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ALOITUSTIEDOTE 

PAALUKYLÄNPUISTON RAKENTAMISSUUNNITELMIEN LAATIMINEN  

 

Vantaan kaupungin kaupunkiympäristön toimiala on käynnistänyt Paalukylänpuiston 

rakentamissuunnitelmien laatimisen. Suunniteltava alue sijaitsee Vantaan Myyrmäessä. Puisto 

rajautuu etelässä Artsinpolkuun, idässä ja pohjoisessa asuinkortteliin AK 15404 ja lännessä 

puistoon kiinni rakentuvaan asuinkortteliin AK 15422 sekä Myyrmäenraittiin ja Ruukkutoriin.  

 

Kaavoitustilanne ja maanomistus 

 

Suunnittelualue sijaitsee Vantaan kaupungin omistamalla maalla. Paalukylänpuisto on osoitettu 

asemakaavassa puistoksi (VP).  

 

Suunnittelun tavoitteet ja sisältö  

 

Paalukylänpuiston toteutussuunnitelmissa pyritään hyödyntämään tulevissa toiminnoissa ja puis- 

ton perusparantamistöissä kohteen tarjoamia lähtökohtia luontopohjaisen suunnittelun näkökul- 

masta aiemmin laaditun puistosuunnitelman periaatteiden mukaisesti. Tämä tarkoittaa mm.  

hyväkuntoisen olemassa olevan puuston tai muun kasvillisuuden ja (avo)kalliopintojen 

hyödyntämistä osana puistoa. Varttunut, hoidettava kasvillisuus uusien istutusten ja muiden 

uusittavien pintojen kanssa saavat aikaan paikan yleisilmeen siistiytymisen ja avartumisen 

sovittaen tilaa sekä ympärillä säilyvään että ympärille rakentuvaan ympäristöön.  

 

Merkittävimmät uudet rakenteet puistossa tulevat olemaan istuskeluportaikko Myyrmäenraitin / 

Ruukkutorin suuntaan sekä Artsinpolun suuntaan uusittavat käyntiportaat. Em. rakenteet pyritään 

sovittamaan paikalleen säilyttäen mahdollisimman paljon kohdan ikiaikaista silokalliota. Puistossa 

oleskeluun parhaiten sopivat kohdat pyritään keskittämään em. istuskeluportaikkoon sekä 

rakentuvan kerrostalon pohjoispuoliskon edustalle, jossa oleskelu on sijainniltaan mahdollisimman 

vähän ympäröiviä asuntoja häiritsevää. Muutoin kulkureitit seurailevat nykyisiä kulkureittejä. 

Nykyinen pelastustie puiston läpi säilytetään. 

 

Suunnittelun ja toteutuksen aikataulu 

Suunnitelmat valmistuvat joulukuussa 2022, ja niiden toteutus aloitetaan huonokuntoisen 
kasvillisuuden poistolla. Puiston rakentaminen toteutuu lähivuosina. 
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Puistosuunnitelman asemapiirustusote, jossa värillisenä näkyy suunnittelualue 

 

Miten suunnitteluun voi vaikuttaa? 

Suunnittelun lähtökohdista voi antaa palautetta 1.7.2022 mennessä maisema-arkkitehti 

Sirpa Mäkilälle. 

  

Puistosuunnitelma on ollut julkisesti nähtävillä, ja siitä on saatu suunnitteluvaiheeseen sisältyvät 

lausunnot, palaute ja arviot. Nyt laadittavat toteutussuunnitelmat tarkentavat puistosuunnitelmassa 

esitettyjä periaatteita. 
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Mistä saa lisätietoja? 

 

Lisätietoja antaa mielellään: 

Vantaan kaupunki, Kaupunkiympäristön toimiala   

Maisema-arkkitehti Sirpa Mäkilä  

Asematie 6 A, 01030 Vantaa  

puh. 040 581 9037, sirpa.makila@vantaa.fi 


