din nya hemstad? 

Vår flerspråkiga rådgivning hjälper dig!
Vi erbjuder dig personlig rådgivning på flera olika språk i följande 

ärenden:
• integrering i Vanda, till exempel boende, arbete, studier, hobbyer 

och tjänster för barnfamiljer
• frågor i anslutning till invandring, till exempel tillstånd och regist-

rering
• hjälp med att fylla i blanketter och hjälp med ärenden hos myn-

digheterna
Du kan alltid komma till den flerspråkiga rådgivningen. Rådgi-

varna hjälper dig eller hänvisar dig till den rätta servicen.

Information about the city 
of Vantaa – In your own 
language! 
Have you just recently moved to Finland? Do you need information about 
Vantaa's services in your own language? Would you like to know more 
about your new hometown? 

Our multilingual information point will assist you! 
We offer you personal advice and guidance in several languages on the 

following themes: 
• integration into Vantaa, for example living, working, studying, hobbies 

and services for families with children 
• immigration issues such as permits and registration 
• assistance in filling in forms and communicating with the authorities 

You can always come visit us for multilingual advice. Our counsellors 
will help you or direct you to the right service.

Tietoa Vantaan kaupungista 
– Omalla kielelläsi!

KAISA SUNIMENTO
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Информация о городе Вантаа 
– на Вашем родном языке!

Вы только что переехали в Финляндию? Вам нужна информация об ус-
лугах города Вантаа на русском языке? Хотите больше узнать о вашем 
новом городе проживания?

Наши многоязычные информационные пункты помогут Вам!
Мы предлагаем вам персональные консультации на нескольких 

языках по следующим вопросам:
• интеграция в жизнь города Вантаа, например: поиск жилья и рабо-

ты, обучение, хобби и сервисы для семей с детьми
• вопросы, связанные с иммиграцией, такие как: разрешения на пре-

бывание в стране и регистрация иностранцев
• помощь в заполнении анкет и взаимодействии с официальными 

службами
Вы всегда можете обратиться за многоязыковой помощью. Наши 

консультанты помогут вам сами или направят в нужную инстанцию.

معلومات عن مدينة فانتا ـ بلغتك األم 
هل إنتقلت مؤخراً الى فلندا؟ هل تحتاج لمعلومات عن خدمات فانتا بلغتك 

األم؟ هل تريد معرفة المزيد عن بلدتك الجديد؟ 

مكتب المساعدة متعدد اللغات لدينا سيقوم بسماعدتك! 

حيث نقدم لك النصائح و اإلرشادات الشخصية بعدة لغات مختلفة حول 
األمور التالية: 

اإلندماج في فانتا، على سبيل المثال: السكن و العمل و الدراسة و  •
الهوايات و األخدمات لألسر التي لديها أطفال. 

القضايا المتعلقة بالهجرة على سبيل المثال: تصاريح اإلقامة و التسجيل  •
في الجهات الحكومية.  

المساعدة في تعبئة اإلستمارات و التعامالت مع الجهات الحكومية.  •

يمكنك دائماً القدوم للحصول على مشورة بلغات متعددة، حيث سيساعدك 
المرشدون أو يوجهونك الى مكان الحصول على الخدمة المناسبة. 

معلومات در مورد شهر وانتا - به زبان 
خودتان!

 آيا به تازگی به فنالند مهاجرت کرده ايد؟ آيا به اطالعاتی در مورد خدمات 
در شهر وانتا به زبان خودتان نياز داريد؟ آيا می خواهيد در مورد شهر 

جديد خود بيشتر بدانيد؟

مراکز کمک چندين زبانه ما به شما کمک خواهد کرد!

ما به شما مشاوره و راهنمايی شخصی به چندين زبان در مورد مسائل 
زير ارائه می دهيم:

برنامه وفق يابی  در  , شهر وانتا، به عنوان مثال، زندگی، کار،  •
تحصيل، سرگرمی ها و خدمات برای خانواده های دارای فرزند.

مسائل مهاجرت مانند مجوزها و ثبت نام. •
کمک در تکميل فرم ها و برخورد با مقامات. •

شما هميشه می توانيد برای مشاوره چند زبانه مراجعه کنيد. 
مشاوران به شما کمک می کنند يا شما را به سمت خدمات مناسب 

راهنمايی می نمايند.

Teave Vantaa linna kohta  
– Teie emakeeles!
Kas olete just Soome kolinud? Kas vajate teavet Vantaa linna teenuste 
kohta eesti keeles? Kas soovite oma uue elukoha kohta rohkem teada 
saada?

Meie mitmekeelsed teabepunktid aitavad teid!
Pakume teile personaalset nõu mitmes keeles järgmistes küsimus-

tes:
• eluaseme ja töö otsimine, haridus, hobid ja teenused lastega pere-

dele
• immigratsiooniga seotud küsimused, nagu: riigis viibimise load 

ja välismaalaste registreerimine
• abi küsimustike täitmisel ja ametiasutustega suhtlemisel

Võite alati küsida mitmekeelset abi. Meie konsultandid aitavad 
teid ise või suunavad teid õigesse asutusse.

Macluumaadka magaalada 
Vantaa – Oo luuqadaada 
hooyo ah!
Qof hadda soo degay Finland ma tahay? Ma u baahantahay adeegyada 
Vantaa inaad luuqadaada wax kaga ogaatit? ma rabtaa inaad 
magaaladaada cusub macluumaad dheerada ka heshid?

Waxaa ku caawinaysa Xarunta luuqadaha kala duwan!
Waxaan adiga kuu haynaa talobixin ku saabsan arimaha soo socda:

• arimaha degitaanka Vantaa tusaale shaqada, waxbarashada, adeegyada 
qoyska iyo hiwaayadaha

• Suaalaha ku saabsan arimaha ajanebiga tusaale is diiwaangelinta iyo 
sharciyada deganaanshaha wadanka Finland

• caawimaad buuxinta foomamka iyo arimaha xafiisyada dowlada
Xarunta luuqadaha kala duwan markasta waad iman kartaa. Shaqaalaha 

ayaa ku caawinaya ama kugu hagaya goobta aad u baahantahay.
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Nykyään Vantaalla pystytään käynnistämään 
toimitilojen sisäilmaan liittyvät selvitykset 
vauhdikkaasti ilmoituksen jälkeen. Viiveen 

poistamisen ansiosta ruuhka on saatu purettua. 
Sisäilma-asiantuntijat pääsevät nyt kartoittamaan 
tutkimustarvetta nopeasti ja ehtivät myös ennakoi-
vaan sisäilmatoimintaan. 

Tutkimukset edistyneet, korjaukset 
onnistuneet
Vantaan kaupunki nosti sisäilman strategiatee-
makseen viime valtuustokaudella. Sisäilma-asian-
tuntijoiden määrää lisättiin viiteen, minkä lisäksi 
palkattiin asiaan keskittyvät kouluterveydenhoi-
taja ja tiedottaja. 

Henkilöresurssia lisäämällä tilanne on saatu 
hallintaan. Selvityksiä on tehty kauden aikana 
noin 170 rakennuksessa. On myös päästy tekemään 
tilankäyttäjien palautteiden seurantaa sekä enna-
koivia tarkastuksia rakennuksissa. 

Erilaiset sisäilmahaitat ovat yleisiä, korjaustar-
vetta on paljon ja peruskorjausjono on pitkä. Val-
tuusto on osoittanut sisäilmakorjauksiin määrä-
rahaa vuosittain viisi miljoonaa euroa, mikä on 

Satsaus sisäilmaan tuottaa tulosta
Tutkimukset aloitetaan nopeasti, 
ja ruuhka on saatu purettua.

ALISA KAUKIO
nopeuttanut korjauksia. Laajempia toimia odotel-
lessa pystytään korjaamaan paikallisia vaurioita. 
Työterveyshuollon tutkimuksissa on todennettu, 
että koettu oireilu ja muut haitat ovat vähentyneet 
selvästi jo osakorjausten jälkeen. 

Oireisiin suhtaudutaan vakavasti
Kouluterveydenhuollon ja työterveyshuollon seu-
rannan perusteella sekä koulujen oppilaiden että 
henkilöstön vakava oireilu on huomattavasti vähäi-
sempää kuin pahimmillaan on pelätty.  Sisäilma-
oireilu on yksilöllistä ja siihen suhtaudutaan aina 
vakavasti. 

Seurantojen perusteella Vantaalla on muutama 
koulu, joissa oireilu haittaa merkittävästi noin vii-
den henkilön toimimista tiloissa ja lievemmistä 
kiusallisista oireista ilmoittaa 10–20 henkilöä. 
Näille kouluille on aikataulutettu peruskorjaus 
lähivuosille, ja olosuhteita kohennetaan eri toimin 
odotusaikana. Esimerkiksi tilavaihdoksilla voi 
oireilevan henkilön tilanne helpottua. Sisäilman 
vuoksi koulua on joutunut vaihtamaan enintään 
muutama henkilö vuodessa. 

Koulujen ja päiväkotien lisäksi myös sosiaali- 
ja terveydenhuollon rakennusten sekä toimisto-
jen sisäilmatutkimukset ovat edistyneet hyvin. 
Korjaustarvetta on lisäksi monessa sellaisessakin 
rakennuksessa, jossa kukaan ei koe oireita. ●
 JAANA ÅBERG

Aiemmin sisäilmaselvityksiä odotti toistasataa ilmoitusta, 
nyt jono on saatu purettua. 

Osallistuva budjetointi on asukkaiden väylä 
vaikuttaa kaupungin rahojen käyttöön. 
Aluksi saa ideoida, mitä alueelle halutaan, 

minkä jälkeen suunnitelmista äänestetään. Toteu-
tettavat kohteet tuovat iloa ja piristystä eri kau-
punginosiin.

Havukoski, Länsimäki ja Mikkola
Viime vuonna Havukoskella, Länsimäessä ja Mik-
kolassa asukkaat äänestivät voittoon pitkän liudan 
suunnitelmia, jotka tullaan tänä vuonna toteutta-
maan. Jokaiselle alueelle tulee uusia roskiksia, 
kirsikkapuita, kukkaistutuksia ja kukkaniittyjä. 
Kaikilla kolmella alueella järjestetään myös sii-
voustalkoot ja kaikille avointa ulkojumppaa. 

Lisäksi toteutetaan useita muita suunnitelmia. 
Esimerkiksi Länsimäessä järjestetään 28.5. yhtei-
söllinen toritapahtuma, jonne on ideoitu torimyyn-
tiä, kirpputori sekä esiintyjiä. Tapahtumaa suun-
nitellaan yhdessä länsimäkeläisten asukkaiden ja 
järjestöjen kanssa. Mikkolaan puolestaan äänestet-
tiin uusia penkkejä. Penkkejä tulee yhteensä viisi ja 
ne tulevat puistoihin ja katujen varsille. 

Suunnitelmat tarkentuvat kevään aikana ja 
kesällä päästään varmasti nauttimaan jo ensim-
mäisistä tuloksista. 

Hakunila ja Martinlaakso
Hakunilassa ja Martinlaaksossa saatiin viime 
vuoden aikana toteutettua lähes kaikki voittaneet 
suunnitelmat. Martinlaaksoon tuli muun muassa 
ötökkäystävällinen kukkaniitty ja vaarallisen jät-
teen astia. Hakunilassa Nissaksessa oleva leikki-

Iloa osallistuvasta budjetoinnista

paikka sai uudet katuvalot. Hakunilan frisbeegol-
frata on puolestaan vielä kesken. Syksyllä vietiin 
paikoilleen korit, joten heittelemään pääsee jo. 
Heittopaikat rakennetaan tänä vuonna. 

Myyrmäki
Tänä vuonna osallistuva budjetointi pyörähtää 
käyntiin Myyrmäessä. 

– Länsi-Vantaalle on toivottu lisää osallistuvaa 
budjetointia, joten odotan, että myyrmäkeläiset 
lähtevät innolla ideoimaan mihin rahat käytetään, 
kertoo osallisuuskoordinaattori Arttu Antila. Vuo-
den aikana asukkaat pääsevät ideoimaan ja äänes-
tämään, mihin 50 000 euroa käytetään.

Seuraa voittaneiden suunnitelmien toteutusta: 
osallistuvavantaa.fi/osbu. ●
LAURA LETTENMEIER

Martinlaaksoon istutettiin viime kesänä ötökkäystävällinen kukkaniitty. Osa kasveista kukkii 
vasta toisena tai kolmantena vuonna.

LAURA LETTENMEIER
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Rakennusjärjestyksen 
määräykset ohjaavat 
rakentamista Suomen kunnissa. 
Vantaan rakennusjärjestys 
uudistetaan tämän vuoden 
aikana.

SAKARI MANNINEN

Rakennusjärjestyksen määräykset voivat kos-
kea rakennuspaikkaa, rakennuksen kokoa ja 
sen sijoittumista, rakennuksen sopeutumista 

ympäristöön, rakentamistapaa, istutuksia, aitoja ja 
muita rakennelmia, rakennetun ympäristön hoitoa, 
vesihuollon järjestämistä ja muita niihin rinnastet-
tavia paikallisia rakentamista koskevia seikkoja.  
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VANTAA-INFO PALVELEE
•  Puhelimitse: p. 09 83911, ma-ti 8–15.30, 
    ke 8–14, to-pe 8–15.30 
•  sähköpostilla: vantaa-info@vantaa.fi

VANTAA-INFON ASIOINTIPISTEET 

Vantaa-info, Myyrmäki
Myyrmäkitalo, Paalutori 3, 01600 Vantaa
ma-ke 8.45–16.30, to 12–17, pe 7.45–15.30

Vantaa-info, Tikkurila
Dixi, Ratatie 11, 2. krs, 01300 Vantaa
ma-ke 8.45–16.30, to klo 12–17, pe 7.45–15.30

Vantaa-info, Korso
Lumo, Urpiaisentie 14, 01450 Vantaa
ma-ke 8.45–16.30, to 12–17 ja pe 8–15.30 

Tarkista palveluajat: vantaa.fi

MONIKIELINEN NEUVONTAPISTE 
VANTAA-INFOSSA 
 
Monikielinen neuvontapiste Myyrmäen ja Tikkurilan 
Vantaa-infoissa tarjoaa kuntalaisille Vantaan kau-
pungin sekä eri viranomaisten palveluja koskevaa 
henkilökohtaista neuvontaa usealla eri kielellä.  
 
Apua saa esimerkiksi asumiseen, työntekoon, opis-
keluun, harrastamiseen sekä maahanmuuttoon 
liittyvissä kysymyksissä. Neuvojat auttavat myös 
lomakkeiden täyttämisessä ja asioinnissa viran-
omaisten kanssa. 
 
Monikieliseen neuvontaan voi tulla aina. Neuvo-
jat auttavat tai ohjaavat asiakkaan oikean palve-
lun piiriin. Palvelukielet ovat englanti, viro, venäjä, 
somali, dari, farsi ja arabia. 

Katso neuvonta-ajat sekä lisätietoa osoitteessa 
neuvovavantaa.fi/neuvontapiste.

KUNTALAISEN DIGI-INFO 

Tarvitsetko apua uuden laitteen hankintaan tai 
käyttöön? Kiinnostaako sosiaalinen media? Kau-
pungin omat pilviagentit opastavat laitteiden ja 
sähköisten palveluiden käytössä Myyrmäen Van-
taa-infossa tiistaisin klo 12–15 ja Tikkurilan Vantaa-
infossa torstaisin klo 12.30–15. 

AVOIN ASUKASTILATOIMINTA 
JA AUKIOLOAJAT
Voit tutustua oman alueesi asukastilojen toimintaan 
nettisivuilla tai asukastilojen omissa somekana-
vissa. Tervetuloa mukaan asukastilojen yhteisöllisiin 
kohtaamisiin ja yhteisöruokailuihin. Asukastilassa 
on mahdollisuus myös digiasiointiin asiakastieto-
koneilla. 

Asukastilojen tarkemmat aukioloajat ja ohjelman 
löydät vantaa.fi-nettisivuilta ja asukastilojen Insta-
gramista @asukastilatvantaalla sekä Facebookista 
asukastilan nimellä: 

Asukastila Myyrinki  
Koivukylän asukastila  
Katrinebergin kartano  
Tikkurilan asukastila  
Korson asukastila  
Mikkolan asukastila  
Hakunilan asukastila (Skomarsin torppa)  
Länsimäen asukastila  

VANTAA-INFON JA 
ASUKASTILOJEN 
AJANKOHTAISET 
KUULUMISET

– Rakennusjärjestyksessä korostuu paikal-
lisuus. Siinä annetaan rakentamista koskevia 
määräyksiä, joiden katsotaan sopivan nimen-
omaan Vantaalle tai jollekin tietylle alueelle 
kaupungissamme, kuvailee uudistusta valmiste-
leva rakennusvalvontapäällikkö Risto Levanto. 

Nykyinen Vantaan rakennusjärjestys on vuo-
delta 2010 ja sen määräykset edelleen monilta 
osin toimivat. Lainsäädännön muutosten ja 
uuden kaupunkistrategian myötä tarvetta päivit-
tämiselle kuitenkin on. 

– Tuoreessa Vantaan strategiassa painotetaan 
keskustojemme omaleimaisuutta. Kaupungin 
tavoitteena on myös olla hiilineutraali vuoteen 
2030 mennessä. Uudistustyön yhteydessä halu-
amme selvittää, miten rakennusjärjestys voi tukea 
resurssiviisasta rakentamista ja keskustojemme 
kehittämistä, Levanto luonnehtii.

Keskeisiä kysymyksiä ovat muun muassa: Voiko 
pienimuotoisen rakentamisen luvanvaraisuutta 
edelleen keventää? Onko rakennusjärjestyksen mää-
räysten syytä olla erilaisia kaupunkikeskustoissa 
kuin pientalovaltaisilla alueilla? Miten ohjataan 
rakentamista kaava-alueen ulkopuolella? Miten 
ohjataan hulevesien hallintaa?  

Uudistustyölle on tehty osallistumis- ja arvioin-
tisuunnitelma, josta voi antaa mielipiteitä 12. huh-
tikuuta mennessä.

– Kuntalaisten asiantuntemusta toivotaan myös 
sisältökysymyksiin, kun uuden rakennusjärjestyk-
sen luonnos tulee nähtäville myöhemmin keväällä, 
sanoo Risto Levanto. 

Tavoitteena on saada uusi rakennusjärjestys voi-
maan vuoden 2023 alusta. 

Tarkempaa tietoa rakennusjärjestyksen 
muutostyön edistymisestä ja siihen osallis-
tumisesta rakennusvalvonnan verkkosivuilla 
vantaa.fi/rakennusvalvonta. ●
IFA KYTÖSAHO & MILLA HAMARI

Vantaan 
rakennusjärjestys uudistuu
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RATIKAN SUUNNITTELU TÄYDESSÄ 
VAUHDISSA – VAIKUTA NYT!
Vantaan ratikka on nyt siinä vaiheessa, että kaikkiin 
suunnitelmatasoihin pääsee vaikuttamaan.

Vantaan ratikan tuore hankejoh-
taja Tiina Hulkko tuntee Van-
taan ratikan jo entuudestaan. 

Hän on toiminut aiemmin Vantaan 
ratikan projektipäällikkönä ja tehnyt 
työkseen ratikkaa Vantaan kaupun-
gilla jo kymmenen vuoden ajan. 

Missä vaiheessa Vantaan ratikan 
suunnittelu on?

Vantaan ratikan suunnittelu on nyt 
täydessä vauhdissa ja tänä vuonna on 
aika vaikuttaa kaikkien suunnittelu-
tasojen suunnitelmiin. Katusuunni-
telmat ja asemakaavat etenevät vai-
heittain pitkin vuotta ja ratikan 
kaavarunkoluonnos on tulossa touko-
kuussa kommentoitavaksi asukkaille. 

Mitä tarkoittavat ratikan suunnit-
telutasot: kaavarunko, katusuunnitel-
mat ja asemakaavat?

Ratikan kaavarunko on ratikan rei-
tin varren sisältävä suunnitelma, joka 
kattaa noin 800 metrin säteellä rati-

kan linjasta muodostuvan vyöhyk-
keen. Se yhteensovittaa maankäyt-
tön tavoitteita ja tarkentaa Vantaan 
yleiskaavan (2020) maankäyttösuun-
nitelmaa. Kaavarungossa tarkastel-
laan muun muassa asuinalueita, pal-
veluverkkoa, elinkeinorakennetta ja 
viheralueiden rakennetta. Kaavarun-
gon tavoitteena on luoda visio ratik-
kakaupungista ja kuvata sen kehittä-
misen vaikutukset. 

Ratikan asemakaavojen päätarkoi-
tuksena on osoittaa riittävä tila rati-
kan infrastruktuurille ja siihen liit-
tyvälle katuympäristölle. Osin tämä 
tarkoittaa olemassa olevan katualu-
een leventämistä, uuden katualueen 
kaavoittamista tai muiden välttämät-
tömien kaavamuutosten tekemistä. 
Ratikan katu- ja puistosuunnitelmat 
koskevat katuja, joita ratikan raiteet 
käyttävät. Ratikkakadut ovat pää-
osin olemassa olevia katuja ja lisäksi 

suunnitellaan uusia katuyhteyksiä.
Miksi yksityiskohtaista suunnitte-

lua tehdään?
Yksityiskohtaisella suunnittelulla 

varmistetaan riittävä tila katujen 
toiminnoille. Eli raitiotien lisäksi 
kaduille suunnitellaan esimerkiksi 
ajoneuvoliikenteen järjestelyt, jalan-
kulun ja pyöräilyn väylät, katupuut  ja 
muu katuympäristöön viihtyisyyttä 
tuova kasvillisuus sekä ekologiset 
yhteydet. Yksityisk ohtaisella suun-
nittelulla selvitet ään suunnittelun 
tarkemmat kustannuk set investoin-
tipäätöstä varten.

Osallistu ja vaikuta 
suunnitteluun
Miten asukkaita on kuultu suunnitte-
lussa tähän mennessä?

Asukkaiden toiveita on kuultu eri 
tavoin. Vuonna 2021 asukkaiden mie-

Tänä vuonna on aika vaikuttaa ratikan 
suunnitteluun, kertoo Tiina Hulkko.

SAKARI MANNINEN

Katusuunnitelma-
luonnosten esittely

(14 pv)

· Mielipiteet: 
Katusuunnitelmaluonnos-
kyselyyn tai sähköpostitse 
ratikka@vantaa.fi

· Kyselyyn ei tarvitse 
kirjautua 

· Sähköpostiviestin 
otsikossa tulee mainita 
mielipidettä koskevan 
katusuunnitelman nimi.

Katusuunnitelma-
ehdotusten nähtävillä 

olo (30 pv)

· Muistutukset: 
sähköpostitse 
kirjaamo@vantaa.fi 
tai kirjeitse kirjaamoon

· Muistutuksen
yhteydessä pyydetään 
ilmoittamaan oma nimi ja 
osoite sekä kaavatyön 
numero.

Miten voin vaikuttaa ja osallistua ratikan suunnitteluun?
KATU- JA PUISTOSUUNNITELMAT ASEMAKAAVAT KAAVARUNKO

Asemakaavojen 
valmisteluaineiston 

esittely (21 pv)

· Mielipiteet:
sähköpostitse 
kirjaamo@vantaa.fi  
tai kirjeitse kirjaamoon

· Muistutuksen
yhteydessä pyydetään 
ilmoittamaan oma nimi ja 
osoite sekä kaavatyön 
numero.

Asemakaava-
ehdotusten nähtävillä 

olo (30 pv)

· Muistutukset:
sähköpostitse
kirjaamo@vantaa.fi 
tai kirjeitse kirjaamoon

· Muistutuksen otsikossa 
tulee mainita muistutusta 
koskevan katu-
suunnitelman nimi.

Ratikan kaavarunko-
luonnoksen nähtävillä 

olo (30 pv)

· Mielipiteet:
kaavarunkokyselyyn,
sähköpostitse 
kirjaamo@vantaa.fi tai 
kirjeitse kirjaamoon

· Kyselyyn ei tarvitse
kirjautua

· Mielipiteen yhteydessä
pyydetään ilmoittamaan 
oma nimi ja osoite sekä 
kaavatyön numero.

Ratikkatietoa verkossa: vantaa.fi/ratikka           Vantaan ratikka somessa: #vantaanratikka 
Seuraa suunnittelu kartalla: gis.vantaa.fi/ratikka             @vantaanratikka
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lipiteitä on kerätty laajasti suunnit-
telun taustaksi esimerkiksi erilaisilla 
kyselyillä, kuten liikkumiskyselyillä. 
Lapset ja nuoret ovat päässeet ker-
tomaan ajatuksiaan ratikkapelin 
avulla. Lisäksi vantaalaisten aja-
tuksista on koottu aiempien kysely-
aineistojen pohjalta Asukkaiden toi-
veet -raportti. Aineistot on käyty läpi 
erilaisissa suunnittelutiimeissä ja 
niitä hyödynnetään suunnittelussa.

Miten voin osallistua ja vaikuttaa 
ratikan suunnitteluun? 

Ratikan suunnitteluun voi osal-
listua monin tavoin ja tänä vuonna 
on aika vaikuttaa. Asukkaille jär-
jestetään tilaisuuksia ja työpajoja 
koronatilanne huomioiden. Kevät-
info pidetään 7.4. vähintäänkin ver-
kossa. Suunnitelmiin voi vaikuttaa 
jättämällä mielipiteitä ja muistu-
tuksia riippuen siitä, mikä suun-
nitelma ja vaihe on kyseessä. Ver-
kossa olevalta suunnittelukartalta 
gis.vantaa.fi/ratikka näkyy kootusti, 
milloin oman alueen suunnittelussa 
on tapahtumassa jotakin. Maanomis-
tajia tiedotetaan erikseen suunnitel-
mien etenemisestä.

Ratikka kehittää kaupunkia 
Miten Vantaan ratikka kehittää kau-
punkia? 

Ratikka vauhdittaa kaupunkike-
hitystä ja sujuvoittaa arkea. Luotet-

tava ja laadukas poikittaisyhteys 
lisää Vantaan vetovoimaa, mikä edis-
tää kaupunkirakenteen kehitystä 
erityisesti asumisen ja työpaikkojen 
osalta. Itä-Vantaa tulee ratikan myötä 
raideliikenteen piiriin, ja saavutetta-
vuus koko reitillä paranee. Kaupun-
gin tiivistymisellä tähdätään siihen, 
että luontoalueita säästetään ja pal-
velut ovat lähellä asukkaita. Lisäksi 
kaupunkitilan laatu kiveyksistä kas-
villisuuteen paranee, ja jalankulun 
ja pyöräilyn yhteyksiä vahvistetaan. 
Ratikka on yksi keskeisistä panostuk-
sista edistää Vantaan tavoitetta olla 
hiilineutraali vuoteen 2030 mennessä.

Miten ratikka ja sähköbussit ero-
avat toisistaan kaupunkikehityksen 
suhteen?

Ratikan etuna on, että raitiotie 

pysyy paikallaan. Se lisää vetovoi-
maa ja kiinteistökehitystä kaupun-
gissa tavalla, johon sähköbussi ei 
riitä. Esimerkiksi Tampereella rati-
kan myötä alueiden kehitys on ollut 
huomattavasti nopeampaa kuin 
ennustettiin. Toimitilarakentaminen 
on jo nyt toteutunut enemmän, kuin 
sen arvioitiin vuoteen 2040 mennessä 
toteutuvan. Vantaan ratikka on kau-
pungille ja kaupunkilaisille kannat-
tava investointi. Pitkällä aikavälillä 
sen tuomien kiinteistötaloudellisten 
hyötyjen on laskettu ylittävän kus-
tannukset.

Mitä ratikan rakentaminen Van-
taalle maksaa? Sisältyvätkö varikko 
ja raitiovaunukalusto myös kustan-
nuksiin?

Ratikan rakentamisen kustannuk-

set Vantaalle ovat noin 267 miljoonaa 
euroa. Koko rakentamisen kustan-
nuksiksi on arvioitu 393 miljoonaa 
euroa. Tästä vähennetään Helsingin 
osuus 12 miljoonaa sekä valtion mak-
sama osuus 30 prosentin osuus, joka 
on noin 114 miljoonaa euroa. Varikko 
ja kalusto eivät sisälly rakentamis-
kustannuksiin, sillä ne tulevat juuri 
toimintansa aloittaneen Kaupunki-
liikenne Oy:n omistukseen, mikäli 
ratikka toteutuu.

Milloin päätös ratikasta tehdään ja 
milloin ratikka voisi aloittaa liiken-
nöinnin?

Suunnittelu tähtää vuoden 2023 
valtuustopäätökseen. Aikaisintaan 
ratikkaa voitaisiin alkaa rakentaa 
2024 ja liikennöinti voisi alkaa 2028. ●
HANNAKAISA MARKKANEN

Jatko-
suunnittelu-

päätös

Yleis-
suunnitelma

valmis

Rakentamis-
päätös

Rakenta-
minen voi 

alkaa

RATIKAN KAAVARUNKO
RATIKAN ASEMAKAAVAT
KATUSUUNNITELMAT

valmistuu

2028202420232022202120202018–2019

Lentokenttä

Aviapolis

Jumbo
Tikkurila

Hakunila

Mellunmäki

Länsimäki

Varikko

VANTAAN
RATIKKA
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Vantaalla vietetään lintujen teemavuotta

SAKARI MANNINEN

Vantaalla alkaa lintujen tee-
mavuosi. Edellisen kerran 
luonnon teemavuotta vietet-

tiin 2019–2020, jolloin teemana oli-
vat ötökät. Teemavuosien tarkoitus 
on nostaa esiin vantaalaista luon-
toa ja tarjota kuntalaisille teemaan 
liittyvää ohjelmaa. Alustavasti on 
suunniteltu, että lintujen teema-
vuotta vietetään myös vuonna 
2023.

Teemavuoden ohjelma on moni-
puolinen. Luvassa on muun muassa 
kaikille avoimia linturetkiä, valo-
kuvauskilpailu ja linnunpönttö-
talkoot. Lapsille järjestetään mah-
dollisuuksia tehdä lintutaidetta, 
ja Vantaan lähiluonto-oppaat jär-

jestävät lintuteemaisia retkiä päi-
väkoti-, koulu- ja vanhusryhmille. 

Vantaalla pesii vuosittain noin 
110 eri lintulajia. Monen lajin yksi-
lömäärät ovat laskeneet hälyt-
tävästi. Esimerkiksi ilmaston 
muuttuminen ja luonnonvarojen 
liikakäyttö vaikuttavat lintujen 
elinolosuhteisiin, ja omalla toi-
minnallamme onkin merkitystä 
lintujen menestymiseen. Luontoa 
säästävän elämäntavan lisäksi lin-
tuja auttavat mm. linnunpönttöjen 
ripustaminen ja siitä huolehtimi-
nen, ettei oma toiminta häiritse 
lintujen ruokailua tai pesintää. ●
SONJA LAHTINEN

Aiempien neljän etenemiskais-
tan lisäksi tiekarttaan on nyt 
lisätty kaksi uutta teemaa. 

Niiden tavoitteet ja toimenpiteet liit-
tyvät luonnon monimuotoisuuden 
ylläpitämiseen ja hiilinielujen vah-
vistamiseen sekä päästöjen kom-
pensointiin. Muut neljä teemaa ovat 
yhdyskuntarakenne ja liikkuminen, 
hiilineutraali energia, materiaalien 
elinkaari ja kiertotalous sekä vas-
tuullinen Vantaa.

Jokainen resurssiviisauden tie-
kartan kaista pitää sisällään useita 
tavoitteita. Vantaa kasvaa tiivistyen, 
olemassa olevat alueet täydentyvät 
ja kaupungissa panostetaan erityi-
sesti toimivaan joukkoliikenteeseen 
sekä kävelyn ja pyöräilyn kehittämi-
seen. Maankäytön ratkaisuilla voi-
daan merkittävästi vähentää Vantaan 
alueen kasvihuonekaasupäästöjä esi-
merkiksi vaikuttamalla rakennusten 
energiankulutukseen, uusiutuvan 
energian käyttöön ja liikenneratkai-
suihin. 

Eroon fossiilisista 
polttoaineista
Tavoitteena on, että Vantaan alueella 
on luovuttu lämmityksessä fossii-
lisista polttoaineista vuoteen 2030 
mennessä. Vantaan Energian hiiline-
gatiivisuustavoite on tässä keskei-
sessä roolissa. Meille vantaalaisille 
tämä tarkoittaa muun muassa ilmas-
toystävällistä kaukolämpöä. 

Vantaalla rakennetaan paljon, joten 
purku- ja kierrätysmateriaalien sekä 
maamassojen uusiokäytön kehittämi-
sessä sekä vähähiilisessä rakentami-
sessa nähdään runsaasti mahdolli-
suuksia. Päästövähennyksiä saadaan 
myös edistämällä kaupungin omissa 
ja koko kaupunkialueen kiinteis-
töissä energiaremontteja. 

Monimuotoisuutta vaalitaan
Luonnon monimuotoisuutta Van-
taalla lisätään, suojellaan ja vahvis-
tetaan suunnitelmallisesti. Huomiota 
kiinnitetään niin metsiin, suoluon-
toon, niittyihin kuin vesistöihinkin 
ja suojellaan luontoa kulumiselta. 
Vantaa tarjoaa eväitä myös kaupun-
kilaisten kestävään elämäntapaan 
tarjoten muun muassa ympäristö-
kasvatusta ja erilaisia osallistumis-
mahdollisuuksia. Kaupungin henki-

Kohti hiilineutraalia Vantaata tuorein tavoittein
Vantaan tavoitteeksi on 
asetettu olla hiilineutraali 
vuonna 2030. Siihen 
ohjaa vastapäivitetty 
resurssiviisauden 
tiekartta.

löstölle järjestetään koulutuksia, 
panostetaan ympäristöjohtami-
seen ja muotoillaan työn tekemi-
sen tapoja. 

Tiekartassa on myös ilmaston-
muutokseen sopeutumiseen liitty-
viä tavoitteita, kuten varautumista 
ilmaston lämpenemisestä johtu-
viin sään ääri-ilmiöihin.

Vantaan kasvihuonekaasupääs-
töt ovat laskeneet jo vuodesta 2010 
lähtien, mutta tehtävää on vielä 
paljon.  Hiilineutraalius tarkoit-
taa, että Vantaalla tulee vähen-
tää kasvihuonekaasupäästöjä 80 
prosenttia vuoden 1990 päästöi-
hin verrattuna ja sitoa jäljelle jää-
vät päästöt hiilinieluilla, kuten 
metsillä tai kompensoida päästöt 
esimerkiksi rahoittamalla vähä-
hiilisyyteen tähtääviä hankkeita 
muualla.  

Hiilineutraalisuus on mah-
dollista saavuttaa vain yhdessä 
tekemällä ja tavoitteeseen pääse-
minen vaatii toimia sekä kaupun-
gilta että vantaalaisilta. Tarvitaan 
myös yhteistyötä valtion, kaupun-
kien, asukkaiden, yritysten, yhtei-
söjen ja tutkimus- ja oppilaitosten 
välillä. 

 Tavoitteiden toteutumista pys-
tyy pian seuraamaan Ympäristö-
vahti-työkalulla, joka tulee osaksi 
Vantaan uudistuvia verkkosivuja. ● 

TINA KRISTIANSSON & MARJA VUORINEN 

Suunnittelu ja 
toteutus on 

resurssiviisasta

Luonto on 
monimuotoista

Hiilineutraali 
Vantaa

Hyvinvointia, 
kilpailukykyä, 

elinvoimaisuutta

Hiilineutraali 
energia

Yhdyskunta-
rakenne ja  
liikkuminen

Materiaalien 
elinkaari ja 
kiertotalous

Monimuotoinen 
luonto

Luonnonvaroja 
käytetään 
kestävästi

Toimintatavat 
ovat vastuullisia

Päästöjen 
kompensointi 

ja hiilen 
sidonta

Vastuullinen 
Vantaa
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Vuonna 2022 HSY:llä on ilman-
laadun mittausasemat Van-
taalla Hämeenlinnanväylällä 

sekä lentoasemalla. Hämeenlinnan-
väylän varrella selvitetään liiken-
teen vaikutusta ilmanlaatuun vil-
kasliikenteisen pääväylän varrella. 
Lentoasemalla puolestaan mitataan 
lentoasematoimintojen vaikutusta 
ilmanlaatuun. Lentoasema-alueen 
ilmanlaatuun vaikuttavat pääasi-
assa alueen autoliikenne, lentoase-

HSY mittaa ilmanlaatua uusissa kohteissa
man maaliikenne ja lentoliikenteen 
päästöt.  

Puunpolton vaikutusta pienta-
loalueiden ilmanlaatuun mitataan 
pienemmällä yksittäisellä mittalait-
teella Vapaalassa.  

Pysyvä mittausasema on Tikkuri-
lassa. Mittaustuloksia voi seurata 
reaaliaikaisesti HSY:n verkkosivuilta 
hsy.fi/ilmanlaatu. ●
HSY

Tätä on toivottu: Kotitalouksille 
on nyt yhden luukun kierrä-
tyskokonaisuus Koivukylässä 

osoitteessa Hosantie 2. Sieltä löy-
tyvät Sortti-pienasema, vaarallisen 
jätteen keräyskontti, Kierrätyskes-
kus ja Rinki-ekopiste. Paikalle voi 
tuoda ylimääräiset kalusteet, tava-
rat ja tekstiilit, olivat ne sitten käyt-
tökelpoisia tai käyttökelvottomia.  

Sortti-asema on avoinna arki-
sin klo 9–21 ja viikonloppuisin klo 
10–18. 

Sortti-pienasema on nimensä 
mukaisesti normaalia Sortti-ase-
maa pienempi, keräyspaikka on 
kuudelle eri jätelajille. Maksutta 
voi tuoda metallijätettä. Normaalin 

Sortti-aseman hinnaston mukaisesti 
asemalle voi jättää muovia, pinnoi-
tettua puuta kuten monet kalusteet, 
poistotekstiiliä sekä palavaa ja pala-
matonta jätettä.  

Samalla voi tuoda kierrätettäväksi 
kotiin kertyneet rikkinäiset sähkö-
laitteet, kodin vaaralliset jätteet ja 
pakkausjätteet.  Käyttöön kelpaavat 
tavarat saavat uuden elämän Kierrä-
tyskeskuksen kautta. Käyttökelvot-
tomat tavarat päätyvät Sortti-pien-
asemalta materiaalina kiertoon tai 
energiaksi. 

Lue lisätietoa, hinnat ja vas-
taanotettavat jätelajit osoitteesta  
hsy.fi/sorttipienasema. ●
HSY

Kaikki kierrätettävä nyt yhteen 
paikkaan Koivukylässä
Sortti-asema on auki myös viikonloppuisin.

Uimahallit ovat jäähallien ohella 
kaupungin suurimpia ener-
giasyöppöjä. Siksi Vantaalla 

suunnitellaan ratkaisuja, joilla kau-
punkilaisille tärkeiden liikuntapaik-
kojen ulkopuolisen lämmitysenergian 
tarvetta voidaan vähentää.

Yksi merkittävimmistä on Hakuni-
lan urheilupuistoon kaavailtu lauh-
delämpökeskus, joka ohjaa tekojään 
jäädytyksessä syntyvän lauhde- eli 
hukkalämmön uimahallin lämmityk-
seen sekä alueen muihin kohteisiin. 
Samaan keskukseen saataisiin tal-
teen myös kesäaikaan tekonurmesta 
vapautuvaa aurinkolämpöä.

Lauhdelämpökeskus on merkittävä 
tekijä Vantaan hiilineutraaliustavoit-
teen edistämisessä.

– Uimahallin energiankulutus on 
vuodessa noin 2200 megawattia, josta 
suurin osa kuluu kylmänä vuodenai-
kana loka-maaliskuussa. Sinä aikana 
säästöä voi tulla 25–50 prosenttia, 
selvittää idean alullepanijana toi-
minut liikuntakiinteistöasiantuntija 
Sami Manerus.

Lisäsäästöä tuo kesäkuukausina 
aurinkolämpö, jonka hyödyntämi-
nen on Maneruksen mukaan periaat-

Tekojään jäädytyksessä syntyvä lämpö 
saadaan hyötykäyttöön Hakunilassa

Lauhdelämpökeskuksella voidaan lämmittää muun 
muassa uimahallin tiloja ja vettä. Kesäaikaan 
talteen saadaan myös aurinkolämpöä.

Sami Manerus mittasi tammikuun lopulla Hakunilan tekojään pinnan lämpötilaa.

teessa ilmaista. Lauhdelämmön 
talteenotto ja käyttö säästää siis 
paitsi energiaa, myös selvää rahaa.

Manerus kertoo, että lauhdeläm-
pöä hyödynnetään jo Myyrmäen 
ja Tikkurilan jalkapallokentillä. 
Tekonurmen alla on langattomat 
anturit, jotka seuraavat olosuh-
teita sekä kentän pinnan lämpö-
tilaa ja lopettavat lämmityksen 
automaattisesti, kun siihen käytet-
tävä liuos on tarpeeksi lämmintä 
kentän ylläpitoon.

– Jalkapallokentän lämmitys 
voi maksaa 30 000 euroa kuukau-
dessa, ja näin voidaan päästä jopa 
nollakulutukseen ulkopuolisen 
energian osalta.

Hakunilassa on seuraavaksi tar-
koitus vetää putket tekojääkau-
kalolta ja -kentältä uimahallille, 
kunhan suunnitelma on hyväk-
sytty kuntatekniikan keskuksessa. 
Tavoitteena on saada lauhdeläm-
pöjärjestelmä käyttöön vuosien 
2022–2023 aikana.

– Sen jälkeen sitä voidaan kopi-
oida muihinkin urheilupuistoihin, 
Manerus toteaa. ●
PEKKO-JOONAS RANTAMÄKI

PEKKO-JOONAS RANTAMÄKI

HSY

HSY



 

Vapaa-aikaa18

Kielletäänkö saunominen? Nau-
tiskellaanko kouluruokaloissa 
toukkanakkeja? Entä missä 

lymyilevät aikamme ilmastorikolli-
set? Muun muassa vastauksia täl-
laisiin ajatusleikkeihin tarjoilee 
My2050Vantaa-peli.

Ilmainen peliseikkailu on kaikille 
kaupunkilaisille avoinna Heurekan 
puistossa vielä ainakin toukokuuhun 
2022 saakka. Pelin innokkain käyt-
täjäryhmä on toistaiseksi ollut ylä-
koulu- ja lukiolaisryhmät, mutta peli 
on tarjolla kaikkien nuorten ja aikuis-
ten huviksi.

Essi Yrjälä Martinlaakson koulusta 
kävi sekä kuudes- että yhdeksäsluok-
kalaisten oppilaidensa kanssa kur-
kistamassa tulevaisuuteen. 

– My2050Vantaa-peli toi muka-
vaa vaihtelua kouluarkeen ja tarjosi 
meille mahdollisuuden ulkoilla. Peli 
sopii hyvin monien oppiaineiden ope-
tukseen, kertoo elämänkatsomustie-
toa opettava Yrjälä.

VANTAA VUONNA 2050 
– PELAA JA TUTUSTU!
My2050-peli vie koululaiset ja kaupunkilaiset 
matkalle tulevaisuuteen.

Myös joukko Vantaan nuorisoval-
tuustolaisia pelasi My2050-peliä. 

– Peli oli todella monipuolinen ja 
oli kiva, että siinä oli muutakin kuin 
itsestään selviä ja paljon puhuttuja 
asioita ilmastonmuutoksesta, kuvai-
lee nuorisvaltuustolainen Anni Juu-
lia Tuomainen.

My2050-peli on yhdistelmä pako-
huonepeleistä tuttua ongelmanrat-
kaisua, tarkkaa havainnointia vaati-
vaa geokätköilyä, yllättäviäkin faktoja 
sekä kekseliäitä tarinoita tulevaisuu-
desta. Pelin tarinat ja tehtävät liitty-
vät ilmastonmuutokseen, mutta tee-
maa on käsitelty pelissä useista eri 
näkökulmista.

– Peli käsitteli ja lähestyi hienosti 
erittäin tärkeää aihetta, joka kosket-
taa meitä kaikkia. Voisin jopa väittää, 
että peli kannusti minua toimimaan 
ympäristöystävällisemmin, nuoriso-
valtuustolainen Vida Amoah sum-
maa. ●
ELINA HARJU

MIKÄ ON MY2050-PELI?
Ilmainen älypuhelimella pelattava, noin tunnin mittainen 
seikkailupeli. Pelissä kierretään mahdollisimman nopeasti pisteeltä
toiselle ja kerätään pisteitä. Peli on pelattavissa suomeksi ja
englanniksi. My2050-pelejä on pelannut yli 10 000 pelaajaa. 
Vantaalla peli on avoinna ainakin toukokuuhun 2022 saakka.

Peliohjeet osoitteessa my2050.fi.

My2050Vantaa on tuotettu Vantaan kaupungin ja 
ELY-keskuksen tuella.

MIKKO HENTUNEN, VANITE OY
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KAAVOITUSKATSAUS 2022 
Seuraavilta sivuilta löydät ajankohtaiset kaavoitushankkeet sekä tietoa katujen ja puistojen suunnittelusta 
ja rakentamisesta. Tilanne voi vuoden aikana muuttua. Kaikkiin käynnissä oleviin kaavoitushankkeisiin 
pääset tutustumaan osoitteessa vantaa.fi/ajankohtaiset_kaavat.
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Planläggnings översikt på svenska på nätet  
vanda.fi/detaljplanering.

Vantaa on Tero Anttilalle tuttu 
kotikaupunki. 

– Olen asunut Tikkurilan 
alueella nelivuotiaasta ja nähnyt näin 
arjessanikin konkreettisesti kaupun-
gin muuttumisen maalaiskunnasta 
yhdestä Suomen voimakkaimmin kas-
vavaksi kaupungiksi. Kehityskaari on 
ollut huima, mutta tehtävääkin yhä 
riittää, hän kuvailee.

Vantaan monet keskustat ja ver-
kostomainen rakenne ovat kaupun-
gin rikkaus, ja samalla haaste tule-

ville vuosikymmenille. 
– Kaikki alueet eivät voi samanai-

kaisesti kasvaa yhtä voimakkaasti. 
Teemme kuitenkin aktiivisesti töitä 
sen eteen, että kehitysaskelia otetaan 
joka puolella. Tällä hetkellä voimak-
kaassa nosteessa ovat muun muassa 
Tikkurila ja Aviapolis. Kehäradan 
varrella myös Myyrmäen ja Kivistön 
keskustoissa rakennetaan paljon. 
Suunnitteilla olevan ratikan odote-
taan piristävän Hakunilan kehitystä, 
Anttila listaa.

Apulaiskaupunginjohtaja Tero Anttila 
luotsaa Vantaan kaupunkikehitystä
Vuoden 2022 alusta kaupunkiympäristön toimialan apulais-
kaupunginjohtajana aloittanut Tero Anttila innostuu Vantaan 
keskustojen potentiaalista ja korostaa yhteistyön merkitystä.

Paluu juurille. Vantaalainen Tero Anttila kehittää Vantaata 
yhä kaupunkimaisempaan suuntaan.

SAKARI MANNINEN

Valtuuston vastikään hyväksy-
mässä uudessa strategiassa yhtenä 
painopisteenä on kukoistavat keskus-
tat. Kukoistavan keskustan aineksina 
nähdään muun muassa viihtyisyys, 
siisteys, turvallisuus, sujuvat liiken-
neyhteydet sekä monipuolisuus — 
kukoistavassa keskustassa ei ole vain 
asuntoja, vaan palveluja, työpaikkoja, 
vapaa-ajanviettomahdollisuuksia 
ja tapahtumia. Toimivat ja viihtyi-
sät keskustat säteilevät hyvinvointia 
myös ympäristöönsä.

Tällä valtuustokaudella jokai-
selle suuralueen keskustalle teh-
dään kehittämissuunnitelmat, joissa 
korostuu kaupungin eri toimialojen 
välinen yhteistyö. 

– Näin varmistetaan, että kaikki 
kukoistavan keskustan elementit 
tulevat huomioiduksi. Tärkeää on 
myös asukkaiden osallistuminen. 

Mikä on keskusta, mikä kaupunginosa, 
mikä suuralue?

Vantaa on jaettu seitsemään suuralueeseen: Myyrmäki, Kivistö, 
Aviapolis, Tikkurila, Korso, Koivukylä ja Hakunila. Suuralueet ovat 
tilastollisia aluejakoja, ja niitä käytetään myös monia kaupungin 
palveluita ja suunnitelmia jaoteltaessa. Kun puhumme kukoistavista 
keskustoista ja keskustojen kehittämissuunnitelmista, tarkoitamme 
näiden seitsemän suuralueen keskusta-alueita. Kaupunginosat 
puolestaan ovat maantieteellisesti huomattavasti pienempiä alueita. 
Vantaalla on 61 asemakaavassa ja kiinteistötietojärjestelmässä yllä-
pidettyä kaupunginosaa. Kaupunginosajako on kaupungin virallinen 
aluejako. Vantaan karttapalvelusta voit tutkia muun muassa alueesi 
asemakaavoja tai perehtyä Vantaan kaupunginosiin: kartta.vantaa.fi. 

Mitä enemmän kaupunki tiivistyy, 
sitä enemmän pitää yhteensovittaa 
hyvin monenlaisia tarpeita ja näkö-
kulmia, Anttila kertoo.

Paikallistuntemus yhdistettynä 
kokemukseen pääkaupunkiseudun 
kehityksestä ovat tarpeen apulais-
kaupunginjohtajan tehtävässä. Ennen 
apulaiskaupunginjohtajan tehtävää 
Anttila työskenteli Helsingin Seudun 
Liikenteessä joukkoliikenneosaston 
johtajana.

– Myös poliittinen päätöksenteko 
on tullut tutuksi toimittuani Van-
taan kaupunginvaltuustossa 22 vuo-
den ajan. Vantaalla poliittisten päät-
täjien ja virkamiesjohdon yhteistyö 
on avointa ja toimii hyvin. Tämä on 
kasvavalle kaupungille tärkeä voima-
vara. ●
MILLA HAMARI

Tiesitkö, että?
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KIVISTÖ
 
ASEMAKAAVAT

B1 233100 - Kivistön asema-
Korttelit  Palvelukortteleita, 
joissa julkiset ja kaupalliset 
palvelut limittyvät toimitila- ja 
asuntorakentamiseen. Nähtä-
ville syksyllä.

B2 232800 - KvartsiKulma  
Keskustarakentaminen laaje-
nee Kehäradan pohjoispuolel-
la. Asumista, kivijalkaliiketilaa 
ja pysäköintilaitos. Päätöskä-
sittelyyn keväällä.

B3 233000 - Kivistön Kvart-
sijuoni  Keskustakortteleita, 
joissa koteja noin 850 uudelle 
asukkaalle sekä julkisia ja kau-
pallisia palveluja kuten päivä-
koti ja pysäköintilaitos. Nähtä-
ville syksyllä.

B4 232600 -  Kivistön 
onnenKivi  Keskustaraken-
taminen laajenee Kehäradan 
eteläpuolella. Alueelle suun-
nitellaan koteja noin 1000 
uudelle asukkaalle, kivijalkalii-
ketiloja ja pysäköintilaitosta. 
Nähtäville kesällä.

B5 232700 - Kivistön lumi-
Kvartsi  Keskustarakentami-
nen laajenee Kehäradan ete-
läpuolella. Koteja noin 1 200 
asukkaalle, kaksi päiväkotia, 
koirapuisto sekä muita keskus-
tapalveluita. Päätöskäsitte-
lyyn syksyllä.

B6 233300 - Kivistöntäh-
ti  Keskustakortteleita: kote-
ja, kivijalkaliiketiloja, päiväkoti 
sekä kaksi pysäköintilaitosta 
hybridipalvelukokonaisuuksina. 
Kaavaan kuuluu lisäksi lähivir-
kistys- ja puistoalueita, katu-
alueita sekä uusi Kehäradan 
ylittävä kävelyn ja pyöräilyn 
silta. Kaavatyö alkaa syksyllä.

B7 - vehKalan länsipuoli 2  
Kehäradan Vehkalan aseman 
välittömään läheisyyteen työ-
paikkarakennusten, pysäköin-
nin sekä katu- ja tiealueiden 
rakentaminen. Kaavatyö alkaa 
syksyllä.

B8 251400 - vehKalan KinKe-
rit  Työpaikkarakentamista ja 
vehreitä puisto- ja katualueita 
Kehä III:n ja Hämeenlinnan-
väylän risteykseen mahdol-
listava asemakaava puretun 
Vantaankosken koulun tontille 
ja lähiympäristöön. Nähtäville 
keväällä.

B9 330400 - Katriinan Kylä  
Hankkeella mahdollistetaan 
uutta asumista Katrinebergin 
kartanon itäpuolelle Katriinan-
tien varteen. Kaavatyö alkaa 
syksyllä.

B10 233200 - Kivistön 
tapahtuma-areena (ent. 
002431)  Arena 3.3 -hankkeen 
mahdollistava asemakaava: 
urheilu- ja tapahtuma-areena, 
hotelli sekä niihin liittyvä pysä-
köinti. Nähtäville keväällä.

B11 330200 - pirttiranta  
Alue on Vantaanjoen tulvaris-
kialuetta ja alueelle tutkitaan 
asemakaavaa loma-asumisel-
le. Nähtäville keväällä.

B12 - KatrineBergin Kehi-
tysKuva  Katrinebergin alu-
een visiotyö, jossa määri-
tellään tavoitteet alueen 
kehittämiselle asemakaavoi-
tuksen pohjaksi. Kaavatyö 
alkaa keväällä.

KATUJEN 
SUUNNITTELUKOHTEET

1. erätorpantie  Kadun perus-
parantamisen suunnittelu

2. Keimolanmäen uudet 
Kadut  Suunnitellaan kadut 
Ajolenkki, Saunalenkki ja Kei-
molantien pohjoispää sekä 
alueen vesihuolto.

3. KvartsiKulma  Kvartsi-
kulman asemakaava-alueen 
katujen ja vesihuollon suun-
nittelu.

4. punaKiventie välillä Kei-
molantie-punaKivenpuisto  
Suunnitellaan uusi jalkakäytä-
vä välille Keimolantie ja Puna-
kivenpuisto sekä uudet kadun-
varsipysäköintipaikat välille 
Keimolantie-Kiilletie.

5. rauhalanKaari  Kadun 
perusparantaminen sisältäen 
hulevesiviemäröinnin.

6. reunan alueen vesihuol-
to  Vesihuollon suunnittelu 
Reunan asuinalueelle.

KATUJEN 
RAKENTAMISKOHTEET

7. erKKiläntien vesihuol-
to  Vesihuollon rakentaminen. 
Rakennetaan yhtä aikaa Rii-
pilän jalankulku- ja pyörätien 
rakennustöiden yhteydessä 
(ks. Kohta 12.)

8. KangasmäKi ja Kangas-
mäenKuja  Katualueiden 
perusparantaminen.

9. Keimolan reKKaparKKi  
Keimolanportin raskaanliiken-
teen pysäköintialueen raken-
taminen.

10. Kivistön linja-autoter-
minaali  Palvelukeskuksen 
vaatimat katutyöt Vantaankos-
kentiellä ja Kivistön linja-auto-
terminaalin rakentaminen.

11. puu-Kivistö  Rakennetaan 
uudet kadut Puukorunpolku, 
Puuhelmenpolku ja Puuketjun-
polku sekä uudet puistot Ruu-
supuunpiha ja Puuketjunpiha.

12. riipiläntien jalanKul-
Ku- ja pyörätie  Rakenne-
taan jalkakäytävä ja pyörätie 
välille Männiköntie-Nurmijär-
ven kunnan raja sekä vesihuol-
to välillä Männikönrinne-Reu-
narinne.

SEUTULA

RIIPILÄLUHTAANMÄKI

KIVISTÖ
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13. ruusumäenraitti  Raken-
netaan uusi yhdistetty jal-
kakäytävä ja pyörätie Ruu-
sumäentieltä Kehäradan ja 
Tikkurilantien ali Tikkurilan-
tielle.

PUISTOJEN 
SUUNNITTELUKOHTEET

14. tyttömäKi  Vehkalan ase-
malta Petikkoon vievän ulkoi-
lureitti- ja latuyhteyden suun-
nittelu.

15. tapolan Kaarisilta  
Jalankulun ja pyöräilyn sillan 
peruskorjauksen suunnittelu.

PUISTOJEN 
RAKENTAMISKOHTEET

16. Keimolan isosuo  Luon-
nonsuojelualueelle toteute-
taan esteetön pitkospuureitti 
ja polku. 
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Kivistön aluearkkitehti Anna-Riitta 
Kujala kertoo alueen käynnissä ole-
vista töistä:

– Kivistön keskustasta on nyt rakennettu 
tai rakenteilla noin 20 prosenttia kokonais-
maapinta-alasta.

Potentiaalia riittää myös tuleville vuo-
sille. Tänä vuonna suunnittelupöydällä on 
useita asemakaavamuutoksia, jotka mah-
dollistavat uusia keskustakortteleita Kivis-
tön keskustaan. Myös tapahtumahanke 
Areena 3.3 -hanke etenee, kun hankkeen 
mahdollistava Kivistön tapahtuma-aree-
nan asemakaava etenee nähtäville kuluvan 
kevään aikana.

– Kvartsikulman, Lumikvartsin, Kvart-
sijuonen ja Onnenkiven asemakaavatöillä 
tavoittelemme sujuvaa arkea edistävää, elä-
vää kaupunkia: koteja, päiväkoteja, kaupun-
kimetsiä, leikki- ja koirapuistoja, kävelyn ja 
pyöräilyn priorisoivia liikkumisen ratkai-
suja, Kujala kuvailee.

Kivistön keskustassa suunnittelun tavoit-
teena on tiivis ja vehreä kahden aseman 
kaupunkikeskusta, joka tukeutuu tulevai-
suudessa Kehäradan Kivistön ja Lapinky-
län asemiin. Tämänhetkisen arvion mukaan 
Lapinkylän juna-asemaa voitaisiin alkaa 
rakentaa vuosikymmenen loppupuolella. 

Kivistön keskustassa suunnittelun läh-
tökohtana on ilmastonmuutoksen hillitse-
minen ja siihen sopeutuminen. Tärkein toi-
menpide ilmastonmuutoksen näkökulmasta 

on kaupunkielämän perustana oleva kävely-
kaupunki, jossa luonnon monimuotoisuus 
on maksimoitu. 

– Kehitämme Kivistön keskustaa myös 
joukkoliikennekaupunkina. Joukkoliikenne-
kaupungin on oltava kävelykaupunki, jotta 
se olisi mahdollisimman toimiva. Kävelyn 
priorisointi luo miellyttävää kaupunkiym-
päristöä meille kaikille ja nopeuttaa sekä 
mielenkiintoistaa liikkumista suurimmalle 
osalle. Kävelykeskusta ilmentää Kivistön 
suuralueen identiteettimaisemia: metsäi-
syyttä ja kulttuurimaisemia katu- ja puis-
toalueiden kasvivalintojen ja toimintojen 
kautta. Tiiviin keskustan viherverkosto 
liittyy luontevasti osaksi laajoja keskusta-
aluetta ympäröiviä viheralueita, kertoo 
Kujala.

Myös muualla Kivistössä tapahtuu: ase-
makaavoitamme lisää työpaikka-alueita 
Vehkalaan ja tutkimme Seutulan Katrine-
bergiä visio- ja kaavarunkotyöllä. 

– Kaavatöiden ohella etsimme uusia kei-
noja Kivistön keskustan keskeneräisyy-
den hallitsemiseksi. Tiimimme täydentyy 
kevään ajaksi diplomityöntekijällä, jonka 
tavoitteena on diplomityössään tutkia kei-
noja keskeneräisyyden hallitsemiseksi liik-
kumisen näkökulmasta. Tavoitteenamme 
on, että keskusta olisi mahdollisimman 
asuttava ja elettävä jo nyt, Kujala kertoo. ●
MILLA HAMARI

KIVISTÖÖN UUSIA 
SUUNNITELMIA

Kivistön alueen voimakas kehitys jatkuu. Alueelle 
rakennetaan parhaillaan odotettuja kaupallisia 
palveluita, ja useita asuinrakentamishankkeita on 
käynnissä.

YLEISKAAVOITUS

ratiKan KaavarunKo  
Täsmentää Yleiskaava 2020 
maankäyttösuunnitelmaa, 
kokoaa yhteen vyöhykkeen 
alueelliset kaavarungot ja 
ohjaa vyöhykkeen tulevia 
asemakaavoja.

yleisKaava 2020  Kau-
punginvaltuusto hyväksyi 
25.1.2021. Yleiskaava ohjaa 
kaavarunkojen laadintaa, 
asemakaavoitusta ja mui-
ta suunnitelmia. Yleiskaa-
vasta on kuitenkin valitettu, 
eikä se vielä ole voimassa. 
Helsingin hallinto-oikeuden 
päätös tulee keväällä. Yleis-
kaavasta ei laadita erillistä 
toteuttamisohjelmaa, vaan 
sen toteuttaminen on osa 
maankäytön suunnittelun ja 
toteuttamisen ohjelmointia 
(MTO).

maanKäytön, asumisen 
ja liiKenteen sopimus 
mal 2023  Suunnittelun 
ytimessä on kestävä kau-
pungistuminen. Sen lisäk-
si paneudutaan kolmeen 
ajankohtaiseen kärkeen: 
yhteiskunnan murrokseen, 
sosiaaliseen oikeudenmu-
kaisuuteen ja Helsingin seu-
tuun osana maailmaa. Tar-
kasteluvuodet ovat 2040 ja 
2060. Voimassa oleva sopi-
mus valtion kanssa vuodel-
ta 2020 ohjaa kuntia moni-
puoliseen asuntotuotantoon 
sekä liikennejärjestelmän ja 
-investointien ja maankäytön 
yhteensovittamiseen.

vantaan ratiKan Kaa-
varunKo  Vantaan ratikan 
varrelle laaditaan kaupun-
kikehitystä ohjaava kaa-
varunko, jossa sovitetaan 
yhteen ratikan ympäristössä 
maankäyttöön kohdistuvia 
tavoitteita ja tarkennetaan 
yleiskaava 2020:n mukaista 
maankäyttöratkaisua. Kaa-
varunko ja siihen perustuvat 

ratikan kaupunkitaloudelli-
set arvioinnit liitetään rati-
kan hankepäätöksen aineis-
toon myöhemmin vuonna 
2023.

Kaupan palveluverKKo-
selvitys  Laaditaan selvitys 
päivittäistavarakaupan kau-
punkitasoisen palveluverkon 
ja voimakkaasti uudistuvien 
keskustojen kaupan kehityk-
sestä.

Kiila-ruotsinKylä yleis-
suunnitelma yhteis-
työssä tuusulan Kans-
sa  Alueen suunnittelussa 
on huomioitava toimintojen 
kokonaisuus ja kuntarajan 
ylittävät vaikutukset.

länsisalmi osayleisKaa-
va 2023-  Helsinki käyn-
nistää vuoden 2022 alusta 
osayleiskaavan, joka kos-
kee koko Helsingin puoleis-
ta aluetta, jolle aikaisemmin 
laadittiin Östersundomin 
kuntien yhteistä yleiskaa-
vaa. Länsisalmen tulevai-
suuden maankäyttö on rat-
kaistava siten, että syntyy 
toimivaa kaupunki- ja viher-
rakennetta kuntarajoista 
huolimatta. Länsisalmen 
osayleiskaavaa suunnitel-
laan ainakin sille alueelle, 
joka jätettiin pois koko Van-
taan yleiskaavasta 2020.

vihreä ja virtaava van-
taa viva - viherraKen-
teen KehitysKuva  Työ 
ohjaa koko kaupungin viher-
rakenteen, viheralueverkos-
ton ja ulkotilojen suunnitte-
lua yleispiirteisellä tasolla. 
Viherrakenteeseen kuuluvat 
kaavoitettujen viheralueiden 
verkosto sekä muut kasvulli-
set alueet pihoilla ja kaduil-
la. Osana kehityskuvaa laa-
ditaan ekologisia verkostoja 
tarkentava selvitys vuoden 
2022 aikana.

YLEISKAAVA OHJAA 
KASVUA

Kvartsikulman asemakaavalla laajennetaan keskustaa kohti tulevaa Lapinkylän asemaa.

OLIVIA RANTA

Yleiskaava on maankäytön pitkän aikavälin suunnitelma.

WSP FINLAND OY
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MYYRMÄKI
ASEMAKAAVAT

a1 002398 - vaaKapuisto  
Hämevaarassa kahteen Vaa-
kapuistoon town house -tyyp-
pisiä rivitaloja. Tehdään lisä-
selvitys.

a2 002433 - KarhunKierros  
Pähkinärinteeseen asumista 
ja päiväkoti. Osallistuminen 
keväällä.

a3 121400 - lammaslampi  
Hämeenkylä, Lammaslammen 
pientaloalue Pitkämäentien var-
rella. Kaavoitus alkaa syksyllä.

a4 002400 - myyrmäen ase-
maKorttelit (myyr yorK 
downtown)  Asumista, toi-
mitiloja ja kivijalkaliiketiloja. 
Nähtäville keväällä.

a5 002363 - KiviKirveen-
Kuja (sporttiKorttelit)  
Myyrmäki, Kivikirveenkujan 
sporttikorttelit. Kilpailutettu, 
osallistuminen keväällä.

a6 002368 - patotie 2  Ton-
tille ja Patoaukion torialueelle 
asuntorakentamista ja liiketi-
laa. Kilpailutus keväällä.

a7 002366 - ojahaKa  Varian 
tontillle uusi yhtenäiskoulu ja 
asuntorakentamista. Osallis-
tuminen keväällä.

a8 002438 - myyrmäen KirK-
Ko  Kirkon tontille asuntoraken-
tamista. Nähtäville keväällä.

a9 002447 - vihertie 44-48  
Toimisto- ja asuintalon tilalle 
asuinkerrostalo. Uusi osallis-
tuminen keväällä.

a10 002449 - raappavuo-
renrinne 2  Purkavaa sanee-
rausta ja lisärakentamista. 
Nähtäville keväällä.

a11 002413 - martinlaaK-
sontie 24  Rautatien itäpuo-
lelle kerrostaloja yleiskaavan 
keskusta-alueelle. Kilpailu 
keväällä.

a12 002469 - aisaparinKu-
ja  Kadun siirto etelämmäksi. 
Nähtäville keväällä.

a13 002511 - Kairapuisto  
Friheresin vpk ja Vapaalan-
tie 24b, pientaloja. Kaavoitus 
alkaa.

a14 002499 - ulKoniitty  
Ulkoniitty (Pyöräntekijäntie), 
Niittäjäntie 1-7, Karhekuja 11 ja 
Varistontie 18 ja 24. Pientalojen 
täydennysrakentamista. Kaa-
voitus alkaa.

a15 002495 - luhtimäKi 1 ja 
2  Luhtimäki 1:n tontille kerros-
taloja Luhtitien viereen ja pien-
taloja. Luhtimäki 2:n tontille 
kerrostalo Luhtitien viereen. 
Osallistuminen keväällä.

a16 002493 - myyrmäen 
paloasema  Raappavuoren-
tie 9. Nähtäville keväällä.

a17 002504 - KuohuKuja 1 - 
3  Kuohukujan ostoskeskuksen 
kaavoitus asuinkerrostalolle 
alkaa uudelleen.

a18 002473 - myyrmanni  Lii-
ketilojen laajennus rakennuk-
sen sisällä, Iskostie 3. Nähtä-
ville keväällä.

a19 161900 - palotie  Palotie 
ja Laitilankuja, täydennysra-
kentamista. Kaavoitus jatkuu.

a20 161800 - yhtiönKuja  
Yhtiönkuja, Hämeenlinnan-
väylän tiealue ja yhdyskatu 
Hämeenlinnanväylälle. Näh-
täville keväällä.

a21 002432 - laajaKorven-
Kuja 8 ja 10  Kaksi viisiker-
roksista kerrostaloa Laajakor-
venkuja 8:n ja 10:n tonteille. 
Nähtäville keväällä.

a22 002414 - martinlaaK-
sontie 26  Rautatien länsi-
puolelle päiväkoti. Nähtäville 
keväällä.

a23 002478 - lounanii-
tyn päiväKoti  Lounaniitty. 
Vantaanlaakson päiväkodin 
korvaava päiväkoti ja oma-
kotitontti Auertien päähän. 
Kaavoitus jatkuu.

a24 002101 - vantaanKos-
Ken mylly  Vantaankosken 
myllyn alue. Kaavoitus jatkuu.

a25 002315 - smeds  Smeds, 
Kauppalaivurintie 5. Osallistu-
minen keväällä.

a26 002483 - Koivurinteen 
muutos  Koivurinteen pienta-
lokaavan muutos, jolla pois-
tetaan kalliit Askiston erita-
soliittymän ja Hieskoivuntien 
varaukset ja muutetaan osin 
maankäyttöä. Kaavoitus alkaa 
syksyllä 2022

a27 014900 - pähKinärin-
teen yleissuunnitelma  Kaa-
varungon sijaan laaditaan 
keväällä yleissuunnitelma.

a28 015000 – myyrmäen 
innovaatioKaava  Selvitys 
työpaikkarakentamisen mah-
dollisuuksista. Valmistuu 2022.

a29 014800 KaivoKselan 
KaavarunKo  Yleispiirteinen 
suunnitelma, jossa selvitetään 
alueen täydennysrakentami-
sen ja keskuksen kehittämisen 
mahdollisuudet alueen suoje-
luarvot huomioiden. Valmiste-
lu jatkuu.

KATUJEN 
SUUNNITTELUKOHTEET

1. haltiantie jalKaKäytävä  
Kääntöpaikan pohjoisreunaan 
suunnitellaan uusi puistoon 
johtava jalkakäytävä.

2. linnainen  Linnaisten ase-
makaava-alueen uudet kadut 
ja vesihuolto: Aisakellontie ja –
kuja sekä Aisaparintie ja –kuja.

3. martinKyläntien ris-
teyssillan perusKorjaus  
Korjauksen suunnittelu alkaa.  

4. santamäentie - sahratie  
Asemakaavoitettujen pienta-
lotonttien myötä tarvittavat 
katualueen muutokset Santa-
mäentien ja Sahratien liitty-
mässä.

ASKISTO

PETIKKO

VARISTO

VAPAALA

HÄMEVAARA

LAAKSO

VANTAANLAAKSO

MÄKI

HÄMEENKYLÄ

LINNAINEN

KAIVOK-
SELA

A26

A12

A3

A2
A13

A1

A15

A14

A10

A21

A22
A11
A9

A17
A6

A8
A7

A16
A5

A18

A4

A20

A19

A23

A25A24

A27

A28

A2
9

2

7

12

14

4

11
5

173

15

10

21 1

18

20

13
8

16

19
9

6

5. Kahluuniityn silta perus- 
Korjaus  Korjauksen suunnit-
telu alkaa.

KATUJEN 
RAKENTAMISKOHTEET

6. BräntilänauKio ja -pol-
Ku  Kilterinmäen laajennus. 
Sisältää Kilterinkujan ja -kaa-
ren sekä Bräntilänpolun ja- 
aukion rakentamisen.

7. Kehä iii:n parantaminen 
asKistossa  Kehä III:n paran-
taminen ja uudet liittymäjär-
jestelyt sekä uusien katuyhte-
yksien rakentaminen.

8. KeloKuusen Kadut  Raken-
netaan alueelle vesihuolto ja 
uudet kadut Kelokuusenkuja, 
Kelokuusenpolku ja Kelokuu-
senrinne, sekä jalankulku- ja 
pyörätie Raappavuorentielle 
välille Virtatie-Loiskekuja.

9. Korutie  Rakennetaan jalan-
kulku- ja pyörätie välille Kaula-
korunpolku-Solkikuja. Runkove-
sijohdon siirto ja uusi vesihuolto 
kerrostalokortteleille.
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10. KuKinpolun vesihuol-
to  Uutta asemakaavoitettua 
kerrostalokorttelia palvelevan 
vesihuollon rakentaminen.

11. lammaslammentie, päh-
Kinärinteentie ja pähKi-
nänsärKijä  Pähkinärin-
teentien ja Pähkinänsärkijän 
jalankulku- ja pyörätien ja 
Lammaslammentien varren 
pysäköintipaikkojen rakenta-
minen.

12. lehtoKuja  Olemassa ole-
van osuuden perusparantami-
nen sekä uuden katuosuuden 
rakentaminen.

13. luhtitie välillä avain-
tie – raappavuorentie  Luh-
titien linjausta muutetaan 
Avaintieltä itään päin, ja tietä 
jatketaan Raappavuorentielle 
asti.

14. martinKyläntien ten-
nishallin pysäKöintialue  
Pysäköintialueen laajennus.

15. martinlaaKsonpolun 
alue  Laajaniityntien, Martin-
laaksontien, Martinlaakson-
polun ja Martinlaaksonkujan 
katuympäristöjen kunnosta-
minen.

16. myyrmäen KesKustan 
Kadut ja auKiot  Viimeistel-
lään mm. kiveyksin ja istutuk-
sin Ruukkupolku, Iskospolku, 
Paalutori, Ruukkutori, Artsin-
polku, Myyrmäenraitti, Ruuk-
kupiha, Liesikuja ja Kinorinne.

17. puosunKuja  Uuden tont-
tikadun ja kaavoitettuja pien-
talotontteja palvelevan vesi-
huollon rakentaminen.

PUISTOJEN 
SUUNNITTELUKOHTEET

18. joKiuomapuisto  Puistoa 
kunnostetaan ja kohennetaan 
mm. uudella leikkipaikalla ja 
lisäämällä kuntoiluvälineitä, 
taidetta ja kasvillisuutta.

19. paaluKylänpuisto  Puis-
ton laitaan rakennetun asuin-
tornin viereen suunnitellaan 
näyttävä keskustapuisto.

20. perKiönmäKi  Koukkunii-
tyn uusi korvaava leikkipaik-
ka suunnitellaan vähemmän 
meluisalle Perkiönmäki-nimi-
selle viheralueelle.

PUISTOJEN 
RAKENTAMISKOHTEET

21. vihertien asuKaspuisto  
Puisto kunnostetaan. Puistoon 
toteutetaan uusi käytävälin-
jaus Patotien päiväkodin koh-
dalle.

Myyrmäen urheilupuiston tun-
tumassa Kivikirveenkujan 
alue mullistuu, kun vanhat 

vuokratalot puretaan. Tälle Sportti-
korttelien alueelle sijoitetaan uusien 
asuinrakennusten lisäksi kaupungin 
päiväkoti ja leikkipuisto.

Sporttikortteleiden sijainti on erin-
omainen Myyrmäen monipuolisten 
liikuntamahdollisuuksien kupeessa 
ja noin 550 metrin päässä Myyrmäen 
juna-asemasta ja keskustan palve-
luista. 

Alueen seitsemän vuosina 1978–
1980 rakennettua asuinkerrostaloa 

Myyrmäen Kivikirveenkujalle sporttikortteleita

Myyrmäen suuralueella suun-
nitellaan keskustojen täyden-
tämistä kehäradan asemien 

yhteyteen Myyrmäkeen, Louhelaan 
ja Martinlaaksoon. Myös muualla 
Myyrmäen suuralueella asuinalueet 
täydentyvät. 

Myyrmäen uusi tornikeskusta on 
rakenteilla Paalutorin luona ja Myyr-
mäenraitilla. Korkeimmista torneista 
tulee 16-kerroksisia, jolloin niistä 
näkee parinkymmenen kilometrin 
päähän. Parhaillaan laaditaan ase-
makortteleiden kaavaa kivijalkatiloi-
neen ja Myyrmannin liiketilojen laa-
jennusta. Rakennustöiden yhteydessä 
kunnostetaan myös katuja ja Paalu-
kylänpuisto. Myyrmäenraitti ja Art-
sinpolku ovat rakennustöiden aikana 
vuoden verran suljettuna. Paloase-
malle kaavoitetaan tontti. 

MYYRMÄESSÄ RAKENNETAAN 
JUNA-ASEMIEN TUNTUMAAN

ARKKITEHTITOIMISTO B & M

Myyrmäen kirkon tontin pohjois-
osaan suunnitellaan asuntoja, ja 
Varian tontille uutta yhtenäiskoulua 
ja kerrostaloasuntoja.

Luhtitien jatke valmistuu ja ava-
taan syksyllä liikenteelle, ja sen var-
relle rakennetaan runsaasti uusia 
asuntoja. 

Päiväkodit Martinlaaksoon, 
Pähkinärinteeseen ja 
Vantaanlaaksoon

Martinlaaksoon kaavoitetaan päivä-
koti Martinlaaksontien eteläpuolelle 
rautatien länsipuolelle, ja kerros-
taloja rautatien itäpuolelle. Lisäksi 
kaavoitetaan purkavaa uudisraken-
tamista Raappavuorenrinne 2:n ja 
Vihertie 44–48:n tonteille. Laajavuo-

renkuja 8:n ja 10:n tonteille kaavail-
laan kahta uutta kerrostaloa. 

Pähkinärinteeseen laaditaan yleis-
suunnitelma, jossa määritellään, 
rakennetaanko Koivuvaarankujalle 
ja Karhunkierrokselle asuntoja vai 
työpaikkoja. Pähkinärinteeseen kaa-
voitetaan myös uusi päiväkoti, ja 
Lammaslammen pientaloalueen ja 
virkistysalueiden suunnittelu alkaa. 

Kaivokselaan laaditaan kaavarunko. 
Tarkoituksena on kaavoittaa tilaa täy-
dennysrakentamiselle, lähinnä kirkon 
ja ostoskeskuksen tonteille.

Lisäksi kaavoitetaan mm. uusi päi-
väkoti Vantaanlaaksoon Lounanii-
tylle, kaavoitetaan asuntoja Varis-
toon Luhtimäelle ja Ulkoniitylle, sekä 
suunnitellaan Vantaankosken myl-
lylle tapahtumakeskusta ja hotellia. ● 

TIMO KALLALUOTO

ovat tulleet käyttöikänsä päähän. 
Asuntojen määrää halutaan lisätä 
ja asuntotarjontaa monipuolistaa. 
Tavoitteena on kaupunkikuvaltaan 
laadukas asuinalue ja ympäristö, 
joka kannustaa asukkaita aktiiviseen 
ja liikunnalliseen elämäntapaan. 

Kivikirveenkujan suunnittelualu-
een maanomistajat ovat Vantaan 
kaupungin omistama VAV-konserni 
ja Helsingin seudun opiskelija-asun-
tosäätiö (Hoas).

Alueen suunnittelu- ja tontinluovu-
tuskilpailuun osallistui kahdeksan 
ehdotusta. Tulevan kaavoituksen läh-

tökohdaksi valittiin Hartela Etelä-
Suomi Oy:n ehdotus. 

Muiden paitsi opiskelija-asuntojen 
huoneistoista korkeintaan 30 prosent-
tia saa olla yksiöitä ja vähintään 30 
prosenttia asunnoista tulee olla kolmi-
oita ja suurempia asuntoja. Rakenta-
misessa tulee huomioida myös ekolo-
ginen kestävyys, ja asuintalot tehdään 
vähintään A-energialuokkaan. Suun-
nitteilla on myös kasvikattoja.

Kilpailuehdotukset ja kuvia voitta-
jaehdotuksesta on katsottavissa ver-
kossa osoitteessa vantaa.fi/sportti-
korttelit. ●

Havainnekuva Myyrmäen asemakortteleista.
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AVIAPOLIS
ASEMAKAAVAT

C1 403600 - smedsinmetsän-
pientaloKaupunKi  Ylästön 
lounaisosaan täydennysra-
kentamista. Turvataan luon-
nonsuojelualueet ja reitit. Kaa-
vatyö alkaa syksyllä.

C2 512000 - BaCKaKsen 
tapahtuma-ja elämysKes-
Kus  Backaksen kartanon lähi-
alueita kehitetään matkailu- 
ja virkistyskäyttöön. Alueelle 
sijoitetaan tapahtuma- ja elä-
myspuisto ja asumista. Pää-
töskäsittelyyn keväällä.

C3 - asuinKortteli avia-
Kujan pohjoispuolelle  
Aviabulevardin länsipuolelle 
muodostetaan asuinkerrosta-
lokorttelit ja viheraluetta sekä 
liike- ja työtilaa. Kaavatyö 
alkaa syksyllä.

C4 002356 - muura itä 1  
Toisen Savun itäpuolelle esi-
tetään keskuskortteli liiketi-
loineen, asuinkerrostaloja ja 
viheraluetta. Kaavatyö alkaa 
syksyllä.

C5 002425 - tietotie 9 ja 11  
Tietotien varteen suunnitellaan 
hotelli- ja toimistokokonaisuus. 
Nähtäville keväällä.

C6 - annefred pohjoinen, 
rälssitie 7  Tikkurilantien ja 
Rälssitien risteykseen suun-
nitellaan monipuoliset asuin-
kerrostalokorttelit sekä liike- 
ja työtilaa. Kaavatyö alkaa 
keväällä.

C7 - ilmailumuseo  Uudet 
tilat Aviabulevardin varteen Tii-
ranpuiston eteläpuolelle. Kaa-
vatyö alkaa syksyllä.

C8 002404 - aviapolis poh-
joinen  Alueelle esitetään toi-
mitilaa sekä pysäköintilaitos. 
Kaavamuutoksen yhteydes-
sä tehdään myös Turbiinitien 
kaavamuutos nro 002270, joka 
mahdollistaa uuden katuyh-
teyden Ilmakehältä Tikkurilan-
tielle. Nähtäville keväällä 2022.

C9 - asuinKortteli ja päivä-
Koti tiKKurilantielle  Tikku-
rilantien pohjoispuolelle Räls-
sitien päähän suunnitellaan 
suurkorttelia. Suunnitelman 
tavoitteena on asumisen, kou-
lun, päiväkodin ja urheiluken-
tän vaiheittain toteutettava 
kokonaisuus. Kaavatyö alkaa 
keväällä.

C10 - muura länsi 1  Toisen 
Savun länsipuolelle esitetään 
asuinkerrostalo- ja koulukort-
telin kokonaisuutta Muuran 
keskustaan. Asumisen lisäksi 
liike- ja työtilaa sekä yhtenäis-
koulu ja päiväkoti. Kaavatyö 
alkaa syksyllä.

C11 002396 - marKKatie 
12-20  Tikkurilantien ja Lento-
asemantien risteykseen toi-
mitilaa, hotelli, palveluita ja 
asumista. Päätöskäsittelyyn 
keväällä 2022.

C12 - luKio ja asuinKerros-
taloKorttelit aviaBulevar-
din varrelle  Kortteleihin 
sijoitetaan lukio, asuntoraken-
tamista, viheraluetta sekä lii-
ke- ja työtilaa. Kaavatyö alkaa 
syksyllä.

C13 002423 - Kalliosolantie 
7  Teollisuus-, varasto ja toimis-
torakentamista. Päätöskäsitte-
lyyn keväällä.

C14 002467 - varpuKallion-
Kuja 9  Tuotantotilaa Viinikka-
laan. Nähtäville syksyllä.

C15 002054 - voudintie 1  
Kaava muutetaan vastaa-
maan nykyistä käyttöä (ravin-
tolatoiminnan Kuninkaan Kar-
tano). Nähtäville syksyllä.

C16 002375 - johdintie 2-6   
Pienimittakaavaista asuinra-
kentamista. Kaavatyö alkaa 
syksyllä.

C17 002439 - veromäen Kou-
lun laajennus  Koulun tontil-
le mahdollistetaan laajennus. 
Nähtäville keväällä.

C18 053100 - lentoKenttä-
Kaupungin suunnittelupe-
riaatteet  Kokonaisvaltainen 
suunnitelma, johon yksittäiset 
kaavamuutokset ja muut suun-
nitelmat liittyvät. Nähtäville 
keväällä.

C19 052600 - muuran Kau-
punKiKylät  Asuntoja noin 
5600 asukkaalle ja puitteet 
4000-5000 työpaikalle. Alueel-
le suunnitellaan myös koulu, 
urheilukenttä ja päiväkoti sekä 
sujuvat jalankulku- ja pyöräily-
yhteydet. Nähtäville syksyllä.

C20 052900 - huBerila  Alu-
eelle osoitetaan asuntoraken-
tamista noin 4 500 asukkaalle, 
työpaikkarakentamista, virkis-
tysalueita, päiväkoti ja muita 
palveluita. Rakennushistorial-
lisesti arvokkaat rakennukset 
suojellaan. Kaavatyö alkaa 
keväällä.

C21 052400 - aviapoliKsen 
KesKusta  Aviapoliksen rau-
tatieasemien lähistölle muo-
dostuu Aviapoliksen keskusta. 
Liiketilaa, palveluita ja tuhan-
sia työpaikkoja sekä asuntoja 
3000-4000 asukkaalle. Nähtä-
ville syksyllä.

C22 062800 - vantaan 
ratiKKa: asemaKaavat 
ja asemaKaavamuutoK-
set  Ratikan asemakaavoil-
la ja asemakaavamuutoksilla 
osoitetaan riittävä tila rati-
kan infrastruktuurille ja siihen 
liittyvälle katuympäristölle. 
Kaavamuutosalueet ja niiden 
määrä selviävät ratikan katu- 
ja puistosuunnittelun edetes-
sä ja ratikan vaatimien tila-
varausten selvitessä. Seuraa:  
vantaa.fi/ratikka 

KATUJEN 
SUUNNITTELUKOHTEET

1. marKKatie  Suunnitellaan 
Markkatien pohjoisosaan 
uusia kadunvarsipysäköinti-
paikkoja ja uusi vesihuolto.

2. ylästöntie  Suunnitellaan 
Backaksen kartanon asema-
kaavamuutoksen vaatimat 
muutostyöt Ylästöntiellä; lin-
ja-autopysäkin ja suojateiden 
siirrot.

3. Kahluuniityn sillan  Sil-
lan peruskorjauksen suunnit-
telu alkaa.

KATUJEN 
RAKENTAMISKOHTEET

4. annefred eteläinen  
Rakennetaan alueen vesihuol-
to sekä uudet kadut Äyritie, 
Manttaalikuja, Annefredinka-
tu, Pottiniitynkatu, -kuja-, pol-
ku ja -aukio sekä Häkiläniityn-
katu, -kuja, -polku ja -aukio.

5. avia-auKio ja tiKKuri-
lantien pohjoisreuna  Vesi-
huollon ja aukion jalankulku- ja 
pyöräily-yhteyden rakentami-
nen.

6. Katriinantie turvalaaK-
sontie  Liikennevalot Katrii-
nantien ja Turvalaaksontien 
risteykseen.

7. KiitoradanKuja  Rakenne-
taan jalkakäytävä, kadunvar-
sipysäköintipaikkoja ja kään-
töpaikka.

8. pyhtäänKorventie mant-
taalitien liittymän Koh-
dalla  Kadun eteläreunaan 
rakennetaan jalkakäytävä. 
Pohjoispuolen jalkakäytävä ja 
pyörätie erotetaan ajoradas-
ta erotuskaistalla. Uusitaan 
valaistus, istutetaan puita ja 
rakennetaan pysäköintiruu-
tuja.

9. rälssipuistonpolKu ete-
läinen  Rakennetaan uusi 
tonttikatu välille Rälssipuisto-
Rälssipolku.

10. turvalaaKsonKuja  Tur-
valaaksonkujan ja vesihuollon 
siirto.

PUISTOJEN 
SUUNNITTELUKOHTEET

11. isonmännynpuisto  
Puistoon toteutetaan uudet 
puistokäytäväyhteydet Itä-
pellontielle, Suutarinkujalle ja 
Apotinpolulle.

12. KraKanpuiston luon-
nonsuojelualueen reitit  
Krakanpuistoon rakennetaan 
kävelyreitit, jotta maaston 
kulumiselta ja luontoarvojen 
menettämiseltä vältyttäisiin.

13. pehtoorinpuisto  Vero-
mäen koulun liikuntaolosuh-
teiden parantamiseksi suun-
nitellaan kenttä ja puiston 
viihtyisyyttä parannetaan.

14. pytinpuisto  Puistoon 
suunnitellaan uusi ulkoilureit-
ti sekä purouoman ylitys ja 
näköalatasanne.

15. tammistonmäKi  Tammis- 
tonmäen luonnonsuojelualu-
eelle suunnitellaan ympyrä-
reitti.
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VEROMIES
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Maantieteellisesti Aviapolis on 
yhtä kuin lentokentän etelä-
puolella sijaitseva Veromie-

hen kaupunginosa. Alueen keskus on 
Aviapoliksen juna-aseman ympäris-
tössä. Aluetta kehitetään lähivuosina 

rakentamalla asuntoja, tiloja yrityk-
sille ja uusi Ilmailumuseo. Backak-
sen kartanon viereen on suunnitteilla 
tapahtuma- ja elämyskeskus. Avia-
bulevardin varrelle suunnitellaan 
lukiota, joka valmistunee vuoteen 
2026 mennessä. Lisäksi Veromieheen 
rakennetaan kaksi uutta koulua ja 
uusi päiväkoti vuosikymmenen lop-
puun mennessä.

Veromiehen alueelle odotetaan 
vuoteen 2050 mennessä jopa 25 000 
uutta asukasta ja työpaikkamäärän 
kaksinkertaistumista. Veromiehen 
osa-alueista kehitetään omanlaisi-
aan. Esimerkiksi Aviapoliksen kes-
kustan teemana on käveltävä lento-

AVIAPOLIS MATKALLA VIIHTYISÄKSI 
LENTOKENTTÄKAUPUNGIKSI

kenttäkaupunki luonnon keskellä. 
Muura on kaupunkikylien kudelma 
Plootukallion ympärillä, ja Huberila 
lapsiystävällinen arjen ydin. 

Vantaalle suunnitellaan ratikkaa, 
jonka reitti tulisi kulkemaan Avia-
poliksen läpi, Aviabulevardia pit-
kin. Aviapolis suunnitellaan siten, 
että alueella on mukava kulkea jalan. 
Kaupunkitila tarjoaa palveluja, tai-
detta, historiaa ja kulttuuria. Autot 
keskitetään pysäköintilaitoksiin, ja 
kortteleiden piha-alueet istutetaan 
vehreiksi. Pienet puistot kortteleiden 
lomassa lisäävät vihreyttä kaupun-
kiin. Myös metsäalueita säilytetään.

Aviapoliksesta halutaan resurs-

siviisauden edelläkävijä. Kaupunki-
rakenne sijoitetaan ratikkareitin ja 
jo olemassa olevan infrarakenteen 
äärelle. Jokaisen kaavahankkeen 
yhteydessä laaditaan hiilineutraali-
suusselvitys ja sovitaan toimet hiili-
neutraaliuden edistämiseksi yhteis-
työssä alueen toimijoiden kanssa. 
Pilottikohteena on ollut Lentoase-
mantien varren uusi hotelli- ja toi-
mitilakortteli Mondo, jossa muun 
muassa käytetään uusiutuvaa ener-
giaa, rakennetaan viherkattoja ja tar-
jotaan sähköautoille latauspisteitä. 
Korttelista louhittua kalliomursketta 
hyödynnetään lähialueella. ●
JOHANNA RAJALA

Aviapoliksesta 
suunnitellaan kiehtova 
ja kansainvälinen alue, 
lentokenttäkaupunki, 
jossa yhdistyvät 
kaupunki ja luonto.

Havainnekuva Muuran kaupunkikylistä.

ARKKITEHDIT SOINI & HORTO.
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ASEMAKAAVAT

d1 002457 - vantaan ratiK-
Ka: tiKKurilanraitio  Tun-
nelin maanalainen osuus 
sijoittuu Väritehtaankadun ja 
Lauri Korpisen kadun sekä Kie-
lotien ja Lehdokkitien risteys-
ten välille. Kaavatyö nähtävil-
le keväällä. 

d2 - joKiniemen Kampus  
Jokiniemeen rakentuu uusi 
kampusmalli, jonka tilaratkai-
sut edistävät eri opetustasojen 
ja -alojen monimuoto-opetus-
ta. Koulutilojen lisäksi kort-
teleihin sijoittuu yritystiloja, 
palvelukortteleita ja asumista. 
Kaavoitus alkaa keväällä. 

d3 002492 - väritehdas i  
Alueelle rakennetaan uusi toi-
mitilarakennus. Kulttuurihis-
toriallisia arvoja sisältävien 
rakennusten suojelu ratkais-
taan. Kaavoitus alkaa syksyllä. 

d4 002422 - simonKylän 
elinKaariasuminen ja päi-
väKoti  Kaavoitus alkaa syk-
syllä 2022. 

d5 002436 - suopursuntie  
Tontille kaavoitetaan kerros-
talo ja tontin rakennusperintö-
kohde korvataan. Kaava näh-
täville keväällä. 

d6 002372 - neiliKKatie 17  
Asuinkerrostaloja pysäköinti-
alueen paikalle. Kaava nähtä-
ville keväällä. 

d7 002342 - asematie 1–3  
Keskustakortteliin kaupallisia 
palveluita, toimitilaa ja asu-
mista. Kassantalon suojelu 
ratkaistaan. Kaava nähtäville 
keväällä. 

d8 tiKKurilan sauna  Tik-
kurilan jokirantaan julkinen 
sauna ja ravintola. Kaavoitus 
alkaa syksyllä. 

d9 002488 - tiKKuri  Tikku-
rin ja Raha-aseman tonteille 
hybridikortteli, johon sijoittuu 
asumista, palveluita sekä liike- 
ja toimitilaa. Kaava on nähtä-
villä keväällä. 

d10 002498 - pellavapol-
Ku  Kerrostaloja Hiekkaharjun 
juna-aseman läheisyyteen. 
Kaavoitus alkaa keväällä. 

d11 002468 - satomäentie 1  
Korttelia uudistetaan ja tiivis-
tetään puuasuinkerrostaloilla. 
Valkoisenlähteentien jatkami-
nen itään mahdollistetaan. 
Kaavatyö nähtäville syksyllä. 

d12 002501 - satomäenKuja 
4  Purettavan omakotitalon 
paikalle kolmen asunnon rivi-
talo. Kaavoitus alkaa keväällä. 

TIKKURILA
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d13 002430 - haxas  Kort-
teliin pientaloja, eteläosan 
arvokkaiksi määritellyt raken-
nukset suojellaan. Kaavatyö 
nähtäville keväällä. 

d14 002444 - neiliKKapolKu 
12  Nykyiset paritalot korva-
taan kahdella asuinkerrosta-
lolla. Peltolantorin puoleiseen 
rakennukseen edellytetään 
liiketilaa. Päätöskäsittelyyn 
keväällä. 

d15 002486 - vantaan ener-
gian lämpövarasto  Van-
taan Energian lämpöenergian 
kausivarastoa suunnitellaan 
Kuusikkoon KEHÄ III:n ja Varis-
kallion alueelle kallioperään 
noin 50–60 metrin syvyyteen. 
Kaavatyö nähtäville keväällä. 

d16 671000 - tullimiehentie  
Logistiikka-alan varikko. Kaa-
voitus alkaa keväällä. 

d17 002355 - piitie 2  Okme-
tic Oy:n tuotantolaitoksen laa-
jentamista varten osoitetaan 
lisärakennusoikeutta.Kaava 
nähtäville keväällä. 

d18 002505 - mesiKuKan-
tie 5  Purettavien pientalojen 
paikalle 4–5-kerroksisia asuin-
kerrostaloja. Kaavoitus alkaa 
keväällä. 

d19 002497 - Koisotie 7, 
tuKiKohta  Koisotien tukikoh-
ta laajenee nykyisten työmaa-
rakennusten alueelle. Kaavoi-
tus alkaa keväällä. 

d20 ohtolanKatu 17  Työ-
paikkarakentamista, raken-
nusoikeutta lisätään. Kaavoi-
tus alkaa keväällä. 

d21 002408 - Knapas  Tutki-
taan suojelua ja sopivaa käyt-
tötarkoitusta valtakunnallises-
ti merkittävässä rakennetussa 
kulttuuriympäristössä. Kaava-
työ nähtäville keväällä. 

d22 062700 - tiKKurilan 
KaavarunKo 2020  Tikkurilan 
keskusta-alueen tiivistymisen 
periaatteet. Päätöskäsittelys-
sä keväällä. 

d23 062900 - väritehtaan 
alue, KaavarunKo  Väriteh-
taan alueen kaavarunko val-
mistellaan vuonna 2022 käy-
tävän ideakilpailun pohjalta. 

d24 062800 - vantaan 
ratiKKa: asemaKaavat 
ja asemaKaavamuutoK-
set  Ratikan asemakaavoil-
la ja asemakaavamuutoksilla 
osoitetaan riittävä tila rati-
kan infrastruktuurille ja siihen 
liittyvälle katuympäristölle.
Kaavamuutosalueet ja niiden 
määrä selviävät ratikan katu- 
ja puistosuunnittelun edetes-
sä ja ratikan vaatimien tila-
varausten selvitessä. Seuraa:  
vantaa.fi/ratikka

KATUJEN 
SUUNNITTELUKOHTEET

1. ailaKKipolKu  Suunnitel-
laan jalankulku- ja pyöräily-
yhteys välille Vanha Sahatie 
– Pursupolku. 

2. Kulleropuiston Kaava-
alueen Kadut  Suunnitellaan 
uudet kadut Parsatie ja Retii-
sikuja. 

3. KuusiKKotien jalanKul-
Ku- ja pyörätie  Suunnitel-
laan jalankulku- ja pyörätie 
välille Markkulantie-Sammal-
tie.  

4. orvoKKitie välillä leh-
doKKitie-valKoisenläh-
teentie  Kadun peruspa-
rantaminen ja vesihuollon 
saneeraus.

5. tiKKurilantie välillä Kie-
lotie-neiliKKapuisto  Tikku-
rilantien korkeusaseman las-
ku Silkin kohdalla ja katutilan 
uudelleen jäsentely sekä liiken-
neympyrän suunnittelu Rata-
tien ja Neilikkatien liittymään. 

6. tiKKurilantie välillä 
ratatie-KuninKaalantie  
Pyöräilyn ja jalankulun erotte-
lun parantaminen ja kadunvar-
sipysäköinti Vernissan kohdalle.

7. uniKKotie välillä Kielo-
tie-ratatie  Unikkotien bussi-
pysäkkien ja kadun kuivatuk-
sen muutokset.

8. rusKeasannantien ris-
teyssilta  Sillan peruskor-
jauksen suunnittelu.

KATUJEN 
RAKENTAMISKOHTEET

9. asematie välillä Kielo-
tie-vehKapolKu  Kävelyka-
dun rakentaminen.

10. KirjastopolKu ja 
lummesola  Uusien katujen 
rakentaminen.

11. vehKapolKu välillä ase-
matie-uniKKotie  Kävelyka-
dun saneeraus.

PUISTOJEN 
SUUNNITTELUKOHTEET

12. elopelto 2  Leikkipaikan 
kunnostus ja aitaus.

13. Kirjastopuiston poh-
joisosa  Kirjaston pysäköin-
tialueesta suunnitellaan Kir-
jastopuiston laajennus.

14. KirKonKylänKosKi  
Suunnitelmat Kirkonkylänkos-
ken rakentamiseksi niin, että 
kalat ja muut eliöt pääsevät 
kulkemaan esteettä.

15. malmimäKi  Puistoon 
suunnitellaan uusi reittiyhteys, 
kuntoportaat ja kuntoilupaik-
ka. Alue säilyy metsäisenä.

16. tiKKurilan urheilupuis-
to  Uimahallin takapihalle 
sijoittuvan "kesäkeitaan" suun-
nitteleminen.

17. tiedepuisto  Tikkurilan 
Tiedepuiston suunnittelu jat-
kaa jokivarren kehittämistä 
monipuoliseksi ja viihtyisäksi 
puistoksi.

PUISTOJEN 
RAKENTAMISKOHTEET

18. påKaKsenpellon ja 
marKusaKsenpuiston laa-
tuKäytävä  Rakennetaan 
puistoon laadukas pyöräreit-
ti täydentämään Tikkurilan 
ja Hakunilan välisiä pyöräily-
yhteyksiä.

19. tiKKurilan KesKuspuis-
to  Rakennetaan puistoon 
ulkoilureitti ja latu.
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Tikkurila uudistuu ja täydentyy 
vauhdilla. Tikkurilaa kehite-
tään Vantaan merkittävimpänä 

keskustana, jossa on monenlaisia 
asuntoja, kauppoja, kulttuuria, tilaa 
yrityksille, opiskelumahdollisuuk-
sia, julkisia palveluja ja kaupungin 
hallintoa. Tikkurilan viheralueita, 
kuten jokirannan aluetta, kehitetään 
edelleen.

Kun kaupunkirakennetta tiiviste-
tään, voidaan säästää maa-alaa ja 
viheralueita muualla Vantaalla. Alu-
een uudistuessa halutaan kuitenkin 
säilyttää myös vanhaa. Tavoitteena 
on säilyttää Tikkurilan kulttuurihis-
toriallisesti arvokkaat rakennukset. 

Tikkurilan keskusta laajenee kan-
takaupunkimaisena keskustasta idän 
suuntaan, niin sanotulle Väritehtaan 
alueelle. Parhaillaan on käynnissä 
arkkitehtitoimistoille suunnattu kut-
sukilpailu, jolla etsitään ideoita uuden 
alueen ilmeeksi. Kaupunkilaiset pää-
sevät kommentoimaan ideakilpai-
lun ratkaisuehdotuksia kesällä 2022. 
Valittavan ehdotuksen pohjalta kau-
punki laatii alueen kehitystä ohjaavan 
suunnitelman, kaavarungon.

Tikkurilan asemanseudulle raken-
netaan uusia kortteleita, joissa on 
asuntoja, liiketiloja ja tiloja työpai-
koille. 

Jokiniemeen rakennetaan uusi 
kampusalue, jonne on suunnitteilla 
ainakin ammattiopisto Varian ja Tik-
kurilan lukion tiloja, asuntoja ja työ-
paikkoja. Kampusalueen asemakaa-
voitus käynnistyy ja ensimmäiset 
maankäyttöluonnokset valmistuvat 
kevään 2022 aikana. 

TIKKURILAN KESKUSTA-ALUE TIIVISTYY JA 
LAAJENEE VÄRITEHTAANRANNAN SUUNTAAN

Ratikan suunnittelu jatkuu. Sen 
reitin on suunniteltu kulkevan Tik-
kurilan keskustan läpi, ja vuoden 
aikana suunnitellaan reitin varren 
kaavoitusta. Suunnitelmat valmis-

tuvat vuoteen 2023 mennessä, jolloin 
Vantaan valtuusto tekee päätöksen 
ratikan rakentamisesta.

Lisäksi vuonna 2022 jatkuvat useat 
jo aiemmin käynnistyneet kaavahank-

Tikkurilan keskusta-alueen tii-
vistyminen ja laajeneminen tuo 
tulevaisuudessa Tikkurilan joki-

rannan alueelle lisää käyttäjiä. Jat-
kossa jokirannan puistoalue palvelee 
yhä useampia asukkaita ja turisteja, 
ja on uudistuvan keskustan merkit-
tävimpiä virkistysalueita. Aluetta on 
kehitetty ja kehitetään monin tavoin 
lähivuosina. 

Tikkurilankosken ympäristössä 
jatkettiin vuonna 2021 Väritehtaan-
rannan puiston eteläosan rakenta-
mista. Puiston maisemalampi kun-
nostettiin. Lampi tyhjennettiin ja 
sen pohjasta poistettiin sedimenttiä. 
Lampeen asennettiin biohiilisuoda-
tin, jolla lammen vedenlaatua pyri-
tään jatkossa parantamaan. Lammen 
ääreen rakennettiin oleskelulaituri, 
oleskelupaikkoja ja valaistus. Lam-
men viimeistelytyöt ovat vielä kes-
ken, ja valmistuvat kesällä 2022. 
Alkukesästä lampeen istutetaan joki-
luontoon sopivia kasveja.  

Heurekansillan aluetta kehitetään. 
Sillan kunnostuksen on tarkoitus 
alkaa tämän vuoden aikana. Lisäksi 
Heurekansillan kupeeseen on suunni-
teltu veden äärelle porrastuvia oles-
kelutasanteita sekä uusi kulkuyhteys 

Heurekansillan ja ratasiltojen ali Ver-
nissan pihalle. Myös Tikkurilan ase-
man suuntaan johtavat portaat uusi-
taan ja niiden yhteyteen lisätään 
luiska. 

Neilikkatien ja Tikkurilantien 
risteyksessä oleva Neilikkapuisto 
uudistetaan, ja sinne rakennetaan 
leikkipaikka. Puiston leikkivälineet 
rakennetaan kierrätetyistä materi-
aaleista. Puiston viereen, Tikkurilan-
tien ja Ratatien risteykseen, suunni-
tellaan kiertoliittymä.

Jokirannan kokonaisuuteen liitty-
vät olennaisena osana myös alueen 
rakennukset. Kulttuuritehdas Ver-
nissa piha-alueineen on keskeinen 
osa koskimiljöötä. Vernissan perus-
korjauksen suunnittelu on käynnis-
tymässä vuonna 2022. 

Kaupunki järjesti vuonna 2021 
avoimen liikepaikanluovutuskilpai-
lun, jossa etsittiin toteuttajaa sauna-
ravintolalle jokirantaan. Saunaravin-
tolan suunnittelua jatketaan yhdessä 
voittaneen kilpailuryhmän kanssa. 
Saunaravintolan suunnittelun yhte-
ydessä päivitetään myös jokivarressa 
Tiedepuiston yleissuunnitelma. ●
HANNA KESKINEN

Tikkurilan jokirantaan sauna-
ravintola ja uusi leikkipuisto

Vuolle-niminen ehdotus Tikkurilan saunaravintolaksi. Havainnekuva.

Tikkurilan asemanseudulle on suunnitteilla uusia kortteleita. Havainnekuva. 

keet, kuten hiilineutraali Vantaa 2030 
-tavoitetta tukeva, syvälle kalliope-
rään suunniteltu Vantaan Energian 
lämmön kausivarasto Kuusikossa. ●
SONJA LINDROOS

CEDERQVIST & JÄNTTI ARKKITEHDIT OY

LUOTSI INVEST OY JA P&R ARKKITEHDIT OY
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KOIVUKYLÄ
ASEMAKAAVAT

e1 002316 - reKolan KesKus  
Uusi keskusta pientaloalueelle 
Rekolan aseman viereen. Asu-
mista ja palveluita. Kaavatyö 
alkaa yleiskaava 2020:n vah-
vistumisen jälkeen.

e7  leiKKitie  Työpaikkatonttia 
ja viheralueen osaa tutkitaan 
muutettavaksi pientaloasumi-
seen. Kaavatyö alkaa keväällä.

e8 002507 - peijaKsen sai-
raala  Peijaksen sairaalan 
laajennus mahdollistaa uudet 
vuodeosastot ja pysäköintilai-
toksen. Kaavatyö alkaa syk-
syllä.

e9 002509 - liittymä 
elmoon ja liiKetila valti-
motielle  Ajoliittymä Asolan-
väylältä Elmon urheilupuis-
toon. Samassa yhteydessä 
tutkitaan liiketontin sijoittumi-
nen Elmontien ja Valtimotien 
risteykseen asemakaavana 
nro 721 400. Kaavatyö alkaa 
keväällä.

e10 741800 - rosenlund 2  
Hanabölen Rosenlundin oma-
kotialuetta täydennetään 
yhden kiinteistön alueella. 
Kaavatyö alkaa keväällä.

e20 072500 - KoivuKylän 
KaavarunKo  Koivukylän 
keskustan kehittämistä ja täy-
dennysrakentamista ohjaava 
yleispiirteinen suunnitelma. 
Ratkaistaan mm. suojelukysy-
mysten vaikutus täydennys-
rakentamiseen. Nähtäville 
keväällä.

KATUJEN 
SUUNNITTELUKOHTEET

1. hanaBölentie, lauran-
tien silta  Sillan peruskorja-
uksen suunnittelu.

2. Karpaattientie  Kadun 
saneeraus välillä Levonojantie 
- Kuuratie. Osuudelle suunni-
tellaan jalankulku- ja pyörätie.  

3. rosenlund asemaKaava  
Suunnitellaan alueen vesihuol-
to ja uudet kadut Rosenlundin-
tie, Kormuntaantie ja Kormun-
taankuja.

4. rusKeasannantien ris-
teyssilta  Sillan peruskorjauk- 
sen suunnittelu alkaa.
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KATUJEN 
RAKENTAMISKOHTEET

5. KoivuKylän puistotie-
asolanväylä  Risteysalueen 
kaistajärjestelyjen paranta-
minen ja liikennevalojen uusi-
minen.

6. Kustaantie  Katualueen 
saneeraus välillä Rekolantie-
Petrinkuja.

PUISTOJEN 
SUUNNITTELUKOHTEET

7. simonKylänpuisto  Latu- 
ja kävelyreittien erottaminen 
toisistaan. Malminiityn fris-
beegolfradan laajentaminen 
18-väyläiseksi.

PUISTOJEN 
RAKENTAMISKOHTEET

8. elmon urheilupuisto  
Urheilupuiston esirakentaminen.

9. erKKi rantalan niitty  
Edesmenneen kaupunginjoh-
tajan muistoksi rakennetaan 
suojellun männyn läheisyy-
teen kivituhkapintainen polku 
ja penkki.

10. Käpypuisto  Puiston leik-
kivälineet ja kalusteet kunnos-
tetaan ja osittain uusitaan. 
Asennetaan uusi valaistus.

11. notKopuisto  Puisto kun-
nostetaan kaikkia ikäryhmiä 
paremmin palvelevaksi lähilii-
kuntapaikaksi.

Elmon alueella tulevan uimahallin ja sitä ympäröivän 
urheilupuiston alueella tehdään tämän vuoden ajan 
maanrakennustöitä, joilla valmistaudutaan uimahallin 

rakentamisen aloittamiseen vuonna 2023.
Elmo on tämän vuosikymmenen suurin liikuntahanke Van-

taalla. Urheilupuisto tulee tarjoamaan monipuoliset puitteet 
liikuntaan kaikenikäisille. Uimahallia ympäröivä urheilu-
puisto toteutuu vaiheittain, useiden vuosien kuluessa. Puis-
ton maanrakennustyöt tehdään ensi vaiheessa uimahallia 
ympäröivien alueiden, parkkipaikan sekä uimahallin tarvit-
semien liikenneyhteyksien osalta, minkä jälkeen rakentami-
nen alueella etenee vaiheittain. 

Valmistuessaan Vantaan suurin uimahalli rakennetaan 
Elmon urheilupuiston paraatipaikalle, Elmonaukion lai-
dalle. Uimahalliin odotetaan jopa 300 000–350 000 kävijää 
vuodessa. Uimahallin rakentaminen kustantaa noin 36 mil-
joonaa euroa ja se valmistuu vuonna 2025.

Elmoon on suunniteltu muun muassa erilaisia pallokent-
tiä, juoksusuora ja pituushyppypaikka. Alueen pohjoisosa on 
puistomainen, siellä voi harrastaa lenkkeilyä, kiipeilyä, ulko-
kuntoilua ja ryhmäliikuntaa. Talvella urheilupuisto tarjoaa 
mahdollisuudet jääkiekkoon, luisteluun, hiihtoon, lenkkeilyyn 
ja lumileikkeihin. Elmonaukion läheisyyteen sijoittuvat jää-
halli, uimahalli ja mahdolliselle maauimalalle varattu alue ja 
niiden ympärille pelikentät ja muut liikunta-alueet. 

Elmon urheilupuiston alue on laaja. Se sijoittuu noin 18 
hehtaarin suuruiselle alueelle Asolanväylän varrelle, Korson 
ja Koivukylän välimaastoon. Nykyisin rakentamatonta, kal-
lioista metsä- ja peltoaluetta ympäröivät Asolan, Kulomäen, 
Matarin ja Lipstikan asuinalueet. ●
MILLA HAMARI

Elmon urheilupuiston maanrakennustyöt käynnissä
JANNE JUNTUNEN
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Havukosken keskusta-alueelle ollaan laa-
timassa alueen täydennysrakentamista 
ohjaava suunnitelma, niin sanottu kaava-

runko. Suunnitelma tulee asukkaiden nähtäväksi 
ja kommentoivaksi tämän vuoden aikana.

Suunnitelmassa otetaan huomioon Havukosken 
maiseman ikoninen osa, keskustan tornitalot. Täy-
dennysrakentaminen tulee olemaan tornitaloihin 
nähden riittävän matalaa, jotta tornitalojen merki-
tys maisemassa säilyy. Suunnitelman tavoitteena 
on myös säilyttää alueen hienoja viheralueita. 

Koivukylän suuralueen pientaloalueista täy-

dennetään ensimmäiseksi Ilolaa Leikkitiellä. 
Kaavoitus käynnistyy syksyllä.  Myös Päiväkum-
mun pientaloaluetta on suunniteltu täydennys-
rakennettavan vuonna 2023. Päiväkummun täy-
dennysrakentamisen aikataulu tarkentuu, kun 
Vantaan yleiskaava tulee lainvoimaiseksi. Yleis-
kaavan vahvistamisen jälkeen alkaa uudestaan 
myös Rekolan keskustan suunnittelu. Peijaksen 
sairaalan alueella käynnistyy syksyllä 2022 kaa-
vamuutos, jolla lisätään rakennusoikeutta muun 
muassa uusien vuodeosastojen ja pysäköintilai-
toksen rakentamiseksi.  

KOIVUKYLÄÄN SUUNNITELLAAN 
TÄYDENNYSRAKENTAMISTA

Peijaksen sairaala tarvitsee lisää tilaa muun muassa vuodeosastoille.

Elmon urheilupuistoon kaavoitetaan uusi ajo-
liittymä suoraan Asolanväylältä. Lipstikan alu-
eelle Valtimotielle kaavoitetaan tontti asukkaiden 
toivomalle päivittäistavarakaupalle. Elmon ajoliit-
tymän ja Valtimotien liiketontin kaavatyöt käyn-
nistyvät keväällä. 

Hanabölen peltojen keskelle, Rosenlundin alu-
eelle on tänä vuonna vahvistumassa asemakaava, 
joka mahdollistaa pientalojen rakentamisen alu-
eelle. ●
MARI JAAKONAHO & NOORA KOSKIVAARA 

HANNU VALLAS

Koivukylän suuralueelle on lähivuosina suunnitteilla täydennys-
rakentamista Havukosken keskustaan ja uusi pientaloalue Rosenlundiin.
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ASEMAKAAVAT

e4 maalinauhantie  Kerros-
taloalueen täydentämistä ja 
tehostamista. Kaavoitusoh-
jelmassa 2021 työ oli nimel-
lä Estepolku. Kaavatyö alkaa 
syksyllä.

e5 002424 – hiiraKKoKuja  
Asuinkerrostaloja ja uutta lii-
ke- ja palvelutilaa rakennetaan 
osittain rakentamattomak-
si jääneille pysäköintitonteil-
le. Hyväksytty valtuustossa 
13.12.2021.

HAKUNILA e6 002508 - vaunuKuja 2  
Hakunilan keskustaa täyden-
nysrakennetaan kahdella ker-
rostalolla, joiden korkeus tulisi 
olemaan viidestä seitsemään 
kerrosta. Nähtäville syksyn 
aikana.

e13 002503 - pitKäsuontie 
10  Vantaan Energian synteet-
tisen hiilineutraalin kaasun val-
mistuslaitos (Power to gas) ja 
polttoaineen jakeluasema Pit-
käsuontielle. Kaavatyö alkaa 
keväällä.

e14 931200 - vantaan ratiK-
Ka: variKKo  Kaavalla osoi-
tetaan ratikan varikko sekä 
riittävä tila muulle ratikan inf-
rastruktuurille ja siihen liitty-
välle katuympäristölle. Nähtä-
ville keväällä.

e15 931500 - hopeatie  Van-
taan ratikan linjan katualue, 
virkistysaluetta sekä asumis-
ta. Nähtäville keväällä.

e16 002343 - rajatie 43–47  
Liike- ja toimistorakennusten 
korttelialue muuttuu pientalo-
asumiseen. Nähtäville keväällä.

e17 002510 - hevoshaantie  
Hevoshaantien entisen koulun 
alueelle tutkitaan vanhusten-
keskusta ja yhtenäiskoulua. 
Kaavan lähtökohdat ja palve-
luiden sijainti määritellään tar-
veselvityksen perusteella. Ase-
makaavoitus ja tarveselvitys 
alkavat alkuvuodesta 2022.

e18 091800 - Kuussillan 
KaavarunKo  Alueen kehit-
tämistä ja täydennysrakenta-
mista ohjaava yleispiirteinen 
suunnitelma. Kaavatyö alkaa 
syksyllä.

e19 062800 - vantaan 
ratiKKa: asemaKaavat 
ja asemaKaavamuutoK-
set  Ratikan asemakaavoil-
la ja asemakaavamuutoksilla 
osoitetaan riittävä tila rati-
kan infrastruktuurille ja sii-
hen liittyvälle katuympäris-
tölle.  Kaavamuutosalueet ja 
niiden määrä selviävät rati-
kan katu- ja puistosuunnitte-
lun edetessä ja ratikan vaati-
mien tilavarausten selvitessä. 
Kaavatyöt tulevat nähtäville 
vuoden 2022 aikana. Seuraa:  
vantaa.fi/ratikka

e22 091700 - länsimäen Kaa-
varunKo länsimäen Kes-
Kustan Kehittämistä ja 
täydennysraKentamista  
ohjaava yleispiirteinen suun-
nitelma, jossa konkretisoidaan 
yleiskaavan 2020 ja Vantaan 
ratikan vaikutukset Länsimä-
en alueella. Päätöskäsittelyyn 
keväällä 2022.

e23 001873 - haKunilan Kes-
Kustan laajennus 2  Käy-
töstä poistuvaa bussivarikon 
aluetta kehitetään monipuoli-
sen asumisen ja palveluiden, 
pienten kivi- jalkaliiketilojen 
käyttöön. Nähtäville keväällä.

 

KATUJEN 
SUUNNITTELUKOHTEET

1. lähdepuistontie ja Koi-
vumäenKuja  Rakennetaan 
pyöräkadut Lähdepuistontiel-
le ja Koivumäenkujalle.

2. pohjolantie välillä 
KuninKaanmäentie-Kierto-
mäentie  Pohjolantielle uusi 
jalankulku- ja pyörätie. 

3. lahdentien jalanKulKu- 
ja pyörätie välillä Kyy-
titie – sipoontie  Pyörä-
tien parantaminen Kyytitieltä 
Sipoontielle. Yhteishanke val-
tion ja Sipoon kunnan kanssa.  

KATUJEN 
RAKENTAMISKOHTEET

4. niKuKsentie  Kadun raken-
tamisen valmistuminen.

5. oravamäentie  Kadun 
rakentamisen valmistuminen.

PUISTOJEN 
SUUNNITTELUKOHTEET

6. haKunilan frisBeegolf  
18-väyläisen frisbeegolfradan 
suunnittelu. Asukkaiden ideoi-
ma osallistavan budjetoinnin 
hanke.

7. Kuntopuisto  Kuntopuis-
ton kunnostus ja uudet toimin-
not ideoidaan yhdessä asuk-
kaiden ja muiden sidosryhmien 
kanssa.

8. sotungintien ulKoilu-
reitti  Sotungintien varteen 
tuleva Hakunilan urheilupuis-
tosta Sipoonkorven kansallis-
puistoon johtava ulkoilureitti 
ja -polku. 

9. vaaralanlammet ja 
slåtmossen  Vaaralanlampi-
en uimarannan ja Slåttmosse-
nin suoalueen virkistysalueen 
palveluiden ja reitistön kehit-
täminen. 

PUISTOJEN 
RAKENTAMISKOHTEET

10. haKunilan urheilu-
puisto  Ison tekojääkentän ja 
lumetuskontin rakentaminen.

11. Kuusijärven ulKoilualu-
een pysäKöinti  Pysäköinti-
alueen laajennus.
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Hakunilan suuralueella jatkuvat 
suunnitteluvaiheessa olevaan 
Vantaan ratikkaan liittyvät kaa-

vatyöt, joista laajin on Hakunilan kes-
kustan laajennus Kyytitien varrella. 
Puurakentamiseen, vähähiilisyyteen 
ja monipuolisiin energiatehokkaisiin 
ratkaisuihin ohjaava kaavaluonnos 
tulee nähtäville keväällä.

Käytöstä poistuvan bussivarikon 
alueelle suunnitellaan jopa 2500 
asukkaan uutta asuinaluetta, jossa 
olisi myös kaksi päiväkotia, liiketiloja 
ja puistoalueita. Nykyisin bussivari-
kon alla putkitettuna kulkevaa ojaa 
suunnitellaan avattavaksi ja muokat-
tavaksi, jolloin se muodostaisi yhtei-
sen keitaan alueen asukkaille.

Hakunilan urheilupuiston kupee-
seen Hevoshaantien entisen koulun 
alueelle on kevään aikana tarkoitus 
tutkia asumisen sijaan vuonna 2026 
tarvittavaa vanhustenkeskusta sekä 
yhtenäiskoulua, jonka tarve on ensi 
vuosikymmenellä. 

Vaaralan ja Kuussillan alueelle 
aloitetaan loppuvuodesta tekemään 
kaavarunkoa, joka ohjaa työpaikkojen, 
viheralueiden ja palveluiden sijoittu-
mista sekä tulevaa asemakaavatyötä. 
Asumisesta kaavaillaan monipuolista 
sisältäen myös kaupunkimaista pien-
taloasumista. Länsimäen nähtävillä 
ollut kaavarunkotyö tuodaan päätös-
käsittelyyn alkuvuodesta ja vuoden 
kuluessa Maalinauhantien alueella 
käynnistyy energiatehokkaan täyden-
nysrakentamisen suunnitelma. Rati-
kan toteuttamisen mahdollistavat 
asemakaavat sekä muun muassa rati-
kan varikon asemakaava tulevat pää-
töksentekoon vuoden aikana. ●
MARI JAAKONAHO & NOORA KOSKIVAARA

HAKUNILAA SUUNNITELLAAN 
RATIKAN REITIN VARRELLA

Hakunilan keskustan laajennuksen kaavaluonnos tulee päätöskäsittelyyn kevään aikana.

LT-KONSULTIT

Päiväkotipalvelut paranevat, kun 
Hakunilan suuralueen raken-
nustyömaat ovat valmistuneet. 

Rajakylän päiväkodin pihalle raken-
nettu paviljonki on ollut jo käytössä 
vuoden alusta. Länsimäen päiväko-
din uudisrakennus otetaan käyttöön 
keväällä. Lisäksi Latupuistoon raken-
netaan myöhemmin uusi päiväkoti.

Länsimäki-Rajakylän alueella on 
ollut pitkään tarvetta varhaiskasva-
tuspaikkojen lisäämiseen. Entistä-
kin suurempi osa lapsista osallistuu 
varhaiskasvatukseen, mikä on myös 
Vantaan tavoite. Länsimäen uudisra-
kennuksella korvataan mahdollisesti 
myös Hakunilan suuralueen pieniä 
vuokratiloja.

Länsimäen päiväkotiin tulee noin 
140 lasta ja reilu 30 työntekijää. 
Uusi puusta rakennettu harjakattoi-
nen päiväkotirakennus on suunni-
teltu sopimaan muodoiltaan pien-
taloympäristöön. Metsäinen tontti 

ja isot puut on pyritty säilyttämään 
mahdollisuuksien mukaan. Kuten 
Vantaan ilmastotavoitteisiin liittyy, 
myös tässä rakennuksessa on kiinni-
tetty huomiota energiatehokkuuteen. 
Rakennus kuuluu energiatehokkuus-
luokkaan A. 

Rajakylän paviljonki puolestaan on 
kooltaan hieman pienempi. Lapsia 
siellä on 120 ja henkilökuntaa noin 28 
henkilöä. Vuokrattavaan paviljonkiin 
päädyttiin, koska se pystytään raken-
tamaan nopeasti ja soveltuu siten 
parhaiten Rajakylän tilanteeseen. 
Paviljonki korvaa Rajakylän päiväko-
din päärakennuksen, joka on purettu 
huonokuntoisena. Lisäksi paviljonki 
toimii Latupuiston rakentamisai-
kana päiväkodin väistötilana. Raja-
kylän päiväkodin tontilla olevat kaksi 
muuta rakennusta jatkavat edelleen 
toimintaansa varhaiskasvatuksen 
tiloina. ●
JAANA ÅBERGLänsimäen päiväkoti otetaan käyttöön kevään aikana.

Vantaan itäreunalle uudet päiväkodit
JOSEE COURTEMANCHE
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ASEMAKAAVAT

e2 002500 - maaKotKantie 
6  Liikerakennustontin muutos 
keskusta-asumiselle ja maan-
tasokerroksen liiketiloille. Kaa-
vatyö alkaa keväällä.

e3 002489 - Korson Kes-
Kustan itäpuoli  Radan itä-
puolen kehittäminen keskusta-
maiseksi asumisen, kaupan ja 
työpaikkojen alueeksi. Nähtä-
ville kesällä.

e11 002482 - Korson päi-
väKoti  Nykyinen, huono-
kuntoinen päiväkoti puretaan 
ja korvataan isommalla, kol-
mikerroksisella päiväkodilla. 
Päätöskäsittelyyn keväällä.

e12 002506 - lehmustontie 
osa 2  Lehmustontien pien-
taloalueen kaavoitusta jatke-
taan. Nähtäville keväällä.

e21 081700 - Korson Kes-
Kustan KevytKaavarunKo  
Työssä tutkitaan Korson kes-
kustaan sopiva asuntoraken-
tamisen mittakaava ja palve-
luiden sijoittuminen. Selvitys 
ohjaa tulevia asemakaava-
muutoksia. Kaavatyö alkaa 
keväällä.

KATUJEN 
SUUNNITTELUKOHTEET

1. harmaahylKeentien poh-
joisosa   Puuttuvan jalankul-
ku- ja pyörätien suunnittelu.

2. Kulorastaantie  Kadun 
saneeraus. 

3. lehmustontien alue  Leh-
mustontien asemakaava-alu-
een katujen suunnittelu. 

4. sääsKitien pohjoispää  
Suunnitellaan Sääskitie välil-
lä Pistiäisentie – Sääskipolku, 
jolloin saadaan yhtenäinen 
jalankulku- ja pyörätie.

5. lahdentien jalanKul-
Ku- ja pyörätie välillä 
Kyytitie – sipoontie  Pyörä-
tien parantaminen Kyytitieltä 
Sipoontielle. Yhteishanke val-
tion ja Sipoon kunnan kanssa.

KATUJEN 
RAKENTAMISKOHTEET

6. iltatähdentie  Alueen 
katujen rakentaminen vesi-
huollon saneeraustöiden yhte-
ydessä.
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Korson keskustaan laaditaan 
kevään aikana yleissuunni-
telma, jonka avulla junara-

dan itä- ja länsipuolen suunnittelun 
tavoitteet saadaan sovitettua yhteen. 
Tarkoituksena on havainnollistaa Kor-
son mittakaavaan ja ilmeeseen sopiva 
täydennysrakentaminen. Tarkaste-
lussa ovat muun muassa kaupallisten 
ja muiden palveluiden sijoittuminen, 
asumisen määrä ja rakennusten kor-
keus sekä pysäköinnin ja erilaisten 
liikkumismuotojen tarpeet. Yleissuun-
nitelma helpottaa jatkossa alueen 
asemakaavatöitä ja niihin liittyvää 
yhteistyötä.

KORSOA SUUNNITELLAAN 
JUNARADAN MOLEMMIN PUOLIN

Viime vuonna aloitetun Korson kes-
kustan itäpuoli -nimisen asemakaava-
muutoksen luonnostelu jatkuu. Ase-
makaavatyössä tarkastellaan uusien 
asuntojen ja palveluiden sijoittumista 
junaradan itäpuolelle. Länsipuolella 
suunnittelu käynnistyy Maakotkan-
tiellä myöhemmin keväällä. Näissä 
molemmissa keskustamainen kerros-
taloasuminen on pääosassa. Lumon 
viereen suunnitellun Korson päiväko-
din kaavamuutos tulee nähtäville ja 
päätöskäsittelyyn keväällä.

Pientaloalueita kaavoitetaan tänä 
vuonna Lehmustontielle (Lehmuston-
tie osa 2). Tavoitteena on suunnitella 

erilaisia, korkeintaan kaksikerroksi-
sia erillispientaloja omilla ja yhtiö-
muotoisilla tonteilla. Jatkossa pien-
talokaavoituksen painopiste siirtyy 
Korson suuralueella Leppäkorven 
suuntaan ja kaupungin strategian 
mukaisesti haetaan paikkoja myös 
kaupunkimaisille pientaloille.  

Entiset Korson koulun rakennukset 
ovat mukana Suomen edustajina EU-
hankkeessa, jossa niille etsitään uusia 
käyttötapoja. Alueella ei ole käynnissä 
asemakaavamuutosta. ●
MARI JAAKONAHO & NOORA KOSKIVAARA

Katutaide ihastuttaa Korson alikulkutunnelin kulkijoita.

NEA RAPO

TUULI RITOLA
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Kaivokselan koulun pihalla on 
välitunnilla menoa ja mels-
kettä, mutta sisällä iltapäivä-

kerhon tiloissa on täysin toisenlainen 
tunnelma: siellä työkokeilussa oleva 
Saara Al-Emara vahtii vaunuissa 
nukkuvaa lasta odotellessaan, että 
äiti Adebimpe Oyemakinwa palaa 
aamun oppitunneilta.

Saara, Adebimpe sekä Leylo Osman 
ovat mukana Vanhemmat mukaan 
kouluun ja työelämään -hankkeessa. 
Siinä maahan muuttaneet vanhem-
mat opiskelevat vantaalaisissa perus-
koulussa suomea ja matematiikkaa, 
kotokoulutuksen sisältöjä sekä tutus-
tuvat suomalaiseen koulumaailmaan 

”Opin Suomesta lisää joka päivä”
Adebimbe ja Leylo opiskelevat vantaalaisessa peruskoulussa suomea 
ja suunnittelevat tulevia ammattejaan. Vanhemmat mukaan kouluun ja 
työelämään -hanke auttaa maahan muuttaneita vanhempia suomen 
kielen oppimisessa, kotoutumisessa ja oman urapolun etsimisessä. 

ja työelämään. Toimintaa on neljänä 
päivänä viikossa ja kolmena päivänä 
osallistutaan myös perusopetuksen 
oppitunneille, kuten tänäkin aamuna.

Hanke on toiminut Vantaalla vuo-
desta 2017. Tänä lukuvuonna mukana 
on kuusi koulua eri puolilla Vantaata 
ja vanhempia yhteensä yli 50. Kaivok-
selan koulun ryhmässä käy 12 äitiä.

– Ryhmä on todella aktiivinen, 
monikulttuurinen, keskusteleva ja 
osallistuva. On kyllä aivan ihanaa 
ohjata tätä ryhmää, kertoo hanke-
opettaja Heidi Naukkarinen Caree-
riasta.

Lukuvuoden aikana on kieliopin 
lisäksi tutustuttu omaan naapurus-
toon, vierailtu kulttuurikohteissa ja 
ystävystytty muiden osallistujien 
kanssa. Adebimpen mieleen on jää-
nyt erityisesti Suomen Punaisen Ris-
tin vierailu. 

– Parasta kurssilla on suomen kieli, 
se on tärkeintä. Aiemmin olin kotona 
enkä osannut kieltä, mutta nyt osaan 
kirjoittaa, Leylo kertoo.

Hanketta toteutetaan yhteistyössä 
Vantaan perusopetuksen, ammatti-
opisto Careerian sekä Vantaan osaa-
miskeskuksen kanssa. Careerian 
opettajat vastaavat vanhempien ope-
tuksesta ja ohjaamisesta, kun taas 
perusopetus tarjoaa puitteet opetuk-
selle ja tilaisuuden tutustua koulu-
arkeen. Vantaan osaamiskeskus puo-
lestaan tarjoaa vanhemmille tukea ja 
ohjausta työelämään siirtymisessä, 
esimerkiksi ammatinvalinnanohja-

usta.
Kaivokselan ryhmässä, kuten muis-

sakin ryhmissä, on vanhemmilla 
mukana alle kouluikäisiä lapsia. 
Heitä varten on palkattu työkokeili-
joita, jotka huolehtivat lapsista van-
hempien oppituntien ajan. Näin var-
mistetaan, että myös pienten lasten 
vanhemmat pääsevät mukaan. Kai-
vokselan ryhmässä tästä tehtävästä 
vastaa kaksi työkokeilijaa, joista 
Saara Al-Emara on toinen. ”Tykkään 
lapsista. Olen hakenut opiskelemaan 
koulunkäyntiohjaajaksi. Huomenna 
on haastattelu”, Saara kertoo innois-
saan.

Talviloman jälkeen vanhempien 
lukujärjestys hieman muuttuu: osa 
jatkaa kolmen kuukauden mittaiseen 
työkokeiluun heitä kiinnos-
taville aloille. Loput ryhmästä 
jatkavat hankeopettajien kanssa suo-
men kielen opintoja. Tarjolla on myös 
Vantaan osaamiskeskuksen palve-
luita uravalintojaan vielä pohtiville 
vanhemmille.

– Haluan opiskella sairaanhoita-
jaksi ammattikorkeakoulussa. Pidän 
ihmisistä, Adebimpe kertoo. Myös 
Leylo haluaa opiskella lisää: hän 
aikoo suunnata aikuisten perusope-
tukseen ja sen jälkeen opiskella sii-
voojan ammatin.

Opetus- ja kulttuuriministeriön 
rahoittama hanke päättyy touko-
kuussa 2023, mutta palkitun mal-
lin vakiinnuttaminen Vantaalle on jo 
työn alla. Suomen monikulttuurisim-

pana kaupunkina Vantaalla on erin-
omainen tilaisuus toimia edelläkävi-
jänä kotoutumistyössä.

– On upeaa, että monikulttuurisuus 
näkyy yhä enemmän peruskouluissa. 
Kielellisesti ja kulttuurisesti vas-
tuullinen pedagogiikka on osa arkea, 
Heidi Naukkarinen iloitsee.

Ensi syksynä aloitetaan jälleen 
uusi lukuvuosi, uusien vanhempien 
kanssa. Adebimpe, Leylo ja Saara roh-
kaisevat muita vanhempia lähtemään 
mukaan toimintaan. 

– Kurssi on tosi hyvä ja auttaa. Roh-
kaisen teitä osallistumaan, Adebimpe 
sanoo. Saara vielä lisää: 

– Suomalainen päiväkoti ja koulu 
ovat hyviä. Älä pelkää. ●
TUULI RITOLA

Leylo, Saara ja Adebimpe rohkaisevat muita 
vanhempia lähtemään mukaan toimintaan: 
”Kurssi on tosi hyvä ja auttaa.”

”Parasta kurssilla on suomen kieli, se on 
tärkeintä. Aiemmin olin kotona enkä osan-
nut kieltä, mutta nyt osaan kirjoittaa”, 
Leylo Osman kertoo. Adebimpe haluaa opiskella sairaan- 

hoitajaksi.

TUULI RITOLA

TUULI RITOLA

TUULI RITOLA
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Kun ylioppilastutkinnon koe-
päivät koittavat taas keväällä, 
se merkitsee työtä paitsi kir-

joituksiin osallistuville lukiolaisille 
myös Vantaan ammattiopiston tieto- 
ja viestintätekniikan opiskelijoille, 
sellaisille kuin Siiri Holli ja Joonas 
Nyman. Siiri ja Joonas työskentelivät 
Varia Helpdeskissä Tikkurilan luki-
ossa elokuusta joulukuuhun. Heidän 
tehtävänään oli auttaa lukion opis-
kelijoita ja henkilökuntaa tietotekni-
sissä pulmissa. 

Varia Helpdesk toimii kaikissa Van-
taan kaupungin lukioissa ja Varian 
toimipisteissä. Ammattiopiston opis-

Helpdesk auttaa, kun tietokone jumittaa
Ammattiopiston opiskelijat tarjoavat it-tukipalvelua Vantaan kaupungin lukioissa.

kelijoiden tarjoama it-tukipalvelu on 
vapaasti ja maksutta opiskelijoiden 
ja henkilökunnan käytettävissä. Elo-
kuussa 2021 käyttöön otettu palvelu 
on saanut oppilaitoksissa hyvän vas-
taanoton. 

– Olemme olleet palveluun todella 
tyytyväisiä. Helpdeskistä on ollut 
iso apu tietokoneiden jakamisessa 
uusille opiskelijoille ja laitteiden kor-
jaamisessa, toteaa Tikkurilan lukion 
rehtori Mari Aalto. 

Puhelimitse ja paikan päällä
Helpdesk tarjoaa it-tukea työaikaan 

joka työpäivä, puhelimitse ja pai-
kan päällä oppilaitoksissa. Se tar-
koittaa Varian nuorille opiskelijoille 
ihan kunnollisia työpäiviä ja nope-
asti karttuvaa työkokemusta. Ja 
monenlaisia haasteita.

– Kaikista on päästy yli, Help-
deskissä työskennellyt Siiri Holli 
sanoo.

Siiri ja työpari Joonas kerto-
vat, että työ syventää koulussa 
opittua.

– Kun törmää uusiin tilantei-
siin, tulee kerrattua opittua. 
Sillä tavalla se ratkaisu sitten 
löytyy, Joonas Nyman kertoo.

VARIA HELPDESK

Helpdesk tarjoaa it-tukea 
opiskelijoille ja henkilökunnalle 
Vantaan kaupungin lukioissa 
ja ammattiopisto Varian 
toimipisteissä.

Helpdeskissä palvelevat Varian 
tieto- ja viestintätekniikan 
opiskelijat.

Apua saa etänä, 
puhelinpalvelusta ja paikan 
päällä oppilaitoksissa  
ma–pe klo 8–16,  
helpdesk@proamis.fi,  
09 315 216 40.

Tavallisimmat ongelmat ovat tut-
tuja jokaiselle tietokonetta käyttä-
välle.

– Tietokone jumittaa, salasana ei 
toimi, Helpdeskissä niin ikään työs-
kennellyt ja it-tukihenkilöksi Variasta 
valmistuva Tommy Peldán kertoo.

Näissä pulmissa apu on nyt entistä 
lähempänä Vantaan lukioissa ja 
ammattiopistossa.

Työkokemusta kertyy
Varian tieto- ja viestintätekniikan 
opiskelijat saavat Helpdeskissä peräti 
puolen vuoden työkokemuksen. Uudet 
opiskelijat aloittivat työnsä it-tuen 
toimipisteissä tammikuussa. Niissä 
työskentely on opiskelijoille vapaaeh-
toista. Työssä opiskelijat saavat suo-
ritetuksi osan tutkinnostaan.

– Työ on haastavaa, mutta antoisaa, 
kertoo Helpdeskin toimintaa vetävä 
opettaja Tommi Vuorinen Variasta. 

– Töissä on ihan rento ilmapiiri, 
Tikkurilan lukion it-tuessa työsken-
nellyt Joonas Nyman kiittelee.

Tommi Vuorinen kertoo, että Van-
taan kaupungin lukioille ja Varian 
toimipisteille tarjottavaa it-tukipal-
velua kehitetään työstä saadun asia-
kaspalautteen perusteella,

– Työ on lähtenyt hyvin liikkeelle. 
Olemme pystyneet tekemään sen, 
mitä meiltä on toivottu. Tuntuu, että 
siitä on ollut kyllä aika tavalla apua 
oppilaitoksissa, Vuorinen sanoo. 

Tietotekniselle tuelle olisi tarvetta 
Vantaalla laajemminkin. 

– Olisi todella hienoa päästä sel-
laiseen tilanteeseen, että voisimme 
tarjota it-tukea Helpdeskin toimipis-
teissä myös lähialueiden asukkaille, 
Vuorinen pohtii. ●
MARIANNA SIMO

Varian opiskelijat Joonas Nyman ja Siiri Holli työskentelivät Tikkurilan lukion Helpdeskissä syksyn. 
It-tukipalvelusta on ollut lukiossa iso apu, rehtori Mari Aalto kertoo.

MARIANNA SIMO
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Yhteishaku on käynnissä 22.3. saakka 
Peruskoulun päättävät oppilaat hakevat kevään yhteishaussa syksyllä 
alkaviin toisen asteen koulutuksiin. Opiskelemaan voi hakea lukioihin 
ja ammatillisiin koulutuksiin, TUVA- ja TELMA-koulutuksiin sekä kansan-
opistojen oppivelvollisille tarkoitetuille linjoille. TUVA-koulutuksessa voi 
korottaa perusopetuksen arvosanoja, suorittaa lukion ja ammatillisen 
koulutuksen opintoja ja vahvistaa opiskeluvalmiuksia. TELMA on työhön 
ja itsenäiseen elämään valmentava koulutus. Hakulomakkeeseen on 
tärkeää merkitä hakupaikat mieluisuusjärjestykseen. Lomakkeeseen 
kannattaa valita kaikki seitsemän hakuvaihtoehtoa, jotta saa  
varmemmin opiskelupaikan.

Aikataulu
• Hakuaika on 22.2.–22.3.
• Tallenna sähköinen hakemus viimeistään 22.3. klo 15 mennessä  

osoitteessa opintopolku.fi
• Saat tiedon opiskelijavalinnasta aikaisintaan 16.6.
• Ota opiskelupaikka vastaan viimeistään 30.6.
• Lisätietoja saat osoitteesta opintopolku.fi ja  

sivistysvantaa.fi/yhteishaku

Den gemensamma ansökan pågår fram 
till 22.3
Du som går ut grundskolan söker till andra stadiets utbildningar i den 
gemensamma ansökan. Du kan söka till gymnasier och yrkesutbild-
ningar, utbildning som handleder för examensutbildning (HUX) och 
utbildning som handleder för arbete och ett självständigt liv (TELMA) 
samt till folkhögskolornas utbildning som riktar sig till läropliktiga. Det 
lönar sig att fylla i alla sju ansökningsmål i ansökan. Sökanden fyller i 
ansökningsmålen i prioritetsordning.

Tidtabell
• Ansökningstid: 22.2–22.3.
• Spara din elektroniska ansökan före 22.3 kl. 15 på adressen  

studieinfo.fi
• Antagningsresultaten publiceras tidigast 16.6
• Inskrivning till Helsinge gymnasium sker 16.6, 17.6 och 20.6 
• Ta även emot din studieplats på studieinfo senast 30.6
• Ifall du blir antagen via reservplats, ta emot platsen senast 19.8
• Mer information om ansökan till Helsinge gymnasium hittar du  

adressen helsingegymnasium.fi

Suomessa on huutava pula ter-
veydenhuollon ammattilai-
sista. Sen tietää myös Angelica 

Embate. Filippiiniläinen Angelica 
on kokenut sairaanhoitaja, ja nyt 
hän opiskelee lähihoitajaksi Vantaan 
ammattiopisto Variassa.

– Tiedän, että Suomessa on suuri 
tarve hoitajille. Meille Suomessa 
opiskelu ja työskentely on loistava 
mahdollisuus, ryhmänsä kanssa 
opinnot Variassa tammikuussa aloit-
tanut Angelica sanoo.

Varia on aloittanut yhteistyön 
palveluyhtiö Baronan kanssa kan-
sainvälisen hoivahenkilöstön kou-
lutuksista. Varia tarjoaa Baronan 
rekrytoimille sairaanhoitajille mah-
dollisuuden pätevöityä lähihoita-
jaksi suomen kielellä. Angelican 
ryhmä aloitti ensimmäisenä koulu-
tuksen, joka kestää noin 9 kuukautta. 
Lähihoitajaksi Angelica valmistuu 
ryhmineen vielä tänä vuonna. Työhön 
uudet terveydenhuollon ammattilai-
set sijoittuvat eri puolille Suomea: 
Angelica Kajaaniin.

”Voin vaikuttaa ihmisten onnellisuuteen”
Sairaanhoitaja Angelica valmistuu tänä vuonna 
lähihoitajaksi. Hoitajista on suuri pula.

– Haluan pitää huolta ihmisistä, 
jotka tarvitsevat huolenpitoa, hän 
sanoo.

Angelicalla on työkokemusta sai-

raalasta, hoivakodista ja päiväko-
dista. Hän on työskennellyt ulko-
mailla ennenkin. Ennen Suomeen 
tuloaan Angelica opiskeli suomen 
kieltä. Opiskelu jatkuu Suomessa.

– On tärkeää, että opimme suomen 
kielen hyvin.

Angelica kertoo, että hoitajana 
on osattava hyvin kaksi asiaa, työs-
kenteli sitten nuorten tai vanhojen 
kanssa.

– On oltava kärsivällinen ja kyet-
tävä antamaan motivaatiota.

Hän pohtii myös, että hoitajan 
työssä voi vaikuttaa ihmisten hyvin-
vointiin.

– Lastenhoitajana tuntuu muka-
valta, kun vanhemmat kiittävät ja 
kertovat arvostavansa lasten kanssa 
tehtyä työtä. Hoitokodissa tietää 
tehneensä työnsä hyvin, kun asukas 
kysyy, milloin näen sinut uudelleen. 
Ja sairaalassa, kun näkee, että poti-
laat paranevat, Angelica sanoo.

– Uskon, että onnellisuus on yksi 
syy siihen, että potilaat paranevat 
sairaalassa nopeammin ja asukkaat 

Haluan pitää huolta ihmisistä, jotka tarvit-
sevat huolenpitoa, lähihoitajaksi valmis-
tuva Angelica Embate sanoo.

Näistä osaajista on paljon
pulaa Uudellamaalla

TOP 11 AMMATTIA
1.  Sairaanhoitajat ja   
  terveydenhoitajat
2. Lastentarhanopettajat
3. Lähihoitajat
4. Kuulontutkijat ja   
  puheterapeutit
5. Sosiaalityön    
  erityisasiantuntijat
6. Yleislääkärit
7.  Hammaslääkärit
8. Ylilääkärit ja  
  erikoislääkärit
9.  Ylihoitajat ja    
  osastonhoitajat
10. Erityisopettajat
11. Psykologit
 
Lähde: ammattibarometri.fi

Ammattiopiston opiskelijat tarjoavat it-tukipalvelua Vantaan kaupungin lukioissa.

MARIANNA SIMO

voivat hyvin hoitokodissa. Voin vai-
kuttaa työlläni ihmisten onnellisuu-
teen, hän jatkaa. ●
MARIANNA SIMO
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Kodin ja koulun välisen yhteistyön tavoitteena on lapsen ja 
nuoren oppimisen, kasvun ja kehityksen tukeminen koko 
oppimispolun ajan. Vuorovaikutus vahvistaa myös koulu-

yhteisön hyvinvointia ja yhteisöllisyyttä. Uuteen strategiaan liit-
tyvässä huoltajakyselyssä 2021 huoltajien toiveena oli laajempi 
yhteistyö kodin ja koulun välille, Wilman lisäksi toivottiin erilaisia 
yhteistyömahdollisuuksia. Tarpeita kodin ja koulun vuorovaiku-
tuksen kehittämiseen nousi myös Teemme tulevaisuuden tekijöitä 
– peruskoulu on parasta! -hankkeen toteuttamasta kyselystä. Huol-
tajat kaipasivat viestintään säännöllisyyttä ja avoimuutta. Lisää 
tietoa toivottiin esimerkiksi opetussuunnitelman tavoitteista, kiu-
saamisen ehkäisystä ja oppilashuollosta. 

Vantaalla on noudatettu vuodesta 2013 kaupunginvaltuuston ja 
-hallituksen päätöksiin perustuvaa toimintaohjetta kodin ja kou-
lun väliseen yhteistyöhön. Vanhempaintoiminta ja -yhdistykset 
ovat nykyisessä mallissa keskeisessä roolissa.  Yhteistyömallin 
päivitys on käynnistynyt yhteistyössä Vantaan vanhempainyhdis-
tysten alueyhdistyksen VANVARY:n kanssa. Kutsuimme huoltajat, 
koulujen ja oppilaiden/opiskelijoiden edustajat 3.2. monikieliseen 
keskustelutilaisuuteen ideoimaan uusia toimintatapoja. Keskus-
telujen ja taustatietojen pohjalta valmistellaan luonnos uudesta 
yhteistyömallista. Luonnos tulee kommentoitavaksi Osallistuva-
Vantaa.fi:hin, josta voi myös lukea lisää päivitysprosessista. ●
SANNA IRANTA

Kodin ja koulun yhteistyö kehittyy

VÄRINÄÄ VARHAISKASVATUKSESSA 
Päiväkodin arki rikastuu 
taiteen, leikin ja 
improvisaation keinoin.

Lokakuussa 2021 käynnistyneessä 
Värinää varhaiskasvatuksessa 
-hankkeessa taideoppilaitosten 

ja päiväkotien ammattilaisten vasta-
vuoroinen työskentely kehittää uusia 
ideoita sekä päiväkotien että taideop-
pilaitosten toimintaan.

 – Soitit niin lempeästi, että mei-
nasin nukahtaa. Näin mairitteleva 
kommentti kirposi päiväkotilapselta 
opettajan ukulelen soitosta viime 
syksynä. Opettajaa kehunut lapsi 
osallistui uudenlaiseen opetusryh-
mään, jossa lapset saavat korkeata-
soista opetusta musiikissa ja kuva-
taiteissa. 

Hankkeen opetusryhmissä lapset 
saavat elämyksiä ja onnistumisen 
kokemuksia taiteen äärellä. Ryhmissä 
leikitellään laulun, soiton, kuuntelun, 
liikkeen, loruilun ja improvisoinnin 
keinoin. Kuvataidetta tehdään moni-
puolisin välinein ja tekniikoin esi-
merkiksi maalaamalla, piirtämällä 
ja rakentelemalla. Lasten omat ideat 
nousevat toiminnan aikana esiin ja 
heillä on mahdollisuus ilmaista itse-
ään monella tavalla.  

  Värinää varhaiskasvatuksessa 
-toiminta rikastaa päiväkodin arkea 
ja lasten käyttöön jää laadukkaita 
soittimia ja materiaaleja kuvataiteita 
varten. Hankkeen aikana oppivat 

myös aikuiset, kun eri alojen ammat-
tilaiset työskentelevät yhdessä lasten 
kanssa samoissa ryhmissä. Musiikin 
ja kuvataiteen ideat, työtavat ja elä-
mykset siirtyvät osaksi päiväkodin 
toimintaa. 

Myös muskari- ja taideopetta-
jien osaaminen monipuolistuu, kun 
he soveltavat osaamistaan uudessa 
ympäristössä ja sopeuttavat työtään 

päiväkotien kasvatustavoitteisiin. 
Varhaiskasvattajilta he myös saavat 
arvokasta tietoa lapsista yksilöinä 
sekä opetusvinkkejä ryhmäopetuk-
seen.

Opetushallituksen rahoittamat 
Värinää varhaiskasvatuksessa -han-
keryhmät toimivat Isonmännyn, Joki-
niemen, Tarhapuiston ja Timotejn 
päiväkodeissa. 3–5-vuotiaille suun-

nattuja hankeryhmiä ohjaavat Vantaan 
musiikkiopiston muskariopettajat ja 
Vantaan kuvataidekoulun opettajat 
päiväkodin ammattilaisten kanssa. 
Mukana yhteistyössä on Vantaan var-
haiskasvatus. Koordinaattoreina toi-
mivat musiikkiopiston apulaisrehtori 
Ulla Hairo-Lax sekä kuvataidekoulun 
johtava opettaja Marja Juutinen. ●
ULLA HAIRO-LAX & ERIK MARTTINEN

MARJA JUUTINEN

Elinikäistä oppimista tapah-
tuu Vantaalla vauvasta vaa-
riin. Oppiminen voi tapahtua 

kotona, koulussa, harrastuksessa, 
kurssilla, työelämässä tai vaikka 
retkellä Sipoonkorvessa ystävän 
kanssa. Elinikäinen oppiminen on 
olennainen osa kaupungin toimintaa, 
ja edistää asukkaiden hyvinvointia. 

Vantaa on Unescon kansainvälisen 
Learning Cities -verkoston jäsen. Ver-
kostossa jaetaan tietoa ja kokemuk-
sia elinikäisen oppimisen kehittämi-
sestä ja siihen kuuluu 255 kaupunkia 
ympäri maailman. Tätä työtä raamit-
tavat YK:n Agenda 2030 tavoitteet. 

Aina oppiva Vantaa -verkosto edistää 
elinikäistä oppimista

Vantaalle on perustettu oma Aina 
oppiva Vantaa -verkosto, jossa tieto 
liikkuu ja yhteistyökumppaneiden 
löytäminen on mahdollista. Verkos-
totyö on tiedon jakamista, yhdessä 
tekemistä ja toisilta oppimista. Toi-
votamme verkostoon tervetulleiksi 
kaikki vantaalaiset elinikäisestä 
oppimisesta kiinnostuneet ja sitä 
edistävät toimijat. Pääset parhaiten 
mukaan tilaamalla verkoston uutis-
kirjeen. ●
SANNA IRANTA & NOORA ILOLA 

vantaa.fi/uutiskirjeet

Päiväkotilapsia musiikin äärellä.
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Samanaikaisopettajuus auttaa 
opetustavoitteisiin pääsemistä 
ja mallintaa koulua oppivana 

yhteisönä. Samanaikaisopettajuutta 
toteutetaan lähes kaikissa kouluissa: 
uusiin kouluihin on luotu yhteis-
opettajuuden mahdollistavia tiloja 
jo suunnitteluvaiheessa ja olemassa 
olevia tiloja muutetaan niin, että 
yhdessä tekemisen kulttuurin vakiin-
tuu koulutyön arkeen.

Miten pari- ja 
yhteisopettajuutta 
toteutetaan kaupungin 
kouluissa?

Aurinkokiven koulun rehtori Sari 
Silander avaa yhteisopettajuuden 
toimintakulttuuria: 

– Koulumme henkilökunta on rek-
rytoitu suoraan tiimiopettajuuteen, 
joten opettajille on ollut helppoa 
rakentaa yhteisopettajuutta. Meillä 
on puhuttu jopa yhteiskasvattajuu-
desta, johon osallistuvat myös avus-
tajat, erityisopettajat ja oppilas-
huolto.

Hämeenkylän kouluun tehtiin 
pedagoginen suunnitelma ensin 
Sanomalan väistötilojen toiminnasta 
ja sitten Sanomalan kokemusten 
perusteella suunnitelma uudisraken-
nukseen. Rehtori Pasi Majasaari ker-
too opettajien työskentelytavoista: 

– Opettajat työskentelevät pareina 
tai tiimeinä. Luokanopettajien tiimit 

Yhteisopettajuus tukee yhdessä oppimista

Vantaan peruskoulujen opetuksessa korostuu yhdessä 
tekeminen ja yhdessä oppiminen.

on rakennettu siten, että tiettyä vuo-
siluokkaa opettavat opettajat toimi-
vat tiiminä, kun taas aineenopettajien 
tiimit koostuvat saman oppiaineen 
opettajista. Opettajat suunnittelevat 
ja toteuttavat opetuksen yhdessä. Eri-
tyisopettajat toimivat luokanopetta-
jien ja aineenopettajien tiimeissä ja 
osallistuvat näin myös oppimisen 
suunnitteluun.

Ylästön yhtenäiskoulu on muo-
dostunut koulun luokanopetta-
jista, Vantaankosken koulusta tul-
leista aineenopettajista sekä uusista 
aineenopettajista. Rehtori Satu Olli-
lan mukaan yhtenäistyminen on 
sujunut hyvin. 

– Alakoulun oppilaiden kotiluokat 
ovat lähekkäin, lähes kaikilla jopa 
samassa muunneltavassa tilassa. 
Parhaimmillaan oppilaalla on tukena 
yhden luokanopettajan sijaan neljä 
opettajaa, erityisopettaja ja avusta-
jat, kertoo Ollila.

Millä tavalla yhteisopettajuus 
hyödyttää oppilaita?
– Yhteisopettajuus mahdollistaa 
oppilaille henkilökohtaisemmat oppi-
mispolut, sanoo Majasaari ja jatkaa: 

– Kun kootaan yhteen kahden tai 
kolmen luokan verran oppilaita ja 
heidän opettajansa, voidaan oppi-
laita jakaa erilaisiin ryhmiin sen 
mukaan, millaisia tuen tarpeita heillä 
on samalla kun osa voi tehdä eriyttä-
viä tehtäviä. 

Miten yhteisopettajuus 
auttaa opettajien työtä?
Ylästön koulun äidinkielen ja kirjal-
lisuuden lehtori Sofia Maunon mie-
lestä opettajien yhteistoiminnassa 
voidaan hyödyntää opettajien vah-
vuuksia paremmin kuin perinteisessä 
yksin opettamisessa: jos opettaja on 
esimerkiksi taitava tietoteknisesti tai 
hyvä käyttämään oppimisessa draa-
man keinoja, voidaan näitä käyttää 
yhteissuunnittelussa useissa ope-

tusryhmissä. Yhteisopettajuus aut-
taa ennen kaikkea työhyvinvoinnissa 
varsinkin, jos saman tiimin kanssa on 
tehnyt jo vähän pidempään töitä. 

Sopiiko yhteisopettajuus 
aina kaikille luokka-asteille ja 
kaikille ryhmille?

Sari Silanderin ja Pasi Majasaaren 
mukaan yhteisopettajuus yhdessä 
joustavien opetusjärjestelyjen kanssa 
sopii kaikille luokka-asteille ja ryh-
mille. Majasaari muistuttaa kui-
tenkin, että osa oppilaista tarvitsee 
joissakin oppiaineissa pienemmän 
ryhmän tai oppimiseen enemmän 
tukea, ja siksi uusiin koulurakennuk-
siin tulee rakentaa riittävän paljon 
pientiloja, jotta opetusta voi tarvitta-
essa eriyttää. 

Miksi opettajat liputtavat 
yhteisopettajuuden puolesta?
Yhdessä jaettu arki on antoisampaa, 
kun työkaverin kanssa voi keskustella 
helposti kaikesta työhön liittyvästä. 
Oppilailla on useampia tuttuja aikui-
sia, joihin tukeutua, ja opettajalla on 
kollega, jonka kanssa hoitaa vaikkapa 
oppilaiden välille välitunnilla synty-
nyttä riitaa ja tehdä viestintää huol-
tajille. 

Ylästön koulun luokanopettaja 
Minna Kapulainen tekee vahvaa tii-
mityötä kollegoidensa kanssa: 

– Opetamme neljää luokkaa kah-
dessa tilassa, ja opetus toteutetaan 
pareittain. Luokkaparit vaihtuvat 
kuuden viikon jaksoissa, jolloin niin 
oppilaat kuin opettajatkin pääsevät 
työskentelemään kaikkien kanssa ja 
yhteenkuuluvuuden tunne pysyy vah-
vana. ● 
TIINA LAUNONEN

TUYET TRINH NGUYEN

TUYET TRINH NGUYEN
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Ristipuron päiväkodissa 
liikunnasta on tullut tärkeä osa arkea
Koko kaupungin kattava Liikkuva päiväkoti -toiminta on herättänyt 
kasvattajissa uudenlaisen liikunnan ilon. 

Liikuntapalvelukoordinaattorit 
Milla Kiiski ja Laura Jäntti sekä 
projektikoordinaattori Heidi Tat-

tinen auttavat päiväkoteja luomaan 
liikuttavaa ja iloista arkea monin eri 
tavoin. Toimintaa toteutetaan ja kehi-
tetään liikunnan ja varhaiskasvatuk-
sen palvelualueiden yhteistyönä. 

Ristipuron päiväkodin johtaja Irja 
Ilvonen ja varhaiskasvatuksen opet-
taja Kati Riekko kertovat liikunnan 
olleen aiemmin sidoksissa päiväko-
din liikuntamyönteisiin kasvattajiin. 

– Liikuntainnon ylläpitäminen ja 
muiden aktivointi oli muutamien 
ihmisten harteilla. Toiset pitivät lii-
kuntaa yllä enemmän ja toiset vähem-
män, ja siitä ei ollut yhteistä puhetta, 
Irja kertoo.

Ideoiden saaminen päivittäisen 
liikunnan lisäämiseen tuntui haasta-
valta. Liikunta rajoittui päiväkodissa 
pitkälti metsäretkiin ja yhteen ohjat-
tuun viikkotuokioon. Liikuntaan ei 
varsinaisesti osattu kannustaa. 

– Toki lapset ovat aina liikkuneet 
vapaassa leikissä, mutta ei liikku-
mista leikissä erityisesti tuettu. Liik-
kuva päiväkoti -toiminnan myötä 
olemme ymmärtäneet, että lasten 
liikuttamisen ei tarvitse olla mitään 

ihmeellistä. Ihan ilman materiaaleja-
kin ja pienessä tilassa pystyy liikun-
nallista toimintaa järjestämään lap-
sille, Irja lisää.

Lapsi ei ole penkkikansaa 
ollenkaan 
Nykyään Ristipurossa liikuntaan 
suhtaudutaan kokonaisvaltaisem-
min ja asenteet liikuntaa kohtaan 
ovat muuttuneet. Liikuntaa on tuotu 
mukaan moneen eri tilanteeseen ja 
lisäliikkeen tuoma hetkellinen kaoot-
tisuus hyväksytään osaksi lasten 
leikkejä. 

– Sisällä leikit saavat olla liikkuvia, 
lapset saavat juosta. Enää liikunta-
sali ei ole ainoa paikka liikunnalle. 
Lapset voivat muodostaa eteisen 
käytävälle keppihepparadan estei-
neen. Annamme lasten liikkua muu-
allakin kuin oman ryhmän tiloissa, 
vaikka se herättäisikin itsellä alkuun 
levottomuuden tunteita. Liikkuminen 
on lapsille luontaista ja tekee hyvää, 
joten annamme heille siihen enem-
män mahdollisuuksia, Kati sanoo.

Liikunta on siirtynyt päiväkodissa 
kaikkialle ja lasten liikunnallisuuden 
kehittämistä tuetaan monin tavoin ja 

kaikenikäisillä, myös yksi- ja kaksi-
vuotiailla. Päiväkodissa tehdään tie-
toisia valintoja liikunnan lisäämi-
seksi.

– Olemme siirtäneet peruspöytä-
tehtäviä salin puolelle, ulos tai met-
sään. Näissä oppimisympäristöissä 
liike tulee siinä sivutuotteena ja se 
on paljon kokonaisvaltaisempaa. 
Myös päiväpiireihin olemme tuoneet 
mukaan liikuntaa. Enää lasten ei tar-
vitse vaan istua, vaan he voivat halu-
tessaan maata lattialla tai muutoin 
käyttää kehonkieltään samalla, kun 
kuuntelevat, Irja kertoo.

Ristipurossa haastetaan myös per-
heitä liikkumaan. Varhaiskasvattajat 
laittavat joka kuun alussa päiväkodin 
omaan Facebook-ryhmään perheitä 
liikuttavia haasteita. 

– Lokakuussa meillä oli retki-
haaste, johon oli listattu 10 erilaista 
retkeä. Vanhemmat voivat näitä haas-
teita tehdä sitten vapaaehtoisesti 
ja vapaa-ajalla oman aikataulun 
mukaan, Kati kertoo. 

Työpajat kannustavat 
luovuuteen 
Varhaiskasvattajien osaamisen kehit-

täminen on yksi Liikkuva päi-
väkoti -toiminnan kulma-
kivistä. Varhaiskasvattajille 
tarjotaan yksikkökohtaisia ja 

yhteisiä koulutuksia. 
Syksyllä Milla, Laura ja Heidi 

järjestivät kolme erilaista työ-
pajaa, joista yksi oli parkour. He 
antoivat vinkkejä lähimetsän hyö-
dyntämiseen liikunnassa. Työpajat 
olivat Irjan ja Katin mielestä ihan 
huippujuttu. 

– Me olemme olleet hyvin innos-
tuneita työpajoista. Olemme haasta-
neet koko meidän porukkamme tähän 
mukaan, ja nyt meillä on jokaisessa 
kahdeksassa tiimissä yksi liikunta-
vastaava, Irja kertoo.

Työpajoissa käytiin läpi helppoja 
tapoja kehittää liikunnallisia leik-
kejä ilman sen suurempaa suunnit-
telemista. Tekemällä oppiminen on 
ollut Katin mielestä erittäin antoisaa 
ja hyödyllistä. Yhdessä työpajoista 
teemana oli ulkoliikunta.

– Me otimme käyttöön koulutuksen 
innoittamana ulkoliikuttajaliivin. Lii-
viä kantava aikuinen osoittaa lapsille 
olevansa vastuussa ulkoliikunnasta. 
Varsinkin pienet kaipaavat usein 
vielä aikuista liikkumisen tueksi. Voi-
vathan he toki yksin potkaista palloa 
pari kertaa, mutta se jää usein siihen, 
Kati huomauttaa.

Lisäksi pienten kanssa pidetään 
välillä hiekkaleluttomia päiviä, jol-
loin kaikki aikuiset sitoutuvat liik-
kumiseen ja lasten kanssa yhdessä 
leikkimiseen. 

Aikuisten sitoutuminen 
avainasemassa
Liikunta saa aikaan lapsissa paljon 
iloa. Kun vapaa liikkuminen ja ener-
gian purkaminen sallitaan, usein 
keskittyminenkin paranee. Myös lei-
kit sujuvat paremmin, kun lapsille 
annetaan enemmän liikkumatilaa. 
Ristipurossa on huomattu, että esi-
merkiksi metsässä leikit saavat ihan 
erilaisia ulottuvuuksia kuin sisä-
tiloissa. Varsinkin korona-aika on 
rajoittanut sisällä liikkumista ryh-
märajojen takia.

– Monipuolisuus liikunnassa on 
lisääntynyt. Hyödynnämme kaik-
kia hyviä materiaaleja, mitä netti on 
täynnä. Muun muassa YouTubesta 
otamme mallia satujoogaan ja zum-
baan. Myös me kasvattajat liikumme 
nykyään enemmän lasten mukana, 
Kati sanoo. 

Kati ja Irja kannustavat kaik-
kia päiväkoteja ottamaan liikunnan 
osaksi arkea. He toivovat rohkeutta 
muillekin päiväkodeille ja kasvatta-
jille antaa lasten välillä riehaantua 
ja homman lähteä vähän lapasesta. 

– Avainasemassa on juuri aikuisen 
sitoutuminen. Kun aikuinen sitoutuu, 
kyllä lapset tulevat mukaan ihan var-
masti. Me toimimme esimerkkinä ja 
innostajina, Irja kannustaa. ●
PIPSA TILLI

vantaa.fi/liikkuvapaivakoti 

IRJA ILVONEN
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Pääkaupunkiseudun Helmet-
kirjastoissa on otettu käyttöön 
joustoasiakkuus, joka helpottaa 

kirjastopalvelujen käyttämistä heille, 
jotka eivät itse pääse kirjastoon. 

Joustoasiakkuus tarkoittaa, että 
asiakas voi valtuuttaa toisen henki-
lön hoitamaan kirjastoasioinnin puo-
lestaan. Tällainen henkilö voi olla esi-
merkiksi omainen tai muu läheinen. 
Joustoasiakkaaksi voi rekisteröityä 
missä tahansa Helmet-kirjastossa. 

Kirjastossa voi edelleen asioida toi-
sen puolesta myös valtakirjan valtuut-
tamana tai vaihtoehtoisesti asiakas 
voi käyttää kotikirjaston palveluja. 

Joustoasiakkuus otettiin käyttöön 

Joustoasiakkuus helpottaa asiointia, 
kun et pääse kirjastoon

lievittämään koronapandemian vai-
kutuksia. Pandemia sulki kirjastot 
keväällä 2020 muutamaksi kuukau-
deksi, jolloin monen elämään jäi kir-
jaston kokoinen aukko. Puolet suoma-
laisista koki kirjastojen sulkemisen 
vaikuttaneen elämäänsä negatiivi-
sesti. Mahdollisuus joustoasiakkuu-
teen jatkuu myös pandemian laan-
nuttua, sillä kaikille ei kirjastossa 
käyminen ole normaalioloissakaan 
mahdollista sairauden, vamman tai 
liikuntarajoitteen vuoksi.

Kysy sinulle sopivista palveluista 
kirjastohenkilökunnalta tai käy osoit-
teessa helmet.fi/joustoasiakkuus. ●
MAIJA LEHTOLA

PAULA VIRTA

Vantaalla hyviä tuloksia tuot-
taneeseen elintapaohjauspal-
veluun, eli hyvinvointimento-

rointiin, otetaan maaliskuussa lisää 
asiakkaita. Sen mahdollistaa paran-
tunut työntekijäresurssi: mentoroin-
nissa on keväällä neljä ohjaajaa aikai-
semman kolmen sijaan.

Palvelun piiriin pääsee jatkossa 
pääasiassa terveydenhuollon kautta. 
Terveydenhoitaja tai lääkäri suosit-
telee asiakkaalle 12 kuukauden elin-
tapaohjausta, johon asiakas ilmoite-
taan Apotin kautta.

Terveyden ja hyvinvoinnin laitos 
THL kiitteli viime syksynä hankkeen 
loppuseminaarissa hyvinvointimen-
torointia, jolla on merkittävä julkis-
ten varojen säästöpotentiaali.

– THL:n ja Itä-Suomen yliopiston 
kanssa tehty alustava laskelma osoit-
taa, että mikäli 1000 elintapaohjauk-
sen asiakasta pudottaa painoa kes-
kimäärin 2,5 prosenttia, voidaan 15 
vuoden aikana saavuttaa jopa 1,7 

Hyvinvointimentorointi elää ja voi hyvin
Terveyden edistämishankkeen osana startannut 
hyvinvointimentorointi jatkuu ja laajenee Vantaalla 
vuonna 2022.

Hyvinvointimentoroinnin asiakkaat ovat antaneet positiivista palautetta erityisesti 
kasvokkaisista tapaamisista mentorin kanssa. 

miljoonan euron säästöt terveyden-
huolto- ja tuottavuuskustannuksissa, 
kertoi elintapaohjauksen projektiasi-
antuntija Marianna Suonpää.

Tuottavuuskustannuksilla tarkoi-
tetaan sairauspoissaoloja, työkyvyt-
tömyyseläkkeitä ja ennenaikaisia 
kuolemia. Laskelmassa ei ole huomi-
oitu hyvinvointimentoroinnin kus-
tannuksia.

Hyvinvointimentoroinnin asi-
akkaat ovat antaneet positiivista 
palautetta erityisesti kasvokkaisista 
tapaamisista henkilökohtaisen men-
torin kanssa. Lisäksi he ovat kiitel-
leet mentoroinnin sovellusta, joka 
mahdollistaa etäkommunikoinnin 
mentorin kanssa. Sovelluksesta löy-
tyy myös hyödyllistä elintapoihin liit-
tyvää tietoa.

Hyvinvointityötä laajennetaan Van-
taalla myös ravitsemusteeman huo-
miointiin. Alkamassa on uusi STM:n 
rahoittama Terveyden edistämisen 
määrärahahanke, joka jatkaa ennal-

taehkäisevien palveluiden kehittä-
mistä liikunta- ja terveyspalveluiden 
yhteistyönä.

Hankkeessa kehitetään muun 
muassa ylipainon hoitopolkua, mata-

ALISA KAUKIO

lan kynnyksen ravitsemusohjausta 
kuntalaisille ja hyvän ravitsemuksen 
huomiointia koko kaupungin hyvin-
vointityössä. ●
PEKKO-JOONAS RANTAMÄKI

Kouluissa järjestetään maksullista iltapäivätoimintaa 1.–2. vuosiluokan 
oppilaille sekä sitä ylempien vuosiluokkien oppilaille, joilla on erityisen 
tuen päätös. Iltapäivätoimintaan haetaan sähköisesti 31.3. - 30.4.2022. 
Huoltaja on saanut tammikuussa oppivelvollisuusilmoituksen mukana 
oppilaskohtaisen avainkoodin, jonka avulla hän on voinut luoda Wilman 
käyttäjätunnuksen. Luomallaan tunnuksella huoltaja on ilmoittanut lapsen 
kouluun ja samalla tunnuksella haetaan iltapäivätoimintaan. Mikäli 
avainkoodi on hävinnyt tai huoltaja ei ole tehnyt käyttäjätunnusta,  
ohjeita voi pyytää osoitteesta primuswilmatuki@vantaa.fi.

Jos tarvitset iltapäivätoimintaan hakemisessa apua (esim. Wilma-
järjestelmä), voit mennä Vantaa-infon palvelupisteeseen. Siellä neuvotaan, 
kuinka kirjaudutaan Wilmaan, täytetään hakemus ja lähetetään se.  
Ota mukaasi oppivelvollisuusilmoituksen mukana tullut oppilaskohtainen 
avainkoodi tai luomasi Wilman käyttäjätunnus.

Lisätietoja voi kysyä myös sähköpostilla osoitteesta  
iltapaivatoiminta@vantaa.fi. 

ILTAPÄIVÄTOIMINNAN HAKU KÄYNNISTYY 31.3.
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De svenskspråkiga i Vanda lever 
en annan vardag än de finsk-
språkiga. I stadens enkät om 

servicen på svenska konstaterar en 
invånare att ”med att välja service-
språk svenska har du egentligen valt 
att få service på finska men betydligt 
långsammare”. Men på andra sidan 
av myntet konstaterar en annan invå-
nare: ”Jag lever i en svensk bubbla i 
det starkt finskspråkiga Vanda”. 

För 100 år sedan var majoriteten 
av invånarna i Vanda svenskspråkiga 
och idag är de svenskspråkigas andel 
2,4 % av hela befolkningen. Procentu-
ellt sett är minoriteten alltså ganska 
liten, men till antalet är de svensk-
språkiga nästan 5 600. På grund av 
detta kan Vanda stad fortfarande 
klassificeras som tvåspråkig. Detta 
medför också att invånarna har rätt 
att få betjäning inom kommunala 
tjänster på både finska och svenska 
i Vanda. Men vad tycker de svensk-
språkiga Vandaborna om servicen på 
svenska i Vanda idag?

Museer och bibliotek får tack 
År 2019 genomfördes en enkät om 
servicen på svenska i Vanda. Sam-
manlagt inkom 120 svar av allt från 
under 18-åringar till över 70 år gamla 

Hur mår Vandas svenska språkbubbla?

De svenskspråkiga är aningen nöjdare med servicen i Vanda än 
tidigare men det finns rum för förbättring, visar den nya enkäten 
som genomfördes vid årsskiftet. Speciellt önskar de svenskspråkiga 
bättre service inom hälsovården och inom tekniska frågor.

personer från hela Vanda. Medeltalet 
för den svenskspråkiga servicen blev 
då 2 av 5. Bästa vitsord fick mödra- 
och barnrådgivningen med medelta-
let 3,3 av 5, medan jourmottagningen 
och mentalvårdstjänsterna landade 
på jumboplatsen med vitsordet 1,4 
av 5. Samma enkät genomfördes även 
vid årsskiftet 2021–2022 och då blev 
antalet svar 67 med svarare i olika 
åldrar från hela Vanda. 

Medeltalet för servicen i sin hel-
het hade stigit en aning till 2,6 och 
på bästa plats kom invånarkväl-
lar med medeltalet 4 av 5. Det finns 
alltså en god plattform för invånar-
na att påverka stadens verksamhet. 
Sistaplatsen gick till tekniska frågor 
(om bland annat fastigheter, grönom-
råden och trafik) som fick medelta-
let 1,5 av 5. Det verkar också finnas 
mycket rum för förbättring när det 
gäller hälsovård, eftersom jourmot-
tagningen, läkarmottagningen och 
skötarmottagningen fick vitsordet 2 
eller mindre.

Kort sammanfattat kan alltså kon-
stateras att de svenskspråkiga som 
hålls friska och kan röra sig långa 
sträckor inom staden får ganska god 
service, bland annat museer och bib-
liotek fick vitsordet 3 av 5. Servicen 
i den svenskspråkiga bubblan fung-

erar. Men möjligheterna är inte lika 
goda för dem som behöver vård eller 
service i tekniska frågor. Även om en 
del service har tagit ett steg framåt 
och blivit bättre under de senaste 
åren ansåg nästan hälften av svarar-
na att servicen på det stora hela har 
stagnerat och mer än 1/3 ansåg att 
servicen har tagit ett steg bakåt.

Begär gärna svenskspråkig 
service

Vad gör Vanda med resultaten från 
enkäten? I Vanda stads tvåspråkig-
hetsprogram beskrivs stadens mål 
och åtgärder i frågan om servicen 
på finska och svenska. Tvåspråkig-
hetsprogrammets mål och åtgärder 
har utarbetats på basen av resulta-
ten från enkäter till invånarna och 
till personalen och som jämförelse-
material har Språkbarometern och 
tidigare års undersökningar använts. 
En av tvåspråkighetsprogrammets 
åtgärder är att möjliggöra att per-
soner som arbetar inom kundbetjä-
ning ska kunna ha sina språkkun-
skaper synligt framme åt kunderna. 
Förhoppningen är att detta kan upp-
muntra de svenskspråkiga att begära 
service på svenska.

I de ovan nämnda enkäterna upp-
gav endast ca 1/3 att de begär service 
på svenska och i språkbarometern år 
2020 uppgav hela 42 % att de sällan 
eller aldrig begär service på svens-
ka. Som framkommer i citatet i inled-
ningen är förklaringen ofta att de 
svenskspråkiga invånarna som kan 
finska hellre pratar finska än svens-
ka för att försnabba servicen eller 
till och med för att undvika missför-
stånd. Det kan därför vara svårt för 
staden att bedöma hur stort behovet 
av den svenskspråkiga servicen i själ-
va verket är. 

Det lönar sig alltså att minnas att 
begära service på svenska och att 
skicka respons eller kontakta sta-
dens anställda om det inte har varit 
möjligt att få service på svenska. På 
det sättet kan staden styra resurser-
na och åtgärda problemen på ett mera 
effektivt sätt. Staden bubblar av liv 
och det finns också språkbubblor av 
glädje. Några bubblor möts och några 
kanske spricker på vägen, men vi kan 
blåsa nya bubblor. ●
NICOLE MATTSSON

JUHANI RÄTY

PEKKA TURTIAINEN



 

På svenska 41

JYRI HUHTALA

Hanaböle träsk – det gröna var-
dagsrummet för invånarna i 
huvudstadsregionen utveck-

las nu till ett rekreationscentrum för 
hållbar naturturism som är öppet 
året om. Det här året anläggs bland 
annat en hinderfri strandled och en 
eldplats.

Hanaböle träsk har redan i flera år 
fungerat som ett grönt vardagsrum 
för Vandaborna och övriga invånare i 
huvudstadsregionen.

Anniina Laitala som arbetat som 
koordinator för Hanaböle träsk sedan 
oktober 2020 ser stället gärna i natu-
rens alla färgskiftningar och vikti-
gast av allt – som hela folkets Hana-
böle träsk.

– Hanaböle träsk är som ett finskt 
nationallandskap i miniatyr! Det 
finns tallar, berg, stigar och en sjö-
strand. Jag önskar att alla kunde få 
möjlighet att uppleva detta.

Internationell potential
Laitalas önskemål har redan fått vind 
i seglen, eftersom Hanaböle träsk är 
ett av stadens spetsprojekt för full-
mäktigeperioden 2022–2025. Målet 
är att öka Vandas attraktionskraft 

Dickursby gamla stationshus i 
rödtegel har åldrats med vär-
dighet. Det skiljer sig knappt 

från det på 1880-talet tagna fotogra-
fiet trots att stationsåldringen redan 
har 160 år på nacken.

På gamla fotografier lever statio-
nen med tiden. Det finns märken såväl 
från inbördeskriget, årets 1956 stor-
strejk som från östhandeln. Resenä-

Planeringen av Vandaspå-
ran fortskrider. Gatupla-
ner och detaljplaneförs-

lag har redan börjats presentera 
för invånarna. Gatu- och detalj-
planer kommer att presenteras 
etappvis under året 2022. Målet 
är att detaljplaneförslag och 
deras motsvarande gatuplans-
förslag ska presenteras samti-
digt för invånarna från och med 
början av 2022. Utkastet av Van-
daspårans planestomme ska pre-
senteras i maj.

Det finns många sätt att delta i 
planeringen av Vandaspåran och 
i år är det dags att påverka. Olika 
tillfällen och workshops kommer 
att ordnas för invånarna med 
hänsyn till korona-situationen. 
Vårinfo för Vandaborna kommer 
att hållas den 7.4. åtminstone 
som ett online tillfälle. Planer 
kan påverkas genom att lämna 
åsikter och påminnelser bero-
ende på den i fråga varande pla-
nens planeringsskede. 

Du kan följa planeringen via 
online kartan: gis.vantaa.f/
ratikka. Språket på kartan är fin-
ska. Följ Vandaspåran på sociala 
medier! ●
HANNAKAISA MARKKANEN

Ett litet nationallandskap
genom att utveckla Hanaböle träsk 
till hela folkets rekreationscentrum 
för hållbar naturturism, som är öppet 
året om.

Det här året färdigställs bland 
annat en ny pulkabacke och en hin-
derfri strandled samt en eldplats. På 
grund av bristen på parkeringsplat-
ser under sommaren har utbyggnads-
arbetena i parkeringsområdet startat 
och förväntas vara färdiga senast år 
2023.

Laitala ser att Hanaböle träsk som 
ligger på 20 minuters körtid från flyg-
platsen också har potential att bli ett 
internationellt naturmål. 

– Hanaböle träsk kunde locka till 
exempel med bastubad i rökbastu och 
olika paket med finska naturupple-
velser. Som ett exempel kunde stäl-
let fungera som en andhämtnings-
plats för företagsgäster under deras 
arbetsresa. Höstmörkret och regnet, 
att bada bastu och simma är under-
bara upplevelser också för mig själv.

Naturens stillhet och 
vildmarkskänsla
Några hundra meter från Hanaböle 
träsk ligger bron Vargtassen som går 

Påverka 
utformningen av 
Vandaspåran

rernas klädsel och frisyrer följer olika 
tiders modetrender. På åkrarna runt-
omkring byggs fabriker, affärslokaler, 
höghus – och till sist en ny järnvägs-
station.

En närmare granskning avslöjar 
små ändringar även i stationsbygg-
naden. Stjärnformade fönster byts ut 
mot fönster som är lättare att tvätta, 
den dekorativa aspekten reduceras. 

År 1935 bryts den södra väggen upp 
för en dörr som byggs om till ett föns-
ter 21 år senare.

År 1990 öppnades stadsmuseets 
första utställning på Dickursby gam-
la station. I mars 2022 öppnades foto-
utställningen Din hemstation i Vanda 
som handlar om stationens historia. ● 

ANNI RISSANEN

MITT BLAND ÅKRARNA FÖR 160 ÅR SEDAN 
MURADES HÄNDELSERNAS CENTRUM

över Gamla Borgåvägen. Den ståtliga 
bron som blev färdig år 2019 är inte 
bara en förbindelse för gång- och 
cykeltrafik till andra sidan vägen, 
utan tack vare bron är Vandabornas 
vardagsrum nu en jämställd konkur-

rent till exempelvis Noux. 
– Tack vare bron har vi Sibbo stor-

skog med naturens stillhet och vild-
markskänsla alldeles här i närheten ● 

PEKKO-JOONAS RANTAMÄKI

VANTAAN KAUPUNGINMUSEO
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Kuusijärvi is a green living room 
for the residents of the Helsinki 
metropolitan area, which will 

now be turned into a year-round rec-
reation center for sustainable nature 
tourism. This year, an unobstructed 

In addition to indoor ice rinks, 
swimming halls are the city's 
biggest energy guzzlers. Therefore, 

Vantaa is devising solutions to dimi-
nish the need for external heating 
energy for sports facilities important 
to the residents.

One of the most significant solu-
tions is the condensate heating plant, 
planned for Hakunila sports park, 
which directs the condensate energy, 
that is, the waste heat, to heating the 
swimming hall, as well as other sites 
in the area. The same plant could also 
store solar energy, released from the 
artificial turf in the summertime.

The condensate heating plant is a 
key player in promoting Vantaa’s car-
bon-neutrality goal.

– The energy consumption of the 
swimming hall amounts to around 
2 200 megawatts per year, most of 
which takes place in the cold season, 
from October to March. During that 
time, we could accrue 25-50% savings, 
assesses sports facilities specialist 
Sami Manerus who kick-started the 
idea.

During the summer, solar energy 
brings added savings, which, in 

A Small National Landscape

Heat generated by freezing artificial ice utilized in Hakunila
The condensate heating plant can heat, among 
other things, the premises and water in swimming 
halls. Solar energy also retrieved in the summertime.

shore route and a fireplace will be 
completed, among other things.

For many years, Kuusijärvi has 
served as a green living room for 
Vantaa residents and other residents 
of the Helsinki metropolitan area. 

Anniina Laitala, who has worked 
as the coordinator of Kuusijärvi 
since October 2020, is happy to see 
the place in the full color palette of 
nature and, most importantly, as the 
Kuusijärvi of all the people.

– This is like a Finnish national 
landscape in miniature! There are 
pine trees, cliffs, trails, and a lake 
shore. I hope everyone has a chance 
to experience this.

International potential
Laitala's wish has already gained 
momentum, as the city is develop-
ing Kuusijärvi as one of the top pro-
jects of the 2022–2025 city council 
term. The aim is to increase Vantaa's 
attractiveness by developing Kuusi-
järvi into a year-round sustainable 
nature tourism and recreation center 
for all the people.

This year, a new sledding hill will 
be completed, as well as an unob-
structed shore route and a fireplace. 
The expansion of the parking lot, 
which was started due to the short-
age of summer parking spaces, will 
be completed by 2023 at the latest.

principle, could be utilized for free 
according to Manerus. In other 
words, retrieving and using conden-
sate energy saves both energy and 
cold cash.

Manerus adds that condensate 
energy is already being utilized on 
Myyrmäki and Tikkurila football 
fields. Wireless sensors have been 
placed under the artificial turf, which 
monitor the conditions and the sur-
face temperature, and automatically 
terminate heating when the liquid 
used for it is warm enough for main-
taining the field.

– Heating a football field can 
amount to €30 000 per month, and we 
could even achieve zero consumption 
as regards external energy.

The next step in Hakunila is to lay 
pipes from the artificial ice rink and 
field to the swimming hall as soon as 
the Public Utility Services Centre rat-
ifies the plan. The aim is to make the 
condensate heating system operable 
during 2022-2023.

– After this, we can copy it for 
other sports parks as well, Manerus 
explains. ●
PEKKO-JOONAS RANTAMÄKI

At a 20-minute drive from the air-
port, Laitala also sees potential in 
Kuusijärvi as an international nature 
destination.

– For example, there could be pack-
age trips combining a smoke sauna 
and Finnish nature experiences. Then 
it could serve as a respite for busi-
ness travelers, for example. Autumn 
darkness, rain, sauna and swimming 
are a wonderful experience for me, 
also.

Peace of nature and a 
wilderness atmosphere
A few hundred meters from the lake, 
the Old Porvoo Road is crossed by the 
Sudentassu Bridge. The handsome 
bridge, completed in 2019, is not just 
a connection for light traffic to the 
other side of the road, but thanks to 
it, the living room of Vantaa residents 
now competes on an equal footing 
with Nuuksio, for example.

– With the bridge, the large 
Sipoonkorpi National Park, the peace 
of nature and the atmosphere of the 
wilderness are right next door. ●
PEKKO-JOONAS RANTAMÄKI

ANNIINA LAITALA

PEKKO-JOONAS RANTAMÄKI

Sami Manerus measures the temperature of the surface of Hakunila artificial ice at the 
end of January.
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Saara Al-Emara, Adebimpe 
Oyemakinwa, and Leylo 
Osman are participating in the 

Parents along to school and working 
life project. In it, immigrant parents 
are studying Finnish and math in 
schools in Vantaa, as well as integ-

The conversation between a young 
person and a youth worker in the 
school hallway starts with eve-

ryday things: the young person comes 
to talk about the weekend's events, 
intricacies in a relationship, or a new 
kitten.

– There doesn’t have to be any par-
ticular thing or problem that a school 
youth worker can approach. Young 
people have a strong need for a lis-
tening adult, and not just when things 
are bad, says school youth worker 
Mira Miikki.

Of course, more challenging phe-
nomena, such as bullying, loneliness 
and intoxicants, also come up for dis-
cussion. Issues can also be addressed 
with young people in small groups, 
together with, for example, student 
care and teachers.

The covid-19 era has brought an 
additional challenge to the daily lives 
of young people. Hanna Lottonen, a 
case manager working at the transi-
tion stage between primary and sec-

”I am learning something new about Finland every day!”
Adebimbe and Leylo are studying Finnish in a basic school in Vantaa and are 
planning their future professions. The Parents along to school and working life 
project is helping parents who have immigrated to Finland to learn Finnish, integrate, 
and find their own professional path.

School Youth Work 
with a Great Heart

ondary education, says that creating 
hope and building faith in the future 
is an important part of the job:

– Much of secondary educa-
tion has somehow been done under 
covid restrictions, which may have 
increased hopelessness and lack of 
vision. Finding and attaching to a 
suitable place for further studies is a 
big deal, and here we are supporting 
and ensuring that the right direction 
is found. 

School youth work is done in 
schools and in the young people’s lei-
sure time, for example at youth facili-
ties. This makes it possible to get to 
know and build trust in young people 
and to direct them to youth facilities 
for leisure time activities. 

School youth work has been done 
in Vantaa for several years. Youth 
work has taken its place at school, in 
the minds of both young people and 
adults in the school. In addition to 
basic school, work is done at Varia 
Vocational College. 

– Even though we are here for the 
young people, close collaboration 
with the school staff is also impor-
tant. We are also supporting teachers 
in understanding the lives and phe-
nomena of young people, say Lotta 
Kuismanen and Ronja Kaukokari, 
school youth workers.

ration training content, and getting 
to know Finnish schools and working 
life. During the school year they have 
gotten to know their own neighbor-
hood, visited cultural sites, and made 
friends with other participants.

The project has functioned in Van-

taa since 2017. The project is being 
implemented in cooperation with 
Vantaa’s basic education, profes-
sional college Careeria, as well as 
Vantaa’s competence center. This 
school year, six schools are partici-
pating and there are a total of over 50 

parents. 12 mothers go to the Kaivok-
sela School group. 

– The group is really active, mul-
ticultural, and conversational. It is 
wonderful to guide them, says pro-
ject teacher Heidi Naukkarinen from 
Careeria. 

Usually the parents have under-
school-age children with them. Work 
interns have been employed to take 
care of the children during the par-
ents’ lessons. In the Kaivoksela group, 
this task is taken care of by two work-
ers, of whom Saara Al-Emara is one. 

– I like children. I have applied to 
study to become an educational assis-
tant. Tomorrow I have the interview, 
Saara rejoices. The services of the 
Vantaa competence center are also 
available for parents who are still 
thinking about their choice of career.

Adebimpe, Leylo and Saara encour-
age other parents to participate in the 
activity. 

– The course is very helpful. I 
encourage you to participate, says 
Adebimpe. The best thing in the 
course is the Finnish language, Leylo 
adds. ●
TUULI RITOLA

According to them, the relevance of 
the work arises from the young people 
and encounters with them. Great feel-
ings of success are especially brought 
about by the fact that a young person 
trusts and dares to tell them even dif-
ficult things. ●
PAULA TIITTO & HANNELE SORRI

TUULI RITALA

Leylo, Saara and Adebimpe encourage other parents to participate in the activity. ”The course is very good and helpful!”

TUULI RITOLA

ILARI LEHTINEN
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Hämeenkylään avattiin uusi 
vanhustenkeskus syyskuussa 
2021, jossa tuetaan ja ediste-

tään tehostetun palveluasumisen 
avulla iäkkään asukkaan hyvinvoin-
tia, turvallisuutta ja hyvää elämän-
laatua. Asukas voi asua kodikkaassa 
vanhustenkeskuksessa elämänsä lop-
puun saakka.

Kaksikerroksisessa rakennuksessa 
on 54 asumispaikkaa ikääntyneille, 
27 asiakaspaikkaa per kerros.

Tehostetun palveluasumisen tar-
koitus on tarjota asiakkaalle mahdol-
lisuus aktiiviseen asumiseen ja kun-
touttavaan hoivaan esteettömässä ja 
turvallisessa asuinympäristössä.

Hämeenkylän vanhustenkeskuksen 
puitteet mahdollistavat yhteisöllisen 
asumisen, jossa on kuitenkin sopi-
vasti tilaa yksityisyydelle. Raken-
nuksesta löytyvät isot terassit ja viih-
tyisä sisäpiha, ohjattua toimintaa ja 
tapahtumia.

– Tehostettu palveluasuminen on 
verrattavissa kotona asumiseen, Van-
taan kaupungin Vanhus- ja vammais-
palvelujen asumispalvelujen pääl-
likkö Pirjo Randelin sanoo.

– Huolenpidossa korostamme asi-
akkaan itsemääräämisoikeutta, 
yksilöllisyyttä ja yksityisyyttä. 
Kodinomaisuus on arjen askareita, 
päivittäistä yhdessäoloa, osallistu-

YHTEISÖLLISTÄ ASUMISTA UUDESSA 
VANHUSTENKESKUKSESSA
Hämeenkylän 
vanhustenkeskuksessa 
asukas on osana 
yhteisön arkea.

mista ja aktiivista elämää sekä läm-
mintä ilmapiiriä. Jokainen asiakas on 
yhteisön arvostettu jäsen ja voi kokea 
olonsa turvalliseksi.

Hämeenkylän vanhustenkeskuk-
sessa työtä tekevät moniammatilliset 
tiimit, joissa on lähihoitajia, sairaan-
hoitajia, hoiva-avustajia, fysiotera-
peutteja, toimintaterapeutteja sekä 

toiminnanohjaajia.
– Vanhustenkeskuksessa ei ole vie-

railuaikoja, läheiset ovat aina terve-
tulleita. Toki nyt pandemia haittaa 
vierailuja ja tapahtumien järjestä-
mistä, toivottavasti kuitenkin vain 
väliaikaisesti, Randelin toteaa.

Hoivakodin rakennutti Vantaan 
kaupungille Yrjö ja Hanna -säätiö, 

Mistä asunto remontin ajaksi?
TOIMI NÄIN:
1. Osallistu yhtiökokoukseen
Putkiremontti käsitellään aina kokouksessa. Samalla selviää remontin ajankohta ja kesto. 
Poikkeuksia remontin aikaiseen asumiseen omassa asunnossa voivat olla tilanteet, joissa 
yhtiö järjestää asukkaiden käyttöön WC- ja pesutilat. Myös urakoitsija, taloyhtiö tai 
isännöintiyritys voi järjestää väistöasunnon remontin ajaksi. 

2. Pohdi asumismahdollisuuksia
Onko sinun mahdollista majoittua sukulaisten luona? Haluatko sittenkin enemmän omaa 
rauhaa kalustetussa asunnossa? Seniorineuvonnasta saa listan yksityisistä väistöasuntojen 
tarjoajista. 

3. Selvitä väistöasumisen kustannukset
Vuokralaisen ei yleensä tarvitse maksaa vuokraa lainkaan, jos asunnossa ei voi asua 
remontin aikana. On myös mahdollista kysyä vuokranalennusta remontin asumishaitasta 
riippuen. Osakkaat vastaavat aina myös tilapäismajoituksen kuluista. Yhtiövastiketta on 
maksettava siltäkin ajalta, kun asunnossa ei asuta.

4. Hae taloudellista apua kustannuksiin
Kelasta on mahdollista saada apua väistöasunnosta johtuviin kustannuksiin. 
Apu haetaan toimeentulotukena. Tämän hakemuksen voi Kelaan jättää puhelimitse, kirjeitse 
tai Kelan verkkopalvelun kautta. 

joka omistaa kiinteistön ja Vantaan 
kaupunki tuottaa itse palvelut.

– Valintaan vaikutti vankka koke-
muksemme hoivakiinteistöjen raken-
tamisesta sekä tuntemus palveluiden 
tilantarpeesta myös hoitohenkilökun-
nan näkökulmasta, kertoo säätiön 
projektipäällikkö Harri Häll. ●
JUSSI TURUNEN

Perinteisen linjasaneerauksen aikana koti muut-
tuu usein asuinkelvottomaksi. Kukapa tulisi 
toimeen ilman vettä tai viemäriä? Väistöasun-

non hankinta voi kuitenkin pohdituttaa varsinkin 
ikääntyneitä. Vantaan kaupungilla ei valitettavasti 
ole tyhjillään kalustettuja asuntoja tarjottavaksi väis-
töasunnoiksi, mutta Seniorineuvonnasta tarjotaan 
ohjeita ja tukea väistöasunnon hankintaan. ●

HARRI HÄLL
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tymiseen ja vihlomiseen.
Vantaan suun terveydenhuolto kut-

suu kaikkia Vantaan nuoria mukaan 
Hapoton huhtikuu -kampanjaan, 
jonka aikana on tarkoitus lisätä nuor-
ten tietoa hammaseroosion haitoista 
ja sen aiheuttajista.

Kampanjaa varten järjestettiin 
alkuvuodesta logokilpailu, jossa nuo-
ret itse pääsivät suunnittelemaan 
kampanjalle logoa. Seuraa kampan-
jan etenemistä somekanavissamme 
ja tule mukaan hapottomaan huhti-
kuuhun! ●

@vantaanhammashoito

Vuoden 2021 kouluterveysky-
selyssä ilmeni, että vantaalai-
sista nuorista lähes joka nel-

jäs käytti päivittäin hammaskiillettä 
liuottavia happamia juomia, kuten 
mehuja, limuja sekä urheilu- ja ener-
giajuomia. Myös usein terveellisinä 
pidetyt maustetut kuplavedet sisäl-
tävät hampaille haitallisia happoja, 
esimerkiksi omenahappoa ja sitruu-
nahappoa. Happamat juomat ja ruoat 
liuottavat hampaan kiillettä ja aihe-
uttavat hammaseroosiota. Ohentunut 
kiille johtaa myös hampaiden reikiin-

Nuoret mukaan hammaseroosion 
vastaiseen kampanjaan

Vantaan hammashoito

Suomen historian ensimmäiset 
aluevaltuustot aloittivat työnsä 
hyvinvointialueiden johdossa 1. 

maaliskuuta. Valtuutetuilla on edes-
sään isoja asiakokonaisuuksia — pal-
jon kysymyksiä on myös vielä auki. 
Yksi suurimmista avoimista kysy-
myksistä on hyvinvointialueiden 
tuleva rahoituspohja. 

Vantaan ja Keravan hyvinvointi-
alueen ensimmäinen aluevaltuuston 
kokous pidetään tiistaina 8. maa-
liskuuta. Ensi töikseen valtuutetut 
käsittelevät muun muassa hyvin-
vointialueen organisaatiomallia sekä 
talousarvioprosessia. 

Aluevaltuutettujen perehdytys luot-
tamustehtävään alkoi heti vaalien jäl-
keen. Valtuutetut ovat saaneet asiasi-
sältöjen lisäksi perehdytystä muun 
muassa kokoustekniikkaan ja sähköi-
sen kokousjärjestelmän käyttöön. 

Aluevaltuuston toimikausi on neljä 
vuotta. Vuodesta 2025 alkaen alue-
vaalit toimitetaan samanaikaisesti 
kuntavaalien kanssa.

Kokoomus suurin puolue
Puolueittain tarkasteltuna alueval-
tuuston kokoonpano mukailee val-
takunnallista vaalitulosta. Suurim-
maksi puolueeksi nousi Kansallinen 
Kokoomus 26,9 prosentin kannatuk-
sella. Kokoomus sai 19 valtuustopaik-
kaa. 

Toiseksi suurin puolue on Suomen 
Sosialidemokraattinen Puolue (SDP) 
23,3 prosentin kannatuksella ja 17 val-
tuustopaikalla. Kolmanneksi eniten 
ääniä keräsi Vihreä liitto; kannatus-
prosentti 12,9 ja valtuustopaikkoja 9. 

Historiallinen aluevaltuusto aloitti työnsä
Hyvinvointialueen 
vetovastuu siirtyi 
69 valtuutetulle 
maaliskuussa.

KOKOOMUS  
Ahava Marja, Vantaa; Aura Anssi, Vantaa; Ek Satu, Vantaa; Enjala Terhi, 
Kerava; Hakala Heli, Vantaa; Kaiju Susanna, Vantaa; Kaira Lauri, Vantaa; 
Kanerva Sami, Vantaa; Kasonen Mika, Vantaa; Kivimäki Otso, Vantaa; 
Lehmuskallio Paula, Vantaa; Linros Jüri, Kerava; Multala Sari, Vantaa;  
Orpana Anitta, Vantaa; Pylsy Anniina, Vantaa; Pyykkölä Markku, Kerava; 
Raja-Aho Maarit, Vantaa; Rokkanen Sakari, Vantaa; Suomela Marja, Kerava

SDP  
Eklund Tarja, Vantaa; Eriksson Soile, Vantaa; Haapalainen Tuija, Vantaa; 
Karjalainen Anne, Kerava; Kaukola Ulla, Vantaa; Kiljunen Kimmo, Vantaa; 
Kopra Ulla-Maija, Vantaa; Kähärä Sirkka-Liisa, Vantaa; Letto Pirkko, Vantaa; 
Lindtman Jouko, Vantaa; Sainio Jari, Vantaa; Sodhi Ranbir, Vantaa;  
Stirkkinen Matilda, Vantaa; Särkelä Riitta, Vantaa; Tahvanainen Säde, 
Vantaa; Tamminen Ida, Vantaa; Viinikainen Sari, Vantaa

VIHREÄT  
Friman Reija, Vantaa; Gilbert Olga, Vantaa; Kaimio Tuire, Vantaa; Kauppinen 
Siru, Vantaa; Norrena Vaula, Vantaa; Rämö Eve, Vantaa; Seppänen Tia, 
Vantaa; Tawasoli Eva, Vantaa; Tulikorpi Laura, Kerava

PERUSSUOMALAISET  
Aidanjuuri-Niemi Tanja, Vantaa; Hartikainen Janne, Vantaa; Karhu Suvi, 
Vantaa; Lundell Kai-Ari, Vantaa; Niikko Mika, Vantaa; Purojärvi Teemu, Vantaa; 
Saimen Tuukka, Vantaa; Veltheim Erika, Vantaa

VASEMMISTOLIITTO  
Bibani Gashaw Kaisa, Vantaa; Demiri Funda, Vantaa; Eerola Antero, Vantaa; 
Lohikoski Pia, Kerava; Saramo Jussi, Vantaa; Sillanpää Minttu, Vantaa

KESKUSTA  
Kallioinen Inna, Kerava; Laaninen Timo, Kerava; Luokkala Pirjo, Vantaa

RKP  
Holmberg-Soto Hanna, Vantaa; Karlsson Patrik, Vantaa

KRISTILLISDEMOKRAATIT  
Jääskeläinen Jouko, Vantaa; Tuomela Tiina, Vantaa

LIIKE NYT  
Nummela Nina, Vantaa; Vacker Marjo, Vantaa

VKK  
Keskimäki Tiina, Vantaa

Aluevaltuutetut ovat sinua varten! Tavoitat heidät osoitteella  
etunimi.sukunimi@vakehyva.fi. 
Vantaan ja Keravan hyvinvointialueen sivut löytyvät toistaiseksi osoitteesta 
vantaa.fi/vantaakeravahyvinvointialue

Hyvinvointialue sosiaalisessa mediassa:  
 twitter.com/vakehvalue  

 facebook.com/vakehyva

 linkedin.com/company/vantaan-ja-keravan-hyvinvointialue

Muiden puolueiden edustus Van-
taan ja Keravan hyvinvointialueen 
aluevaltuustossa jakaantui seuraa-
vasti: Perussuomalaiset 8 paikkaa; 
Vasemmistoliitto 6 paikkaa; Suomen 
Keskusta 3 paikkaa; Liike Nyt 2 paik-
kaa; Suomen Kristillisdemokraatit 
(KD) 2 paikkaa; Suomen ruotsalainen 
kansanpuolue (RKP) 2 paikkaa; sekä 
Valta kuuluu kansalle (VKK) 1 paikka.

Alueellisesti valtuustopaikat 
jakautuvat siten, että valtuutetuista 
60 tulee Vantaalta ja 9 Keravalta. 

Keski-ikäiset ja 
kunnanvaltuutetut 
enemmistönä

Naisten osuus aluevaltuustossa on 
huomattava: jopa 68,1 prosenttia. 
Miehiä aluevaltuutetuista on 31,9 
prosenttia. 

Valtuutettujen keski-ikä on 49 
vuotta. Ikäjakaumassa alle 25-vuoti-
aita on vain kaksi, suurin ikäryhmä on 
35–49-vuotiaita, kun taas yli 65-vuo-
tiaita on kahdeksan 8 henkilöä.

Suurin osa, 48 aluevaltuutettua, 
toimii jo ennestään kunnanvaltuutet-
tuna. Viisi aluevaltuutetuista toimii 
sekä kansanedustajana, että kunnan-
valtuutettuna. Ainoastaan 16 alue-
valtuutettua on sellaisia, joilla ei ole 
lainkaan aiempaa taustaa luottamus-
tehtävissä. ●
MIA FLYGAR

SANNA HENRIKSSON

ALUEVALTUUTETUT PUOLUEITTAIN
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Nuoren ja nuorisotyöntekijän keskustelu koulun 
käytävällä alkaa arkisista asioista: nuori tulee 
kertomaan viikonlopun tapahtumista, ihmis-

suhdekoukeroista tai uudesta kissanpennusta.
– Ei tarvitse olla mitään erityistä asiaa tai ongel-

maa, että koulunuorisotyöntekijää voi lähestyä. Nuo-
rilla on kova tarve kuuntelevalle aikuiselle, eikä vain 
silloin kun asiat ovat huonosti, kertoo koulunuoriso-
työntekijä Mira Miikki.

Keskusteluihin nousevat toki myös haastavam-
mat ilmiöt, kuten kiusaaminen, yksinäisyys ja päih-
teet. Asioita voidaan käsitellä nuorten kanssa myös 
pienryhmissä, yhdessä esimerkiksi oppilashuollon ja 
opettajien kanssa.

Korona-aika on tuonut lisähaastetta nuorten 
arkeen. Peruskoulun ja toisen asteen nivelvaiheessa 
työskentelevä case manager Hanna Lottonen kertoo, 
että toivon luominen ja tulevaisuuden uskon rakenta-
minen on tärkeä osa työtä:

– Iso osa yläkoulusta on mennyt jollain tapaa koro-
narajoitusten alla, mikä on voinut lisätä toivotto-
muutta ja näköalattomuutta. Itselle sopivan jatko-
opiskelupaikan löytyminen ja sinne kiinnittyminen 
on tosi iso juttu, ja tässä olemme tukena ja varmista-
massa, että oikea suunta löytyy.

KOULUNUORISOTYÖTÄ SUURELLA SYDÄMELLÄ
TUYET TRINH NGUYEN

Nuori kohdataan koulussa ja vapaa-ajalla

Koulunuorisotyötä tehdään kouluissa ja nuoren 
vapaa-ajalla esimerkiksi nuorisotiloilla. Tämä mah-
dollistaa kokonaistavaltaisen tutustumisen ja luotta-
muksen rakentamisen nuoriin sekä heidän ohjaami-
sensa nuorisotiloille harrastusten pariin. 

Vantaalla koulunuorisotyötä on tehty useita vuo-
sia. Nuorisotyö on lunastanut paikkansa koululla, niin 
nuorten kuin koulun aikuisten mielestä. Peruskoulun 
lisäksi työtä tehdään ammattiopisto Variassa. 

– Vaikka me olemme täällä nuoria varten, tärkeää on 
myös tiivis yhteistyö koulun henkilökunnan kanssa. 
Olemme myös opettajien tukena ymmärtämässä nuor-
ten elämää ja ilmiöitä, toteavat koulunuorisotyönteki-
jät Lotta Kuismanen ja Ronja Kaukokari.  

Heidän mukaansa työn merkityksellisyys syntyy 
nuorista ja heidän kohtaamisestaan. Suuria onnistu-
misen tunteita tuo etenkin se, että nuori luottaa ja 
uskaltaa kertoa vaikeistakin asioista. ●
PAULA TIITTO & HANNELE SORRI

Oppiva Vantaa YouTube –kanavalla on julkaistu 
hauskoja piirrosvideoita. Videoissa halutaan 
tuoda nykykoulun keskeisiä käsitteitä ja toi-

mintamalleja ymmärrettäväksi.
Valitut käsitteet ovat keskeinen osa kaikille oppi-

laille tarjottavaa laadukasta perusopetusta: eriyttä-
minen, joustavat ryhmittelyt ja struktuuri. Videot on 
puhuttu suomeksi sekä tekstitetty suomeksi, ruotsiksi 
ja englanniksi.

Tämän lisäksi yhdellä videolla kerrotaan valmis-
tavan opetuksen järjestämisestä Vantaalla. Valmis-
tavaa opetusta tarjotaan juuri maahan muuttaneille 
oppilaille. Video on puhuttu suomeksi, arabiaksi ja 
somaliksi. Tekstitetty video löytyy seuraavilla kielillä: 
suomi, albania, arabia, englanti, somali, viro ja venäjä.

Videot on tehty yhteistyössä Tussitaikureiden 
kanssa Opetus- ja kulttuuriministeriön ja Opetushal-
lituksen rahoituksella.

Katso videot Oppiva Vantaan Youtube-sivuilta ja 
tsekkaa somessa #tukenavantaa! ●

#TukenaVantaa - 
puhutko koulua?

TUSSITAIKURIT

Vantaan nuorten työpajoilla val-
mennetaan 17–29-vuotiaita nuo-
ria kohti tulevaisuutta ja itse-

näistymistä. 
Nuori saa työpajajakson aikana tukea 

opiskelu- ja työelämävalmiuksiin, opin-
tojen suunnitteluun, asumiseen, talou-
teen tai vaikkapa psykososiaaliseen 
tukeen. Lisäksi opintovalmentaja tukee 
nuoria hahmottamaan, millaista reit-
tiä pitkin nuori voisi jatkaa kohti työ-
elämää, opintovalmentaja Mirja Fager-
holm valaisee. 

Työpajoilla toimivan erityisopetta-
jan kanssa nuori pääsee selvittelemään 
mahdollisia oppimisen haasteita. Eri-
tyisopettajan tuella nuori voi myös 
korottaa peruskoulun päättötodistuk-
sen numeroita.

Omaohjaaja kartoittaa nuoren kanssa 
tämän elämäntilannetta ja tukee posi-
tiivista muutosta sekä omien voimava-
rojen löytymistä, tarvittaessa nuorten 
työpajojen tukitiimin kanssa. 

– Parhaassa tapauksessa nuori kokee 
saaneensa pajan aikana uuden suun-
nan, oivalluksia itsestään, uusia näkö-
kulmia, tietoa vaihtoehdoista, uskoa 
omiin kykyihin tai edes hippusen toivoa 
omaan odotushorisonttiinsa, Fager-
holm toteaa. ●
TUIRE LUOSTARINEN

Nuorten työpajoilta 
tukea tulevaisuuden 
suunnitteluun

Nuorten työpajoilla on parhaimmillaan 
positiivinen vaikutus niin yksilöllisellä 
kuin yhteiskunnallisella tasolla.
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Peltojen keskelle muurattiin tapahtumien 
keskipiste 160 vuotta sitten
Tikkurilan vanha punatiilinen asemarakennus on ikääntynyt 
arvokkaasti. Eroa 1880-luvulla otettuun nuoruudenkuvaan 
tuskin huomaa, vaikka asemavanhuksella on ikää jo 160 vuotta.

Vanhin kuva Tikkurilan vanhasta asemasta on 1880-luvun lopusta tai 1890-luvun alusta. 

SUOMEN RAUTATIEMUSEO

Nuorella voi olla mielessään 
monenlaisia kysymyksiä tule-
vaisuudesta tai arjesta selviy-

tymisestä. Kenenkään ei kuitenkaan 
tarvitse pohtia mieltä askarruttavia 
asioita yksin. Ohjaamossa on aina 
apua tarjolla matalalla kynnyksellä 
kaikille 15–29-vuotiaille nuorille ja 
aikuisille.

Teemapäiviltä vinkkejä 
tulevaisuutta varten 
Ohjaamossa on mahdollisuus saada 
yleisneuvontaa, mutta paikan päällä 
järjestetään myös erilaisia teema-
päiviä, joiden aikana Ohjaamossa 
päivystää eri alojen asiantuntijoita. 
Tarjolla on monipuolista apua aina 
uravaihtoehtojen kartoittamisesta 
koulutustien etsimiseen. Neuvontaa 
on mahdollista saada myös asumi-
seen ja talouteen liittyvissä pulmissa.

– Monikieliset maanantait ovat suo-
sittuja, koska neuvontaa saa parit-
tomina viikkoina somalin kielellä ja 
ajoittain myös arabiaksi. Asunnonha-
kuun on tarjolla apua tiistaisin, kun 
paikan päällä on PKS Nuorisoasunto-
jen työntekijä, kertoo omavalmentaja 
Elisaveta Karu. 

Ohjaamo Vantaan viikko on täynnä toimintaa
Olipa kiikarissasi asunto, työpaikka tai vaikka uudet 
opinnot, ota suunnaksi Ohjaamo!

Asema otettiin käyttöön 
17.3.1862, kun Suomen ensim-
mäinen rautatie avattiin juna-

liikenteelle. Asema palveli paitsi 
matkustajia myös tiedonkulkua. Sen 
konttorissa oli lennätin, joka välitti 
myös asiakkaiden sähkösanomia. 

Uutisia ja ilmoituksia kiinnitettiin 
aseman seinään. Lisäksi aseman kel-
losta voi tarkistaa Suomen virallisen 
ajan. Ei ihme, että ihmiset tulivat rau-
tatieasemalle kauempaakin. Asema 
oli se paikka, jossa tapahtui.

Kuuluisin Tikkurilan asemalla 
nähty henkilö oli keisari Aleksanteri 
II. Syyskuussa 1863 hän nousi junasta 
ja siirtyi odottaviin hevosvaunuihin 
matkallaan Espoon Träskändaan. 
Siellä keisarille oli järjestetty metsäs-
tystä ja tanssiaiset. Suomen-vierailu 
liittyi säätyvaltiopäiviin, jotka kei-
sari oli kutsunut kokoon 54 vuoden 
tauon jälkeen. 

Puoli vuosisataa myöhemmin 
Suomi oli itsenäistynyt, ja Tikkuri-
lan asema oli punakaartilaisten hal-
lussa. Asemalla taisteltiin verisesti 
12.4.1918 ennen kuin suojeluskunta-
laisten avuksi tulleet saksalaiset val-
tasivat rakennuksen.

Valokuvissa asema elää ajan 
mukana
Vanhoissa asemalla otetuissa kuvissa 
näkyvät niin vuoden 1956 suur-
lakko kuin 1980-luvun idänkauppa-
kin. Matkustajien pukeutuminen ja 
kampaukset noudattavat eri aikojen 
muotivirtauksia. Ympärillä oleville 
pelloille rakennetaan tehtaita, liike-
rakennuksia, asuinkerrostaloja – ja 
lopulta uusi rautatieasema.

Tarkkaan katsomalla myös asema-
rakennuksessa näkyy pieniä muu-
toksia. Tähti-ikkunat vaihtuvat hel-
pommin pestäviin, koristeellisuutta 
karsitaan. Vuonna 1935 eteläseinään 
puhkaistaan ovi, joka muutetaan 
ikkunaksi 21 vuotta myöhemmin.

Kaupunginmuseon ensimmäinen 
näyttely avattiin Tikkurilan vanhalla 
asemalla vuonna 1990. Maaliskuussa 
2022 avautui Kotiasemasi Vantaalla 
-valokuvanäyttely aseman histori-
asta. ●
ANNI RISSANEN

– Keskiviikkoisin sosiaaliohjaaja 
Jennalta saa konkreettisia vink-
kejä asumiseen ja talouteen liittyen. 
Samana päivänä järjestettävästä 
työnhakuklubista saa neuvoja työha-
kemusten laatimiseen, Karu tiivistää. 

Torstaisin Ohjaamossa pääsee 
tutustumaan erilaisiin työkokeilu-
mahdollisuuksiin. Karun mukaan 
koulutuksesta kiinnostuneiden kan-
nattaa tulla paikalle perjantaisin, 
koska päivystämässä on opintoneu-
voja, joka auttaa koulutusmahdolli-
suuksien kartoittamisessa. 

Kesätyöpaikka hakusessa?
Kevään lähestyessä kesätyöpaik-
kojen hakeminen on ajankohtaista. 
Ohjaamo tarjoaa apua myös siihen. 

Lisäksi suosittuja kesätyöseteleitä 
on saatavilla myös Ohjaamosta. Kesä-
työseteleiden kohderyhmänä ovat 
vuosina 2004–2007 syntyneet nuoret.  

– Kannattaa seurata Ohjaamon net-
tisivuja ja somekanavia, koska niille 
päivitetään ajankohtaista tietoa 
kesätöistä. Jos apua ei löydy netistä, 
kannattaa tulla rohkeasti käymään 
Ohjaamossa! kiteyttää Karu. ●
SINNA MARJAMAA Ohjaamo neuvoo vantaalaisnuoria myös kesätyönhaussa ja kesätyöseteleiden käytössä.

OHJAAMO 
VANTAANÄHDÄÄN OHJAAMOSSA! 

Neuvonta sijaitsee nuorten monitoimitila 
Liidossa, Dixin ja Tikkurilan kirjaston 

välissä. Osoite on Lummetie 2 b C.
ohjaamo@vantaa.fi

Ohjaamo Vantaa (Facebook) 
ohjaamo_vantaa (Instagram) 

OhjaamoVantaa (Twitter) 
Ohjaamo Vantaa (Youtube)

NÄHDÄÄN OHJAAMOSSA! 
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LAPSET

peiKKojen ja KeijuKaisten 
matKassa – nuKen raKen-
nusKurssi lapsille (+ 5 v.) 
aiKuisen Kanssa
La 5.3. ja 12.3. klo 11.00–13.15
Vantaan kuvataidekoulu, 
Orvokkitie 15
Tule rakentamaan oma 
liikuteltava nukke! Jokainen 
nukke on omanlaisensa: 
peikko, keijukainen tai jotain 
ihan muuta! Valmistamme 
nuken pään paperimassasta. 
Hyödynnämme rakentamisessa 
myös kierrätysmateriaaleja. 
Lopuksi valmiit nuket heräävät 
eloon nuketuskokeilujen myötä!
Kurssimaksu 1 aikuinen ja 1 lapsi 
yht. 70 €, perheen toinen lapsi 
20 €.

Kuvataidemaistiaiset – pii-
rustus-, maalaus- ja seKa-
teKniiKKaKurssi yli 10-vuo-
tiaille
Vantaan kuvataidekoulu, 
Orvokkitie 15, 
La 5.3. 12.3. ja 19.3. klo 11.00–
13.15
Pidätkö piirtämisestä, 
maalaamisesta ja erilaisten 
tekniikoiden yhdistelemisestä? 
Tule mukaan kuvataideryhmään 
ja toteuta ideasi kuviksi. 
Kurssimaksu 95 €/osallistuja.

herra haKKaraisen yö
la 5.3.2022 14:00 - 14:30
Teatteri Vantaa, Teatteri Vantaa 
Silkkisali, Tikkurilantie 44
Unissaan kävelevä Herra 
Hakkarainen johdattaa pienet 
katsojat kurkistamaan, mitä 
kaikkea tapahtuu yöllä, 
kun muut nukkuvat. Teatteri 
Vantaan lastennäytelmä 
perustuu Mauri Kunnaksen 
rakastettuihin kirjoihin. 
Ikäsuositus: 2–8 vuotta, kesto 
30 min.

tarinoiden, kauniiden 
melodioiden ja sielukkaan 
soitannan merkeissä yli kolmen 
vuosikymmenen kokemuksella.

nino rota & ennio morri-
Cone movie themes Con-
Cert
la 2.4. 19–21
Musiikkitalo, Mannerheimintie 
13 A, Helsinki
Miltä kuulostaisi 
Huuliharppukostajan, La 
Stradan, Kummisedän, Suuren 
Gangsterisodan, Amarcordin 
sekä kymmenen muun 
klassikkoelokuvan musiikkia 
suuren orkesterin soittamana? 
Se selviää huhtikuussa, kun 
italialaismestareiden Ennio 
Morriconen ja Nino Rotan 
ikimuistoiset sävellykset 
pääsevät täyteen loistoonsa 
Vantaan Viihdeorkesterin 
konsertissa Musiikkitalossa.

miKKo alatalo 70 v-juhla-
Kiertue
ke 6.4. 19–20.50
Teatteri Vantaa, Teatteri Vantaa 
Silkkisali, Tikkurilantie 44
Mikko Alatalo 70 v- juhlakiertue 
käsittää 23 konserttia ympäri 
maata. Kyseessä on Alatalon 
laajin konserttisalikiertue yli 
10 vuoteen. Tunnelmallisissa 
illoissa yleisö pääsee 
poikkeuksellisen lähelle 
ainutlaatuista lauluntekijää, 
ja biisien lomassa kuullaan 
tarinoita värikkään uran 
varrelta.

Vantaalla järjestetään 
monenlaisia tapahtu- 

mia, tutustu niihin 
tapahtumakalente- 

ristamme osoitteessa  
tapahtumat.vantaa.fi

Keväällä järjestetään verkossa pidettävien digi-info-
jen sarja. Maalis- ja huhtikuun digi-infojen aiheina 
ovat tietoturva ja verkkohuijaukset. Opastajina toimi-
vat Vantaan kaupungin pilviagentit. 

Tietoiskut järjestetään etänä, Teams-alustalla. Liitty-
minen voi vaatia Teams-sovelluksen asentamisen. Liit-
tyessäsi kirjoita nimimerkkisi ja hyväksy mikrofonin ja 
kameran käyttö. Apua Teamsin käyttöön saat numeros-
ta 040 581 9054 klo 12.30–14.30.

Koronatilanteen niin salliessa tilaisuuksia voi seurata 
asukastilojen kisakatsomoissa. Tarkista tilanne Van-
taan tapahtumakalenterista tai soita Vantaa-infoon p. 
09 83911 (ma-pe klo 8–15.30). Kalenterista voit tarkis-
taa myös toukokuun tietoiskujen ajankohdat. Tilaisuu-
det löytyvät tapahtumakalenterista hakusanalla ”digi”. 

Laitteiden tietoturva ja päivittäminen
ke 23.3. klo 13–14
liittymislinkki: bit.ly/tietoturva5

Verkkohuijaukset
ke 27.4. klo 13–14
liittymislinkki: bit.ly/verkkohuijaukset  

Suunnitteilla toukokuulle:  
Digi-info: Maisa-asiointiportaali ja sosiaalipalvelut 
Digi-info: Kelan sähköiset palvelut 

Keväällä  
sukelletaan digiin

studioalbuminsa Bändikouluun! 
Neljän dinosauruksen ja 
lohikäärmeen muodostama 
koko perheen suosikkiyhtye 
Hevisaurus ilahduttaa 
laadukkaalla hevimusiikilla koko 
perhettä.

ELOKUVAT, TEATTERI, 
STAND UP

Kevään matineaeloKuvat
Suurta teatteria: la 5.3. 
12–13.45 Bio Grand ja Kino 
Myyri, ke 9.3. Bio Grand
Rikinkeltainen taivas - Den 
svavelgula himlen: la 12.3. klo 
12–14 Bio Grand ja Kino Myyri, 
ke 16.3. Bio Grand
Isä: ke 16.3. klo 14–15.45 Kino 
Myyri, 30.4. ja 4.5. Bio Grand
Hytti nro 6: la 19.3. klo 12.-
15.50 Bio Grand ja Kino Myyri, 
ke 22.3. Bio Grand.
Guled & Nasra: la 2.4. klo 
12–13.25 Bio Grand ja Kino 
Myyri, ke 6.4. Bio Grand.
Piemonten tryffelinmetsästäjät: 
la 23.4. klo 12–15.25 Bio Grand 
ja Kino Myyri, ke 27.4. Bio 
Grand
Yhdessä: la 7.5. ja ke 11.5. klo 
12–13.30 Bio Grand
Kino Myyri, Kinorinne 6
Bio Grand, Kielotie 7

show must go on
la 5.3. klo 19–21
Kulttuuritalo Martinus, 
Martinlaaksontie 36
Show Must Go On on 
Queen-yhtyeen musiikkiin 
perustuva spektaakkeli 
huippulaulajineen, bändin 
tyylille uskollisine pukuineen 
ja valoineen. Esitys on samalla 
kunnianosoitus kaikkien aikojen 
karismaattisimman laulajan, 
Freddie Mercuryn muistolle. 
Kesto n. 2 tuntia 40 minuuttia

sami hedBerg 15v. juhla-
Kiertue
pe 11.3.2022 19–21
Kulttuuritalo Martinus, 
Martinlaaksontie 36
Sami Hedbergin jättimäinen 
15-vuotisjuhlakiertue on 
siirtynyt vuodelle 2021 ja kiertää 
ympäri Suomea. Tällä vuoden 
hauskimmalla kiertueella 
kuullaan Samin käsikirjoittamia 
komedian parhaimpia paloja 
koomikon koko uran ajalta 
sekä uutta ja ajankohtaista 
materiaalia.

stella polaris: stella goes 
martinus
la 26.3. klo 19–21
Kulttuuritalo Martinus, 
Martinlaaksontie 36
Täysin improvisoitu näytelmä, 
jonka syntyyn yleisö saa 
vaikuttaa. Tule kokemaan Stella 
Polariksen improvisaation 
taidonnäyte, joka ei taatusti 
jätä kylmäksi!

Keisarinnan uudet vaat-
teet
ke 30.3. klo 10–12 | +1 
ajankohtaa
Kulttuuritalo Martinus, 
Martinlaaksontie 36
Willman Dance Company: 

Keisarinnan uudet vaatteet 
on tuoretta, huumorin 
ryydittämää ja kulutusjuhlaan 
kantaaottavaa tanssiteatteria.

paperineiliKKa
ti 26.4. klo 19–20.20
Teatteri Vantaa, Tikkurilantie 44
Esitys käsittelee rakkautta, 
vanhenemista, yksinäisyyttä, 
kosketuksen ja kauneuden 
kaipuuta mutkattoman 
lempeästi ja hauskasti. 
Päähenkilö Hillevi ihmettelee 
maailmanmenoa ja 
taivaspaikkojen jakoa 
tunnistettavasti ja koskettavasti.

MUSIIKKI

anna inginmaa jazzCluB
Samuli Putro: la 5.3. klo 20–23
Paleface: la 2.4. klo 20–23
Vernissa, Tikkurilantie 36
Rohkea ja performatiivinen 
Anna Inginmaa Jazzclub 
aloitti toimintansa keväällä 
2019 legendaarisessa 
Kulttuuritehdas Vernissassa, 
Vantaalla. Klubi-iltoja emännöi 
artisti/laulaja Anna Inginmaa. 

ALISA KAUKIO

hevisaurus
la 12.3.2022 13:00 - 15:00
Kulttuuritalo Martinus, 
Martinlaaksontie 36
Räyhäkäs juraheviyhtye on 
julkaissut kahdeksannen 

TIMO VILLANEN

en hyllning till moniCa 
zetterlund
ti 8.3. klo 18–20
Kulttuuritalo Martinus, 
Martinlaaksontie 36
En hyllning till Monica 
Zetterlund – Kvinnodagen till 
ära
Annika Cleo och svenska 
jazzgitarristen Ari Stockås 
bjuder på en konsert 
Kvinnodagen till ära med 
Monica Zetterlunds jazzpärlor. 
Vi vill med denna konsert hylla 
henne och hennes arv. Det 
blir en blandning av hennes 
mest kända sånger på svenska 
varvat med jazzstandards 
hon sjöng på engelska med 
storheter som Bill Evans.

jorma uotinen & trio aveC: 
pariisin taivaan alla
to 17.3. klo 19–20.40
Teatteri Vantaa, Teatteri Vantaa 
Silkkisali, Tikkurilantie 44
Draamakonsertti, jossa 
käydään ilolla ja ironialla läpi 
Jorman elämää ja taiteilijan 
tietä sekä onnistumisen että 
epäonnistumisen hetkiä.

sir elwood duo
pe 25.3. 19–20.35
Teatteri Vantaa, Teatteri Vantaa 
Silkkisali, Tikkurilantie 44
Musiikillinen matka koskettavien 

ISAK STOCKÅS
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