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Saamme kevään 2023 eduskuntavaalien jälkeen uuden hal-
lituksen. Vantaan kaupungilla on omat tavoitteensa, joilla 
halutaan vaikuttaa tulevan hallitusohjelman linjauksiin. 

Teemme yhteistyötä metropolialueen, kuuden suurimman ja C21 
-kaupunkien kanssa. Tarvitsemme valtion ja suurten kaupunkien 
tiivistä yhteistyötä, jotta saavutamme niin Vantaan kuin koko 
yhteiskunnan kannalta tärkeät tavoitteet!

Suuret kaupungit kannattelevat maamme kilpailukykyä ja talo-
utta, ja niissä tehdään digitaalisen ja vihreän siirtymän vaikut-
tavimmat ratkaisut. Hallituksen tulisikin vahvistaa kaupunkeja 
ja välttää kasvun ajurien taloutta ja investointikykyä heikentäviä 
uudistuksia. Pääkaupunkiseudun kaupungit tuottavat jo nyt 37 % 
koko Suomen bruttokansantuotteesta!

Vantaa – kuten koko pääkaupunkiseutu – kasvaa edelleen ja 
nimenomaan vieraskielisten ansioista. Väestönkasvun ja vieras-
kielisyyden aiheuttamat kustannukset on huomioitava paremmin, 
ja kaupungeille taattava kasvuinvestointien rahoittamiseen vero-
pohjasta riittävä osuus. Kotouttamisessa Suomella ei ole varaa 
epäonnistua.

Kunnat tarvitsevat lainsäädännölliset ja rahoitukselliset edel-
lytykset, jotta palvelut kyetään järjestämään vaikuttavasti muu-
tostilanteissa. Vuoden alusta koimme suuren hallinnollisen muu-
toksen hyvinvointialueuudistuksen myötä, ja vuonna 2025 kuntien 
vastuulle siirtyvät työ- ja elinkeinopalvelut. Kaupunkien tehtävät 
painottuvat nyt Suomea eteenpäin vieviin asioihin: kasvuun, osaa-
miseen, elinvoimaan ja koko alueen kehittämiseen.

Varhaiskasvatuksen, koulutuksen ja sosiaali- ja terveydenhoi-
toalan ammattilaisia tarvitaan lisää pääkaupunkiseudulle. Pää-
kaupunkiseudulla asuu huomattavasti keskimääräistä enemmän 
nuoria, mutta koulutuspaikkoja alle Suomen keskiarvon. Tämä ei 
ole oikein. Koulutuspaikkoja on lisättävä lähelle työpaikkoja. Tar-
vitsemme myös jatkuvan oppimisen mahdollisuuksia, jotta myös 
pitkäaikaistyöttömät työllistyvät.

Tavoitteemme on, että Vantaan ratikkalinja olisi valmis vuonna 
2028, ja valtion tulisi osallistua sen rahoittamiseen. Vantaan ratikka 
olisi tärkeä osa pääkaupunkiseudun raideverkostoa ja poikit-
taisyhteyksiä. Työvoiman liikkuvuus ja kestävä liikenne taataan 
juuri joukkoliikenteen avulla. Ratikkareitin varrelle voisi nousta 
asuntoja jopa 60 000 ihmiselle, mikä toisi uusia mahdollisuuksia 
yritystoimintaan. Ratikkayhteys parantaisi myös Helsinki-Van-
taan lentoaseman saavutettavuutta, mikä on elintärkeää koko 
maallemme: siihen on kytköksissä 140 000 ihmisen työpaikka. 
Kilpailukykymme parantamiseksi hallituksen tulisi edistää len-
tokenttäalueen kehittämistä kansainvälisen yritystoiminnan ja 
osaamisen keskukseksi.

Pääratayhteyden kehittämistä Helsinki-Vantaan lentoasemalle ja 
Lentoradan ja Suomi-radan suunnittelua tulee myös edistää, jotta 
lentoasemasta liityntämahdollisuuksineen kasvaa Suomen mer-
kittävä kansainvälisen mittaluokan täyttävä matkakeskus. Lisäksi 
kansallisen turvallisuuden kannalta on oleellista vahvistaa met-
ropolialueen turvallisuutta, turvallisuustyötä ja varautumista. l
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Vantaan tavoitteet 
hallitusohjelmaan 

Vantaan kaupungin asukaslehti  
Vanda stads inVånartidning  
JulkaisiJa Vantaan kaupunki 
päätoimittaJa mari kalmari  

toimituspäällikkö arttu rajala  
taitto kari tErVO  

kansikuVa Sakari manninEn  
painopaikka punamuSta Oy 

Jakelun Vikailmoitukset  
jakElujuniOrit.Fi/jakElupalautE  

 Jakelu jakElujuniOrit Oy 
painos 114 571

issn 2669-9214 (painEttu)
issn 2669-9222 (VErkkOjulkaiSu)   

näköislehti Vantaa.Fi/aSukaSlEhti  
palaute aSukaSlEhti@Vantaa.Fi

Vantaan kaupunki 
somessa

Katso videoita kaupungista  
vantaa.fi/vantaakanava 

 
Tilaa videot myös Youtubessa  

Vantaa-kanava – tarinoita Vantaalta  

Tervetuloa uusi 
vantaalainen! 
Hienoa, että olet valinnut Vantaan uudeksi 
kotikaupungiksesi – toivottavasti viihdyt pitkään. 

Haluamme, että Vantaa on rohkea, rento, 
viihtyisä sekä kestävän kehityksen edelläkävijä. 
Panostamme kukoistaviin kaupunkikeskuksiimme, 
innovatiivisuuteen ja yhdessä osallistumiseen.  

Tule siis vaikuttamaan ja kehittämään kaupunkia 
yhdessä muiden vantaalaisten kanssa. Vantaan 
asukasosallisuuden verkkosivut ovat osoitteessa 
osallistuvavantaa.fi.

Jos taas haluat tietää, mitä kotikulmillasi 
tapahtuu, niin tilaa oman alueesi uutiskirje 
osoitteessa vantaa.fi/uutiskirjeet. 

Tervetuloa myös seuraamaan ja jakamaan 
tunnelmia sosiaalisen median kanavissa. Miltä 
kotikulmillasi näyttää? Mitkä ovat mielestäsi 
parhaita paikkoja Vantaalla? Nappaa vaikka kuva 
ja laita se vinkiksi muillekin somessa tunnuksilla 
#Vantaa ja @vantaankaupunki!

SAKARI MANNINEN

Anna palautetta asukas-
lehdestä ja toivo juttuja! 
 
Voit myös ideoida ja lähettää esimerkiksi 
urheiluseurasi, järjestösi, kerhosi jne. uutiset ja 
juttuehdotukset meille! Katso mallia yhteisön 
jutuista sivulta 29. Juttujen pituus tulisi olla  
1000 tai 2000 merkkiä. Seuraavan lehden 
juttuideoiden määräaika on 4.4. ja lehti  
ilmestyy 6.5.

Ota yhteyttä netissä osoitteessa 
vantaa.fi/asukaslehti tai sähköpostilla 
asukaslehti@vantaa.fi.

Valtuuston kokoukset ja infotilaisuudet 
löytyvät kaupungin sivujen kokouska-
lenterista.Valtuustolähetyksiä pääsee 

seuraamaan siirtymällä kokouksen tai selos-
tustilaisuuden sivulle.

Aiempi lähetyspaikka eli Vantaa-kanavan 
erillissivusto on siirtynyt kokonaan osaksi 
vantaa.fi:tä. Vantaan videot löytyvät nykyisin 
osoitteesta vantaa.fi/vantaakanava. Suorilla 
lähetyksillä ja niiden tallenteilla on oma koon-
tisivunsa vantaa.fi:ssä: vantaa.fi/live.

Vantaa-kanava näyttää jatkossakin Vantaan 
tapahtumia, tarinoita ja uudistuksia. Videoilla 
kurkistetaan esimerkiksi kukoistaviin keskus-

Katso valtuustolähetykset ja 
muut suorat nyt vantaa.fistä
Vantaan kaupunginvaltuuston 
kokouksia ja muita suoria lähetyksiä 
voi katsoa nyt Vantaan verkkosivuilta.

toihin ja kekseliään kaupungin innovaatioihin.
Valtuustolähetyksiä ja muita tilaisuuksia voit 

katsoa suorina tai jälkikäteen tallenteina. Val-
tuustokokousten tallenteet löytyvät kokouska-
lenterin menneistä kokouksista.

Vanha vantaakanava.fi jää vielä joksikin aikaa 
näkyviin arkistosivustona. Olemme myös You-
Tubessa nimellä Vantaa-kanava – tarinoita Van-
taalta. YouTubessa voit tilata ilmoitukset uusista 
videoistamme. l
 
vantaa.fi/vantaakanava
vantaa.fi/live

LIVE
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KENEN HALUAT PÄÄTTÄVÄN ASIOISTASI?
Eduskuntavaaleissa 
sinun kannattaa 
äänestää rohkeasti 
ehdokasta, joka vastaa 
arvojasi ja joka ajaa 
sinulle tärkeitä asioita.

Eduskuntavaalit pidetään joka 
neljäs vuosi. Vaaleissa Suomen 
kansalaiset valitsevat eduskun-

taan 200 kansanedustajaa päättämään 
yhteisistä asioistamme. Eduskunta-
vaaleissa jokainen äänioikeutettu voi 
valita ehdokkaan omasta vaalipiiris-
tään, joka edustaa häntä mahdolli-
simman hyvin. Äänioikeutettuja ovat 
kaikki viimeistään vaalipäivänä täysi-
ikäiset Suomen kansalaiset. Kaikki vaa-
leissa annetut äänet ovat arvokkaita.

Eduskuntavaalit järjestetään sun-
nuntaina 2.4. Ennen varsinaista vaa-
lipäivää voi äänestää ennakkoon 
22.–28.3. Vantaalla ennakkoäänes-
tyspisteistä kaksi sijaitsevat ulkona ja 
kahdessa, erityisesti nuorille aikuisille 
suunnatussa pisteessä, on poikkeuk-
selliset aukioloajat.

Lue lisätietoja eduskuntavaaleista ja 
Vantaan kaupungin vaalijärjestelyistä 
verkossa osoitteessa vantaa.fi/vaalit. l
VILMA KÖLHI

Ennakkoäänestys kotimaassa 22.–28.3. ja ulkomailla 22.–25.3.2023 
1. Kivistön kirjasto, Topaasikuja 11 
2. Hämeenkylän K-Supermarket, Ainontie 1 
3. Martinlaakson kirjasto, Laajaniityntie 3 
4. Myyrmäen kirjasto, Paalutori 3 
5. Viihdekeskus Flamingo, Tasetie 8 
6. Tammiston K-Citymarket, Tammiston kauppatie 9 (ulkoäänestys) 
7. Monitoimikeskus Lumo, Urpiaisentie 14 
8. Koivukylän kirjasto, Ojalehdonkuja 1 
9. Kaupungintalon edusta, Asematie 7 (ulkoäänestys) 
10. K-Supermarket Yliveto, Peltolantie 1 
11. Kauppakeskus Dixi, Ratatie 11 
12. Hakunilan kirjasto, Kimokuja 5 
13. Länsimäen kirjasto, Suunnistajankuja 2 
 
Poikkeukselliset äänestyspaikat 27.-28.3. klo 10.00-14.00 
14. Metropolian ammattikorkeakoulun Myyrmäen kampus, Leiritie 1 
15. Laurean ammattikorkeakoulun Tikkurilan kampus, Ratatie 22

Äänestä – näin helppoa se on!

Ennakkoäänestyspaikat

      Valitse ehdokas
 
Vantaa kuuluu Uudenmaan vaalipiiriin, 
joka kattaa yhteensä 25 kuntaa. Edus-
kuntavaaleissa äänioikeutettu van-
taalainen voi äänestää ketä tahansa 
Uudenmaan vaalipiirin ehdokasta. 
Voit tutustua ehdokkaisiin esimerkiksi 
vaalikoneiden avulla. Valitse henkilö, 
joka ajaa sinulle tärkeitä asioita ja 
olisi paras henkilö toimimaan äänitor-
venasi maatamme koskevissa asioissa. 

      Päätä, milloin äänestät

Ennakkoäänestyksen aikana 22.–28.3. 
voit valita itsellesi sopivimman äänes-
tyspaikan Vantaalla tai missä tahansa 
muualla. Vantaalla on 15 ennakkoää-
nestyspaikkaa. Vaalipäivänä 2.4. voit 
äänestää ilmoituskorttiisi merkityssä 
äänestyspaikassa. Ilmoituskortti pos-
titetaan sinulle kotiin, ja löydät sen 
myös suomi.fi-palvelusta, jos olet 

ottanut palvelun käyttöön. Lisäksi 
vaalien alla voit tarkistaa vaalipäi-
vän äänestyspaikkasi kotiosoitteesi 
perusteella aanestyspaikat.fi-sivulla.
 
Jos sinulla on liikuntarajoitteita, joi-
den vuoksi et pääse äänestys- etkä 
ennakkoäänestyspaikkaan ilman 
kohtuuttomia vaikeuksia, voit äänes-
tää kotonasi 22.–28.3. Ilmoittaudu 
kotiäänestykseen viimeistään 21.3. 
klo 16. Se onnistuu esimerkiksi soitta-
malla 043 825 0016 tai sähköpostitse: 
vaalit@vantaa.fi. 

Vantaalla voi myös äänestää useissa 
sairaaloissa, vanhustenhoitolaitok-
sissa ja rangaistuslaitoksissa. Laitos- 
äänestys on mahdollinen ainoas-
taan näissä laitoksissa kirjoilla ole-
ville asukkaille. 

Varmista vielä, että sinulla on äänes-
tyspäivänä voimassa oleva henkilölli-
syystodistus, kuten passi tai ajokortti. 

Jos sinulla ei ole muuta henkilölli-
syyttä osoittavaa asiakirjaa, poliisilai-
toksilta saa kotikunnasta riippumatta 
tarvittaessa maksutta äänestämistä 
varten väliaikaisen henkilökortin.

Vaalien vilkkainta aikaa ovat perintei-
sesti olleet varsinainen vaalipäivä sekä 
ennakkoäänestyksen ensimmäiset ja 
viimeiset päivät. Jos haluat välttää 
ruuhkia, harkitse, voisitko ajoittaa 
äänestämisen näiden päivien ulko-
puolelle.  

      Anna äänesi 

Esitä äänestyspaikalla henkilöllisyys-
todistus vaalivirkailijalle. Hän antaa 
sinulle äänestyslipun. Jos äänestät 
varsinaisena vaalipäivänä, vaalivir-
kailija merkitsee nyt vaaliluetteloon, 
että olet äänestänyt. Jos olet ennak-
koäänestyspaikalla, merkintä äänes-

tämisestä tehdään vasta, kun palautat 
täytetyn äänestyslipun. 

Ennakkoäänestyspaikoilla on kaik-
kien Suomen kuntien ehdokaslistojen 
yhdistelmät. Jos äänestät ennakkoon 
oman kuntasi ulkopuolella, voit tutus-
tua oman kuntasi ehdokaslistojen 
yhdistelmään ennen äänestyskop-
piin menoa. Eduskuntavaaleissa voit 
äänestää oman vaalipiirisi ehdokasta.
Mene äänestyslipun kanssa vapaana 
olevaan äänestyskoppiin. Jos tarvitset 
apua äänestysmerkinnän tekemisessä, 
pyydä vaalivirkailijaa avustamaan 
sinua äänestyskoppiin. 

Äänestyskopissa on kynä, ja kopin 
seinällä sen vaalipiirin ehdokaslisto-
jen yhdistelmä, jonka alueella ennak-
koäänestyspaikka sijaitsee. Merkitse 
kynällä äänestyslippuun sen ehdok-
kaan numero, jolle haluat antaa 
äänesi omassa vaalipiirissäsi. Älä kir-
joita äänestyslippuun mitään muuta. 

Kun olet merkinnyt numeron äänestys-
lippuun, taita lippu niin, että numero 
jää taitoksen sisäpuolelle eikä näy 
ulospäin. Vie taitettu äänestyslippu 
vaalivirkailijalle, joka leimaa sen. Jos 
äänestät varsinaisena vaalipäivänä, 
pudota lopuksi leimattu äänestyslippu 
vaaliuurnaan. 

Jos taas äänestät ennakkoon, vaali-
virkailija antaa sinulle ruskean vaali-
kuoren. Sulje äänestyslippu vaalikuo-
reen ja anna kuori vaalivirkailijalle. 
Vaalivirkailija tulostaa lähetekirjeen, 
jonka sekä sinä että virkailija alle-
kirjoitatte. Sen jälkeen vaalivirkailija 
sulkee vaalikuoren (jonka sisällä on 
äänestyslippu) ja allekirjoittamasi 
lähetekirjeen tai ilmoituskortin keltai-
seen lähetekuoreen, joka postitetaan 
oman kuntasi keskusvaalilautakun-
nalle. Sen jälkeen voit poistua ennak-
koäänestyspaikasta.
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Kampanjan tavoitteena on saada 
vantaalaisia sankoin joukoin 
äänestysuurnille, sillä äänes-

tysaktiivisuus on ollut edellisissä 
vaaleissa poikkeuksellisen alhaisella 
tasolla. Haluamme tuoda näkyväksi 
Vantaan hallitusohjelmatavoitteet 
eli asiat, jotka ovat tulevaisuuden ja 
menestyksen näkökulmasta tärkeitä. 
Tavoitteissamme korostuvat kasvu, 
osaaminen, tulevaisuus ja yhteydet, 
joiden toteuttamiseen tarvitsemme 
oikeita ja aitoja ihmisiä. 

Yhteistyö 
hallitusohjelmatavoitteiden 
ytimessä

Vantaan kaupunki julkaisi hallitusoh-
jelmatavoitteensa 15.11.2022. Tavoittei-
siin on nostettu Vantaan ja koko Suo-
men menestymisen kannalta keskeisiä 
asioita, joita toivomme eduskunnassa 
edistettävän. Uskomme myös yhteis-
työn voimaan ja olemme siksi laatineet 
yhteisiä tavoitteita myös pääkaupun-
kiseudun kaupunkien, kuuden suu-
rimman kaupungin ja 21 suurimman 
kaupungin kanssa yhdessä. 

Vaalikevään aikana pyrimme tuo-
maan näitä tavoitteita aktiivisesti 

esille julkisessa keskustelussa ja 
viemään niistä viestiä kaikille niille 
tahoille, jotka pystyvät tulevaan, maan 
laajuiseen hallitusohjelmaan vaikutta-
maan. Haluamme, että suurten, kasva-
vien kaupunkien merkitys näkyy myös 
eduskuntavaaleissa ja että meidän 
viestimme tavoittaa myös valtakun-
nan politiikan.

Kenen haluat päättävän 
asioistasi?
Äänelläsi on väliä. Äänestämällä voit 
vaikuttaa siihen, kuka tai mikä puo-
lue vie eduskunnassa eteenpäin juuri 
sinulle tärkeitä asioita. 

Vantaan vaalikampanjan kuvituk-
sena on käytetty tekoälyllä luotuja 
”epäaitoja” hahmoja. Äkkiseltään ne 
voivat näyttää hyvin todenmukaisilta, 
mutta hetken katsottuaan niistä löytää 
yllättävän hauskoja ja outoja yksityis-
kohtia. Kuvien takana tekoälyohjelmien 
lisäksi on valokuvaaja ja digitaalinen 
taiteilija Antti Karppinen. Tekoäly on 
ollut puheenaiheena jo pitkään, jopa 
herättänyt epäluuloja. Tekoäly ei ole 
korvaamassa oikeaa ihmistä - aidoille 
ihmisille on paikkansa, etenkin edus-
kunnassa. l
VILMA KÖLHI

Vaali aitoutta 
– vaikuta 
äänestämällä!
Vantaan vaaliviestinnässä käytetyillä 
tekoälyhahmoilla olisi meille oikeille ihmisille 
varmasti paljon annettavaa, mutta he eivät ole 
välttämättä parhaimpia toimimaan juuri sinun 
äänitorvenasi. Vain äänestämällä voit vaikuttaa, 
millainen tulevaisuus on – tekoälyllä tai ilman.

Tarvitsemme: 

• uudenlaista yhteistyötä ja kasvun rahoituksen varmistamista

• koulutusta ja työllisyyttä parantamaan yhdenvertaisuutta 
erityisesti siellä, missä eriarvoisuus uhkaa kasvaa 

• raiteita rakentamaan kestävää yhteiskuntarakennetta ja 
lentoliikennettä turvaamaan Suomen saavutettavuutta ja 
kansainvälisiä yhteyksiä (Avia-verkoston tavoitteet) 

Suurten kaupunkien tehtävä on ratkoa näitä haasteita ja siinä 
tarvitaan hallituksen tukea.

Lisätietoa: vantaa.fi/hallitusohjelmatavoitteet

Vantaan hallitusohjelmatavoitteet 
pähkinänkuoressa

Kesätyöt ovat usein ensimmäinen 
tapa työllistyä ja tienata omaa 
rahaa. Ensimmäisen työpaikan 

löytäminen voi tuntua vaikealta, kun 
ilmoituksissa kysellään aikaisem-
paa työkokemusta ja hakijoita tuntuu 
olevan yhtä paikkaa kohti vähintään 
kymmenen. Tästä ei kuitenkaan kan-
nata lannistua, sillä työnhakuun saa 
apua Vantaan ja Keravan työllisyys-
palveluista. 

Ohjaamo auttaa nuorta 
työnhakijaa
Ohjaamo auttaa kaikkia alle 30-vuo-
tiaita pohtimaan työhön, koulutuk-
seen tai vaikka asumiseen liittyviä 
kysymyksiä. Ohjaamossa tarjotaan 
monipuolista apua työnhakuun: Ohjaa-
mossa järjestetään esimerkiksi joka 
keskiviikko työnhakuklubi klo 12–15, 
jossa saa tukea työhakemuksen tai 
CV:n tekemiseen, tai vaikka siinä miten 

valmistautua ensimmäiseen työhaas-
tatteluun. Lisäksi Ohjaamossa saa 
vinkkejä ja tietoa tulevista rekrytapah-
tumista, joissa voi tavata työnantajia 
kasvotusten.

Kesätyösetelit ovat jälleen 
jaossa
Kesätyöseteli on perinteinen tapa tukea 
vantaalaisnuorten kesätyönhakua. 
Setelit on tarkoitettu vuosina 2005–
2008 syntyneille nuorille. Vantaalaiset 
9.-luokkalaiset saavat kesätyösetelin 
koulunsa kautta. Muut seteliin oikeu-
tetut voivat hakea seteliä 31.8. saakka, 
tai siihen asti, kun seteleitä on tarjolla. 
Tänä vuonna kesätyöseteliä haetaan 
ensimmäistä kertaa ainoastaan säh-
köisesti. Sähköinen haku löytyy van-
taan nettisivuilta vantaa.fi.

Kesätyösetelin arvo on 300 euroa ja 
se maksetaan työnantajalle, kun tämä 
palkkaa nuoren kesätöihin. Kesätöitä 

hakevan nuoren kannattaakin aina 
mainita jo työhakemuksessa, jos hän 
on oikeutettu kesätyöseteliin. Kesä-
työsetelin saa, kun tarjoaa nuorelle 
töitä vähintään kymmeneksi työpäi-
väksi ja maksaa työstä vähintään 450 
euroa palkkaa.

Kesätyöseteleitä koordinoidaan 
Vantaan työnantajapalveluissa. 
Työnantajapalveluissa vastataan 
myös säännöllisesti kesätyösete-
liä koskeviin kysymyksiin. Voit lait-
taa meille sähköpostia osoitteeseen 
tyonantajapalvelut@vantaa.fi. Laitat-
han viestisi aiheeksi ”kesätyöseteli”, 
jotta viesti ohjautuu oikealle asian-
tuntijalle. 

Tai ehkä sittenkin oma yritys?
Nuorille on tarjolla tukea myös oman 
yrityksen perustamiseen. Kevytyrittä-
minen on mukava tapa kokeilla jotain 
aivan uutta, vaikka vaan yhden kesän 
ajan. Nuori voi myydä omatekemäänsä 
tuotetta tai palveluja. Vuosien var-
rella Vantaallakin on ollut nuorten 
kesäyrityksinä muun muassa valo-
kuvaajapalveluita, kotiaputoimintaa 
sekä itsetehtyjen korujen myymistä. 

Vilkkain kesätyöhaku on meneillään 
ja on aika etsiä se oma unelmien 
kesäduuni.

KESÄTYÖT KIIKARISSA – 
OTA TÄSTÄ VINKIT TALTEEN

Moni kesäyrittäjä on myös jatkanut 
toimintaa opintojensa ohessa. Van-
taalla kesäyrittäjyysohjelmaan alkaa 
haku maaliskuun aikana. Lisätietoa 
kesäyrittäjyydestä voi kysellä Vantaan 
työnantajapalveluiden sähköpostista 
tyonantajapalvelut@vantaa.fi. Laitat-
han viestisi aiheeksi ”kesäyrittäjyys”, 
jotta viesti ohjautuu oikealle asian-
tuntijalle. 

Yrittäjyydestä saa paljon arvokasta 
osaamista tulevaisuutta varten, eikä 
vaikeiden asioiden kanssa tarvitse 
jäädä yksin. Vantaan ja Keravan Työn-
antajapalvelut & YritysVantaa järjestä-
vät yritysneuvonnan pop up -palvelua 
joka kuukauden ensimmäinen maa-
nantai Vernissakatu 1:ssä klo 12–15. 
Seuraavat Pop up -maanantait ovat 3. 
huhtikuuta, 8. toukokuuta ja 5. kesä-
kuuta. Tsemppiä kaikille kesätyön-
hakijoille! l
KATARIINA KURONEN

Skannaa koodi ja 
tutustu Vantaan 
kesätyösivuun.

JYRI HUHTALA

Ensimmäisen kesätyön saaminen ei ole helppoa, mutta onneksi siihen voi saada apua.

ANTTI KARPPINEN
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Cygnaeus-palkinto jaettiin viime 
vuonna “oppimis- ja harrastu-
sympäristölle, joka on ansiok-

kaasti edistänyt yhteisöllisyyttä ja 
vähentänyt yksinäisyyttä huomioi-
malla, kuulemalla ja kohtaamalla 
yhteisön jäseniä arvostavasti".

Ruusuvuoren koulun Korso valittaa 
-toiminta ansaitsi kilpailun voiton. 
Korso valittaa -toiminta tähtää maa-
ilmanparannukseen erilaisilla projek-
teilla, kuten kestokuukautissiteiden 
ompelemisella ugandalaisille tytöille, 
tai ihan vain oman koulun suihku-
tilojen viihtyvyyttä ja toimivuutta 
parantamalla. Yksi viimeisimmistä 
merkittävistä teoista oli, kun Helsin-

Opetushallitus myönsi 
vuoden 2022 Cygnaeus-
palkinnon Ruusuvuoren 
koulun Korso valittaa 
-toiminnalle. Palkinto 
luovutettiin juhlallisessa 
tilaisuudessa 19.12.2022.

Vuoden 2022 Cygnaeus-palkinto 
Ruusuvuoren koululle!

gin seudun liikenne (HSL) aikoi tehdä 
koululaisryhmien matkoista maksul-
lisia. Korso valittaa -ryhmä vastusti 
tätä ja maksuttomuus säilyi, ryhmä sai 
jopa vastauksen HSL:n hallitukselta. 
Toimintaan pääsevät mukaan kaikki 
halukkaat oppilaat.

– Toiminnassa parasta on saada aut-
taa ja edistää asioita. Nuoria kuullaan 
aidosti ja teoilla on oikeasti vaikutusta. 
Kivaa on myös pieni porukka, jossa 
kaikki tuntevat toisensa, toiminnassa 
mukana olevat yhdeksäsluokkalaiset 
Sofia Korhonen, Evelina Hannila ja 
Pihla Viuha kertoivat. 

Presidentit onnittelivat 
vaikuttavan palkinnon 
voitosta 

Cygnaeus-palkinto on kunniakirja ja 
Essi Renvallin suunnittelema mitali. 
Palkinto luovutettiin juhlallisessa tilai-
suudessa Ruusuvuoren koululla maa-
nantaina 19.12.2022.

Juhlatilaisuuden alussa Opetus-
hallituksen edustaja Jarkko Niiranen 

Korso valittaa –toiminnassa mukana olevat nuoret pitelevät palkintomitalia ja kunniakirjaa. 
Opettaja Sannilla on sylissään kukkien sijasta saatu tuija, joka istutetaan koulun pihalle.

tervehti juhlaväkeä etäyhteyden väli-
tyksellä. Palkintoraatiin kuuluivat 
Nuorisotutkimusseuran Sofia Laine ja 
psykoterapeutti Ville Merinen. Kunta-
liiton Maria Salenius ojensi palkinnon.

Juhlassa kuultiin kiitospuheiden 
lisäksi Scorpions-yhtyeen kappale 
Wind Of Change Ruusuvuoren koulun 
bändi Papu & the Boysin tulkitsemana. 
Kappale sopi erinomaisesti voitetun 
palkinnon luonteeseen! 

Paikalla oli myös Vantaan kaupun-
ginvaltuutettu Eve Rämö, jolle Korso 
valittaa -ryhmä on tuttu: hän on ollut 
mukana neuvomassa ryhmää vaikut-
tamiseen liittyvissä asioissa. Ruusu-
vuoren koulua ovat onnitelleet voi-
tosta myös presidentti Tarja Halonen ja 
tasavallan presidentti Sauli Niinistön 
presidentinkanslia!

Miltä voitto tuntui?
– Ihan mahtavalta! Varsinkin, kun 

neljän parhaan joukossa olleet ideat 
olivat aikuisten keksimiä, niin tajut-
tiin että ollaan oikeasti tosi hyviä, 
kun ollaan aikuisten seassa kilpaile-
massa voitosta, Sofia, Evelina ja Pihla 
iloitsivat. 

Voitto oli hieno tunnustus myös 
toiminnasta vastaavalle opettajalle, 
Sanni Virtaselle: 

– En arvannut, että voisimme voit-
taa, tämä oli iso yllätys kaikille, Sanni 
riemuitsi. 

Jyväskylän kuntakoulutusyhtymä 
Gradia sai kunniamaininnan kilpai-
lussa. Kilpailun muut finalistit oli-
vat Tampereen ammattikorkeakoulun 
Eläytyen osalliseksi -hanke ja Savon 
ammattiopiston työhön ja itsenäiseen 
elämään valmentava koulutus erityistä 
tukea saaville opiskelijoille.

Kouluhallitus perusti Cygnaeus-
palkinnon vuonna 1981 kunnioitta-
maan Suomen oppivelvollisuuskoulun 
isän Uno Cygnaeuksen (1810–1888) 
muistoa. Kouluhallitus lakkautettiin 
vuonna 1991 ja sen tilalle perustettu 
Opetushallitus on myös jakanut pal-
kinnon lähes vuosittain. l
TUA TÄHKÄPÄÄ

Kodin ja oppimisen yhteistyö tukee lapsen 
ja nuoren hyvinvointia ja oppimista
Muistilista yhteistyöhön huoltajien ja päiväkodin, koulun tai 
oppilaitoksen välillä. 

Teemme arjen yhteistyötä toisiamme arvostaen ja kunnioittaen.  
Käymme aktiivisesti keskustelua lapsen ja nuoren asioihin liittyen.  
Yhteistyömme lähtökohta on hyvän huomaaminen lapsessa/nuoressa.  
Käymme lukuvuoden aikana arviointikeskustelut ja tarvittaessa suunnittelemme 
yhdessä oppimisen tukea. Tapaamme myös vanhempaintilaisuuksissa sekä 
mahdollisissa ryhmän/luokan tilaisuuksissa.  
Muistamme, että lapsella/nuorella on oikeus esimerkiksi kuraattorin tai psykologin 
tukeen. Tarvittaessa työskentelyyn kutsutaan mukaan huoltajat ja muita 
ammattilaisia.   
Teemme yhteistyötä kiusaamiseen ehkäisyssä ja puuttumisessa. Käymme 
toimintamallit kiusaamisen ehkäisyyn ja puuttumiseen sekä turvallisemman 
periaatteet.  
Huoltajana minulla on mahdollisuus osallistua vanhempainyhdistystoimintaan ja 
voin vaikuttaa ottamalla yhteyttä VANVARYyn tai johtajaan/rehtoriin.

Lue lisää: vantaa.fi/fi/kodin-ja-oppimisen-yhteistyo

Checklist for cooperation between parents, guardians and 
the daycare centre or school

We cooperate in everyday matters with mutual respect and esteem. 
We actively engage in discussions about the child/young person. 
The starting point of our cooperation is seeing good in the child/young person.
During the school year, we have assessment discussions and, if necessary, we plan 
support for learning together. We also meet at parents’ events and possible group 
class events. 
We remember that the child/young person is entitled to support, for example, from 
the school social worker or psychologist. If necessary, the parents/guardians and 
other professionals are invited to participate in the work. 
We work together to prevent and tackle bullying. We review the operating models 
for preventing and tackling bullying and the principles of a safe space. 
As a parent/guardian, I can participate in the activities of the parents’ association 
and can influence the situation by contacting VANVARY or the daycare centre 
manager/school principal.

Read more: vantaa.fi/en/cooperation-between-home-and-learning

Minneslista för samarbetet mellan vårdnadshavare och 
daghemmet/skolan/läroanstalten:

Vi samarbetar i vardagen med uppskattning och respekt för varandra. 
Vi diskuterar barnets och den unga personens ärenden aktivt. 
Utgångspunkten för vårt samarbete är att se det goda i barnet/den unga personen. 
Vi håller bedömningssamtalen under läsåret och vid behov planerar tillsammans 
stöd för lärandet. Vi träffas också på föräldramöten och gruppens/klassens 
eventuella tillställningar. 
Vi kommer ihåg att barnet/den unga personen har rätt till stöd från till exempel en 
kurator eller psykolog. Vid behov kallas vårdnadshavarna och andra yrkeskunniga 
med till arbetet. 
Vi samarbetar för att förebygga mobbning och ingripa i den. Vi går igenom 
handlingsmodellerna för att förebygga mobbning och ingripa i den samt 
principerna för tryggare rum. 
Som vårdnadshavare har jag möjlighet att delta i föräldraföreningens verksamhet 
och jag kan påverka genom att kontakta VANVARY eller föreståndaren/rektorn.

Läs mer: vantaa.fi/sv/samarbete-mellan-hem-och-larande

KAIKU HELSINKI

Katso video Ruusuvuoren koulun  
oppilaiden energiaprojektista  
vantaa.fi/vantaakanava
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Espoo, Helsinki, Kauniainen ja Van-
taa toteuttivat loka–marraskuun 
vaihteessa yhteisen asiakasky-

selyn kunnallisessa ja yksityisessä 
varhaiskasvatuksessa ja esiopetuk-
sessa olevien lasten huoltajille. Kysely 
suunnattiin kaikille suomen- ja ruot-
sinkielisessä varhaiskasvatuksessa ja 
esiopetuksessa olevien lasten huolta-
jille. Kyselyssä kerättiin myös lasten 
kokemuksia varhaiskasvatuksesta ja 
esiopetuksesta.

Kyselyyn saatiin Vantaalla 2 348 
vastausta. Vastausprosentti on 16. 
Vastausprosentti nousi edellisestä 
vuoden 2020 kyselystä. Kyselyyn oli 

mahdollista vastata suomeksi, ruot-
siksi, englanniksi, viroksi, venäjäksi, 
arabiaksi ja somaliksi.

Huoltajat arvostavat 
monipuolisuutta, lapset 
leikkiä

Huoltajat arvioivat kyselyssä varhais-
kasvatusta koskevia väittämiä astei-
kolla 1–7, jossa arvosanat 1–3 ovat 
kriittisiä, arvosana 4 neutraali ja arvo-
sanat 5–7 myönteisiä. Vantaan tulosten 
keskiarvo on 6.

Yhdeksän kymmenestä kyselyyn vas-

Huoltajien tyytyväisyys varhaiskasvatukseen ja 
esiopetukseen on säilynyt erinomaisella tasolla, 
kertoo pääkaupunkiseudun yhteinen asiakaskysely.

VARHAISKASVATUS SAA HUOLTAJILTA 
KOULUARVOSANAN 8,9

tanneesta huoltajasta kokee tulevansa 
kohdatuksi arvostavasti ja ystävälli-
sesti lapsen varhaiskasvatuksessa ja 
esiopetuksessa. Yhtä moni arvioi, että 
lapsi viihtyy hyvin varhaiskasvatuk-
sessa ja esiopetuksessa, että lapsella 
on mahdollisuus monipuoliseen toi-
mintaan ja leikkiin ja että lapsella on 
kavereita varhaiskasvatus- tai esiope-
tuspaikassa. Yhtä moni huoltaja on 
myös sitä mieltä, että lapsen hyvin-
voinnista ja turvallisuudesta huoleh-
ditaan hyvin varhaiskasvatuksessa ja 
esiopetuksessa.

Lapsilta kysyttiin mistä he pitävät 
ja eivät pidä varhaiskasvatuksessa 

SERCAN ALKAN

Huoltajat ovat pääosin hyvin tyytyväisiä varhaiskasvatukseen ja esiopetukseen Vantaalla.

Syksystä 2023 alkaen vantaalaiset 
ensimmäisen ja toisen luokan 
oppilaat opiskelevat aiempaa 

enemmän suomen kieltä ja mate-
matiikkaa. Tuntilisäysten ansiosta 

oppilailla on enemmän aikaa opetus-
suunnitelman tavoitteiden saavutta-
miseen. Myös erityisopettajien mää-
rää lisätään.

Vantaan perusopetuksessa halu-

Vantaalla lisätään suomen kielen ja 
matematiikan opetuksen määrää

taan vahvistaa oppilaiden suomen 
kielen ja matematiikan perustaitoja. 
Syksyllä 2023 ensimmäistä luokkaa 
käyvien oppilaiden lukujärjestykseen 
lisätäänkin yksi viikkotunti suomen 
kielen opetusta. Toisen luokan oppi-
laille puolestaan lisätään yksi viikko-
tunti matematiikkaa lukujärjestykseen.

Tutkimustulokset selittävät tar-
peen suomen kielen ja matematiikan 
opetuksen lisäämiselle. Yhteiskun-
nassamme on kasvava määrä nuoria, 
joiden lukutaito ei riitä opiskeluun ja 
yhteiskunnassa toimimiseen, ja tämän 
vuoksi he ovat vaarassa syrjäytyä. 
Myös matematiikan osaamisen tarkas-
telu pidemmällä aikavälillä osoittaa, 
että suomalaisnuorten matematiikan 
osaaminen on heikentynyt huomatta-
vasti 2000-luvun alkupuoliskon huip-
puajoista. 

Oppilaiden suomen kielen ja mate-Kuvituskuvassa Askiston koulu.

SERCAN ALKAN

tai esiopetuksessa. Kivointa lapsista 
on kaverit ja leikkiminen. Kivaa ei ole 
kiusaaminen, lyöminen tai töniminen 
ja nukkuminen tai lepohetki.

Eniten kehitettävää varhaiskasva-
tuksessa ja esiopetuksessa on huolta-
jien mielestä lasten mahdollisuuksissa 
vaikuttaa toimintaan.

– Aktiiviseksi kansalaiseksi kas-
vaminen alkaa varhain. Mielipiteen 
huomioiminen antaa lapselle koke-
muksen siitä, että hän voi vaikuttaa 
omaan elämäänsä ja ympäristöönsä. 
Lasten kuuleminen vaatii meiltä aikui-
silta herkkyyttä ja ammattitaitoa, var-
haiskasvatuksen kehittämispäällikkö 
Katjamaria Halme Vantaan kaupun-
gilta sanoo.

Pääkaupunkiseudun varhaiskasva-
tuksen ja esiopetuksen asiakaskysely 
on tarkoitus toteuttaa seuraavan ker-
ran vuonna 2024. l
MARIANNA SIMO

Nykylukio väsyttää ja uuvuttaa opiskelijat. Koulupäivän aikana pitäisi 
olla myös mahdollisuus rentoutumiseen. Välitunnit eivät riitä palautu-
miseen ja sohvat ovat aina välitunnilla täynnä, eikä pihalla ole tuoleja. 

Missä nuorten kuuluisi levähtää?
Koulupäivä voi koostua jopa viidestä 75 minuutin mittaisesta oppitunnista. 

Myös niiden aikana on tärkeää saada nuoret mukaan myös osallistumaan aktii-
visesti toimintaan. Pelkkä istuminen kovalla tuolilla ei edistä nuorten mielen-
terveyttä ja jaksamista. 

Tikkurilan lukio pursuaa oppilaita, sillä suunniteltu väkimäärä on ylitetty 
jo vuosia sitten. Vaikka olemme yksi Pohjoismaiden suurimmista lukiosta, 
käytävät, ruokala ja luokat ovat aina ruuhkaisia. 

Hyppytunneilla olisi hyvää aikaa tehdä rästissä olevia tehtäviä, 
mutta usein se ei onnistu, sillä talossa ei ole kunnollista tilaa itse-

näiseen työskentelyyn, ja hälinän keskellä on vaikea keskittyä.
Opiskelijoiden jaksamisesta ja mielenterveydestä on tär-
keää huolehtia, jotta välttyisimme ylikuormitukselta. l

BENNI PHOSRI & SOFIA EGOROVA

Oppilaitosten pitäisi  
panostaa enemmän myös  

nuorten hyvinvointiin ja jaksamiseen,  
kirjoittavat vaikuttamistyöpajaan  

osallistuneet Tikkurilan lukion opiskelijat  
mielipidekirjoituksessaan.M

uutakin kuin opiskelua!

     MIELIPIDEKIRJOITUS

matiikan perustaitoja halutaan vah-
vistaa myös siksi, että oppiminen olisi 
jatkossa helpompaa. Vahva suomen 
kielen taito ja matemaattinen ajattelu 
auttavat kaikkien oppiaineiden opis-
kelussa ja antavat valmiuksia pärjätä 
nopeasti muuttuvassa ympäristössä ja 
yhteiskunnassa.

Suomen kielen ja matematiikan oppi-
aineiden tavoitteet tai sisällöt eivät 
lisäänny tuntilisäysten myötä. Tunti-
lisäykset antavat oppilaille 38 tuntia 
lisää aikaa keskittyä perustaitojen 
vahvistamiseen ja nykyisen opetus-
suunnitelman tavoitteiden saavutta-
miseen lukuvuoden aikana. Oppilai-
den tueksi palkataan myös 38 uutta 
erityisopettajaa. 

Lue lisää vantaa.fi-sivustolta hake-
malla “Vantaalla lisätään suomen kielen 
ja matematiikan opetuksen määrää”! l
KATRI HIEKKALA & TUA TÄHKÄPÄÄ

SERCAN ALKAN
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KAAVOITUSKATSAUS 2023 
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/kaavoitus/kaavat.
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Planläggnings översikt på svenska på nätet  
vantaa.fi/sv/boende-och-miljo/stadsplanering/planlaggning.

Jopa yli 100 000 vantaalaista asuu 
pientaloissa.

– Vaikka kaupunki tiivistyy, 
ja keskustat ovat kerrostalopainottei-
sia, on kaavoituksen tavoitteena, että 
Vantaa on pientalojen suurkaupunki 
myös tulevaisuudessa, kertoo yleis-
kaavapäällikkö Mari Siivola.

Vantaan kehitystä vuoteen 2050 vii-
toittava uusi yleiskaava kuulutettiin 
voimaan tammikuussa 2023. Pienta-
lovaltaisia alueita on yleiskaavassa 
kaikista asuinalueista eniten, jopa 
4100 hehtaarin verran.

- Pientaloalueille rakennetaan lisää 
uusia pientaloasuntoja. Lähempänä 

keskustoja, juna-asemia ja mahdolli-
sen ratikan reittiä voi osia pientalo-
alueista muuttua tiiviimmiksi ja ehkä 
jopa korkeammiksi. Rakentamisen tapa 
ratkaistaan alueille laadittavissa ase-
makaavoissa, joita yleiskaava ohjaa, 
kuvailee Siivola.

Vantaalle on tälle valtuustokau-
delle asetettu tavoite, että vuosittain 
kaupunkiimme tulee lisää pientalo-
asuntoja. Pientaloiksi katsotaan oma-
kotitalojen lisäksi myös pari- ja rivita-
loasunnot. Vuonna 2022 kaupunkiimme 
valmistui ennätysmäärä, yli 600 pien-
taloasuntoa.

– Monivuotisella pientalo-ohjelmalla 
haemme keinoja pientalorakentami-
sen edistämiseksi. Huomio kiinnittyy 
muun muassa tiivistyvien alueiden 
tasapainoiseen kehitykseen ja veh-
reyden turvaamiseen, Siivola kertoo.

Myös kokonaan uusia pientaloalu-
eita, tai nykyisten alueiden laajennuk-
sia suunnitellaan. Tutustu seuraavien 
sivujen kaavoituskatsauksesta ajan-
kohtaisiin suunnitelmiin alueittain. l
MILLA HAMARI

Monikeskuksisen 
Vantaan radanvarren 
keskustoissa 
rakennetaan paljon, 
mutta Vantaa on 
myös pientalojen 
suurkaupunki. 

VANTAA ON PIENTALOJEN 
SUURKAUPUNKI

Vantaan ympäristönsuojelumää-
räyksiä uudistetaan parhail-
laan. Kunnan laatimat ympä-

ristönsuojelumääräykset täydentävät 
valtakunnallisesti voimassa olevaa 
ympäristönsuojelulakia siten, että 
niissä otetaan huomioon paikalliset 
ympäristönsuojelun tarpeet. 

Luonnos uudistetuista ympäris-
tönsuojelumääräyksistä on nähtä-
villä 20.2.–24.3. Tänä aikana määrä-
ysluonnokseen voi tutustua ja kertoa 
siitä mielipiteensä. Kommentoinnin 
helpottamiseksi on avattu aiheesta 
asukaskysely, joka on avoinna 24.3. 
asti osallistuva.vantaa.fi-sivustolla. 

Lisäksi tiistaina 14.3. järjestetään 
asukastilaisuus, jossa kerrotaan muu-
toksista ja jossa voi kertoa mielipi-
teensä. Tarkemmat tiedot asukastilai-
suudesta löytyvät vantaa.fi-sivustolta 
ja Vantaan tapahtumakalenterista. 

Melun ja tärinän torjunta 
huomioidaan 
Vantaan ympäristönsuojelumäärä-
yksissä määrätään muun muassa 
melun ja tärinän torjunnasta ja vesis-
töjen suojelun kannalta tarpeelli-
sista toimista.

Yksi syy määräysten uudistuksen 

tarpeeseen on muutos ympäristön-
suojelulaissa. Nykyiset ovat olleet 
voimassa vuodesta 2013 asti. 

Monet tehtävistä muutoksista 
ovat melko pieniä, ja koskevat usein 
lähinnä ammattimaista toimintaa, 
jossa käsitellään esimerkiksi kemikaa-

Tutustu muutoksiin ja 
kerro mielipiteesi!

Vantaan ympäristönsuojelumääräykset 
muuttuvat

koske ympäristöluvanvaraista toi-
mintaa, eli ympäristöön vaikutta-
vaa toimintaa, jolle on anottu ja 
myönnetty lupa. Ympäristölupia on 
myönnetty esimerkiksi teollisuus-
laitoksille. l
SONJA LINDROOS

Asemakaavassa määritellään alueen tuleva käyttö: mitä 
säilytetään, mitä saa rakentaa, mihin ja millä tavalla. Kaavassa 
osoitetaan esimerkiksi rakennusten sijainti, koko ja käyttötarkoitus. 
Asemakaava voi koskea kokonaista asuntoaluetta asuin-, työ- ja 
virkistysalueineen tai joskus jopa vain yhtä tonttia. 

Katu- ja puistosuunnitelmat määrittävät rakennettavien katujen 
ja puistojen tarkan sijainnin, pintamateriaalit, istutukset sekä 
esimerkiksi kalusteet ja valaistuksen. Suunnitelma tehdään joko 
uusien alueiden rakentamiseen tai olemassa olevien alueiden 
kunnostukseen. 

Nähtävillä = asukkaat voivat tutustua kaavaan tai katu- ja 
puistosuunnitelmiin ja kommentoida niitä. 

Päätöskäsittely = kaavaluonnos tai katu- tai puistosuunnitelma 
siirtyy vuorollaan lautakunnan, kaupunginhallituksen ja lopulta 
kaupunginvaltuuston hyväksyttäväksi. 

Pieni kaupunkisuunnittelusanasto

Harkitsetko rakentamista? 
Ennen rakentamisen aloittamista sinun tulee selvittää, mitä tontillesi 
saa rakentaa ja tarvitseeko rakennushankkeesi luvan. Vantaalla 
rakentamiseen liittyvät luvat käsitellään sähköisesti Lupapiste-
palvelussa. Voit lähteä liikkeelle lähettämällä Lupapisteen kautta 
neuvontapyynnön Vantaan rakennusvalvontaan, tai lue lisää 
rakennushankkeeseen liittyvistä vaatimuksista  
vantaa.fi/rakennusvalvonta.  

Mitä voit rakentaa? 
Yleiskaava, asemakaava ja rakennusjärjestys määrittelevät tontin 
käyttötarkoituksen sekä rakennettavien rakennusten kokoon ja 
ulkonäköön liittyviä vaatimuksia. Tontilla voimassa olevan asema- 
kaavan saat selville Vantaan karttapalvelusta kartta.vantaa.fi 
Asemakaavasta poikkeaminen edellyttää usein asemakaavoituksen 
myöntämää poikkeamispäätöstä. Alueilla, joilla on voimassa vain 
yleiskaava, rakentaminen edellyttää suunnittelutarveratkaisua. 
Poikkeamispäätöstä ja suunnittelutarveratkaisua haetaan Lupapiste-
palvelun kautta. 

Pohditko tonttisi täydennysrakentamista? 
Asemakaavakartasta selviää, voiko tontillesi rakentaa lisää. Asema-
kaavassa määrätään yleensä tontin rakennusoikeus, suurin sallittu 
kerrosluku, rakennusala sekä mahdolliset suojeltavat alueet. Tontita 
pitää myös löytyä sopiva paikka uudelle rakennukselle. 
Tontille voi rakentaa lisää monella tapaa. Suurella tontilla voi olla tilaa 
kokonaan uudelle rakennukselle. Tällöin olemassa olevasta tontista 
lohkotaan osa, joka on mahdollista myydä. Rakennusoikeuden riittäessä 
nykyistä rakennusta voi myös laajentaa, ja toteuttaa vaikkapa lisä- tai 
ullakkokerroksen. Mikäli rakennus on jo huonokuntoinen, sen purkaminen 
ja korvaaminen uusilla voi tehostaa tontin käyttöä, jos vanha rakennus 
on sijainnut keskellä tonttia.  

Etsitkö tonttia? 
Vantaan kaupunki myy tontteja jatkuvassa myynnissä sekä tarjous-
kilpailuin. Tonttitarjonnan löydät vantaa.fi/omakotitontit. Rajallisen 
oman tonttitarjonnan vuoksi Vantaalta sopivaa pientalotonttia 
kannattaa etsiä myös yksityisiltä markkinoilta. 

leja. Tavalliselle asukkaalle näkyisi 
esimerkiksi luonnokseen kirjattu 
muutos, että äänentoistolaitteiden 
käyttö sallittaisiin iltaisin nykyistä 
myöhempään, entisen klo 20 sijaan 
kello 22 asti. 

Määräykset eivät sellaisenaan 

Ympäristönsuojelumääräykset sisältävät myös vesistöjen suojelun kannalta tarpeellisia toimia.

SAKARI MANNINEN

Haluaisitko lukea lasten kanssa enemmän, mutta 
koskaan ei tunnu olevan aikaa tulla kirjastoon 
etsimään kirjoja? Tai tuntuuko uusien ja kiinnos-

tavien kirjojen löytäminen hankalalta? Vantaan kaupun-
ginkirjaston uusi Kirjapaketit perheille -palvelu tekee 
luettavan löytämisestä helpompaa. Verkossa täytettä-
västä tilauslomakkeesta valitaan kirjoille toivotut aiheet 
sekä lukijoiden ikä, ja valmiin kirjapaketin voi noutaa 
lähikirjastosta tai kirjastoautosta.

– Haluamme madaltaa kynnystä kirjaston käyttöön 
ja palvella lapsiperheitä entistä paremmin. Kirjapake-
tit auttavat tuomaan lukemisen osaksi kiireistä arkea, 
kertoo palvelun kehittänyt erikoiskirjastonhoitaja Pau-
liina Eriksson.

Kirjapaketteja kokeiltiin vuonna 2022 Kivistön ja Poin-
tin kirjastoissa. Positiivisen palautteen myötä palvelu 
on laajentunut kaikkiin Vantaan kirjastoihin. Tilauksen 
voi tehdä suomeksi, ruotsiksi, englanniksi tai venäjäksi. 
Kirjoja on mahdollista saada myös muilla kuin edellä 
mainituilla kielillä, kuten arabiaksi tai albaniaksi.

Tutustu palveluun osoitteessa helmet.fi/kirjapaketit 
tai kysy lisää lähikirjastostasi. l
MAIJA LEHTOLA & PAULIINA ERIKSSON

Tilaa kirjapaketti koko perheelle kirjastosta
DANI RÖNNQVIST
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ASEMAKAAVAT

B1 Katriinan Kylä (330400)  
Katrinebergin alueelle suun-
nitellaan uusia pientaloja ja 
täydennysrakentamista. Kaa-
vatyö alkaa kesällä.

B2 Kivistön Kvartsijuoni 
(233000)  Tulevan Lapinkylän 
aseman läheisyyteen suunni-
tellaan asumista sekä julkisia 
ja kaupallisia palveluja. Näh-
täville 2024.

B3 Kivistön asemaKort-
telit (233100)  Kivistön ase-
man eteläpuolella julkiset ja 
kaupalliset palvelut limittyvät 
toimitila- ja asuntorakentami-
seen. Nähtäville talvella.

B4 vehKalan KinKerit 
(251400)  Vehkalan aseman 
itäpuolelle työpaikkarakenta-
mista. Nähtäville keväällä.

B5 Kivistön turKoosiKehä 
(232900)  Tulevan Lapinkylän 
aseman läheisyyteen suun-
nitellaan asumista sekä kau-
pallisia ja julkisia palveluita 
hulevesipuiston läheisyyteen. 
Nähtäville 2024.

B6 Kivistön maitoKvartsi 
(233400)  Tikkurilantien poh-
joispuolelle suunnitellaan asu-
mista sekä julkisia ja kaupalli-
sia palveluita. Kaavatyö alkaa 
keväällä.

B7 Kivistöntähti (233300)  
Kivistön aseman läheisyyteen 
suunnitellaan asuinkerrostalo-
ja ja kaupallisia palveluja sekä 
Kehäradan ylittävää jalankul-
ku- ja pyöräilysiltaa. Nähtävil-
le talvella.

B8 Pirttiranta (330200)  
Vantaanjoen tulvariskialueel-
le selvitetään asemakaavaa 
loma-asumiselle. Nähtäville 
syksyllä.

B9 rauhalanlaaKson Kaa-
varunKo (021700)  Kaava-
rungolla suunnitellaan alueen 
pientalopainotteisen kaupun-
kirakenteen jatkamista Keimo-
lantien varressa Kivistön ase-
maan tukeutuen. Kaavatyö 
alkaa syksyllä.

B10 vehKalan länsiPuoli 2 
(251500)  Vehkalan aseman 
länsipuolelle suunnitellaan 
työpaikka- ja toimitilarakenta-
mista. Kaavatyö alkaa kesällä. 

B11 Kivistön onnenKivi 
(232600)  Kehäradan etelä-
puolelle suunnitellaan asumis-
ta sekä kaupallisia ja julkisia 
palveluita. Nähtäville keväällä.

KATUJEN 
SUUNNITTELUKOHTEET

1. KvartsiKulma  Kvartsi-
kulman asemakaava-alueen 
uusien katujen ja vesihuollon 
suunnittelu.

2. länsi-Keimolantie  Lepsä-
mäjoen sillan uusiminen.

3. vehKalan KinKerit  Suun-
nitellaan Kinkeritie, Kinkeri-
piha, Siirtolanpolku, Härkä-
haantien liittymäjärjestelyt 
sekä aluetta palveleva vesi-
huolto.

KATUJEN 
RAKENTAMISKOHTEET

4. erätorPantie  Erätorpan-
tie kunnostetaan. 

5. Keimolanmäen Pohjois-
osa  Rakennetaan kadut Ajo-
lenkki, Keimolanmäentien poh-
joispää ja Saunalenkki sekä 
alueen vesihuolto.

6. Kivistön linja-autoter-
minaali  Kivistön linja-auto-
terminaalin rakentaminen.

7. Puu-Kivistö  Rakennetaan 
uudet kadut Puukorunpolku, 
Puuhelmenpolku ja Puuketjun-
polku.

8. reunan alueen vesihuol-
to  Vesihuollon rakentaminen 
Reunan asuinalueelle.

9. riiPiläntien jalanKulKu- 
ja Pyörätie  Rakennetaan 
jalkakäytävä ja pyörätie välille 
Männiköntie-Nurmijärven kun-
nan raja sekä vesihuolto välil-
le Männikönrinne-Reunarinne.

10. timanttiPolKu  Uuden 
tonttikadun Timanttipolun 
rakentaminen.

11. Kiilan vesihuolto  Kat-
riinantien, Aurinkotien, Kuuta-
motien, Tähtitaivaantien, Täh-
titaivaankujan, Nykullantien 
ja Täysikuuntien vesihuollon 
rakentaminen.

KIVISTÖ

Kivistön keskustassa rakenne-
taan parhaillaan lähipalvelu-
jen tarjontaa alueella lisäävää 

kauppakeskusta. Asemakortteleiden 
asemakaava mahdollistaa palvelui-
den keskittymän laajenemisen kehä-
radan eteläpuolen vielä rakentamat-
tomalle alueelle.

Kivistön asemakortteleiden suun-
nitelmassa tavoitteena on, että julki-
set ja kaupalliset palvelut limittyvät 
luontevasti toimitila- ja asuntoraken-
tamiseen. Suunnittelualue on keskei-
nen osa Kivistön keskustaa ja sijaitsee 
yleiskaavassa keskustakortteleiksi 
osoitetulla alueella. Asemakortteleista 
suunnitellaan monipuolista ja tiiviisti 
rakennettua aluetta, jossa panostetaan 
viihtyisään kävely-ympäristöön. 

Suunnittelualue sijaitsee Kivistön 
juna-aseman ja rakenteilla olevan bus-
siterminaalin välittömässä läheisyy-
dessä. Joukkoliikenteen runkolinjaston 
asemien ja pysäkkien lähikortteleina 
ne tarjoavat pääosin liike- ja toimiti-
laa sekä palveluita. Suunnittelualu-
een pinta-ala on noin 16 hehtaaria ja 

sillä on sekä yksityistä että kaupungin 
maanomistusta.

Kivistön keskustan suunnittelun 
lähtökohtana on ilmastonmuutoksen 
hillitseminen ja siihen sopeutumi-
nen. Asemakortteleiden rakennuksilta 
edellytetään muun muassa paikal-
lista uusiutuvan energian tuotan-
toa ja energiatehokkuudessa A-ener-
gialuokkaa. 

Kivistössä arkkitehtuuri on väri-
kästä ja yllätyksellistä. Aukiot, kadut 
ja puistot suunnitellaan miellyttäviksi, 
vehreitä oleskelutiloja tarjoaviksi. 
Rakennusten kattomuodot vaihtelevat, 
ja katot ovat hyötykäytössä. Katoilla 
voi sijaita kaupunkiviljelyä tai aurin-
kopaneeleita, tai ne voivat olla luonnon 
monimuotoisuutta edistäviä viherkat-
toja. Yhtenä kaupunkisuunnittelun 
tavoitteena on ”syötävä Kivistö”, ja 
alueen kasvivalinnoissa tulee suosia 
hyötykasveja.

Asemakortteleiden kaavaluonnos 
tulee nähtäville vuoden vaihteessa 
2023-2024. l
MILLA HAMARI

Kivistön keskustan palvelut laajenevat 
asemakortteleihin

Viihtyisään Puu-Kivistön naapurustoon 
tulee noin 850 asunnon lisäksi päiväkoti, 
pysäköintilaitos, putkijätejärjestelmän 

koonta-asema ja puistoja. Kerrostalojen lisäksi 
alueelle suunnitellaan kaupunkipientaloja ja 
rivitaloja. Alueen metsäiset virkistysalueet ovat 
osa liito-oravan elinympäristöä ja ne säilytetään 
luonnon monimuotoisuuden kannalta tärkeinä 
alueina. Puuteema näkyy myös alueen taiteessa.

Puu-Kivistö on Vantaan puurakentamisen mal-
lialue, jossa toteutetaan kaupungin tavoitetta 
lisätä puurakentamista, ja kehittää sitä laadul-
lisesti yhteistyössä puualan toimijoiden kanssa.

Liikkuminen Puu-Kivistössä pohjautuu kestä-
viin liikennemuotoihin: alueella tulee olemaan 
useita vain jalankululle ja pyöräilylle varattuja 
katualueita ja Kivistön juna-asema sijaitsee 
lähimmillään vain 500 metrin päässä.  

Autoillekin on pysäköintitilaa alueelle sijoit-
tuvassa pysäköintilaitoksessa, jonka senkin 
toivotaan olevan puurakenteinen. Vantaa on 
osallistunut tutkimushankkeeseen, jossa sel-
vitettiin puurakenteisen pysäköintilaitoksen 
toteuttamisen edellytyksiä. Hankkeen lopputulos 
oli, että myös Suomessa rakentamismääräysten 
mukainen puurakenteinen pysäköintilaitos on 
mahdollista toteuttaa.

Alueella hyödynnetään myös paikallisesti 
tuotettua uusiutuvaa energiaa ja kattopinnat-
kin otetaan hyötykäyttöön: niitä käytetään joko 
aurinkoenergian keräämiseen, oleskeluun tai 
toteutetaan luonnon monimuotoisuutta edistä-
vinä viherkattoina. l
MILLA HAMARI

Puu-Kivistö on puurakentamisen mallialue
Kivistön keskustaan suunnitellaan värikkäitä, puurakenteisia 
asuinkortteleita palveluineen. Suunnittelun tavoitteena on, 
että jokaisesta ikkunasta näkyy puu.

PUISTOJEN 
SUUNNITTELUKOHTEET

12. GeorG ja anna Collinin 
Puisto  Puistoon tulee uudet 
puistokäytävät ja hulevesial-
taat. Olevaa puustoa säilyte-
tään.

13. KinKeriPuisto  Puistoon 
suunnitellaan puistokäytävä.  

14. taPolan Kaarisilta  
Jalankulun ja pyöräilyn sillan 
peruskorjauksen suunnittelu.

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

SAKARI MANNINEN

Suunnittelukilpailun voittajaehdotus "Bosco".
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15. santamäentie–sahratie  
Asemakaavoitettujen pientalo-
tonttien myötä tarvittavat katu-
alueen muutokset Santamäen-
tien ja Sahratien liittymässä.

16. uurreKuja ja PetKelPol-
Ku  Rakennetaan uusi vesihuol-
to Uurrekujalle ja Petkelpolulle.

17. vihertie ja viherKuja  
Vihertie kunnostetaan välillä 
Valkotie-Viherkuja. Viherkuja 
kunnostetaan.

18 KuninKaantie viilateh-
taan silta  Viilatehtaan silta 
peruskorjataan.

PUISTOJEN 
SUUNNITTELUKOHTEET

19. joKiuomanPuisto  Jokiu-
omanpuiston puistopalveluiden 
rakentamissuunnittelu jatkuu. 
Toiminnot kehitetään parem-
min vastaamaan käyttäjien 
tarpeita.

20. lammasPuiston Puisto-
sillan uusiminen  Lammas-
puisto, uuden puistosillan suun-
nittelu nykyisen tilalle.

21. naaPurinniitty  Esteet-
tömän seniorireitin suunnittelu 
mätäojan varrelle.

22. PaaluKylänPuisto  Puis-
ton kunnostuksen suunnittelu: 
reitit ja portaat kunnostetaan. 
Lisäksi puistoon suunnitellaan 
istuskeluportaat ja uusia istu-
tuksia.

23. vasKivuorentie, mätä-
ojan Kevyen liiKenteen sil-
ta  Uuden kevyenliikenteen sil-
lan suunnittelu nykyisen tilalle. 

24. virtaPuistonKenttä  Lähi-
liikunta-/pienpelialueen suun-
nittelu sisältäen tenniskentät, 
lentopallokentän ja ulkokuntoi-
lulaitteet. Lisäksi uusitaan aito-
ja ja valaistusta.

PUISTOJEN 
RAKENTAMISKOHTEET

25. löydösPuisto, mätäojan 
PitKosPuiden uusiminen Löy-
döspuiston huonokuntoisten pit-
kospuiden uusiminen.

26. ojahaKa, haKamaan-
Kujan jatKeen PutKisillan 
uusiminen  Nykyisen huono-
kuntoisen putkisillan uusimi-
nen Hakamaankujan jatkeen / 
Mätäojan kohdalla.

27. viherPuiston asuKas-
Puisto  Puisto kunnostetaan. 
Puistoon toteutetaan uusi käy-
tävälinjaus Patotien päiväkodin 
kohdalle.

MYYRMÄKI
ASEMAKAAVAT

a1 KuKintie 3 (002526)  Mar-
tinlaaksossa toimitalon paikal-
le asuinkerrostalo. Kaavatyö 
alkaa keväällä.

a2 lammaslamPi (121400)  
Hämeenkylään pientaloalue 
sekä virkistys- ja luonnonsuo-
jelualueita. Kaavatyö alkaa 
syksyllä.

a3 luhtimäKi 1 ja 2 (002495)  
Varistossa kaavoitetaan moni-
muotoista asuinkorttelia, jossa 
yhdistyy pientalo- ja kerrosta-
lorakentaminen. Päätöskäsit-
telyyn keväällä.

a4 vantaanKosKen mylly 
(002101)  Mylly kunnostetaan 
tapahtumakäyttöön. Lisäksi 
kaavoitetaan hotelli sekä ravin-
tola- ja saunarakennus. Pää-
töskäsittelyyn keväällä.

a5 ulKoniitty (002499)  Ulko-
niityn puistoon kaavoitetaan 
pientalotontteja Varistossa. 
Päätöskäsittelyyn syksyllä.

a6 Patotie 2 (002368)  Myyr-
mäessä Patotielle ja Patoauki-
olle asuntoja ja liiketilaa. Kil-
pailutus 2024.

a7 raaPPavuorenrinne 2 
(002449)  Kerrostalokortteli, 
jossa rakennusten korkeudet 
ovat 7–13 kerrosta. Korkeam-
mat rakennukset sijoittuvat 
Raappavuorentien puolelle. 
Nykyiset kerrostalot puretaan. 
Päätöskäsittelyyn keväällä.

a8 haravaKuja 6 ja ulKo-
niitynPolKu (002530)  Varis-
tossa palveluasumista ja 
Ulkoniitynpolun ajoyhteys. 
Kaavatyö alkaa talvella.

a9 KarhunKierros 3 ja 5 
(002523)  Hämeenkylä, Kar-
hunkierros 3 ja 5, kerrostaloja. 
Kaavatyö alkaa syksyllä.

a10 raaPPavuorentie 38 
(002532) Vantaan Energian 
Variston lämpökeskukselle kaa-
voitetaan lisää rakennusoike-
utta. Lähtökohtia tarkistetaan.

a11 ojahaanrinne 4 (002502)  
Myyrmäkeen asumista ja kivi-
jalkaliiketilaa. Kaavatyö alkaa 
keväällä.

a12 KarhunKierros 4 ja 6 
(002433) Hämeenkylässä kaa-
voitetaan 6–8-kerroksisia asuin-
kerrostaloja sekä pientaloja, 
pysäköintilaitos ja päiväkoti. 
Asuntoja tulisi noin 800. Nykyi-
set rakennukset puretaan. Pää-
töskäsittelyyn kesällä.

a13 myyrmäen KauPunKi-
Kulttuuritalo (002525)  
Myyrmäkitalon paikalle kult-
tuuritalo, johon sijoittuu taide-
museo, kirjasto ja asukastiloja. 
Kaavatyö alkaa keväällä.

a14 vihertie 44–46 ja 48 
(002447) Martinlaaksossa 
kaavoitetaan 2–9- kerroksisia 
asuinkerrostaloja liiketilal-
la. Tonttien välistä tulee kul-
kemaan yleinen jalankulku- 
ja pyöräilyreitti Vihertieltä 
Jokiuomanpuistoon. Nähtä-
ville syksyllä. 

a15 martinlaaKson Kes-
Kusta-asuminen (002413)  
A lueel le suunnitel laan 
3–14-kerroksisia kerrostaloja. 
Rakennukset ovat korkeimmil-
laan Martinlaaksontien var-
ressa ja madaltuvat pientalo-
alueen suuntaan. Lähtökohtia 
tarkistetaan.

a16 lounaniityn PäiväKo-
ti (002478)  Päiväkoti osoit-
teeseen Auertie 19. Kaavoitus 
jatkuu.

a17 myyrmäen asemaKort-
telit (myyr yorK down-
town) (002400) Keskustaan 
suunnitellaan asumista, pal-
veluja, työpaikkoja ja julkista 
ulkotilaa. Päätöskäsittelyyn 
kesällä.

a18 vaaKaPuisto (002398)  
Rivitalorakentamista. Liito-
oravan ydinalue säilyy suoja-
viheralueena. Päätöskäsitte-
lyyn keväällä.

a19 ojahaKa (varia) 
(002366)  Myyrmäessä Oja-
haan Varian tontille yhtenäis-
koulu ja kerrostaloasuntoja. 
Kaavatyö alkaa keväällä.

a20 Koivurinne (002483)  
Askisto ja Petikko: Katujärjes-
telyjä ja asumista. Kaavatyö 
alkaa keväällä.

a21 ainontie 5 ja 10 
(002484) Myyrmäkeen teol-
lisuus-, varasto- ja liikeraken-
nuksia. Päätöskäsittelyyn tal-
vella.

a22 martinlaaKson Kestä-
vä KesKusta KehitysKuva 
(015100)  Martinlaakson kes-
kustan alueelle laaditaan visio 
kaupunkikuvan mahdollisesta 
kehityksestä ja tulevaisuuden 
rakentamisen suunnista. Läh-
tökohtia tarkistetaan.

a23 KiviKirveenKuja 
(sPorttiKorttelit) (002363)  
Myyrmäessä kaavoitetaan 
kerrostaloja, pysäköintitalo ja 
päiväkoti. Nykyiset kerrostalot 
puretaan. Nähtäville keväällä. 

a24 martinlaaKsontie 26, 
PäiväKoti (002414)  6-ryh-
mäinen päiväkoti. Lähtökohtia 
tarkistetaan.

a25 KuohuKuja 1–3 (002504)  
Kuohukujan ostoskeskuksen 
asemakaavamuutos aloite-
taan uudelleen. Tutkitaan 
ostoskeskuksen säilyttämis-
tä ja kaavoitetaan asuin- ja 
liiketiloja. Päätöskäsittelyyn 
keväällä.

KATUJEN 
SUUNNITTELUKOHTEET

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

2. luhtitie välillä vihdin-
tie–avaintie  Luhtitien kun-
nostus ja nykyisen katutilan 
jäsentely.

3. martinKyläntien ris-
teyssilta  Sillan peruskorja-
uksen suunnittelu.

4. raaPPavuorentie välillä 
KiviKaudenPuisto–ruuKun-
teKijäntie  Myyrmäen uuden 
paloaseman vaatimat katu-
järjestelyt ja vesihuoltolinjat 
Raappavuorentiellä.

5. talttaKuja–rasPitie–
vuolutie  Raspitien kunnostus 
välillä Talttakuja-Vuolutie sekä 
vesihuollon siirrot Raspitiellä, 
Vuolutiellä ja Talttakujalla.

6. tiiliPojanPolKu, Kehä 
iii:n yliKulKuKäytävä  Sillan 
peruskorjauksen suunnittelu.
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7. viittatie  Jätevesiviemärin 
jatkaminen uusille pientaloton-
teille.

8. viPutien vesihuolto  Vesi-
huollon ja avo-ojan siirto pois 
kaavoitetuilta tonteilta.

9. Kahluuniityn silta  Sillan 
peruskorjauksen suunnittelu.

KATUJEN 
RAKENTAMISKOHTEET

10. KeloKuusen Kadut  
Rakennetaan alueelle vesi-
huolto ja uudet kadut Kelokuu-
senkuja, Kelokuusenpolku ja 
Kelokuusenrinne, sekä jalan-
kulku- ja pyörätie Raappavuo-
rentielle välille Virtatie–Loiske-
kuja.

11. Korutie Rakennetaan jalan-
kulku- ja pyörätie välille Kaula-
korunpolku–Solkikuja. Runkove-
sijohdon siirto ja uusi vesihuolto 
kerrostalokortteleille.

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

13. martinKyläntien ten-
nishallin PysäKöintialue  
Pysäköintialueen laajennus.

14. myyrmäen KesKustan 
Kadut  Viimeistellään Iskos-
polku kiveyksin ja istutuksin.

Myyrmäessä alkaa uuden kau-
punkikulttuuritalon kaavoitus. 
Vanhentuneen Myyrmäkitalon 

paikalle on tarkoitus rakentaa uusi, 
entistä suurempi taidemuseo, kirjasto 
ja vireitä asukastiloja. 

Rakennuspaikan kaavoitus on alka-
massa keväällä, jolloin asukkaille mah-

dollistetaan osallistuminen hankkeen 
suunnitteluun. Ajankohta tarkentuu 
myöhemmin.

Kaupungin kasvaessa nykyiset tilat 
ovat käyneet liian pieniksi. Laajenta-
minen on pienellä tontilla mahdollista 
vain ylöspäin, mutta vanhan Myyrmä-
kitalon rakenteet eivät kestä lisäker-
rosten rakentamista. 

Sijainti Myyrmäessä parhaalla pai-
kalla aseman ja Paalutorin välissä 
sekä Myyrmannin vieressä on mainio 
kulttuurikeskukselle. Koska tilaa tar-
vitaan lisää, uusi talo olisi nykyistä 
korkeampi. 

Uuteen rakennukseen saadaan toteu-
tettua sopivat tilat ja nykyaikainen 
talotekniikka. Tämä on tärkeää taide-
museo Artsille, jotta tiloissa pystytään 
esittämään uusin tekniikoin toteutet-
tuja teoksia ja saadaan hallittua teok-

Myyrmäen keskusta 
uusiutuu nopeasti, 
erityisesti asuntoja on 
tullut paljon lisää. Alue 
tunnetaan aktiivisten 
kaupunkilaisten 
kulttuurin keskittymänä, 
jota kaupunki haluaa 
olla tukemassa.

Myyrmäki tarvitsee uuden kulttuuritalon
sille sopivaksi sisäolosuhteet, kuten 
ilmankosteus.

Purettavan rakennuksen toimi-
jat tarvitsevat väliajaksi väistötilat. 
Talon suunnittelun on tarkoitus alkaa 
vuonna 2026 ja valmistua käyttöön 
vuonna 2030 rakennustöiden, kalus-
tuksen ja muun varustelun jälkeen. 

Uusi kaupunkikulttuuritalo on tär-
keä Vantaan kaupungin kärkihanke, 
jolta odotetaan korkeatasoista arkki-
tehtuuria. Siitä on tarkoitus järjestää 
arkkitehtikilpailu.

Paikalle pääsee erittäin tehokkaasti 
joukkoliikenteellä, koska tontti on 
hyvin lähellä asemaa ja bussipysäk-
kejä. Kaavoituksen yhteydessä rat-
kaistaan sekä autojen että pyörien 
paikoitus, tarkempia suunnitelmia 
niistä ei vielä ole. l
JAANA ÅBERG

Myyrmäkeen Kivikirveenkujalle 
suunnitellaan asuinaluetta, 
joka kannustaa aktiiviseen 

elämäntapaan. Alueella sijaitsee tällä 
hetkellä käyttöikänsä päähän tulleita 
kerrostaloja, jotka puretaan.

Sporttikortteleiden sijainti on erin-
omainen: Myyrmäen monipuolisten 
liikuntamahdollisuuksien kupeessa 
ja noin 550 metrin päässä Myyrmäen 
juna-asemasta ja keskustan palve-
luista. Näin ollen alueen asuntojen 
määrää alueella halutaan lisätä ja 
asuntotarjontaa monipuolistaa. Uusien 
asuinrakennusten ja pysäköintitalon 
lisäksi alueelle tulee sijoittumaan päi-
väkoti ja leikkipuisto.

Alue tarjoaa aktiiviseen elämänta-
paan sopivaa asumista niin opiskeli-
joille, lapsiperheille kuin senioreille-

kin. Sporttisuus näkyy muun muassa 
alueen ympäri suunniteltavasta kun-
toreitistä, jonka varrelle suunnitellaan 
erilaisia liikuntatoimintoja. Pysäköinti- 
taloon sijoitettu monitoimikenttä ja 
kuntoportaat tarjoavat monipuoli-
sia treenimahdollisuuksia aktiivisille 
kuntoilijoille. 

Vehreä ja viihtyisä kortteli on lähes 
täysin rauhoitettu autoliikenteeltä, 
sillä autojen pysäköinti on keskitetty 
erilliseen pysäköintitaloon. Näin alu-
eella asuvat lapset voivat turvallisesti 
esimerkiksi harjoitella pyöräilyä oman 
piha-alueen kuntoradalla.

Rakentamisessa tulee huomioida 
myös ekologinen kestävyys ja asuin-
talot tehdään vähintään A-energia-
luokkaan. Suunnitteilla on myös 
kasvikattoja.

Myyrmäen urheilupuiston tuntumaan 
suunnitellaan sporttisia kortteleita

Alueella sijaitsee tällä hetkellä 
seitsemän 1980-luvulla rakennettua 
kerrostaloa, jotka ovat tulleet käyt-
töikänsä päähän ja talot puretaan. 
Kerrostaloissa on ollut vuokra-asun-
toja ja uudistuessaan alueelle halu-
taan monipuolisempaa asumista: eri 
kokoisia asuntoja, joista 70 % tulee olla 
omistusasuntoja, ja loput vuokra- ja 
opiskelija-asuntoja.

Vantaan kaupunki järjesti alueesta 
suunnittelukilpailun vuonna 2021 
yhteistyössä maanomistajien VAV-
konsernin ja Helsingin seudun opis-
kelija-asuntosäätiön (Hoas) kanssa. 
Voittajaksi valikoitui Hartela Etelä-
Suomi Oy:n kilpailuehdotus ”SYKE”. 
Voittajan arkkitehtisuunnittelusta on 
vastannut JKMM Arkkitehdit Oy. l
MILLA HAMARI

JKMM ARKKITEHDIT OY



 

Kaavoituskatsaus 202318
 

Kaavoituskatsaus 2023 19

AVIAPOLIS
ASEMAKAAVAT

C1 vantaan ratiKKa: lento-
asema ja tietotie (002462 
ja 002462ma)  Kaavoitetaan 
riittävä tila ratikan infrastruk-
tuurille ja siihen liittyvälle katu-
ympäristölle Lentoasemalla ja 
Tietotiellä. Nähtäville kesällä.  

C2 johdintie 2–6 (002375)  
Pakkalassa Johdintielle kaa-
voitetaan pienimuotoista 
asuinrakentamista. Kaavatyö 
alkaa syksyllä.

C3 asuinKortteli avia-
Kujan PohjoisPuolelle 
(002564)  Veromiehessä Avia-
bulevardin länsipuolelle kaa-
voitetaan asuinkerrostaloja ja 
viheraluetta sekä liike- ja työ-
tilaa korttelin kivijalkaan. Kaa-
vatyö alkaa keväällä. 

C4 aviaPoliKsen KesKus-
ta (052400)  Rautatiease-
mien lähistölle kaavoitetaan 
liiketilaa, palveluita ja tuhan-
sia työpaikkoja sekä asuntoja 
3000–4000 asukkaalle. Luon-
nos nähtäville keväällä. 

C5 liiKetilaa harKKoKuja 2 
(002521)  Liiketilaa Tammiston 
Kauppatien varrelle. Kaavatyö 
alkaa keväällä. 

C6 annefred Pohjoinen 
(002514)  Tikkurilantien ja 
Rälssitien risteykseen kaavoi-
tetaan monipuolisia asuinker-
rostaloja sekä liike- ja työtilaa 
korttelin kivijalkaan. Tavoittee-
na on kehittää Rälssitien rai-
tiotiepysäkin ympäristö lähi-
kortteleineen vetovoimaiseksi 
alueeksi. Syksyllä suunnittelu- 
ja tontinluovutuskilpailu.

C7 tiKKurilantie 129 
(002519)  Veromiehessä Tik-
kurilantielle kaavoitetaan asu-
mista, liikuntakenttä ja päivä-
koti. Nähtäville syksyllä.

C8 vantaan ratiKKa: 
lentoasema ja tietotie 
(002462ma)  Kaavoitetaan riit-
tävä tila ratikan infrastruktuu-
rille ja siihen liittyvälle katuym-
päristölle. Nähtäville kesällä.

C9 manttaalitie 1 ja 3 
(002522)  Manttaalitielle 
asuinkerrostaloja ja työpaikka-
rakentamista. Kaavatyö alkaa 
syksyllä.

C10 vantaan ratiKKa: PaK-
Kala (002464)  Kaavoitetaan 
riittävä tila ratikan infrastruk-
tuurille ja siihen liittyvälle katu-
ympäristölle sekä Jumbon 
raitiotiepysäkille. Nähtäville 
kesällä.

C11 veromäen Koulun laa-
jennus (002439)  Osoit-
teessa Ylästöntie 29 koulun 
hiekkakentälle kaavoitetaan 
paviljonkirakennus. Nähtäville 
syksyllä.

C12 aviaPolis Pohjoinen 
(002404)  Aviapoliksen juna-
aseman pohjoisen sisäänkäyn-
nin tontin käyttöä tehostetaan 
toimitiloilla ja pysäköintilaitok-
sella. Nähtäville keväällä 2024. 

C13 tolKinKylän sähKö-
asema (002527)  Sähköase-
ma Tikkurilantien eteläpuolel-
le Ylästössä. Kaavatyö alkaa 
keväällä.

C14 vantaan ratiKKa: 
osuustie (002461)  Kaavoite-
taan riittävä tila ratikan infra-
struktuurille ja siihen liittyvälle 
katuympäristölle Osuustiellä 
Pakkalassa ja Veromiehessä. 
Nähtäville keväällä.

C15 marKKatie 12–20 
(002396)  Aviapoliksen rau-
tatieaseman läheisyyteen 
rakentuu hotelli, toimisto, 
asuinkerrostalojen sekä pysä-
köintilaitoksen kortteli. Alue 
on osa uudistuvaa Huberilaa. 
Päätöskäsittelyyn keväällä.

C16 lentoKenttäKauPun-
Gin suunnitteluPeriaatteet 
(053100)  Kokonaisvaltainen 
suunnitelma, johon yksittäiset 
kaavamuutokset ja muut suun-
nitelmat liittyvät. Työ sisältää 
neljä osaa: Kiehtova kaupunki 
- Tulevaisuuden lentokenttä-
kaupunki, Käveltävä kaupun-
ki, Kaupunkivihreän malli ja 
Hiilineutraalisuus prosessina 
kaavoissa. Nähtäville keväällä.

C17 vantaan ratiKKa: vero-
mies, itä (002465)  Kaavoite-
taan riittävä tila ratikan infra-
struktuurille ja siihen liittyvälle 
katuympäristölle Tikkurilantiel-
lä ja Rälssitiellä sekä uudel-
la Rälssikujalla. Nähtäville 
keväällä.

C18 muuran KauPunKiKylät 
1 (002356)  Toisen Savun itä- 
ja länsipuolelle kaavoitetaan 
keskuskorttelit liiketiloineen, 
asuinkerrostalokortteleiden 
kokonaisuus, toimitilaa, kak-
si päiväkotia, yhtenäiskoulun 
kortteli ja viheraluetta Muu-
ran kaavaluonnoksen mukai-
sesti. Samalla mahdolliste-
taan viheryhteys vihersillan 
kautta Huberilaan. Nähtäville 
syksyllä.

C19 huBerilan asemaKaava-
luonnos (052900)  Huberilan 
aluekeskukseen kaavoitetaan 
noin koti 4 500 asukkaalle, 
työpaikkarakentamista, virkis-
tysalueita, päiväkoti ja muita 
palveluita. Rakennushistorial-
lisesti arvokkaat rakennukset 
suojellaan. Lähtökohtia tar-
kastetaan.

C20 vantaan ratiKKa: muu-
ra (002463)  Kaavoitetaan 
riittävä tila infrastruktuurille 
ja siihen liittyvälle katuympä-
ristölle sekä tehdään muut tek-
nisesti välttämättömät kaava-
muutokset. Nähtäville syksyllä. 

C21 voudintie 1 (002054)  
Kaava muutetaan vastaa-
maan nykyistä toimintaa Vii-
nikkalassa. Ravintolatoimintaa 
halutaan kehittää. Lähtökohtia 
tarkastetaan. 

C22 luKio ja uusi ilmailu-
museo (002534)  Veromiehes-
sä kaavoitetaan 700 opiskeli-
jalle Aviapoliksen lukio ja tilat 
uudelle Ilmailumuseolle Avia-
bulevardin varteen Tiiranpuis-
ton eteläpuolelle kaupungin ja 
Finavian yhteisomistustontille. 
Kaavatyö alkaa talvella.

KATUJEN 
SUUNNITTELUKOHTEET

1. Kahluuniityn silta  Sillan 
peruskorjauksen suunnittelu.

2. tuuPaKKa 9 Kadut  Suun-
nitellaan Saalistie välille Tul-
kintie-Saaliskuja, Tulkintien 
liittymäjärjestelyt sekä aluet-
ta palveleva vesihuolto.

KATUJEN 
RAKENTAMISKOHTEET

3. annefredinKatu  Raken-
netaan alueen vesihuolto sekä 
uudet kadut Äyritie (itäosa), 
Manttaalikuja ja Annefredin-
katu.

4. manttaalitie ja Pyhtään-
Korventie  Manttaalitien ja 
vesihuollon rakentaminen.

5. Perintötie  Perintötien 
yhdistettyjen jalkakäytävien 
ja pyöräteiden leventäminen.

6. ylästöntie ja BaCKaK-
senPolKu  Asemakaavamuu-
toksen vaatimat muutostyöt 
Ylästöntiellä ja uusi kevyen 
liikenteen yhteys Backaksen-
polku.

PUISTOJEN 
SUUNNITTELUKOHTEET

7. isonmännynPuisto  Puis-
toon toteutetaan uudet puis-
tokäytäväyhteydet Itäpel-
lontielle, Suutarinkujalle ja 
Apotinpolulle.

8. KraKanPuiston luon-
nonsuojelualueen reitit  
Krakanpuiston luonnonsuo-
jelualueen kävelyreitit raken-
netaan maaston kulumisen 
estämiseksi ja luontoarvojen 
säästämiseksi.

9. PytinPuisto  Puistoon 
suunnitellaan uusi ulkoilureit-
ti sekä purouoman ylitys ja 
näköalatasanne.

PUISTOJEN 
RAKENNUSKOHTEET

10. tammistonmäKi  Tammi-
stonmäen luonnonsuojelualu-
eelle rakennetaan ympyrä-
reitti.
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Lentokentän kainaloon rakentuu 
tulevina vuosina ja vuosikym-
meninä Aviapoliksen vilkas kes-

kusta asuntoineen, palveluineen ja työ-
paikkoineen. Aluetta rajaavat etelässä 
Tikkurilantie, idässä Teknobulevardi, 
lännessä Turbiinitie ja pohjoisessa 
lentoasema.

– Aviapoliksesta suunnitellaan 

ainutlaatuinen kansainvälinen kau-
punkikeskus. Vieressä on lentoasema, 
josta on tulevaisuudessa helppo 
kävellä kotiin, kuvailee Aviapoliksen 
aluearkkitehti Johanna Rajala.  

Alueen joukkoliikenneyhteydet ovat 
erinomaiset. Tuleva kaupunkikeskusta 
on pohjois-eteläsuunnassa noin puo-
lentoista kilometrin laajuinen, ja sen 

TULEVAISUUDEN AVIAPOLIKSEN KESKUS – KÄVELYMATKAN 
PÄÄSSÄ LENTOASEMALTA JA PALVELUISTA

Aviabulevardin varrelle on suunnitteilla asuntoja ja kivijalkaliiketiloja.

INARO

Suunnittelun päätavoitteena on 
muodostaa asuinkortteleista 
yhteisöllisiä kaupunkikyliä. 

Ensimmäisten urbaanien kaupunki-
kylien ja Muuran keskustan asema-
kaavoitus on jo käynnissä. Toisen-
savun itä- ja länsipuolelle rakentuu 
keskustakorttelit liiketiloineen, asuin-
kortteleita, toimitilaa, kaksi päiväko-
tia, yhtenäiskoulu, viheralueita sekä 
Lentoasemantien ylittävä puistosilta, 
joka muodostaa viheryhteyden itään 
Huberilan suuntaan.

Muurassa arkkitehtuuri on leikki-
sää, värikästä ja kodikasta. Kaupunki-
kuvaa hallitsevat erityisesti harjakatot 
sekä värikkäät julkisivut. Kylät on tee-
moitettu vuodenaikojen mukaan, mikä 
näkyy jokaisessa kylässä muun muassa 
rakennusten julkisivujen väripaletissa 
ja kasvillisuudessa. Ensimmäisissä 
asuinkortteleissa teemana on syksy ja 
talvi, Muuran keskustassa sydäntalvi.

Kokonaissuunnitelmaksi laadittu 
asemakaavaluonnos ohjaa alueen 
kaavoitusta, joka etenee vaiheittain, 
useampana erillisenä asemakaavan 
muutoksena. Alueella on useita maan-

omistajia. Koko kaavaluonnosalueelle 
tulisi asuntoja yli 5400 asukkaalle ja 
työpaikkojakin noin 2400. Muuran 
reunamilla on tilaa myös monipuoli-
selle toimitilarakentamiselle, aluetta 
palveleville julkisille ja kaupallisille 
palveluille, puistoille sekä niin kut-
sutulle yleisömagneetille, johon toi-
votaan vetovoimaista suuremman 
yleisön kulttuurin, musiikin tai lii-
kunnan hanketta.

Aviapoliksessa, Veromiehen kaupun-
ginosassa sijaitseva Muuran alue on 
tällä hetkellä pääosin teollisuus- ja 
varastokäytössä sekä koilliskulmal-
taan siihen sisältyy rakentamaton 
Plootukallion metsäalue. Osa met-
sästä säilyy kaupunkikylien keskellä 
virkistysalueena. 

Vantaan tavoitteena on olla hiili-
neutraali vuonna 2030 ja Muura on 
yksi resurssiviisauden mallialueista. 
Ekologisuus näkyy alueen suunnitte-
lussa muun muassa kävelyn, pyöräi-
lyn ja joukkoliikenteen suosimisena 
ja energiaa ja materiaaleja säästävinä 
ratkaisuina rakentamissa. l
MILLA HAMARILämpimät sävyt ja punatiili sävyttävät syksyteemaista kaupunkikylää

ARCO

Muuran alue lentokentän kupeessa muuttuu 
vaiheittain teollisuusalueesta asuinalueeksi 
suunnitteilla olevan Vantaan ratikan reitin 
varrelle. Alueen suunnittelussa inspiroidutaan 
vuodenajoista.

Muuran alueelle suunnitellaan viihtyisiä kaupunkikyliä

molemmissa päissä sijaitsee juna-
asema. Alueelle suunnitellaan myös 
ratikkaa, jonka rakentamisesta pää-
tetään kevätkesällä 2023. Jos ratik-
kasuunnitelmat toteutuvat, ratikka 
tulee kulkemaan alueen läpi Aviabu-
levardia pitkin. 

Hyvien joukkoliikenneyhteyksien 
lisäksi keskustasta suunnitellaan alue, 

jossa on helppo ja mukava asioida 
kävellen ja pyöräillen. Viihtyisyyttä 
tuo myös kaduille ja puistoihin toteu-
tettava julkinen taide. 

Lukio, Ilmailumuseo ja 
tuhansia asukkaita 

Alueen etelälaitaan sijoittuu suurin 
osa alueen asuinkortteleista, uusi 700 
oppilaan lukio ja uudet tilat Ilmai-
lumuseolle. 

Asuntoja on suunnitteilla noin 
3000–4000 asukkaalle. Lukio ja museo 
sijoittuvat viereisille tonteille Avia-
bulevardin ja Karhumäentien väliin, 
Karhumäenportin eteläpuolelle. Tule-
van Ilmailumuseon viereiselle ton-
tille on jo valmistunut Aviapolis X- 
tapahtumatila. 

Alueen laidoille kaavoitetaan tiloja 
muun muassa hotelleille, toimitiloille 
ja pysäköintilaitoksille. Keskustan alu-
eella tulee olemaan viisi puistoaluetta, 
joista yksi asuinkorttelikeskittymän 
keskellä. 

Nykyisellään alueella on lähinnä 
metsää ja pysäköintialueita. Alueen 
kaavoitus on vauhdissa, ja rakenta-
misen on tarkoitus alkaa lähivuosina. 
Arviolta 2030-luvun loppupuolella 
nähtäneen jo pitkälle rakentunut len-
tokenttäkaupunki. l
SONJA LINDROOS
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ASEMAKAAVAT

d1 tiKKurilantie 84 B 
(002377)  Kaavoitetaan asuin-
kerrostaloja Koivuhaassa. Läh-
tökohtia tarkistetaan.

d2 Peltolantorin Kehitys-
Kuva (063000)  Torin ympä-
ristöön suunnitellaan moni-
puolista palvelu-, työpaikka- ja 
asumiskorttelia. Lähtökohtia 
tarkistetaan.

d3 tiKKurilan sauna 
(002512)  Keravanjoen ran-
taan, Heurekan kohdalle 
kaavoitetaan maisemaan 
soveltuva ravintola- ja sauna-
rakennus. Nähtäville syksyllä. 

d4 rusoKallio 2 (661000)  
Työpaikka-, teollisuus- ja logis-
tiikkarakentamista Hakkilaan. 
Kaavatyö alkaa syksyllä. 

d5 ratatie 4, uniKKotie 
2 (002550)  Tikkurilan kes-
kustaan suunnitellaan uusia 
asuinkerrostaloja. Kaavatyö 
alkaa syksyllä.

d6 lummetie 30–32 (002549)  
Rivitalot puretaan ja tilalle 
rakennetaan 3–5-kerroksisia 
asuintaloja ja kaksi liiketilaa 
Viertolassa. Kaavatyö alkaa 
keväällä.

d7 satomäentie 1 (002468)  
Jokiniemeen puukerrostalo-
ja, joihin kaavoitetaan asumi-
sen lisäksi liiketilaa. Nähtäville 
syksyllä.

d8 vantaan ratiKKa: Kuu-
siKKo (002455)  Kaavoite-
taan riittävä tila ratikan infra-
struktuurille ja siihen liittyvälle 
katuympäristölle Kyytitiellä 
sekä Kuusikon raitiotiepysäkil-
le. Päätöskäsittelyyn keväällä. 

d9 vantaan ratiKKa: joKi-
niemi (002456)  Kaavoite-
taan riittävä tila ratikan infra-
struktuurille ja siihen liittyvälle 
katuympäristölle sekä linja-
taan Santaradantielle uusi lin-
jaus. Nähtäville keväällä. 

d10 satomäenKuja 4 
(002501)  Omakotitalon pai-
kalle kaavoitetaan neljän 
asunnon rivitalo. Kaavatyö 
alkaa kesällä.

d 1 1  m e s i K u K a n t i e  5 
(002505)  Rivitalojen ja oma-
kotitalon tilalle kaavoitetaan 
4–5-kerroksisia asuinkerros-
taloja. Päätöskäsittelyyn syk-
syllä.

d12 silKKitehdas (002541)  
Silkkitehtaan korttelin poh-
joisosaa kehitetään ja tarkas-
tellaan uuden rakentamisen 
mahdollisuutta vanhaan ja 
suojeltuun ympäristöön Tik-
kurilassa. Kaavatyö alkaa 
keväällä. 

TIKKURILA

HAKKILA

KUNINKAALA

KOIVUHAKA

RUSKEASANTA

SIMONKYLÄ

HARJU

VIERTOLA

HELSINGIN
PITÄJÄN 

KYLÄ

Kehä III
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d13 tullimiehentie (671000)  
Logistiikka-alan varikko Rus-
keasantaan. Kaavatyö alkaa 
syksyllä.

d14 hyvinvointiKesKus 
(002548)  Tikkurilan hyvin-
vointikeskusta suunnitellaan 
Kielotien varrelle (Kielotie 13). 
Kaavatyö alkaa kesällä.

d 1 5  P e l l ava P o l K u  6 
(002498)  Kaavoitetaan kaksi 
viisikerroksista asuinkerrosta-
loa purettavien rakennusten 
tilalle Jokiniemessä. Nähtävil-
le keväällä.

d16 väritehtaan alue, Kaa-
varunKo (062900)  Nykyiseen 
keskustaan kiinteästi liittyvän 
uuden kaupunginosan suunnit-
telu jatkuu kaavarungolla kan-
sainvälisen kutsukilpailun poh-
jalta. Alue sijaitsee Tikkurilan 
väritehtaiden, Heurekan pysä-
köintialueen, niiden väliin jää-
vien kartano- ja puistoalueiden 
sekä Keravanjoen rannan alu-
eella. Nähtäville syksyllä.

d17 tiKKuraitti 15 ja 17 
(002531)  Asuin- ja liikeraken-
nukset korvataan tehokkaam-
malla asuin-, työpaikka- ja lii-
kerakentamisella. Kaavatyö 
alkaa keväällä.

d18 vantaan ratiKKa: Pel-
to-oja (002485)  Kaavoite-
taan riittävä tila ratikan infra-
struktuurille ja siihen liittyvälle 
katuympäristölle Kyytitiellä ja 
Lahdenväylän pysäkille Kunin-
kaalassa. Päätöskäsittelyyn 
kesällä.

d19 tiKKuri (002488)  Tikku-
rin ja Raha-aseman tonteille 
suunnitellaan korttelia, johon 
sijoittuu asumista, palveluita 
sekä liike- ja toimitilaa. Pää-
töskäsittelyyn keväällä.

d20 vantaan ratiKKa: joKi-
niemi (621200ma)  Kaavoite-
taan riittävä tila ratikan infra-
struktuurille ja siihen liittyvälle 
katuympäristölle sekä Tikkuri-
lanraition tunnelin itäpäälle. 
Nähtäville kesällä.

d21 uniKKotie 10 ja 12 
(002538)  Tikkurilan keskus-
tassa purettavien kerrostalo-
jen tilalle kaavoitetaan uudet 
asuinrakennukset, joiden kivi-
jalkaan tulee liiketilaa. Kaava-
työ alkaa keväällä.

d22 tiKKurilan sähKöase-
ma (002528)  Meiramitiellä 
sähkölinjan varovyöhykkeel-
le kaavoitetaan sähköasema. 
Kaavatyö alkaa syksyllä.

d23 vantaan ratiKKa: vier-
tola (002458)  Kaavoitetaan 
riittävä tila ratikan infrastruk-
tuurille ja siihen liittyvälle 
katuympäristölle Kielotiellä ja 
Tikkurilantiellä sekä Silkkiteh-
taan ja Viertolan ratikkapysä-
keille. Nähtäville talvella.

d24 vantaan ratiKKa: Koi-
vuhaKa (682200)  Kaavoi-
tetaan riittävä tila infrastruk-
tuurille ja siihen liittyvälle 
katuympäristölle Tikkurilantiel-
lä sekä Koivuhaan raitiotien 
pysäkille. Nähtäville talvella. 

d25 väritehdas 1 (002494)  
Aloituskortteliin kaavoitetaan 
liike- ja toimitilaa sekä asumis-
ta. Kulttuurihistoriallisia arvoja 
sisältävien rakennusten suoje-
lu ratkaistaan asemakaavas-
sa. Kaavatyö alkaa kesällä.

d26 asematie 1–3 (002342)  
Tikkurilan keskustassa asuin- 
ja liikerakennusten tilalle suun-
nitellaan uutta asuin-, liike- ja 
työpaikkarakentamista. Ase-
matien varren liikerakennus 
suojellaan. Nähtäville keväällä.

d27 silKKitehtaantie 2 
(002539)  Kielotien ja Silk-
kipolun väliin jäävän alueen 
eteläinen osa kaavoitetaan 
asuinkerrostaloille. Kielotien 
puoleiseen katutasoon edelly-
tetään liiketilaa. Kortteleissa 
on nykyisin liike- ja toimistoti-
loja. Kaavatyö alkaa keväällä. 

d28 KnaPas (002408)  Hel-
singin pitäjän kirkonkylässä 
osoitteessa Kyläraitti 1 suo-
jelua ja asumista. Nähtäville 
keväällä.

d29 vantaan ratiKKa: hei-
dehof (002459va)  Kaavoite-
taan riittävä tila ratikan infra-
struktuurille ja siihen liittyvälle 
katuympäristölle sekä tehdään 
muut teknisesti välttämättö-
mät kaavamuutokset Kunin-
kaalassa. Nähtäville kesällä.

d30 simonKylän elinKaa-
riasuminen ja PäiväKoti 
(002422)  Simonkodin yhtey-
teen kaavoitetaan uusi osa ja 
päiväkoti. Kaavatyö alkaa tal-
vella.

d31 Puutarhatien Päivä-
Koti (002540)  Kaavoitetaan 
uusi päiväkoti vastaamaan 
Tikkurilan lisääntyvän väes-
tön tarpeisiin. Kaavatyö alkaa 
keväällä.

d32 vantaan ratiKKa: Kie-
lotie 11 (002535va)  Kaa-
voitetaan riittävä tila ratikan 
infrastruktuurille ja siihen liit-
tyvälle katuympäristölle. Näh-
täville kesällä.

d33 joKiniemen KamPus 
(002517)  Kaavoitetaan kam-
pusympäristöä oppimiskam-
pukselle ja sen toimintaa 
tukeville toiminnoille, kuten 
työpaikoille, asumiselle ja pal-
veluille. Nähtäville keväällä.

d34 Koisotie 7, tuKiKohta 
(002497)  Kaupungin tukikoh-
ta laajenee Koivuhaassa osoit-
teessa Koisotie 7. Päätöskäsit-
telyyn keväällä.

KATUJEN 
SUUNNITTELUKOHTEET

1. BäCKByntie  Bäckbyntien 
pysäköintialueen laajennus ja 
kadun kunnostus.

2. joKiniemen KamPus  Joki-
niemen kampuksen kaava-alu-
een katujen ja aukioiden suun-
nittelu.

3. KuusiKKotien jalanKul-
Ku- ja Pyörätie  Suunnitel-
laan jalankulku- ja pyörätie 
välille Markkulantie-Sammaltie.

4. ratatien yliKulKuKäytä-
vä männistönPolun Koh-
dalla  Kauppakeskus Dixistä 
Männistönpolulle Ratatien yli 
johtavan kävelysillan ja tason-
vaihtorakennuksen suunnittelu.

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

6. tiKKurilantie välillä 
Kielotie-ratatie  Tikkurilan-
tien tasauksen muutos ja katu-
tilan jäsentely. Kiertoliittymän 
suunnittelu Ratatien ja Tikkuri-
lantien risteykseen.

7. tiKKurilantie välillä 
ratatie-KuninKaalantie  Tik-
kurilantien katutilan jäsentely.

8. valKoisenlähteentie 
välillä vanha Porvoontie-
lahdentie  Uuden katuyhtey-
den suunnittelu välillä Vanha 
Porvoontie-Lahdentie.

Kovasti odotettu uusi hyvinvointikeskus on tulossa kes-
keiselle paikalle Kielotien ja Asematien risteykseen, pää-
osin Kielotie 13:n tontille. Nykyisen terveyskeskuksen 

tilat ovat vanhentuneet ja heikossa kunnossa. Rakentamaan 
päästään arviolta 2025.

Tikkurilan keskusta laajenee entistä enemmän radan itä-
puolelle, kun nykyiselle Väritehtaan teollisuusalueelle suun-
nitellaan sekä asuntoja että palveluja. Viimevuotisessa suun-
nittelukilpailussa menestyi kaksi voittajatyötä, ja ne ovat nyt 
alueen suunnittelun pohjana. Alueesta tulee tiivis, kaupun-
kimainen osa Tikkurilan keskustaa. Alueen historia, raken-
nusperintö ja kulttuuriperintö ovat suunnittelussa tärkeitä, 
samoin jokirannan alue.

Radan itäpuolelle rakentuu myös Jokiniemen kampusalue, 
josta kerrotaan tarkemmin viereisessä jutussa.

Määrätietoinen Tikkurilan jokirannan kehittäminen jatkuu. 
Valmiina ovat muiden muassa padon purkaminen, uusi leik-
kipaikka ja Vernissatehtaan rannat. Tulossa ovat esimerkiksi 
Kulttuuritehdas Vernissan peruskorjaus, joen ylittävien silto-
jen korjaukset, pohjoisen rannan parannustyöt, tiedepuiston 
kehittäminen. Lisäksi arvioidaan sauna-ravintolan sijoittu-
mista alueelle. 

Nopean kasvun myötä Tikkurilan suuralueella on suuri tarve 
päivähoitopalveluille, mutta päiväkodeille sopivista raken-
nuspaikoista on pulaa. Väritehtaan alueelle suunnitellaan 
kahta päiväkotia. Koivuhakaan Puutarhatien pohjoispäähän 
suunnitellaan kaavaa päiväkodille. Simonkodin vanhainkodin 
kortteliin on tulossa Tikkurilan vanhuskeskus ja mahdolli-
sesti päiväkoti. 

Vantaa on sitoutunut olemaan hiilineutraali vuonna 2030. 
Sen myötä kaikessa suunnittelussa lähtökohtana on myös 
ilmastonmuutoksen hillitseminen. l
JAANA ÅBERG

Uusi hyvinvointikeskus ja uudet 
kaavoitettavat alueet tuovat moni-
puolisesti palveluita Tikkurilaan. 
Keravanjoen rantojen kehittäminen 
kaupunkilaisten viherolohuoneeksi jatkuu.

Tikkurilan suuralueelle 
kaavoitetaan lisää 
palveluita asukkaille

Tikkurilan Jokiniemeen, aivan päära-
dan tuntumaan suunnitellaan tiivistä 
ja eloisaa kampusympäristöä Vantaan 

oppimiskampukselle ja sitä tukeville toi-
minnoille kuten asunnoille, työpaikoille ja 
erilaisille palveluille. 

Oppimiskampus on yksi Vantaan val-
tuustokauden kärkihankkeista. Se on 
uniikki ammatillisen koulutuksen super-
kampus, joka palvelisi niin opiskelijoita, 
työnhakijoita, työnantajia sekä yrityk-
siä. Oppimiskampukseen sijoittuvat kau-
pungin palveluista ainakin Tikkurilan 
lukion ja Varian toimintoja sekä kas-
vupalvelut. 

Kampusalueen suunnittelussa etsitään 
raikkaita ratkaisuja siihen, miltä näyttää 
tulevaisuuden monia eri toimintoja yhteen 
kokoava kampus. Myös korkeiden raken-
nusten sopivuutta alueelle pohditaan, ja 
innovatiivisia hiilineutraaleja ratkaisuja, 
energiatehokkuutta ja kiertotalouden peri-
aatteiden hyödyntämistä edellytetään.

Kampusalueesta muodostuu kiinteä osa 
elävää ja urbaania keskusta-aluetta sen 
sijoittuessa pääradan itäpuolelle, Tikku-
rilan asemakeskuksen Dixin naapuriin. 
Vaikka kampusalue sijaitsee erinomaisten 
julkisten kulkuyhteyksien, myös suun-
nitteilla olevan Vantaan ratikan reitin, 
varrella, varataan suunnitelmassa tilaa 
pysäköintitaloille. Liityntäpysäköintitarve 
ja pyörien pysäköinti on otettu huomioon. 

Alueella sijaitsee suojeltu vuonna 1936 
rakennettu Villa Grönberg. Muilta osin 
alue on rakentamaton ja toimii pääasi-
assa väliaikaisena pysäköintialueena ja 
sorakenttänä. Suunnittelualueen maan-
omistus on kaupungilla ja rata-alueiden 
osalta valtiolla.

Kampusalueen ulkoalueet toimivat 
vapaa-ajan viettopaikkoina ja alueen pal-

veluiden ulkoalueina. Kävely-ympäristön 
viihtyisyyteen ja sujuvuuteen panostetaan 
ja sen toivotaan houkuttelevan eri ikäisiä 
kaupunkilaisia viihtymään ja viettämään 
aikaa kampuksella. 

Alueelle suunnitellaan myös viheralu-
eita ja vehreitä kävelyreittejä, kuten moni-
käyttöinen virkistysreitti Hiekkaharjusta 
kampusalueen läpi kohti jokirantaa. 

Kaavaehdotus tulee nähtäville kevään 
2023 aikana. l
MILLA HAMARI

Jokiniemen 
kampusalueesta 
pirteä edelläkävijä

KATUJEN 
RAKENTAMISKOHTEET

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

10. Carl alBert edelfeltin 
auKio  Carl Albert Edelfeltin 
aukion rakentaminen.

11. KulleroPuiston Kaava-
alueen Kadut  Parsatien, 
Nauriskujan ja Retiisikujan 
rakentaminen.

12. liljatie  Liljatien saneera-
us välillä Peltolantie–Lumme-
tie. Liittyy HSY:n runkovesijoh-
tohankkeeseen.

13. talviKKitien ja tar-
hurintien liiKennevalot  
Rakennetaan uudet liikenne-
valot Talvikkitien ja Tarhurin-
tien risteykseen.

14. talviKKitien ja uusi-
niityntien liiKennevalot  
Rakennetaan uudet liikenne-
valot Talvikkitien ja Uusiniityn-
tien risteykseen.

PUISTOJEN 
SUUNNITTELUKOHTEET

15. eloPelto 2  Leikkipaikan 
kunnostus ja aitaus.

16. KirjastoPuiston Poh-
joisosa  Kirjaston pysäköin-
tialueesta suunnitellaan Kir-
jastopuiston laajennus tuleva 
päiväkoti huomioiden.

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

18. tiedePuisto  Tikkurilan 
jokivarren Tiedepuiston suun-
nittelu jatkaa jokivarren "Kei-
taan" kehittämistä monipuo-
liseksi ja viihtyisäksi puistoksi.

PUISTOJEN 
RAKENTAMISKOHTEET

19. malmimäKi  Puistoon 
rakennetaan uusi reittiyhteys, 
kuntoportaat sekä kuntoilu-
paikka. Alue säilyy metsäisenä.  

20. PietaryrtinPuisto  Leik-
kipuiston välineet ja varusteet 
uusitaan, rakennetaan uusi aita.

21. tiKKurilan KesKusPuis-
to, itäosa  Rakennetaan 
puistoon ulkoilureitti ja latu.

22. tiKKurilanranta, heure-
Kan silta  Sillan peruskorjaus.

ARKKITEHTITOIMISTO HARRIS JA KJISIK
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KOIVUKYLÄ
ASEMAKAAVAT

f1 rosenlund, osa 2 
(741800)  Erillispientaloja 
Hanabölen peltoalueelle Havu-
koskella. Nähtäville keväällä. 

f2 reKolan KesKus (002316)  
Aseman viereen suunnitellaan 
asuinkerrostaloja ja liiketiloja. 
Kaavatyö alkaa keväällä. 

f3 PeijaKsen sairaalan 
laajennus (002507)  Sairaa-
lakokonaisuutta laajennetaan, 
erityisesti uuden vuodeosas-
ton tarpeisiin. Rakennusoi-
keutta ja sallittua kerroskor-
keutta lisätään. Nähtäville 
keväällä. 

f4 liittymä elmoon ja lii-
Ketila (721400)  Kaavalla 
mahdollistetaan ajoliittymä 
Asolanväylältä Elmon liikunta-
puistoon sekä kauppa Valtimo-
tien pohjoispuolelle. Päätöskä-
sittelyyn keväällä.

f5 leiKKitie (002516)  Osoit-
teeseen Leikkitie 24–28 asuin-
pientaloja Ilolassa. Lähtökoh-
tia tarkistetaan.

f6 PäiväKummun Pientalo-
tontit (002558)  Omakotialu-
een laajennus ja viheraluetta 
uuden yleiskaavan mukaises-
ti. Rakentamisen tehokkuus 
selviää kaavatyön yhteydes-
sä. Kaavatyö alkaa keväällä. 

f7 KoivuKylän KaavarunKo 
(072500)  Kaavarunko ohjaa 
asemakaavoitusta. Kaava-
työssä suunnitellaan keskus-
tan kehittämistä ja täydennys-
rakentamista. Tarkastelualue 
ulottuu radan länsipuolelle. 
Nähtäville keväällä.

KATUJEN 
SUUNNITTELUKOHTEET

1. elmon alueen Kadut  
Uuden asemakaavan mukaiset 
kadut urheilupuiston alueelle.

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

3. KarPaattientie  Jalankul-
ku- ja pyörätien suunnittelu 
välille Levonojantie–Kuuratie.

4. laurintie, KosKen sillan 
uusiminen  Sillan uusimisen 
suunnittelu.

ILOLA

ASOLA

REKOLA

PÄIVÄKUMPU

HAVUKOSKI

KOIVUKYLÄ
F6
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F5

1
6 9

8

7

2

43

10
11

55. rosenlundin asemaKaava  
Suunnitellaan alueen vesihuolto 
ja uudet kadut Rosenlundintie, 
Rosenlundinpolku, Kormuntaan-
tie ja Kormuntaankuja.

KATUJEN 
RAKENTAMISKOHTEET

6. elmon urheiluPuiston 
esiraKentaminen  Elmon 
urheilupuiston alueen esira-
kentaminen.

7. Kustaantie  Katualueen 
kunnostus välillä Rekolantie-
Petrinkuja. 

8. laurintie välillä KasPe-
rinPolKu–hanaBölentie  
Asuinalueen katuyhteyden 
kunnostaminen.

PUISTOJEN 
SUUNNITTELUKOHTEET

9. haxBerGinhaKa  Hulevesi-
en viivytysaltaan sekä Elmon 
urheilupuistoon johtavien 
ulkoilureittien rakentaminen.

10. simonKylänPuisto  Latu- 
ja kävelyreittien erottaminen 
toisistaan.

PUISTOJEN 
RAKENTAMISKOHTEET

11. KäPyPuisto  Puiston leikki-
välineet ja kalusteet kunnoste-
taan ja osittain uusitaan. Asen-
netaan uusi valaistus.

Tuleva Elmon urheilupuisto sijoit-
tuu Asolanväylän varrelle, Kor-
son ja Koivukylän välimaastoon. 

Nykyisin rakentamatonta, kallioista 
metsä- ja peltoaluetta ympäröivät 
Asolan, Kulomäen, Matarin ja Lipsti-
kan asuinalueet.

Elmoon rakennetaan Vantaan suurin 
uimahalli, jonka rakennustyöt alkavat 
syksyllä 2023. Uimahalli valmistuu 
suunnitelmien mukaan vuonna 2025. 
Uusi uimahalli kuuluu myös valta-
kunnallisesti suurimpien uimahallien 

joukkoon. Hallin pääallas tulee ole-
maan 50 metrin pituinen teräsallas, 
jossa on kymmenen uimarataa. Lisäksi 
halliin tulee terapia-allas, opetusallas, 
hyppyallas, kahluuallas, lastenallas, 
kylmäallas ja vesiliukumäki. 

Uimahalli rakennetaan energiate-
hokkaaksi. Rakennuksen katolle asen-
netaan aurinkopaneeleita, ja allas- ja 
suihkuvesien lämpö otetaan talteen. 
Rakennuksessa käytetään mahdolli-
simman paljon puuta, ja osaan raken-
nuksesta tulee viherkattoja.

Elmon urheilupuisto tulee tarjoamaan  
monipuoliset puitteet liikuntaan kaikenikäisille.  
Ensimmäisinä rakennetaan uimahalli ja jäähalli.

Elmon urheilupuiston uimahallin ja jäähallin 
rakentaminen alkavat syksyllä

ELMO, havainnekuva etelästä.

SIREN ARKKITEHDIT

Asolassa sijaitsevaa Peijaksen 
sairaalaan laajennetaan. Tavoit-
teena on uudistaa sairaalako-

konaisuutta Helsingin ja Uudenmaan 
sairaanhoitopiirin (HUS) ja Vantaan ja 
Keravan hyvinvointialueen tulevaisuu-
den tarpeisiin.

Sairaala-alueelle rakennetaan uusi 
leikkaussali, tiloja vuodeosastolle ja 
välinehuollolle sekä uusi pysäköintilai-
tos. Samalla parannetaan kulkuyhteyk-
siä alueella. Laajennuksen yhteydessä 
pyritään säilyttämään mahdollisim-
man paljon alueen luontoa, kuten puus-
toa ja kallioita. 

Toiminnan laajentamisen myötä 
alueiden autopaikkojen määrä nousee 
yhteensä 1700 paikkaan, joten liikenne 
sairaalakorttelin alueella lisääntyy. 
Kaavatyön yhteydessä tehdään melu-
selvitys, jossa selvitetään liikenteen 
lisääntymisen vaikutuksia melutasoon. 

Laajentamista suunnittelevat yhteis-
työssä HUS, Vantaan ja Keravan hyvin-
vointialue sekä Vantaan kaupunki. 
Pääosan sairaalan rakennuksista 
omistaa HUS.

Muutosten vaatima asemakaava-
muutostyö on alkanut vuonna 2022 
ja jatkuu vuonna 2023. Kevään aikana 
valmistuu asemakaavaehdotus, jota 
esitellään asukastilaisuudessa myö-
hemmin keväällä. l
SONJA LINDROOS

PEIJAKSEN SAIRAALAA LAAJENNETAAN

Peijaksen sairaala-alue.

SAKARI MANNINEN

Uimahallin viereen rakennetaan 
jäähalli, joka tarjoaa mahdollisuudet 
muun muassa jääkiekon pelaamiseen 
ja luisteluun. Jäähallin rakentaa yksi-
tyinen toimija, mutta kaupunki ostaa 
hallista käyttövuoroja, joten se tulee 
olemaan myös tavallisten vantaalais-
ten käytössä. Myös jäähallin rakenta-
minen alkaa mahdollisesti jo syksyllä 
2023, ja sen on tarkoitus valmistua 
vuonna 2025. 

Urheilupuisto rakennetaan vaiheit-
tain useiden vuosien kuluessa. Elmoon 

on suunniteltu muun muassa erilaisia 
pallokenttiä, juoksusuora ja pituus-
hyppypaikka. Alueen pohjoisosa on 
puistomainen, ja siellä voi tulevaisuu-
dessa harrastaa mm. lenkkeilyä, kiipei-
lyä, ulkokuntoilua ja ryhmäliikuntaa.

Urheilupuiston kehittämistä voi 
seurata Vantaan verkkosivuilla Elmon 
urheilupuisto ja uimahalli -nimisellä 
sivulla. l
SONJA LINDROOS

YLEISKAAVOITUS

maaKuntaKaava  Kaavoitusjärjestel-
mässä on kolme tasoa: maakuntakaa-
va, yleiskaava ja asemakaava. Maa-
kuntakaava on näistä yleispiirteisin, ja 
se toimii ohjeena kuntien kaavoituksel-
le ja muulle alueiden käytön suunnitte-
lulle. Uusimaa-kaava 2050 on pääosin 
voimassa. Maakuntakaavoja ei ole tällä 
hetkellä käynnissä. Lue lisää maakun-
takaavasta ja tutustu muun muassa 
karttapalveluun: uudenmaanliitto.fi/
kaavoitus-ja-liikenne

yleisKaava  Vantaan uusi yleiskaa-
va 2020 (YK0048) tuli voimaan kuulu-
tuksella 11.1.2023. Yleiskaavatyö jat-
kuu toteuttamisen suunnittelulla ja 
ohjaamisella. Lue lisää yleiskaavasta: 
vantaa.fi/fi/yleiskaava2020

seudullinen suunnittelu  Seudul-
lisessa suunnittelussa ajankohtaisin 
työ on MAL 2023 -suunnitelman laa-
timinen. Kyse on Helsingin seudun 15 
kunnan ja valtion yhteisestä maan-
käytön (M), asumisen (A) ja liikenteen 
(L) kokonaissuunnitelmasta. Lue lisää 
MAL 2023 -suunnitelman laadinnasta:  
hsl.fi/hsl/mal/mal-2023

vantaan–tuusulan Kiertotalo-
usalue  Vantaan ja Tuusulan rajalla 
sijaitsevan Kiila-Ruotsinkylän kierto-
talousalueen kehittämistä selvitetään 
yhteistyöhankkeella, jossa on mukana 
useita eri tahoja (mm. HSY, Tuusula). 
Tavoitteena on alueen maankäytön, 
viranomaistyön ja yritysten yhteistyön 
kehittäminen sekä toimintojen ja asu-
tuksen yhteensovittaminen.

vihreä ja virtaava vantaa – viher-
raKenteen KehitysKuva (viva)  
Viherrakenteen kehityskuvassa jatke-
taan suunnittelua siitä, mihin yleiskaa-
vassa jäätiin. Yleiskaavan viherraken-
netta ja ulkotilaa koskevia ratkaisuja 
ja määräyksiä selvennetään ja konk-
retisoidaan. Työssä otetaan kantaa 
viheralueverkoston toteuttamisen pri-
oriteetteihin. Viherakenteen kehitysku-
va valmistuu pala kerrallaan. Vuonna 
2023 laaditaan ekologista verkostoa 
tarkentava selvitys, kehityskuvakart-
toja ja selostusta.

KoKonaisheiKentymättömyyden 
vantaan malli  Tavoitteena on löytää 
keinot kaavoitukseen ja maankäytön 
suunnitteluun niin, että luontoalueet 
ja luonnon monimuotoisuus turvataan 
kasvavassa kaupungissa. Mallin avul-
la sovitetaan yhteen välttämättömien 
hankkeiden toteuttaminen ja luonnon 

monimuotoisuuden turvaaminen. Syn-
tyneet haitat luonnonarvoille korva-
taan vastaavien arvojen tuottamisella 
luonnossa toisaalla.

ratiKan KaavarunKo (yK0049)  
Kaavarunko määrittelee vision van-
taalaisesta ratikkakaupungista, arvi-
oi mitoitusta ja kehittämisen vaiku-
tuksia. Kaavarunko toimii ratikan 
hankesuunnitelman pohjana. Suun-
nittelualue kattaa noin 800 m säteel-
le ratikan pysäkeistä muodostuvan 
vyöhykkeen. Suunnitelmassa tarkas-
tellaan muun muassa asuinalueita, 
palveluverkkoa, elinkeinorakennet-
ta, liikenneverkkoa ja viheralueiden 
rakennetta. Kaupunkiympäristölauta-
kunta hyväksyi 17.1.2023 kaavarungon. 
Kaavarunko etenee kaupunginhalli-
tuksen ja edelleen valtuuston hyväk-
syttäväksi. Lue lisää kaavarungosta:  
vantaa.fi/fi/ratikankaavarunko

YLEISKAAVA OHJAA KASVUA
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ASEMAKAAVAT

G1 PitKäsuontie 2 ja 13 
(002503)  Kaavoitetaan Van-
taan Energian synteettisen 
hiilineutraalin kaasun val-
mistuslaitos ja polttoaineen 
jakeluasema Ojangon ja Län-
sisalmen kaupunginosiin. Näh-
täville keväällä.

G2 vantaan ratiKKa: haKu-
nilanmäKi (002452)  Kaa-
voitetaan riittävä tila rati-
kalle Hakunilantiellä sekä 
Hepokujan raitiotiepysäkille, 
joka sijoittuu Hepokujan ja 
Hevoshaanpolun välille. Pää-
töskäsittelyyn keväällä. 

HAKUNILA
G3 vantaan ratiKKa: lah-
dentien siirto (002454)  
Kaavoitetaan riittävä tila rati-
kalle Kyytitiellä sekä Kaskelan 
raitiotiepysäkille, joka sijoittuu 
Kyytitielle Lahdentien risteyk-
sen läheisyyteen. Lisäksi ase-
makaavamuutoksella varau-
dutaan Lahdentien uuteen 
linjaukseen. Päätöskäsittelyyn 
keväällä.

G4 haKunilan vanhusten-
KesKus ja Koulu (002510)  
Vanhustenkeskuksen ja yhte-
näiskoulun sijoittamista enti-
sen Hevoshaan koulun tontille 
selvitetään. Kaavatyö alkaa 
vuoden 2023 aikana.  

G5 KuninKaanmäKi/Byända 
(971000)  Kaavoitetaan pien-
taloja ja Sipoonkorven pysä-
köintiä parannetaan. Lähtö-
kohtia tarkistetaan.

G6 vantaan ratiKKa: ete-
läinen vaarala ja Poh-
joinen länsimäKi (931400)  
Kaavoitetaan riittävä tila rati-
kalle Länsimäentiellä ja Faze-
rintiellä sekä Rajakylän rai-
tiotiepysäkille, joka sijoittuu 
Porvoonväylän eteläpuolelle, 
ja Fazerilan raitiotiepysäkille, 
joka sijoittuu Fazerin vierailu-
keskuksen läheisyyteen. Näh-
täville kesällä.

G7 vantaan ratiKKa: länsi-
mäKi, etelä (002450)  Kaa-
voitetaan riittävä tila ratikan 
vaatimalle infrastruktuurille ja 
siihen liittyvälle katuympäris-
tölle Länsimäentiellä. Nähtä-
ville kesällä.

G8 vaunuKuja 2 (002508)  
Kaavoitetaan kaksi uut-
ta 5–7-kerroksista kerrosta-
loa Hakunilassa. Nähtäville 
keväällä.

G9 uusi PäiväKoti haKuni-
laan (002574)  Hakunilaan 
uusi päiväkoti. Kaavatyö alkaa 
keväällä.

G10 lanGinniitty (002544)  
Vantaan itäiselle bussivarikol-
le ja sen ympäristöön kaavoi-
tetaan asumista, kivijalkatilaa, 
päiväkoti ja pysäköintilaitos. 
Osa Hakunilan kaavaluonnos-
ta nro 001873. Kaavatyö alkaa 
syksyllä.

G11 haKunilan KesKustan 
laajennus 2 (001873)  Kau-
pungin omistuksessa olevalle 
reilun neljän hehtaarin kokoi-
selle varikkokäytöstä poistu-
valle Vantaan itäiselle bussi-
varikolle ja sen ympäristöön 
suunnitellaan asumista, kivi-
jalkatilaa ja palveluita. Alue 
on osa kehittyvää ratikkarei-
tin varren Hakunilaa. Kaava-
työ nähtäville luonnoksena. 
Nähtäville keväällä.

G12 vantaan ratiKKa: vaa-
rala (002451)  Kaavoitetaan 
riittävä tila ratikan vaatimal-
le infrastruktuurille ja siihen 
liittyvälle katuympäristölle 
Hakunilantiellä, Kuussillantiel-
lä ja Tilustiellä, sekä Kuussillan 
raitiotiepysäkille, joka sijoittuu 
Tilustielle. Päätöskäsittelyyn 
keväällä.

G13 vantaan ratiKKa: 
variKKo (931200)  Varik-
ko suunnitellaan Kehä III:n ja 
Länsimäentien liittymän ete-
läpuolelle. Raideliikenne varik-
koalueelle kulkee Fazerintien 
ja Länsimäentien risteyksestä 
Länsimäentietä pitkin. Nähtä-
ville kesällä.

 

KATUJEN 
SUUNNITTELUKOHTEET

1. fazerintie valion juus-
tolan aliKulKuKäytävä  Ali-
kulkukäytävän purkamisen ja 
siltapaikan viimeistelyn suun-
nittelu.

2. harjunreunan yliKulKu-
Käytävä  Sillan peruskorjauk-
sen suunnittelu.

3. hirvimäentie välillä 
KuninKaanmäentie-Kierto-
mäentie  Hirvimäentien uuden 
jalankulku- ja pyörätien sekä 
kadun kunnostuksen suunnit-
telu.

4. lahdentien siirto välil-
lä Kehä iii - KasKela  Ratik-
kahankkeen vaatimien muu-
tosten suunnittelu.

5. lähdePuistontie ja Koi-
vumäenKuja  Suunnitellaan 
pyöräkadut Lähdepuistontiel-
le ja Koivumäenkujalle.

KATUJEN 
RAKENTAMISKOHTEET

6. hiiraKKoKuja  Rakenne-
taan Hiirakkokujan ja Raudik-
kopolun katualueet.

PUISTOJEN 
SUUNNITTELUKOHTEET

7. itä-haKKilanojan Puis-
tosuunnitelma  Itä-Hakkilan-
ojan varren reittien kunnosta-
minen, Itä-Hakkilanpuiston 
leikkipaikan laajentaminen ja 
uusi koira-aitaus.

8. Kuusijärven esteetön 
uimaPaiKKa  Kuusijärven 
uimarannalle suunnitellaan 
esteetön uimapaikka.

9. sotunGintien ulKoilu-
reitti  Sotungintien varteen 
tuleva Hakunilan urheilupuis-
tosta Sipoonkorven kansallis-
puistoon johtava ulkoilureitti 
ja -polku. Polku Sotungintieltä 
kansallispuiston rajalle.

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

PUISTOJEN 
RAKENTAMISKOHTEET

11. haKunilan frisBeeGolf  
18-väyläisen frisbeegolfradan 
rakentaminen. Asukkaita osal-
listavan budjetoinnin hanke.

12. haKunilan urheiluPuis-
to  Tekojääkenttien rakenta-
minen, lumetus- ja pysäköin-
tialueiden laajentaminen ja 
lumetuskontin hankinta.

13. KuntoPuisto  Puistoon 
asennetaan uusia kalusteita ja 
valaisimia sekä lisätään istu-
tuksia.

14. Kuusijärven ulKoilu-
alue, PysäKöinti  Pysäköin-
tialueen laajennus.

KUNINKAANMÄKI

SOTUNKI

OJANKO

VAARALA

RAJAKYLÄ

LÄNSIMÄKI
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Vantaan ratikan varikkoa 
suunnitellaan Vaaralaan

Hakunilan urheilupuistoa ja sen 
lähialueita kehitetään tulevina 
vuosina. Monipuolisen urhei-

lupuiston lisäksi alueella on muun 
muassa Ojangon ulkoilualue, luonnol-
taan arvokas Kormuniitynojan alue, 
Håkansbölen kartanomiljöö sekä Laila 
Pullisen kotimuseo ja veistospuisto.

Vantaan ratikan varikkoaluetta suunnitellaan Kehä III:n var-
relle Vantaan Länsimäentien varteen. Varikosta halutaan 
hiilineutraalin rakentamisen esimerkkikohde alueen luon-

toarvoja unohtamatta ja nämä tavoitteet huomioidaan hankkeen 
suunnittelussa jo kaavavaiheessa. 

Varikon suunnittelualue rajautuu lännessä Länsimäentiehen, 
idässä Lemmenkujaan ja etelässä asuinkiinteistörajaan Hakuni-
lan suuralueella. Varikon suunnittelualue on pääosin asemakaa-
voittamatonta metsää ja sijaitsee osin Fazerilan pohjavesialueella. 
Raideliikenne varikkoalueelle kulkisi Fazerintien ja Länsimäentien 
risteyksestä Länsimäentietä pitkin. 

Ratikkavarikosta on tehty hiilineutraaliusselvitys, jonka mukaan 
varikkorakennuksen rakentamis- ja energiaratkaisuilla varikon hii-
lijalanjälkeä voisi pienentää noin kolmanneksella.  

Selvityksessä ehdotetaan rakentamisessa hyödynnettävän muun 
muassa lähialueiden maanrakentamisesta muodostuvaa ylijää-
mämaata tai mahdollisia purettavia rakenteita. Vähähiilisempien 
betonilaatujen käyttö rakentamisessa ja maalämpö energiamuotona 
vaikuttavat myös merkittävästi. 

Tulevaisuudessa myös alueella muodostuvien hulevesien määrä 
tulee lisääntymään. Alustavassa hankesuunnitelmassa varikon alu-
eelle suositellaan muun muassa viherkattoja ja vettä läpäiseviä pin-
toja ja hulevesien viivyttämistä. Osa varikon alueesta sijaitsee poh-
javesialueella, ja toimenpiteet pohjaveden suojeluun on määritelty. 

Varikon rakentaminen muuttaa metsäisen alueen rakennetuksi 
alueeksi. Metsäisen alueen myötä menetettävän hiilivaraston kom-
pensointia selvitetään. Keinoina voisi olla vastaavien alueiden met-
sittäminen varikkotontilla tai muualla. 

Suunnittelualueen koko, rakentamisen määrä ja sijoittelu suun-
nittelualueella tarkentuu kaavoituksen edetessä. Ratikkavarikon 
mahdollistava kaavamuutos on tulossa nähtäville kesällä 2023. l
MILLA HAMARI

Kaupunki haluaa kehittää alueesta 
entistä monipuolisemman vapaa-ajan-
vieton kohteen, Itä-Vantaan helmen. 
Tämä tehdään esimerkiksi helpotta-
malla saapumista alueelle ja liikku-
mista alueen eri kohteiden välillä, 
esimerkiksi toteuttamalla opastettuja 
luonto- tai kulttuurireittejä. Myös itse 

kohteita kehitetään. 
Kevään aikana avataan alueen kehit-

tämisestä asukaskysely, jossa kysytään 
asukkaiden mielipiteitä alueen kehittä-
mistarpeista ja siitä, miten liikkumista 
alueelle ja alueen sisällä voisi kehittää. 
Asukkaiden näkemyksiä hyödynnetään, 
kun vuonna 2024 aletaan laatia alu-

een kehittämisen yleissuunnitelmaa. 
Yleissuunnitelman pohjalta tehdään 
aikanaan vielä tarkemmat rakennus-
suunnitelmat.

Hakunilan urheilupuiston 
kehittäminen jo käynnissä
Hakunilan urheilupuistoon rakenne-
taan parhaillaan Vantaan suurinta 
tekojääkenttää. Uusi tekojääkenttä 
rakennetaan vanhan hiekkakentän ja 
vapaanurmialueen paikalle. Ison teko-
jääalueen lisäksi rakennetaan myös 
tekojääkaukalo, jotta vapaaluisteluun 
ja jääkiekon pelaamiseen on omat alu-
eensa. Tekojääkentän käyttäjille ollaan 
rakentamassa myös huoltorakennusta, 
joka valmistuu kevään aikana. 

Kesäisin isolla kentällä voi pelata 
pesäpallon lisäksi tennistä kuudella 
kentällä, nykyisten kahden kentän 
sijaan. Tekojääkaukalossa pääsee 
pelaamaan kesäisin koripalloa tai 
rullalätkää. Pelaamaan pääsee suun-
nitelmien mukaan loppukesällä.

Koko urheilupuiston sähköjärjes-
telmä uusitaan. Jatkossa kenttien 
jäädyttämisestä saatu lämpö tullaan 
keräämään talteen ja käyttämään muun 
muassa läheisen Hakunilan uimahallin 
lämmittämiseen. Saman lämmönkerä-
ysjärjestelmän avulla lämpöä otetaan 
talteen myös kesäisin, kun aurinko 
lämmittää pelikenttien pintoja. l
SONJA LINDROOS

SAKARI MANNINEN

Hakunilan urheilupuistoa lähialueineen 
kehitetään vapaa-ajanvieton keitaaksi

Varikkoalueen havainnekuva alustavassa suunnitelmassa. Suunnittelu on vielä kesken. 
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PIIA HELASTO

ASEMAKAAVAT

e1 Korson KaavarunKo 
(081700)  Kaavarunko ohjaa 
asemakaavoitusta. Keskeisiä 
kysymyksiä ovat ydinkeskus-
tan uudistaminen, palvelujen 
sijoittuminen, uudet asuin-
korttelit ja täydennysrakenta-
minen. Nähtäville kesällä.

e2 Koillis-vantaan liiKun-
tahalli (002529)  Korpi-
kontion kentälle liikuntahalli 
Metsolassa. Kaavatyö alkaa 
keväällä.

e3 lehmustontie osa 2 
(002506)  Alueelle kaavoite-
taan korkeintaan kaksikerrok-
sisia pientaloja Vallinojalla. 
Nähtäville keväällä.

e4 niKinmäKi liitosalue 
(860900)  Kuntaliitoksessa 
Sipoosta Vantaaseen liitetylle 
alueelle asemakaava Nikinmä-
essä. Nähtävillä syksyllä.

e5 Korsontie 60 (002518)  
Kauppa, mahdollisesti pien-
taloasumista ja viheraluet-
ta Korsossa. Kaavatyö alkaa 
syksyllä.

e6 tervahaudantien Päivä-
Koti (002513)  Rakentama-
tonta korttelia laajennetaan 
viereiseen Tervahaudanpuis-
toon Matarissa päiväkodin 
pihaa varten ja kaavoitetaan 
päiväkoti. Nähtäville syksyllä. 

e7 Korson KesKustan itä-
Puoli (002489)  Radan itä-
puolelle keskustamaista asu-
mista ja liiketiloja. Nähtäville 
kesällä.

KATUJEN 
SUUNNITTELUKOHTEET

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

2. Kulorastaantie  Kadun 
kunnostuksen suunnittelu.

3. lehmustontien alue  
Lehmustontien asemakaava-
alueen katujen ja vesihuollon 
suunnittelu.

PUISTOJEN 
RAKENTAMISKOHTEET

4. metsoPuisto ja metso-
PuistiKKo  Metsopuiston rei-
tit ja ilme kunnostetaan alu-
een luontoarvot huomioiden.

KORSO

LEPPÄKORPI

METSOLA

MIKKOLAMATARI

JOKIVARSI

NIKINMÄKI

KORSO

VIERUMÄKI

VALLINOJA
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Korson keskustan alueelle laadi-
taan kaavarunko, jonka pohjalta 
aluetta suunnitellaan tulevina 

vuosina. Suunnittelu koskee aluetta, 
joka ulottuu etelässä Kulomäentie-
hen, lännessä Ankkapuistoon, pohjoi-
sessa Leppäkorven kouluun ja idässä 
Otavatiehen.

Kaavarunko on suunnitelma jossa 
hahmotellaan, minne ja kuinka paljon 
alueelle rakennetaan uusia asuntoja, 
liiketiloja, julkisia palveluita, puisto-
alueita ja uusia kulkuväyliä, sekä miten 
pysäköinti alueella järjestetään. Korson 
keskustaa halutaan laajentaa nykyisen 
keskustan itä- ja eteläpuolelle, ja nykyi-

seen keskustaan halutaan rakentaa 
lisää. Ydinkeskustasta suunnitellaan 
kävelykeskustaa.

Kaavarunko ei ole lainvoimainen 
asiakirja, eikä sen perusteella voida 
vielä rakentaa mitään. Varsinaiset lain-
voimaiset kaavoituspäätökset tehdään 
myöhemmin, alueelle laadittavissa 
useissa asemakaavoissa. Asemakaa-
voja laaditaan jatkossa kaavarunkoa 
hyödyntäen. Kaavarunko on tarkoitus 
saada asukkaiden nähtäville viimeis-
tään syksyllä 2023.

Keskustan kehittäminen on 
pitkäaikainen tavoite

Korson keskustaa kehitetään tiiviissä 
yhteistyössä eri toimijoiden kesken. 
Kaupunki laatii kaavat ja rakentaa julki-
set palvelut, mutta hyvin tärkeä osansa 
on myös yksityisillä toimijoilla, jotka 

Tavoitteena 
kävelykeskusta ja 
keskusta-alueen 
laajentaminen.

KORSON KESKUSTALLE 
LAADITAAN KAAVARUNKO

rakentavat asuin- ja liikerakennuksia 
ja toimistotiloja. Jotta Korson kehitys 
lähtee liikkeelle, tarvitaan kaikille osa-
puolille sopiva suunnitelma.

– Kaavarunkotyössä pyritään luo-
maan suunnitelma, joka olisi toisaalta 
sopiva asukkaiden tarpeisiin, mutta 
tarjoaisi myös taloudellisesti kannatta-
via rakennuttamiskohteita yksityisille 
rakennuttajille – vain siten kehittämi-
nen saadaan toden teolla liikkeelle, ker-
too Korson suuralueen aluearkkitehti 
Mari Jaakonaho.

Kaupunki on halunnut kehittää Kor-
son keskustaa jo vuosia. Osittain kehit-
tämistä on mutkistanut se, että kau-
punki omistaa vain osan keskustan 
maista. Tilannetta yksinkertaistaak-
seen ja kehittämistä vauhdittaakseen 
kaupunki osti tammikuussa 2023 lisää 
maata Korson keskustasta. l
SONJA LINDROOS

ILARI LEHTINEN

 

• Puhelimitse: p. 09 83911, ma-ti 8–15.30,  
ke 8–14, to-pe 8–15.30

• Sähköpostilla: vantaa-info@vantaa.fi
• Chatissa: vantaa.fi/vantaainfo
• Asiointipisteissä:

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

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

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

Mahdolliset poikkeukset aukioloissa voit tarkistaa 
osoitteessa vantaa.fi/vantaainfo.

VANTAA-INFO PALVELEE KEVÄÄLLÄ 2023
Vantaa-info tarjoaa Vantaan kaupungin ja yhteistyö-
kumppaneiden palveluihin liittyvää yleisneuvontaa 
sekä tukea palveluihin hakeutumisessa.

Yleisneuvonnan lisäksi Vantaa-infossa järjestetään 
jalkautuvia neuvontoja esimerkiksi digitukeen liit-
tyen. Monikielinen neuvontapiste Myyrmäen ja 
Tikkurilan Vantaa-infoissa tarjoaa kuntalaisille 
henkilökohtaista neuvontaa Vantaan kaupungin 
sekä eri viranomaisten palveluissa usealla eri kie-
lellä. Palvelukielet ovat suomi, ruotsi, englanti, 
viro, venäjä, somali, dari, farsi, arabia, kurdi ja 
urdu. Ajankohdat ja kielet voit tarkistaa osoit-
teessa vantaa.fi/monikielinenneuvonta.

Tikkurilan ja Myyrmäen Vantaa-infoissa on esillä 
mielenkiintoisia, upeita näyttelyitä vuoden ympäri. 
Neuvonnat ja näyttelyt voit tarkistaa osoitteessa 
tapahtumat.vantaa.fi.

Myyrmäen asukastila on 
muuttanut Myyrmäkitaloon

Tervetuloa digi-infoihin!
Vantaan kaupungin infotilaisuuksissa saat tietoa älylaitteiden sujuvasta ja turvallisesta 
käyttämisestä. Voit myös esittää mieltäsi askarruttavia kysymyksiä tapahtuman chatissa.
Infot järjestetään Teams live -etätilaisuutena, ja löydät ne tapahtumat.vantaa.fi 
-osoitteesta hakemalla ajankohtaista ja digituki. Voit tulla katsomaan infoja myös 
Koivukylän asukastilan (Hakopolku 2) auditorion isolta näytöltä. 

Etäinfo: Älylaitteiden Google- ja Apple ID -tilit sekä yleiset toiminnot ke 22.3. klo 12–13 

Etäinfo: Älylaitteilla kuvaaminen ja tallentaminen ke 26.4. klo 12–13 

KAUPUNKISUUNNITTELUA
VUONNA 2023
 
Asema- ja yleiskaavoitusta esitellään Kaupunkisuun-
nittelun näyttelyssä.  

Näyttely auki Vantaa infoissa: 

• Tikkurila, Dixi (Ratatie 11, 2. krs) 6.3. - 30.3.2023 
• Myyrmäki (Paalutori 3) 3.4. - 28.4.2023 

Lisätietoa: 
vantaa.fi/kaavoitus 
vantaa.fi/vantaa-info

Myyrmäen asukastila muutti helmikuun alussa 
Myyrmäkitaloon (Paalutori 3). Asukas-
tilasta löydät muun muassa asiakas-

koneita, keittiön, neuvotteluhuoneita sekä 
ompelu- ja olohuoneet. Voit varata tiloja 
Timmin kautta.

Suomen Punaisen Ristin ystävätoiminta 
ja maahanmuuttajien neuvonta jatkuvat 
uusissa tiloissa. Yhteisötyöntekijät toivot-
tavat kaikki tervetulleiksi asukastilalle ja 
sen tapahtumiin. Kahvit on jo keitetty!

Tavoitat asukastilan puhelimitse 040 
359 0485 ja sähköpostitse myyrmaenasu-
kastila@vantaa.fi. Seuraa myös Instagra-
missa @asukastilatvantaalla ja Facebookissa 
Myyrmäen asukastila. l
PIIA HELASTO

Löydä uutta 
tekemistä 
vapaaehtoisena
Kiinnostaako vapaaehtoistyö? Vantaan 
kaupungin vapaaehtoistoiminnan avoimet 
tehtävät löytyvät nyt kootusti osoitteesta 
vapaaehtoistyo.fi/vantaa. Sivustolta löy-
dät sekä lyhytkestoisia että pidempään jatkuvia 
vapaaehtoistehtäviä. Niitä voi selata  teeman, 
ajankohdan ja keston mukaan sekä ilmoittau-
tua toimintaan. Ilmoittautuminen käy helposti 
täyttämällä tehtävän hakemus, minkä jälkeen 
kyseisen tehtävän koordinaattori ottaa sinuun 
yhteyttä. Voit ilmoittautua useampaan tehtä-
vään kerralla.

Emilia ja 
Jesse valmiina 

toivottamaan 
tervetulleeksi uudet 

ja vanhat kävijät.
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Hankesuunnitelman pohjalta 
päättäjät puntaroivat, raken-
netaanko Vantaalle ratikkaa.

– Vantaan ratikan hankesuunni-
telmaan kootaan ratikan suunnitte-
lun tulokset ja vaikutukset. Hanke-
suunnitelmassa selvitetään muun 
muassa ratikan vaikutuksia liiken-
teeseen, kaupunkikehitykseen ja talo-

uteen sekä vertaillaan ratikkaa bus-
sivaihtoehtoon, kertoo hankejohtaja 
Tiina Hulkko.

Osa vaikutusten arvioinneista on 
vielä kesken, ja ne valmistuvat han-
kesuunnitelman yhteyteen kevään 
aikana. Sitä mukaa kun selvityksiä 
valmistuu, ne julkaistaan ratikan verk-
kosivuilla.

Vantaan ratikan jatkosuunnittelu on edennyt loppusuoralle. 
Hankesuunnitelma, joka kokoaa ratikan kolmivuotisen 
jatkosuunnitteluvaiheen tulokset ja ratikan vaikutukset, 
valmistuu kevään aikana. 

VANTAAN RATIKAN SUUNNITTELU 
EDENNYT LOPPUSUORALLE

Ratikalle tilaa varaavista asema-
kaavaehdotuksista ja niitä vastaavista 
katu- ja puistosuunnitelmista puolet 
on ollut nähtävillä ja loput tulevat 
nähtäville vuoden 2023 aikana.

Ratikan reitin varrelle on laadittu 
myös sen kaupunkikehitystä ohjaava 
kaavarunko, jossa kuvataan, millai-
nen on vantaalainen ratikkakaupunki. 

Kaavarungossa tarkastellaan muun 
muassa asuinalueita, palveluverkkoa, 
elinkeinorakennetta, liikenneverkkoa 
ja viheralueita. Se on yleiskaavaa tar-
kempi, mutta asemakaavaa yleisempi 
suunnitelma. Kaavarungon vaikutukset 
ovat osa hankesuunnitelmaa.

Ratikan suunnitelmia esitellään 
kaikille avoimessa kevätinfossa 13.4. 
kello 17 alkaen. Voit osallistua tilai-
suuteen verkossa, tai tulla tapaamaan 
suunnittelijoita kaupungintalon val-
tuustosaliin. Tapahtuman tarkemmat 
tiedot löydät ratikan verkkosivuilta, 
sosiaalisen median kanavista ja Van-
taan tapahtumakalenterista.

Ratikan tullessa päätöksentekoon, 
myös kaupunginvaltuuston selostus-
tilaisuutta voi seurata suorana lähe-
tyksenä Vantaan kaupungin verkko-
sivuilta.

Vantaan ratikka 
pähkinänkuoressa
Vantaan ratikka on Vantaalle suunni-
teltava pikaraitiotie. Ratikka kulkee 
Mellunmäen metroasemalta Haku-
nilan ja Tikkurilan kautta Aviapolik-
seen ja lentoasemalle. Reitin pituus 
on 19 kilometria ja pysäkkejä on 27. 
Ratikka on osa pääkaupunkiseudun 
julkista liikennettä ja kehittyvää pika-
raitiotieverkostoa. Se jatkaa Kehäradan 
tarinaa yhdistämällä kaupungin itäi-
simpiä osia sujuvan raideliikenteen 
piiriin ja mahdollistaa Vantaan kas-
vun kestävästi joukkoliikenteen var-
relle. Reitin varsi mahdollistaa yli 60 
000 uutta asukasta ja yli 30 000 uutta 
työpaikkaa. l
MILLA HAMARI

Ratikka- 
tietoa verkossa  

vantaa.fi/ratikka  
ja somessa 

@vantaanratikka

Vantaa-Kerava sote: Asukkaan 
asialla -hankkeessa tuotettiin 
vuonna 2022 videoita Vantaan ja 

Keravan hyvinvointialueen asiakkaiden 
tueksi vaikeisiin elämäntilanteisiin. 
Videot löytyvät Vantaan ja Keravan 
hyvinvointialueen YouTube-kanavalta.

– On tärkeää, että kuntalaisille on 
tarjolla myös sellaista tietoa ja tukea, 
joka ei edellytä asiakkuutta tai yhtey-
denottoa mihinkään, kertoo projekti-

päällikkö Henna Salonen.
– Jokainen voi tutustua videoihin 

oman mielenkiintonsa ja tarpeensa 
mukaisesti juuri silloin, kun itselle 
parhaiten sopii.

Kuormittaviin 
perhetilanteisiin
Lasten, nuorten ja perheiden palve-
luista on teetetty lyhyitä animaati-

Videot löytyvät Youtube-kanavilta Vantaan ja Keravan hyvinvointialue sekä Väkivallaton VAKE.

Matalan kynnyksen kohtaamis-
paikat, Mummun ja vaarin 
tuvat, ovat osa SOS-Lapsikylän 

ennaltaehkäisevää työtä. Mummun ja 
vaarin tuvalla eri ikäiset ihmiset koh-
taavat viikoittain yhteisen tupaillan 
aikana. Tupaillan aikana lapsiperheet 
ja vapaaehtoiset varamummut ja -vaa-
rit viettävät aikaa yhdessä jutellen ja 
leikkien. Tupaillan aikana valmistetaan 
myös yhdessä lämmin ruoka. Ruoka on 
keskeinen osa tupailtaa, ja ruoka val-
mistetaan ohjaajan ja vapaaehtoisten 
toimesta ja syödään yhdessä saman 
pöydän ääressä lasten ja heidän van-
hempiensa kanssa. 

Tupailta mahdollistaa sukupolvien 
kohtaamisen arjessa. Lapset ja heidän 
vanhempansa pääsevät nauttimaan 
ikäihmisten seurasta sekä ikäihmi-
set lapsiperheiden seurasta. Kun tuo-
daan ihmiset yhteen iästä riippumatta, 
luodaan pohja vuorovaikutukselle ja 
yhteisöllisyydelle eri ikäisten ihmis-
ten kesken. 

”Pieni poika saapuu Mummun ja 
vaarin tuvalle. Hän käy valitsemassa 

lautapelin ja istahtaa iloisena lattialle 
peli sylissään ja jää odottamaan. Lyhyt 
odotus palkitaan, kun varavaari saa-
puu paikalle ja on valmis pelaamaan 
yhdessä. Lattialle istahtaa varavaarin 
ja pienen pojan lisäksi muutama muu-
kin lapsi. Peli alkaa ja samalla tärkeä 
kahden sukupolven kohtaaminen.” 

Vantaalla Mummun ja vaarin tupa 
-toimintaa järjestetään keskiviikkoil-
taisin Nissaksen asukaspuistossa ja 
torstai-iltaisin Vihertien asukaspuis-
tossa sekä maanantai- ja tiistai-iltaisin 
Koivukylän avoimessa kohtaamispai-
kassa. Tarkemmat tiedot löydät verk-
kosivuilta sos-lapsikyla.fi/mummun-
ja-vaarin-tupa. 

Tuvalle ovat tervetulleita lapsiper-
heet sekä vapaaehtoistoiminnasta kiin-
nostuneet ikäihmiset. Tervetuloa tutus-
tumaan tupailtaan! Kun olet tulossa 
ensimmäistä kertaa tuvalle, niin lai-
tathan viestiä projektipäällikkö Piritta 
Minkkiselle puhelimitse 044 754 7822 
tai sähköpostilla osoitteeseen mum-
munjavaarintupa@sos-lapsikyla.fi. l
PIRITTA MINKKINEN, SOS-LAPSIKYLÄ RY

Sukupolvet toistensa tukena 
Mummun ja vaarin tuvalla

SANNA KARLSSON
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Videoita tueksi elämän 
eri tilanteisiin

oita muun muassa tilanteisiin, joissa 
vanhemmat harkitsevat eroa, lap-
sesta tehdään lastensuojeluilmoitus 
tai perheessä koetaan lähisuhdevä-
kivallan uhkaa.

– On hyvä, että tietoa on saata-
villa videoiden muodossa erityisesti 
aiheista, joista voi joskus olla vaikea 
puhua, Henna Salonen sanoo.

Tietoa ja tukea tarjotaan myös tilan-
teisiin, joissa perheessä on neuropsy-

kiatrisesti erityispiirteinen tai väkival-
taisesti käyttäytyvä lapsi. Molempia 
teemoja käsitellään moniosaisen video-
sarjan kautta, joissa käytännön vink-
kejä jakavat eri alojen ammattilaiset 
kuten lääkärit, toimintaterapeutit, 
sosiaalityöntekijät ja perheterapeutit.

– Näistä aihepiireistä on toivottu 
enemmän tietoa, ja palautteen perus-
teella videot on koettu tarpeellisiksi 
ja hyödyllisiksi.

Osassa Tietoa nepsykirjosta -sar-
jan videoista on mahdollisuus valita 
ruotsin-, englannin-, viron- tai venä-
jänkielinen tekstitys.

Nuorille ja väkivaltateemasta
Videoita on tehty myös nuorille. Nuo-
ret puhuvat ikäisilleen #EtOleYksin 
-videossa, joka on käännetty myös 
ruotsiksi ja englanniksi. Videon tarkoi-
tuksena on rohkaista nuoria hakemaan 
apua mielenterveys- ja päihdeongel-
miin. Nuorten videota on mahdollista 
käyttää esimerkiksi keskustelun alus-
tajana koulujen opetustyössä.

Lisäksi väkivaltateemalla on oma, 
vain tähän aihepiiriin keskittyvä Väki-
vallaton VAKE -YouTube-kanava. Kana-
valta löytyy esimerkiksi väkivallan 
puheeksiottokoulutus- ja kokemus-
asiantuntijavideoita, joissa puhuvat 
väkivaltaa kokenut, väkivaltaisesti 
käyttäytynyt sekä työssään väkival-
tailmiötä kohtaava. l
LOTTA HÄLLSTRÖM, VANTAAN JA KERAVAN 
HYVINVOINTIALUE

Vakehyva.fi

AVA HÄLLSTRÖM

RAMBOLL FINLAND OY
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Skulle du vilja läsa mer med bar-
nen, men känner att det aldrig 
finns tid att gå till biblioteket 

för att leta efter böcker? Eller känns 
det svårt att hitta nya och intressanta 
böcker? Vanda stadsbiblioteks nya 
tjänst Bokpaket för familjer gör det 
lättare att hitta något att läsa. På den 
beställningsblankett som fylls i på 
webben väljer man de ämnen som man 
önskar att böckerna ska handla om 
samt läsarnas ålder, och det färdiga 
bokpaketet kan hämtas från närbib-
lioteket eller bokbussen.

– Vi vill sänka tröskeln för att anv-
ända biblioteket och betjäna barnfa-
miljerna allt bättre. Bokpaketen hjäl-
per till att göra läsningen till en del 
av den hektiska vardagen, säger spe-
cialbibliotekarie Pauliina Eriksson 
som utvecklat tjänsten.

Bokpaketen testades 2022 i Kivistö 
bibliotek och Points bibliotek. Tack 
vare den positiva responsen har tjäns-
ten utvidgats till alla bibliotek i Vanda. 
Beställningen kan göras på finska, 
svenska, engelska eller ryska. Böcker 
kan även fås på andra språk än dessa, 
till exempel arabiska eller albanska. 

Bekanta dig med tjänsten på adres-
sen helmet.fi/bokpaket eller fråga mer 
på ditt närbibliotek. l
MAIJA LEHTOLA & PAULIINA ERIKSSON

Beställ ett bokpaket för hela 
familjen från biblioteket

Vanda musikinstitut är en av 
de största läroanstalterna för 
grundläggande konstundervis-

ning i Vanda och Finland. Undervisnin-
gen ordnas av staden och riktar sig i 
första hand till barn och unga. 

I studierna framskrider man från 
en nivå till en annan genom att följa 
läroplanen enligt den fördjupade läro-
kursen. I studierna finns olika stu-
dievägar som kan vara inriktade på 
livslång hobbyverksamhet eller på 
yrkesstudier. Målmedvetenhet och 
långsiktighet skiljer musikinstitutet 
från den hobbyverksamhet som mer 
liknar klubbverksamhet. 

Oiva (12 år), Frans (12 år) och Art-
turi (11 år) har studerat trummor och 
slagverk i drygt två år vid Vanda musi-
kinstitut. Musikinstitutet har fört trion 
samman och de säger med en mun 
att de är vänner. Vännerna tycker om 
att spela och de tror nog att de kom-
mer att fortsätta med hobbyn även i 

Under april månad kan 
man ansöka till studier 
som inleds vid Vanda 
musikinstitut under 
höstterminen.

Kören Soundwaves inom den svenskspråkiga undervisningen uppträder i Kulturhuset 
Martinus på musikinstitutets vårfest under ledning av Hanna Mannerström.

Ansökan till Vanda 
musikinstitut 1–30.4.2023!

Kom och bekanta dig med olika 
musikinstrument och sångunder-
visningen under ledning av Vanda 
musikinstituts lärare! Eveneman-
gen Klingande huset torsdagen den 
13.4 kl. 17.30–19.30 vid Dammvägens 
huvudundervisningsställe (Damm-
vägen 2) och lördagen den 15 april 
kl. 11.00–13.30 med fortsätting på 
svenska kl. 13.30–14.30 i Kulturcentret 
Orvokki (Violvägen 15).

Närmare information: vmo.fi/vmi

vuxen ålder.
Pojkarna uttrycker sig i positiva 

ordalag om den goda stämningen på 
musikinstitutet. Lärarna får beröm för 
sitt lugna, vänliga och tydliga sätt att 
undervisa och för att de ger anvisnin-
gar när de behövs.

I vår arrangerar musikinstitutet 
inga urvalsprov som baserar sig på 
musikalitet. Man har som mål att alla 
sökande ska antas som elever. l
ERIK MARTTINEN

På musikinstitutet 
övar man målinriktat

ERIK MARTTINEN

DANI RÖNNQVIST

Tanken om valet som dagens dis-
kussionsämne kom efter att jag 
hade frågat om jag kunde inter-

vjua några människor om valtemat. 
Jag har grävt i tidigare års statistik 
och sett att de svenskspråkiga van-
daborna har deltagit relativt aktivt i 
tidigare val men varje val är ändå en 
ny situation, där allt är möjligt. Jag 
tar mig till biblioteket för att höra 
vad vandaborna tänker om vårens val.

Deltagarna anländer till språkcaféet 
och sätter sig runt det avlånga bordet i 
bibliotekets grupprum. Många kommer 
varje vecka och känner varandra, andra 
är nya. Lisbet inleder dagens tema och 
öppnar diskussionen. Valtemat lockar 
till ivrig diskussion. Många har en 
åsikt om valet och de flesta säger med 
det samma att de tänker rösta. Dis-
kussionen flyter fint, emellanåt säger 
någon ett ord på finska och de andra 
hjälper att översätta ordet. 

Jag frågar vad de viktigaste valte-
morna är för deltagarna.

– Klimatfrågorna, sociala frågorna, 
ekonomin och naturligtvis säkerheten, 
räknar Janne Salomaa upp.

Han fortsätter med att betona vik-
ten av valet. 

– Demokratin, valet är ju det bästa 
sättet att påverka.

Maiju Rundman som sitter bredvid 

har också en klar tanke om vad som 
är viktigt i valet.

– Klimatfrågorna, säger hon utan 
att tveka. För vi har ingenting om vi 
inte har jorden.

Jag frågar bibliotekarie Charlotta 
Panzera vad hon tänker att man kan 
uppnå med valet. Hon svarar att det 
är väldigt personligt, vad människor 
kan och vill uppnå.

– Själv försöker jag alltid stå upp 
för sådant som glöms bort i vardagen. 
Jag tänker då på minoriteter, både 
språkliga minoriteter och kulturella 
minoriteter, mänskliga rättigheter. 
Unga och barn som det talas så väldigt 
mycket om just nu, att de ska må bra. 

Charlotta ser att det finns så många 
viktiga ämnesområden som man borde 
jobba för. Då väljer man ett parti eller 
en kandidat som jobbar för de sakerna. 

-Ju mera vi är, desto bättre kan 
vi uppnå dessa saker. Därför ska vi 
inte tänka att vi bara är en i massan, 
utan att vi tillsammans kan skapa 
förbättring.

Välkommen med för att diskutera 
på svenska i språkcaféet i Dickursby 
bibliotek på måndagar kl. 14. Inga 
förhandsanmälningar behövs. Både 
svensk- och finskspråkiga får gärna 
delta. Riksdagsvalet hålls 2.4.2023. l
ANN-MARI BERLIN

I språkcaféet i Dickursby bibliotek samlas en 
måndag eftermiddag en glad grupp med människor 
i olika åldrar för att träna på sin svenska. Det är 
olika teman som gäller varje vecka och idag har 
språkcaféets ledare Lisbet valt att diskutera valet 
med deltagarna.

Valet lockade till ivrig diskussion i språkcaféet 
i Dickursby bibliotek

Janne Salomaa och Maiju Rundman deltog i språkcaféet

Bibliotekarie Charlotta Panzera tycker att man tillsammans kan uppnå mer i valet.

ANN-MARI BERLIN

ANN-MARI BERLIN

Riksdagsvalet hålls vart fjärde år. 
I valet väljer finska medborgare 
200 riksdagsledamöter till riks-

dagen för att besluta om våra gemen-
samma ärenden. I riksdagsvalet kan 
varje röstberättigad välja en kandidat 
från sin egen valkrets som represente-
rar hen så bra som möjligt. Röstberät-
tigade är alla finska medborgare som 
är myndiga senast på valdagen. Alla 

röster i valet är värdefulla.
Under förhandsröstningen 22–28.3 

kan du välja det röstningsställe som 
är lämpligast för dig i Vanda eller 
någon annanstans. Vanda har 15 för-
handsröstningsställen. På valdagen 2.4 
kan du rösta på det röstnings-ställe 
som angetts på ditt meddelandekort. 
Meddelandekortet skickas hem till 
dig per post och du hittar det också 
i tjänsten suomi.fi, om du har tagit 
tjänsten i bruk.

Kontrollera också att du har ett gil-
tigt identitetsbevis på röstningsdagen, 
till exempel pass eller körkort.

Läs mer om riksdagsvalet och valar-
rangemangen i Vanda stad på webben 
på adressen: vantaa.fi/vaalit. l
VILMA KÖLHI

I riksdagsvalet är det 
viktigt att du röstar på en 
kandidat som motsvarar 
dina värderingar och 
driver frågor som är 
angelägna för dig.

VEM VILL DU ATT SKA BESTÄMMA I FRÅGOR SOM GÄLLER DIG?
SAKARI MANNINEN
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WHO DO YOU WANT TO DECIDE ON MATTERS RELEVANT TO YOU?

You should bravely vote for such a parliamentary 
election candidate that meets your values and 
advocates matters important to you.

The parliamentary election takes 
place at 4-year intervals. Citizens 
of Finland choose 200 members 

of parliament to decide on our shared 
matters. In parliamentary election, 
every person entitled to vote can choose 
a candidate from their own electoral 
district that will represent them as 
well as possible. Every Finnish natio-
nal who is 18 or older at the latest on 
the election day is entitled to vote. All 
votes cast at the election are valuable.

During the advance voting period, 
March 22–28, you can choose a voting 
place most suitable for you in Van-
taa or anywhere else. Vantaa has 15 

advance voting places. On the election 
day, that is April 2, you can only vote 
at the polling place specified in your 
polling card. The polling card will be 
mailed to your home address, and if 
you have adopted the suomi.fi service, 
you can also find it there.

Make sure that on the election day 
you have a valid identity card, such 
as a passport or a driver's license, 
with you.

Read more about the parliamen-
tary election and the City of Vantaa's 
election arrangements online at: 
vantaa.fi/elections. l
VILMA KÖLHI

SAKARI MANNINEN

The most important party when 
dealing with matters relating 
to young people is their home. 

Multidisciplinary work can provide 
support where it is needed.

Mobile youth work supports a safe 
environment in places where young 
people spend their free time – places 
such as malls, schoolyards, shop-
ping centers and stations. The goal 
is also to reach out to young people 
who do not visit youth centers and 
build trust over time through posi-
tive encounters. If necessary, youth 
workers will help and guide young 
people who need support. Multidis-
ciplinary work can provide support 
where it is needed.

The regional youth workers are 
mostly deployed during the evenings 
and weekends, three times a week on 

average. Youth workers are also dep-
loyed in larger groups for events such 
as school closure parties. 

You can identify mobile youth wor-
kers by their blue or black jackets and 
logos reading “Nuorten Vantaa” (Vantaa 
for Youth) or “Nuorisotyö raiteilla” (The 
Youth Work on the Railway).

Tackling problems requires 
cooperation
For some time now the media has 
been reporting on gang activity 
among young people and the increa-
sing instances of violent crimes com-
mitted by them. Young people who are 
involved in crimes are usually dealing 
with issues related to mental health, 
substance use or insecurity, which 
can manifest themselves as violence. 

Mobile youth work supports a safe environment

Would you like to 
read more with your 
children but never 

seem to have enough time to 
visit the library? Or do you 
find it hard to discover new 
and interesting books? Vantaa 
City Library's new Book Set for 
Families service makes it easier 
to find new books to read. You 
can select the topics you want 
to read and the age range of the 
readers through an online order 
form, after which you can pick 
up your book set from your local 
library or a mobile library bus.

– We want to lower the 
threshold for using the library 
and provide even better services 
for families with children. The 
book sets make it easier to add 
reading into your busy everyday 
life, says Pauliina Eriksson, a 
specialized librarian who deve-
loped the service.

The book sets were first pilo-
ted at Kivistö and Point libra-
ries in 2022. Following positive 
feedback, the service has been 
extended to all libraries in Van-
taa. Books can be ordered in 
Finnish, Swedish, English or 
Russian. It is possible to order 
books in other languages too, 
such as Arabic or Albanian.

Find out more about the ser-
vice at helmet.fi/booksets or 
ask your local library for more 
information. l
MAIJA LEHTOLA & PAULIINA ERIKSSON

Order a book 
set from the 
library for the 
whole family

How people settle down and integ-
rate to Finland and their own 
living area has been a discussed 

topic lately. From various perspectives, 
it is important that people who move 
to Vantaa settle down successfully and 
enjoy living in their new hometown.  

One important goal in the Business 
service’s Talent Vantaa project is to 
increase the visibility and awareness 
of different services that are related 
to integration among newcomers. The 
idea is also to further develop a “welco-
ming” culture in the city. For successful 
integration and for the development of 
a welcoming culture we need strong 
collaboration with different actors, 
for example early childhood educa-
tion and immigration services all the 
way to companies, non-profit organi-

The very first Welcome to Vantaa Event
zationsand their services. That’s why 
we decided to have the Welcome to 
Vantaa Event.

What was the event 
all about? 
Talent Vantaa project organized the 
event on Tuesday the 17th of January 
in Tikkurila’s library. With the Welcome 
to Vantaa event, we brought people 
together. We wanted people to be able 
to physically meet different stakehol-
ders and representatives of different 
organisations. The participants could 
network with each other and enjoy 
some nice music and coffee and pulla.

At theevent, a variety of city services 
and non-profit organizations (NGOs) 
introduced their activities and what 

they have to offer. Besides the infor-
mation needed about different city 
services, people also tend to be inte-
rested in participating in the work of 
NGOs as well as different leisure time 
options (hobbies etc.). Doing volunteer 
work and having a rich social life helps 
people to settle down and supports 
their wellbeing.

All the participants who answe-
red our feedback form said they 
would join the next event. For more 
information about the event contact 
lotta.koivulainen@vantaa.fi.

Talent Vantaa -project is funded by 
The Ministry of Economic Affairs and 
Employment. It is implemented by the 
City of Vantaa and Laurea University 
of Applied Sciences. l
LOTTE KOIVULAINEN

HEIDI KUUTTI

What are the seven 
most stunning 
commercial and 
social buildings in 
Vantaa from the 
1980s and 1990s?

The City Museum of Vantaa is cur-
rently carrying out an inventory 
project of buildings from the 80s 

and 90s, in which the first part con-
cerned meeting houses. Among almost 
350 buildings, seven turned out to be 
particularly well designed and true 
gems of architecture

You can find the report of the inven-
tory project on the museum's website at 
kaupunginmuseo.vantaa.fi/en/research. l
JOHANNES VIHERVIRTA

When Heureka was completed 
in Tikkurila in 1989, it was the 
first science center built in 
Finland. Mikko Heikkinen and 
Markku Komonen's architecture, 
combining geometric shapes, 
reflects the building's purpose 
as a showcase for science and 
technology. 

JOHANNES 
VIHERVIRTA 
VANTAAN 
KAUPUNGINMUSEO

However, we rarely hear about comp-
letely new gangs of young people that 
would raise concerns.

Families and young people may find 
these news concerning. For this rea-
son, it is important to talk to your 
teenager at home about safe ways to 
spend their free time and use social 
media, for example. If you are con-
cerned about your teenager’s well-
being or changing behavior, you can 
ask for support or advice from youth 
workers, teachers or other profes-
sionals working with young people 
at a low threshold, in addition to 
social services.

You can learn more about speciali-
zed youth work in the City of Vantaa 
at vantaa.fi/erityisnuorisotyo. l
SONJA ANNALA

Myyrmäki Church 
was completed east of 
Louhela station in 1984. 
Architect Juha Leiviskä 
skillfully managed to 
fit the building into the 
narrow plot of land. The 
eastern facade repeats 
the rhythm of nearby 
birch trees. Inside the 
building, different 
moods created by 
light and shadows are 
emphasized.

STELLA KARLSSON 
VANTAAN KAUPUNGINMUSEO

Tikkurila Oyj’s Research Center I was completed 
on the bank of the Kerava River in 1984. Four years 
later, it was accompanied by the almost identical 
Research Center II. The buildings were designed 
by architect Kaarina Löfström. A unique feature of 
the facades are the brick towers rising above the 
roof line, where the ventilation shafts essential for 
laboratory work are located. 

JOHANNES VIHERVIRTA, VANTAAN KAUPUNGINMUSEO

The Vantaa Court and Police House in Tikkurila 
is divided into two parts in line with its original 
purpose. It was designed by Kaarlo Leppänen, 
who worked as the Head of Alvar Aalto's 
architectural office for a long time. Completed 
in 1988, the building is reminiscent of Aalto's 
architecture in its shapes and materials.

HELI HAAVISTO, VANTAAN KAUPUNGINMUSEO

Currently known as 
Virtatalo, the monumental 
office building in Myyrmäki 
was originally built as the 
headquarters of Imatra 
Voima in 1987. Designed by 
Professor Erik Kråkström, 
the building's carefully 
composed facades were 
made of natural stone and 
copper.

JOHANNES VIHERVIRTA, 
VANTAAN KAUPUNGINMUSEO

JOHANNES VIHERVIRTA, VANTAAN KAUPUNGINMUSEO

Misteli Daycare Center 
in Ruskeasanta, which was 
exhibited at the Triennale 
di Milano in 1996, is a 
representative example 
of the wood construction 
and ecological design from 
the 1990s. Chief designer 
Mikko Kaira had skillfully 
combined traditional log 
structures with modern 
architecture.

SERCAN ALKAN
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Jalkautuva nuorisotyö tukee tur-
vallista ilmapiiriä siellä, missä 
nuoret viettävät vapaa-aikaansa 

- muun muassa ostareilla, koulujen 
pihoilla, kauppakeskuksissa ja ase-
milla. Tavoitteena on kohdata myös 
niitä nuoria, jotka eivät käy nuori-
sotiloilla, ja rakentaa luottamusta 
vähitellen positiivisten kohtaamisten 
kautta. Tarvittaessa jalkautuvat nuo-
risotyöntekijät auttavat ja ohjaavat 
tukea kaipaavia nuoria. Moniamma-
tillisella työllä voidaan tarjota tukea 
siellä, missä sitä tarvitaan.

Alueellisen nuorisotyön työntekijät 
jalkautuvat pääsääntöisesti ilta- ja vii-
konloppupainotteisesti keskimäärin 
kolmesti viikossa. Nuorisotyöntekijät 
liikkuvat isommalla porukalla myös 
koulujen päätösjuhlien kaltaisissa 
tapahtumissa. 

Jalkautuvaa nuorisotyötä tekevät 

tunnistaa helposti sinisestä tai mus-
tasta takista ja Nuorten Vantaa tai 
Nuorisotyö raiteilla -logoista.

Ongelmien kampittaminen 
vaatii yhteistyötä
Mediassa on uutisoitu jo jonkin aikaa 
nuorten jengiytymisestä ja nuorten 
tekemien väkivaltarikosten lisäänty-
misestä. Yleensä nuorten rikoksilla 
oireilun taustalla on mielenterveyteen, 
päihteisiin tai turvattomuuteen liitty-
viä ongelmia, ja nuorten pahoinvointi 
saattaa tulla esiin juuri väkivaltaisuu-
tena. Täysin uusista huolta herättä-
vistä nuorten ryhmittymistä kuullaan 
kuitenkin melko harvoin.

Uutisointi voi herättää huolta per-
heissä ja nuorissa. Nuorten kanssa 
onkin hyvä keskustella kotona tur-
vallisesta vapaa-ajasta ja esimerkiksi 
sosiaalisen median käytöstä. Jos oman 
nuoren hyvinvointiin liittyvät asiat 
tai muuttunut käytös huolestuttavat, 
sosiaaliviranomaisten lisäksi tukea tai 
neuvoa voi pyytää matalalla kynnyk-
sellä esimerkiksi nuorisotyöntekijöiltä, 
opettajilta tai muilta nuorten parissa 
toimivilta ammattilaisilta.

Vantaan kaupungin erityisnuoriso-
työn löydät verkosta vantaa.fi/erityis-
nuorisotyo. l
SONJA ANNALA

Nuorten asioiden 
hoitamisessa tärkein 
yhteistyötaho on nuoren 
koti. Moniammatillisella 
työllä voidaan tarjota 
tukea siellä, missä sitä 
tarvitaan.

JALKAUTUVA 
NUORISOTYÖ 
TUKEE TURVALLISTA 
ILMAPIIRIÄ

Nappaa vinkit kesätyön hakemiseen
Kesätyön hakeminen on taas ajankohtaista. Kesätyö antaa sinulle työkokemusta, 
josta on varmasti hyötyä tulevaisuudessa. Mikä parasta, työstä saat tietenkin 
vastineeksi palkkaa. Nappaa Vantaan nuorisopalveluiden kokoamat vinkit kesätyön 
hakemiseen. Onnea matkaan!

•   Ole aktiivinen ja hyvissä ajoin liikkeellä. 
•   Varmista, että CV ja työhakemus on ajan tasalla. Tarvittaessa apua saat 
    Ohjaamo Vantaasta, jonka löydät sosiaalisesta mediasta @ohjaamovantaa. 
•   Tutki eri työnhakukanavia. Kannattaa ainakin tsekata oikotie.fi, duunitori.fi ja 
    tyomarkkinatori.fi. 
•   Lähetä rohkeasti useita työhakemuksia. Hakematta ei voi tietää, mistä työ löytyy. 
•   Moni työnantaja palkkaa jo keväällä työntekijöitä, lue työpaikkailmoitukset 
     huolellisesti. 
•   Kerro avoimesti sukulaisille, ystäville ja tuttaville, että haet kesätöitä. Työ 
    saattaa löytyä ihan läheltäkin.Ole avoin uusille työkokemuksille! Ne lisäävät  
    osaamistasi ja tuovat kokemusta erilaisista työpaikoista.

SERCAN ALKAN

Pääkaupunkiseudun Helmet-kirjastot järjestävät 
ensimmäistä kertaa fantasiakirjallisuuden ystäville 
suunnatun Maaginen viikkotapahtumasarjan 13.–
19.3.2023. Viikon aikana Vantaan kirjastoissa nähdään 
monenlaista taianomaista ohjelmaa kuten maagisia 
satutuokioita, taikasauvojen ja lohikäärmeenmunien 
askartelua, tieto-visoja, kirjavinkkejä ja elokuva-
näytöksiä. Tapahtumia järjestetään suomeksi,  
ruotsiksi ja venäjäksi. Tutustu ohjelmaan  
osoitteessa helmet.fi/maaginen.

Maaginen viikko 
kirjastoissa 13.–19.3. Liikkumattomuus ja fyysinen pas-

siivisuus koskettavat nyt ja tule-
vaisuudessa yhä suurempaa osaa 

ihmisistä. Muun muassa tietotyö, 
lisääntyneet etätyömahdollisuudet 
ja digitalisaatio ovat vähentäneet tar-
vetta liikkua arjessa.

Usein myös kaupunkirakenne ja 
-suunnittelu tai talvikunnossapito 
suosivat julkisen liikenteen tai yksi-
tyisautoilun käyttöä kävelyn tai pyö-
räilyn sijaan.

Ratkaisuja arjen 
liikuttamiseen
Vantaalla liikkumattomuuden haastei-
siin etsitään nyt ratkaisuja liikkumisoh-
jelmasta. Tarkoitus on luoda kaupungin 
keskeisille palveluille tavoitteet ja suun-
nitelma, joilla voidaan edistää kaikkien 
kuntalaisten fyysistä aktiivisuutta.

Liikkumisohjelma on koko Vantaan 
yhteinen juttu. Työhön tarvitaan kan-
salaisjärjestöjen ja yritysten, mutta 
ennen muuta ihan kaikkien asukkai-
den osallistumista.

Mikä liikuttaa omassa 
arjessasi?
Kevään aikana järjestettävässä asukas-
tilaisuudessa vantaalaiset pääsevät 
itse vaikuttamaan liikkumisohjelmaan 

Vantaalla tehdään liikkumisohjelmaa, jonka 
tavoitteena on saada vantaalaiset liikkumaan 
enemmän ja olemaan vähemmän paikallaan. 
Asukkaat kutsutaan mukaan kertomaan, mikä 
saa vantaalaiset liikkeelle.

Vantaalle luodaan oma 
liikkumisohjelma – tule 
mukaan vaikuttamaan!

Fyysinen aktiivisuus  
suojaa terveyttä

•   Vantaalaisista viides- ja 
    kahdeksasluokkalaisista yli 40 
    prosentilla fyysinen toiminta- 
    kyky on hyvinvointia  
    haittaavalla tasolla. 
•   Yläkouluikäiset viettävät lähes 
    yhdeksän tuntia valveilla- 
    oloajastaan maaten tai istuen. 
•   Suurin osa vantaalaisista 
    aikuisista liikkuu oman 
    terveytensä kannalta  
    liian vähän. 
•   Liikkuminen ja fyysinen 
    aktiivisuus vahvistavat  
    tutkitusti mielenterveyttä ja 
    arjessa jaksamista sekä 
    vähentävät monen kansan- 
    taudin riskiä.

Vielä ehdit mukaan kevään  
ohjattuihin liikuntaryhmiin
Monilla ohjatun liikunnan kevätkauden kursseilla on vielä vapaita paikkoja, joita 
voit tiedustella puhelimitse numerosta 09 8392 4601 (suositeltava soittoaika ma–ti 
ja to–pe klo 9.00–11.00). Kevätkauden kurssimaksut puolittuvat uusille asiakkaille 
6.3. Kevätkausi jatkuu 22.4. saakka. 
 
Tarjonnassa on runsaasti vaihtoehtoja aikuisille, senioreille ja erityisryhmille. 
 
Ohjeet ilmoittautumiseen ja linkin Vantaaliikunta-ilmoittautumisjärjestelmään 
löydät verkosta vantaa.fi/ohjattuliikunta.

ja kertomaan niistä arkisista teoista, 
jotka edistävät arkiliikkumista ja fyy-
sistä aktiivisuutta.

Lisäksi ohjelmatyön yhteydessä 
toteutetaan kuntalaiskysely, joka 
avataan osallistuvavantaa.fi-verk-
kosivuilla kesän 2023 aikana. Ohjel-
matyön etenemistä voi seurata 
vantaa.fi/liikkumisohjelma-sivulla. l
JAAKKO TUOMINEN

MARI SORALAHTI

ANU KÄMÄRÄINEN

SERCAN ALKAN

Haasta itsesi Vantaan 
kestävyyskierroksella 
Kestävyyskierros tarjoaa tänäkin vuonna monipuolisen kattauksen 
vantaalaisia kestävyystapahtumia. Mukaan ovat tervetulleita 
kaikentasoiset kuntoilijat ja kestävyysurheilijat. Haasta itsesi ja  
lähde mukaan koko vuoden mittaiselle liikuntamatkalle!    
 
Ilmoittaudu mukaan vantaa.fi/kestavyyskierros.   
 
Kestävyyskierroksen tulevat osakilpailut:  
Vantaa Off-trail Challenge 2.6.2023   
Vantaa Triathlon 11.6.2023   
Seutulan kierros 16.7.2023  
Vantaan Maraton 14.10.2023

PEKKO RANTAMÄKI

VANTAAN KESTÄVYYSKIERROS



 

Vapaa-aikaa36
 

Vapaa-aikaa 37

Opistotalolla Tikkurilassa käyn-
nistyy toukokuussa laatikko-
viljelykurssi jo toistamiseen. 

Kokemusta viljelystä ei entuudes-
taan tarvita. Kurssin opettaja puu-
tarhuri Elina Sauvola opastaa alusta 
alkaen viljelmän hoidossa. Laatikko-
viljelyyn sopivat lähestulkoon kaikki 
kasvit yrteistä juureksiin ja vihannek-
siin. Myös herneet ja pavut antavat 
satoa. Silmänruokaa saa kylvämällä 
eri kukkien siemeniä.

Kasvun ihmeen voi kokea 
kaupungissakin
Laatikkoviljely onnistuu mainiosti myös 
keskellä asfalttipihaa. Viime vuoden 
kurssilla mukana olleet Heidi Majavuo 
ja Riikka McLean kokeilivat viljelyä 
ensimmäistä kertaa, ja viljelykärpänen 
pääsi puraisemaan. Heidin ja Riikan 
mukaan viljely oli helppoa aloittaa, 
koska ohjausta ja neuvoja oli saatavissa 
koko kurssin ajan. Erilaista satoa sai 
mukavasti koko kesän muun muassa 
salaateista ja retiiseistä ja yrteistä.

Heidi pohti myös, kuinka itse kas-

vattaen oppi eri tavalla arvostamaan 
kasviksia ja juureksia ja niiden vilje-
lyyn tarvittavaa aikaa, vaivaa ja kär-
sivällisyyttä. Kaupasta kun on helppo 
poimia tuotteet koriin valmiina.

Rohkeutta ja apua ryhmästä
Viljely Opistotalon pihalla oli myös 
yhteisöllistä. Kurssilaisilla oli oma 
WhatsApp-ryhmä, jonka kautta myös 
jaettiin vinkkejä ja kokemuksia sekä 
onnistumisen iloa ja haasteita. Myös 
kasteluapua oli aina saatavilla, jos 
itse ei päässyt paikalle. Kurssikave-
rin viljelysten ei annettu nuupahtaa 
kesän helteissä.

Viljelyä kaupungissa kannattaa 
kokeilla rohkeasti. Perunaa voi kas-
vattaa vaikka ämpärissä parvekkeella. 
Sen suurempia tiluksia tai pidem-
piä matkoja kaupunkiviljely ei vaadi. 
Molemmat Heidi ja Riikka aikovat jat-
kaa harrastustaan. Heidillä onkin jo 
uudet viljelylaatikot työn alla.

Kaupunkiviljelijäksi!-kurssin löydät 
Ilmonetista tunnuksella V230964. l
EVE SALMI

Aikuisopiston pihalla viljellään jälleen. 
Kaupunkiviljelijäksi! -kurssilla opitaan viljelyn 
perusteet ja päästään kasvattamaan ja 
maistelemaan itsekasvatettua satoa.

Laatikkoviljely onnistuu 
betoniviidakossakin

RIIKKA MCLEAN

Vantaan musiikkiopisto ja Vantaan 
kuvataidekoulu ovat Suomen 
suurimpia taiteen perusopetuk-

sen oppilaitoksia. Opetus on kaupungin 
järjestämää ja suunnattu ensisijaisesti 
lapsille ja nuorille. Musiikkiopistossa 
opiskelee noin 2000 ja kuvataidekou-
lussa noin 850 oppilasta.

Opinnoissa edetään tasolta toi-
selle noudattaen laajan oppimäärän 
mukaista opetussuunnitelmaa. Opin-

noissa on erilaisia opintopolkuja, jotka 
voivat tähdätä elinikäiseen harrasta-
miseen tai ammattiopintoihin. Tavoit-
teellisuus ja pitkäjänteisyys erottavat 
oppilaitokset kerhotyyppisestä har-
rastustoiminnasta. 

Oiva (12 v), Frans (12 v) ja Artturi 
(11 v) ovat opiskelleet rumpuja ja lyö-
mäsoittimia reilun kahden vuoden ajan 
Vantaan musiikkiopistossa. Musiikki-
opisto on yhdistänyt kolmikon, ja he 

Vantaan musiikkiopiston ja Vantaan 
kuvataidekoulun syyslukukaudella alkaviin 
opintoihin haetaan huhtikuun aikana.

Taideharrastuksessa oppii uutta ja saa kavereita

Haku Vantaan musiikkiopistoon 
ja Vantaan kuvataidekouluun 
1.–30.4.2023. Lisätiedot vmo.fi 
ja kuvataidekoulu.vantaa.fi.

Tule tutustumaan soittimiin ja 
lauluun Vantaa musiikkiopiston 
opettajien ohjaamana! Soiva 
Talo -tapahtumat torstaina 
13.4. klo 17.30–19.30 Patotien 
pääopetuspisteessä (Patotie 2) 
ja lauantaina 15.4. klo 11.00–13.30 
kulttuurikeskus Orvokissa 
(Orvokkitie 15).

ilmoittavat yhteen ääneen olevansa 
kavereita keskenään. Kaverukset pitä-
vät soittamisesta ja uumoilevat, että 
harrastus jatkuu myös aikuisiällä.

Pojat kiittelevät musiikkiopiston 
hyvää ilmapiiriä. Opettajat saavat 
kiitosta rauhallisesta, lempeästä ja 
selkeästä opetustyylistä sekä ohjei-
den antamisesta, kun niitä tarvitaan.

Kuvataidekoulussa hakijat otetaan 
sisään ilmoittautumisjärjestyksessä 
ilman valintatestejä. Musiikkiopis-
tossa ei tänä keväänä järjestetä musi-
kaalisuuteen perustuvia valintates-
tejä. Kaikki hakijat pyritään ottamaan 
oppilaiksi. l
ERIK MARTTINEN

Kuvataidekoulun oppilas Helmille (15 v) kuvataide ja kuvataiteen opiskelu 
merkitsevät uuden oppimista ja kärsivällisyyttä. Hän haluaisi myös oppia 
katsomaan taidetta monipuolisemmin.

Yhteismusisoinnin riemua puhallinorkesteri Cilmujen harjoituksissa. Keijo Säikkä johtaa.

Nykyisin Virtatalon nimellä 
tunnettu monumentaalinen 
toimistorakennus 
Myyrmäessä rakennettiin 
alun perin Imatran Voiman 
pääkonttoriksi vuonna 1987. 
Professori Erik Kråkströmin 
suunnitteleman rakennuksen 
huolellisesti sommitelluissa 
julkisivuissa on käytetty 
luonnonkiveä ja kuparia.

Tikkurilan Oyj:n tutkimuskeskus I 
Keravanjoen rannassa valmistui 
vuonna 1984. Neljä vuotta myöhemmin 
se sai parikseen lähes identtisen 
tutkimuskeskus II:n. Rakennukset 
suunnitteli arkkitehti Kaarina Löfström. 
Julkisivujen omaleimainen piirre ovat 
kattolinjan yläpuolelle nousevat tiili- 
tornit, joihin on sijoitettu laboratorio-
työlle olennaisia ilmanvaihtohormeja. 

Mitkä ovat Vantaan seitsemän 
upeinta 1980- ja 1990-luvun liike- 
ja yhteiskunnallista rakennusta?

Vantaan kaupunginmuseolla on käynnissä 1980–1990-lukujen 
rakennusten inventointihanke, jonka ensimmäisessä osassa 
käytiin läpi kokoontumisrakennukset. Lähes 350 rakennuk-

sesta seitsemän osoittautui erityisen huolellisesti suunnitelluiksi 
ja todellisiksi arkkitehtuurin helmiksi!

Inventointihankkeen raportti löytyy museon nettisivuilta 
kaupunginmuseo.vantaa.fi/tutkimus. l
JOHANNES VIHERVIRTA

Myyrmäen kirkko valmistui Louhelan 
aseman itäpuolelle vuonna 1984. 
Arkkitehti Juha Leiviskä sovitti 
rakennuksen taitavasti kapealle tontille. 
Itäjulkisivu toistaa viereisen koivikon 
rytmiä. Sisätiloissa korostuvat valon ja 
varjojen luomat vaihtelevat tunnelmat.

Vantaan oikeus- ja poliisitalo Tikkurilassa 
jakautuu alkuperäisen käyttötarkoituksensa 
mukaisesti kahteen osaan. Sen on suunnitellut 
Alvar Aallon arkkitehtitoimiston päällikkönä 
pitkään toiminut Kaarlo Leppänen. Vuonna 
1988 valmistunut kokonaisuus muistuttaakin 
muodoiltaan ja materiaaleiltaan Aallon 
arkkitehtuuria. 

Vuoden 1996 Milanon 
triennaalissa esitelty Mistelin 
päiväkoti Ruskeasannassa on 
edustava esimerkki 1990-luvun 
puurakentamisesta ja ekologisesta 
suunnittelusta. Pääsuunnittelija 
Mikko Kaira on yhdistänyt taitavasti 
perinteiset hirsirakenteet moderniin 
arkkitehtuuriin. 

Kun Heureka valmistui Tikkurilaan 
vuonna 1989, se oli Suomen ensimmäinen 
tiedekeskukseksi rakennettu rakennus. Mikko 
Heikkisen ja Markku Komosen geometrisia 
kappaleita yhdistelevä arkkitehtuuri kuvastaa 
rakennuksen käyttötarkoitusta tieteen ja  
teknologian esittelypaikkana. 

JOHANNES VIHERVIRTA, VANTAAN KAUPUNGINMUSEO

HELI HAAVISTO 
VANTAAN KAUPUNGINMUSEO

JOHANNES VIHERVIRTA, VANTAAN KAUPUNGINMUSEO

JOHANNES VIHERVIRTA, VANTAAN KAUPUNGINMUSEO

STELLA KARLSSON 
VANTAAN KAUPUNGINMUSEO

JOHANNES VIHERVIRTA 
VANTAAN KAUPUNGINMUSEO

MARJA JUUTINEN ERIK MARTTINEN
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Kevään konserttisarjassa suoma-
laiset nousevat tähdet saapuvat 
esittämään energisiä sekä kos-

kettavia kappaleitaan. 
Lauteille ensimmäisenä astuu Louie 

Blue 17.3. Kansainvälisellä soundil-
laan vakuuttava artisti käänsi monen 
musiikkivaikuttajan ja kuulijan pään 
esikoissinkullaan Confused kesällä 
2019. Siitä lähtien suunta on ollut sel-
keä. Muun muassa Spaceman- sekä 
Down the Road -kappaleistaan tun-
netun Louie Bluen katse on motivoitu-
neesti rajan toisella puolen, maailmalla.

Musiikin parissa kasvanut, Turusta 
kotoisin oleva artisti panostaa teke-
misessään laatuun ja toimivaan live-
esiintymiseen kolmihenkisen bän-
dinsä kanssa.

Huhtikuussa 14.4. M-Klubilla näh-
dään Pambikallio. Pauliina Nymanin 

ja Lauri Kallion muodostama yhtye, 
on hurmannut suomenkielisellä psy-
kedeliapopillaan heti ensijulkaisuis-
taan lähtien.

Yhtyeen unenomainen, pehmeä ja 
leikittelevä soundi kietoo kuulijan 
tiukasti verkkoonsa. Suloisen ja vas-
tustamattoman ulkokuoren sisältä 
paljastuu kuitenkin häpeilemätön ja 
ravisteleva helmi. Yhtyeen utuisen ja 
kimaltelevan kaikuisan dreampopin 
rangan ympärille on kasvanut duon 
käsissä ilahduttavan svengaavat, mää-
rätietoisesti surisevat ja psykedeelisen 
taianomaiset raajat.

M-Klubi huipentuu 19.5. Isaac Senen 
keikalla. Sene on monilahjakas artisti 
ja lauluntekijä, jonka odotettu Koko 
kansan EP julkaistiin helmikuussa 
2020. Kevään 2021 aikana Sene on jul-
kaissut kuuntelijoilleen uutta, kantaa-

Kulttuuritalo Martinuksen oma musiikkiklubi 
jatkuu keväällä 2022 kulttuuritalon lämpiössä. 
M-Klubi tarjoilee tunnelmallista livemusiikkia 
vaihtelevin teemoin.

M-KLUBI VALLOITTAA KIRJAVALLA MUSIIKKIKATTAUKSELLAAN

ottavaa musiikkia singlelohkaisuissa 
N-sana ja Nälkä.

Isaac Senen musiikki on modernia 
soul-vivahteista poppia, jossa voidaan 
myös kuulla vaikutteita jazz-musii-
kista. Isaac Sene avaa musiikissaan 

päivittäisiä tuntojaan sekä tarinoita 
omasta elämästään ja ympäriltään. 
Realistisiin teksteihin sekoittuvat kui-
tenkin luontevasti myös mielikuvituk-
sesta syntyvät maailmat ja tarinat. l
OSCAR LAHTINEN 

ANNA SUNDQVIST

Tanssin päivän gaala goes TangoNyky 
Kulttuuritalo Martinuksen lavalla kohtaavat lauantaina 29.4. klo 19 tanssi, 
laulu ja elävä musiikki. Gaala tarjoaa kiehtovia ja yllätyksellisiä tulkintoja 
tangosta. Mukana upea joukko eturivin tanssitaiteilijoita. Musiikista vastaa 
bandoneonistitaituri Mikko Helenius yhdessä Soul Strings -jousiorkesterin 
kanssa. Duettojen koreografeina ja tanssijoina ovat Riia Kivimäki ja Saku 
Mäkelä, Samuli Emery ja Sakari Kinnunen, Sofia Ruija ja Alma Äijö, Katja 
Lunden ja Janne Marja-aho, Minna Tuoninen ja Martin Heslop sekä Ismo-
Pekka Heikinheimo ja Tanja Illukka. Tango tuo mukanaan vahvan halun 
kuunnella, ymmärtää, kommunikoida parin kanssa ja löytää yhdessä 
yhteys myös musiikkiin. Ilta antaa yleisölle upean mahdollisuuden kokea 
huipputekijöiden luomia teoksia, joissa intensiivinen ja vahva läsnäolo ja 
dynaaminen ja monitasoinen kommunikaatio ovat pääosassa.  
Liput 10 / 20 €, Lippu.fi. Lisätiedot tapahtumat.vantaa.fi  

Uusi vauva – tervetuloa 
Vantaan kulttuurilapseksi
Jokainen vuonna 2023 ja sen jälkeen syntyvä vantaalainen lapsi saa 
syntymälahjaksi kutsun Vantaan kulttuurilapseksi. Kulttuurilapsi voi 
osallistua oman aikuisen kanssa joka vuosi kahteen maksuttomaan 
tapahtumaan siihen asti, kunnes aloittaa koulun.   
 
Kevään tapahtumia kulttuurilapsille huhti-kesäkuussa järjestävät Vantaan 
Viihdeorkesteri Kulttuuritalo Martinuksessa, Jamkids Lumosalissa, Vantaan 
taidemuseo Artsi Myyrmäkitalolla, Vantaan musiikkiopisto kulttuurikeskus 
Orvokissa, Vantaan sanataidekoulu kaupunginmuseossa, Vantaan 
Tanssiopisto Myyrmäessä ja kaupunginkirjasto Vantaan jokaisessa 
kirjastossa. Syksyllä on uusi kattaus tapahtumia.  
 
Valitse mieleinen tapahtuma ja tulkaa mukaan! 
 
Ilmoita lapsesi Vantaan kulttuurilapseksi osoitteessa:  
vantaa.fi/kulttuurilapset 
vanda.fi/kulturbarn 
vantaa.fi/culturekids 
 
Varaa liput maksuttomiin tapahtumiin Vantaan tapahtumakalenterissa 
osoitteessa tapahtumat.vantaa.fi/kulttuurilapset.   

Harva sinfoniaorkesteri voi sanoa 
vierailleensa satojen tuhansien 
suomalaisten olohuoneissa, 

mutta Vantaan Viihdeorkesteri voi. 
Tavallaan. Suomalaisille rakkaista 
TV-ohjelmista, kuten SuomiLove ja The 
Voice of Finland tutut soittajat ovat osa 
vantaalaisten omaa sinfoniaorkesteria, 
Vantaan Viihdeorkesteria. 

1947 perustettu Vantaan Viihde-
orkesteri on Suomen monipuolisin 
täysimittaisella sinfoniaorkesteriko-
koonpanolla esiintyvä viihdeorkesteri. 
Vuodesta 2011 mukana olleen orkes-

terin ylikapellimestari Nick Daviesin 
mukaan vaihtuva ohjelmisto ja yleisön 
toiveisiin mukautuvuus on mahdollista 
muun muassa monipuolisten soittajien 
ammattitaidon ansiosta.

– Joustavuus ja yleisön toiveiden 
kuuleminen on Vantaan Viihdeorkes-
terin erityinen vahvuus. Voimme valita 
parhaat ja sopivimmat soittajat kuhun-
kin esitykseen riippuen sen tyylistä, 
sanoo Davies.

Daviesin mukaan orkesteri edus-
taa Vantaata missä ikinä se esiintyy-
kään. Suuria elokuvamusiikkikonsert-

teja ja viihdemusiikin kokonaisuuksia 
Musiikkitalossa esittänyt Vantaan Viih-
deorkesteri on ensisijaisesti kuitenkin 
vantaalaisen yleisön oma orkesteri.

– Kotimme on Kulttuuritalo Mar-
tinus, josta käsin voimme tarjota eri 
tyylistä musiikkia vantaalaisille kuu-
lijoille. Toivoisin kuitenkin, että Van-
taalle avautuisi myös uusia isompia 
konserttisaleja, jotta voisimme palvella 
vantaalaista yleisöä vieläkin parem-
min, Davies kertoo.

Vantaan Viihdeorkesterin tulevan 
kauden ohjelmistossa löytyy kaikille 

jotakin. Tarjolla on muun muassa kon-
sertteja valovoimaisten artistivieraiden, 
kuten Samu Haberin, kanssa. 75-vuotis-
juhlavuoden kunniaksi luvassa on myös 
orkesterin taiteellisen johtajan Lauri 
Porran oman sävellyksen, Ajan ja aineen 
messun, levynjulkistus. Sävellys sai 
ensisoittonsa Helsingin Juhlaviikoilla.

– Ohjelmiston monipuolisuus ja jat-
kuva pyrkimys kehittää toimintaa on se 
mikä tekee Vantaan Viihdeorkesterista 
erilaisen kuin moni muu sinfoniaor-
kesteri, korostaa Davies. l
LIISA-MARIA KOSKELA

Vantaan oma sinfoniaorkesteri  
tarjoaa maailmanluokan musiikkielämyksiä

SAKARI MANNINEN

TAPAHTUMIA

Vantaalla järjestetään 
monenlaisia tapahtu- 

mia, tutustu niihin  
tapahtumakalente- 

ristamme osoitteessa  
tapahtumat.vantaa.fi

TEATTERI, TANSSI, 
STANDUP, ELOKUVAT

Kevään matineaeloKuvien 
sarja - Kino myyri ja Bio 
Grand 11.3. JA 15.3. Kauniit 
sielut / 25.3. JA 27.3. Rakkaani 
merikapteeni / 1.4. JA 5.4. Kup-
la / 15.4. JA 19.4. 23 Walks – Vie-
lä kerran / 22.4. JA 26.4. Koulu 
maailman laidalla / 29.4. JA 3.5. 
Emily

martinus Kino Kino Kulttuu-
ritalo Martinus, Martinlaakson-
tie 36. 15.3 KLO 18: Ready Player 
One / 15.3 KLO 21: A.I. Artificial 
Intelligence / 19.4. KLO 18: Inter-
stellar / 19.4. KLO 21: 12 Apinaa 
(Twelve Monkeys)

linnateatteri: miesfluns-
sa 10.3. Klo 19–21 Kulttuuri-
talo Martinus, Martinlaaksontie 
36. Ilari Johansson ja Mika Räi-
nä tarjoilevat stand upia ja 
teatteria sekoittaen lämpimästi, 
hauskasti ja kaikkia ihmisoletet-
tuja ymmärtäen miehen "saira-
uskertomuksen" ja miesflunssan 
todellisia syntysyitä. 

hedBerG on the road - 
stand uP Kiertue 2023 23.3. 
Klo 18–20 ja 21–23 Kulttuuri-
talo Martinus, Martinlaaksontie 

36. Kevään hauskimmalla kiertu-
eella nautitaan Samin käsikirjoit-
tamista nauruhermoja kutkutta-
vista tarinoista, hahmoista ja 
improvisaatiosta. Kesto n. 2 tun-
tia väliaikoineen. Liput: lippu.fi

tanssien tähtiin show 24.3. 
Klo 18–20 Kulttuuritalo Marti-
nus, Martinlaaksontie 36. Ensim-
mäisen Tanssien tähtiin -show’n 
kiertueen näki 2019 yli 10 000 
katsojaa. Maaliskuussa esitys 
tuo lavalle uudistetun tanssija-
ryhmän, mukana Sami Helenius, 
Saana Akiola, Matti Puro, Jutta 
Helenius, Anssi Heikkilä, Ansku 
Bergström, Emil Hallberg, Clau-
dia Ketonen, Jurijs Trosenko ja 
Kia Lehmuskoski. Liput: lippu.fi

the sentimental seC-
rets 15.3. Klo 19–21 Teatte-

ri Vantaa Silkkisali, Tikkurilantie 
44 Hätkähdyttävän henkilökoh-
tainen draamakonsertti elämän 
illuusiosta kadonnutta rakkaut-
ta etsimässä särkyneiden toivei-
den bulevardilla jatkaa Jorma 
Uotisen konserttisarjaa. Uotisen 
androgyyninen hahmo ja tum-
ma ääni vangitsevat katsojan.

niKo Kivelä - iso risKi 13.4. 
Klo 19–21 Kulttuuritalo Mar-
tinus, Martinlaaksontie 36. Iso 
Riski on stand up -soolo, joka 
pitää sisällään kaiken mitä Niko 
on oppinut 40-vuotisen elämän-
sä ja yli 20-vuotisen koomikkou-
ransa aikana. Tässä show'ssa ei 
jarrutella eikä tyynnytellä. Suo-
situsikäraja K-15. Esityksen kesto 
noin 1,5 h, sis. väliajan.

MUSIIKKI, KEIKAT

KnuCKleBone osCar & 
marjo leinonen 11.3. Klo 
19–21 Kulttuuritalo Martinus, 
Martinlaaksontie 36. Marjo Lei-
nonen järisyttää laulullaan 
ja Knucklebone Oscar liidaa 
bändin ja rouhii kitarasta rock-
vetoiset gospelit. Lisäksi lavalla 
nähdään ja kuuullaan The Holy 
Rock Voices -kuoron jäseniä ja 
runsasta hythm'n'Blues -henkeä.
Liput: lippu.fi
 
a triBute to nat KinG 
Cole 8.3. Klo 18–19.30 Kult-
tuuritalo Martinus, Martinlaak-
sontie 36. 17.3. tulee kuluneek-
si 100 vuotta jazzlegenda Nat 
King Colen syntymästä. Juhlis-

IMPROTANGO COMPANY
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tamme hänen unohtumattomia 
tulkintojansa, esittämällä omia 
versioitamme klassikkokappa-
leista. Tribuuttimuusikot: Sofia 
Finnilä (laulu), Mikko Mäkinen 
(huilut, saksofonit ja klarinetti), 
Ape Anttila (basso ja kitara) ja 
Elina Mäkiranta (piano). 

maarit ja sami hurmerinta 
duo 8.3. Klo 19–20.30 Teat-
teri Vantaa, Teatteri Vantaa Silk-
kisali, Tikkurilantie 44. Maarit ja 
Sami Hurmerinnan uralle mah-
tuu käsittämätön määrä hitte-
jä Jäätelökesästä Toiset tytöt, 
toiset pojat -kappaleeseen. Ne 
saivat jatkumoa vuonna 2019 
ilmestyneellä levyllä; Sumuinen 
puutarha. 

litKu Klemetti 10.3. Klo 
20–00 Myyräncolo, Skenesali, 
Jönsaksentie 6 katutaso. Litku 
Klemetti yhtyeineen on lunas-
tanut paikkansa suomalaisen 
undergroundrockin suosikkina. 
Litku Klemetin musiikki on kepe-
ää, merkillistä ja leikkisää. Liput 
tiketistä alkaen 16,50 €.

Pinnan alla all stars 
-KluBi: laPsuus, aino & 
hajonneet, Kanslia, dj 
zäKsalo 24.3. Klo 19.30–
23.30 Kulttuuritehdas Vernissa, 
Tikkurilantie 36. Nyt on erikois-
meininki! Nimittäin vuorossa on 
vihoviimeinen Pinnan alla -klubi 
ennen Vernissan peruskorjausta. 
K18. Liput: 10 / 12 €.

jesse marKin 25.3. Klo 
19–21 Kulttuuritalo Marti-
nus, Martinlaaksontie 36. The 
Megaphone State -yhtyeestä 
soolouralle ampaisseen viljak-
kalalaisen Markinin ura lähti 
kovaan nousukiitoon 2019 jul-
kaistun FOLK-albumin myötä, ja 
on voittanut lukuisia palkintoja. 

requiem 29.3. Klo 19–20 Van-
taan Pyhän Laurin kirkko. Van-
taan musiikkiopiston Laurus 
Kamarikuoro johtajanaan Heidi 
Harinen. Henrietta Grünn (sop-
raano), Kullervo Latvanen (bari-
toni), Kari Jerkku (urut), Mikko 
Leistola (harppu), Kirsi Ruot-
sala (viulu), Mirella Pietikäinen 
(sello). Vapaa pääsy, vapaaeh-
toinen ohjelmamaksu 10 €. 

viivi 8.4. Kulttuuritalo Mar-
tinus, Martinlaaksontie 36. 
23-vuotias Universal Musicil-
le ja Capitolille kiinnitetty VII-
VI on lyhyessä ajassa noussut 
kotimaisen popin kiinnosta-
vimpien tulokkaiden joukkoon. 
VII-VI:n musiikki on modernia 
suomipoppia, jonka keskiössä 
on artistin persoonallinen lau-
lusoundi sekä isot kertosäkeet. 

ursus faCtory 7.4. Kulttuu-
ritalo Martinus, Martinlaakson-
tie 36. Erityisesti riehakkaista 
keikoistaan tunnettua yhtyet-
tä on usein tituleerattu yhdeksi 
Suomen parhaista livebändeis-
tä. Ytimessä on duon saumaton 
yhteys, joka purkautuu soitossa 
puhtaana, vastustamattomana 
rock ’n’ rollin riemuna. 

NÄYTTELYT

ilmailumuseon yleisöoPas-
tuKset lauantaisin 27.5. 
asti Klo 13–14 Suomen Ilmailu-
museo, Karhumäentie 12. Ilmai-
lumuseon yleisöopastuksilla 
tulevat tutuksi näyttelyn koho-
kohdat sekä kiinnostavat tari-
nat esineiden takana. Lauan-
tain yleisöopastusten oppaina 
toimivat Ilmailumuseon vapaa-
ehtoiset, joiden omakohtaiset 
tarinat ryydittävät opastusta 
ikimuistoisella tavalla. Opas-
tukset sopivat kaikenikäisille 
museokävijöille. Opastus sisäl-
tyy pääsylipun hintaan (12/6 €, 
alle 7 v ja Museokortilla 0 €).

PaiKoillenne, valmiit, 
heP! -näyttely avoinna 
ti–Pe Klo 11–18, la–su Klo 
11–16 Vantaan kaupunginmu-
seo, Hertaksentie 1. Näytte-
lyssä pääset kokemaan, mitä 
on vantaalainen lapsi- ja nuo-
risourheilu. Mistä syttyy kipi-
nä, mistä löytyy oma laji? Mitä 
on joukkuehenki ja minkälaisia 
muistoja treeneihin tai turnauk-
siin liittyy? Entä miltä menes-
tys maistuu - tai karvas tappio? 
Oma osuutensa urheilusuori-
tukseen on myös onnella ja epä-
onnella. Maksuton sisäänpääsy.

muistojen matKalauK-
Ku 14.3. Klo 13–14 Tikkurilan 
kirjasto, Lummetie 4. Muistojen 
matkalaukku -pienoisnäyttely 
sisältää esineitä ja kuvia, joi-
den äärellä jutellaan menneistä 
vuosikymmenistä ja muistellaan 
yhdessä. Matkalaukkunäyttelyn 
esittelystä vastaa museolehtori 
Marjo Eerikäinen Vantaan Kau-
punginmuseosta. Esittelyn kes-
to kesto noin 1 tunti.

LAPSILLE

toteemin Pienten taideaa-
mut / musKarit KesKiviiK-
Koisin 5.4. / 12.4. / 19.4. / 
26.4. Klo 9.30 ja 10.30 Las-
tenkulttuurikeskus Toteemi. Tai-
detta ja toimintaa 0–6-vuoti-
aille oman aikuisen seurassa, 
kesto n. 40 min. Jamkids-mus-
kareissa soitetaan, lauletaan, 
lorutellaan ja tutustutaan iloi-
sesti musiikin maailmaan. Ter-
vetuloa kokemaan elämyk-
sellinen musiikkihetki lapsesi 
kanssa! Vapaa pääsy, ei ennak-
koilmoittautumista.

tatu ja Patu, elämä ja 
teot 18.3. Klo 15–17 Kulttuu-
ritalo Martinus, Martinlaakson-
tie 36. Uutuusnäytelmä on pul-
lollaan hauskoja hetkiä, outoja 
asioita, riemukasta musiikkia ja 
ennennäkemättömiä paljastuk-
sia. Kesto 40 minuuttia ja sopii 
n. 3-vuotiaasta eteenpäin. Liput 
lippu.fi.

miau! Pääsiäinen nuKKete-
atterissa 29.3. Klo 10.00–
10.40 Kulttuuritehdas Vernis-
sa, Tikkurilantie 36. Keväinen 
suosikki Miau! esittelee pääsi-

äiseen liittyviä kansanperintei-
tä ja uskomuksia vauhdikkaas-
sa nukketeatterikavalkadissa. 
Esityksessä on mukana loruja, 
runoja ja lauluja, elävää musiik-
kia, monipuolista nukketeatteri-
osaamista ja huumoria monen 
ikäisille. Liput 12/15 €, kesto 40 
min. Esitys on suomenkielinen, 
soveltuu kaikenikäisille.

hevisaurus 9.4. Klo 
14–16 Kulttuuritalo Martinus, 
Martinlaaksontie 36. Neljän 
dinosauruksen ja lohikäärmeen 
muodostama koko perheen suo-
sikkiyhtye Hevisaurus syntyi 
vuonna 2009 ajatuksesta tehdä 
laadukasta hevimusiikkia lapsil-
le ja lapsenmielisille. Räyhäkäs 
juraheviyhtye on julkaissut kah-
deksan studioalbumia ja palkit-
tu kaksi kertaa parhaan lasten-
musiikkilevyn Emmalla.

Paavo virtanen ja Pimeys  
useita esitysaiKoja 26.5. 
asti Tanssiteatteri Raatikko, 
Silkkitehtaantie 5. Paavo Virta-
nen ja pimeys- esitys vie katso-
jat veljesten Paavon ja Pertun 
mukana talviseen seikkailuun. 
Kotipolku alkaa illan hämärtyes-
sä näyttämään tuntemattomal-
ta, ja salaperäiset varjot lait-
tavat veljesten mielikuvituksen 
laukkaamaan. Esitys käsittelee 
pelon tunnetta avoimesti ja leik-
kisästi, olematta kuitenkaan lii-
an pelottava. Teos pohjautuu 
Anneli Kannon suositun Viisi vil-
liä Virtasta kirjasarjan samanni-
miseen lastenkirjaan.

risto räPPääjä ja villi 
Kone useita esitysaiKoja 
21.3.–14.4. Tanssiteatteri Raa-
tikko, Silkkitehtaantie 5. Kesälo-
ma vie Risto Räppääjän video-
pelien ja Tik-Tokin maailmaan 
yhdessä Nelli Nuudelipään ja 
Herra Lindberginkin. Ikäsuosi-
tus: 3 v. -täyttäneet. Kesto 60 
min.

näKymätön rePPu -näyt-
tely herKKyydestä 20.5. 
asti Lastenkulttuurikeskus To-
teemi. Miltä näkymätön reppu 
näyttää? Miltä se tuntuu? Entä 
mitä sen sisällä oikein on? Näky-
mätön reppu -näyttely kutsuu 
kävijät pysähtymään näiden 
kysymysten äärelle. Näyttely 
perustuu kuvittaja Maria Viljan 
samannimiseen lastenkirjaan 
(Karisto, 2022). Näyttelyssä 
päästään sukeltamaan herkän 
lapsen maailmaan monien ais-
tien kautta.

luonnonväriPaletti-näyt-
tely 26.5. asti, avoinna 
Ke-Pe Klo 10–16 Lastenkult-
tuurikeskus Pessi. Näyttelyssä 
tutustutaan luonnonväreihin 
kasvikuvien ja kasvivärjäysten 
kautta. Näyttely on koottu kan-
sainvälisten lasten ja nuorten 
taiteen teosten ympärille. Teok-
set ovat 4–17-vuotiaiden teke-
miä ja ne ovat 27 eri maasta.

lasten lauantai - we are 
the ChamPions 11.3. Klo 
12–14 Myyrmäentie 6. We are 
the champions on inspiroi-
va ja nostattava sirkusesitys. 

Show śsa korkeatasoiset sirkus-
temput vuorottelevat yleisöä 
osallistavien lämmittelyiden, 
tanssin ja laulun kanssa. Ylei-
sö on ehdoton tähti esityksessä, 
jossa mitalit lähtevät jakoon ja 
konfettisade on taattu! Esityksen 
kesto 30 min. Esityksen jälkeen 
katsojilla on mahdollisuus osal-
listumaan askartelutyöpajaan.

maaGinen viiKKo 13.–9.3.  
Vantaan kirjastot. Maaginen 
viikko on Helmet-kirjastojen 
yhteinen tapahtuma, johon 
osallistuu useita kirjastoja Hel-
singistä, Espoosta ja Vantaalta. 
Luvassa mm. taikasauvapajoja, 
tietokilpailu, näyttelyitä, maa-
lausta, elokuvia, satuja, loitsu-
paja ja lohikäärmeen koulutta-
misen saloja.

lasten lauantai 1.4. Klo 
10.00–10.30 Lastenkulttuuri-
keskus Pessi. Musiikkipitoinen 
nukketeatterinäytelmä pienen 
Mata-Mii-tytön seikkailusta. 
Näytelmän lavasteet ja nuket 
rakentuvat muovailuvahasta 
esityksen aikana. Esityksen jäl-
keen yleisö pääsee muovaile-
maan omia hahmojaan työpa-
jassa. Liput 6 € (jokaiselle oma 
lippu). Kesto 30 min + työpaja, 
ikäsuositus: + 2 v. 

MUUTA

fitness ClassiC vantaa 
2023 1.–2.4. Vantaan Energia 
Areena, Rajatorpantie 23. Fit-

ness Classic järjestetään jo 27. 
kerran. Tapahtuma kerää Fit-
ness-urheilun ystävät keväisin 
yhteen koko viikonlopuksi. Kil-
pailu on Euroopan mestaruus-
karsinta yleisissä sarjoissa sekä 
SM-kilpailu junioreille ja master-
seille. Tapahtumassa myös pie-
nimuotoiset messut sekä moni-
puolinen ja tilava kahvio.

Croquis-Piirustusillat art-
sissa 8.3. Klo 18–20 Van-
taan taidemuseo Artsi. Croquis-
piirustukset ovat luonnosmaisia 
ja ne piirretään tietyssä ajas-
sa, yleensä 2–10 minuutissa. 
Croquisia tehdään tavallises-
ti useita peräkkäin, sama malli 
vaihtaa vain asentoa. Artsin pii-
rustusilloissa piirretään croqui-
sia itsenäisesti ilman piirustuk-
senohjausta. Ota mukaan omat 
kynät ja paperit. Tulethan pai-
kalle ajoissa – piirtämisrauhan 
vuoksi suljemme ovet klo 18.10. 
Osallistumismaksu: 5 € / henki-
lö / kerta. Ei ennakkoilmoittau-
tumista.

taide, elämä, filoso-
fia -luentosarja 22.3. 
Klo 18.00–19.30 / 29.3. Klo 
18.00–19.30 / 12.4. Klo 18.00–
19.30 Kino Myyri, Myyrmäkita-
lo, Kinorinne 6. Jatkamme syk-
syllä alkanutta sarjaa myyttien 
rikkaasta maailmasta uusien 
teemojen ja taide-esimerkkien 
kautta, vieraillen myös musii-
kin, kirjallisuuden ja populaari-
kulttuurin puolella. Luentosarja 
on maksuton. 

TAPAHTUMIA

Vantaan Urbaani 
Filmifestivaali
Vantaan Urbaani Filmifestivaali VUFF järjestetään torstaista 
sunnuntaihin 16.–19.3. Myyrmäen Kino Myyrissä ja Skene-
salissa. Tapahtuma tarjoaa yleisölle persoonallisia ja 
ympäröivän kaupungin monimuotoisuutta heijastelevia 
elokuvia. Osa leffoista pääsee festivaalinäytöksenä valko-
kankaalle ensimmäistä kertaa Suomessa. Ohjelmassa on 
katu-uskottavia kaupunkielokuvia, koskettavia draamoja ja 
fantastisia musiikkileffoja dance along -näytöksinä. Koko 
ohjelmisto julkaistaan maaliskuun alussa, ja lipunmyynti 
alkaa heti sen jälkeen. 

Vuff.fi 

Salaliitto Kairossa (Tarik Saleh, 2022)
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	Aiempi lähetyspaikka eli Vantaa-kanavan erillissivusto on siirtynyt kokonaan osaksi vantaa.fi:tä. Vantaan videot löytyvät nykyisin osoitteesta vantaa.fi/vantaakanava. Suorilla lähetyksillä ja niiden tallenteilla on oma koontisivunsa vantaa.fi:ssä: vantaa.fi/live.
	-

	Vantaa-kanava näyttää jatkossakin Vantaan tapahtumia, tarinoita ja uudistuksia. Videoilla kurkistetaan esimerkiksi kukoistaviin keskustoihin ja kekseliään kaupungin innovaatioihin.
	-

	Valtuustolähetyksiä ja muita tilaisuuksia voit katsoa suorina tai jälkikäteen tallenteina. Valtuustokokousten tallenteet löytyvät kokouskalenterin menneistä kokouksista.
	-
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	Vanha vantaakanava.fi jää vielä joksikin aikaa näkyviin arkistosivustona. Olemme myös YouTubessa nimellä Vantaa-kanava – tarinoita Vantaalta. YouTubessa voit tilata ilmoitukset uusista videoistamme. 
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	-

	Suuret kaupungit kannattelevat maamme kilpailukykyä ja taloutta, ja niissä tehdään digitaalisen ja vihreän siirtymän vaikuttavimmat ratkaisut. Hallituksen tulisikin vahvistaa kaupunkeja ja välttää kasvun ajurien taloutta ja investointikykyä heikentäviä uudistuksia. Pääkaupunkiseudun kaupungit tuottavat jo nyt 37 % koko Suomen bruttokansantuotteesta!
	-
	-

	Vantaa – kuten koko pääkaupunkiseutu – kasvaa edelleen ja nimenomaan vieraskielisten ansioista. Väestönkasvun ja vieraskielisyyden aiheuttamat kustannukset on huomioitava paremmin, ja kaupungeille taattava kasvuinvestointien rahoittamiseen veropohjasta riittävä osuus. Kotouttamisessa Suomella ei ole varaa epäonnistua.
	-
	-

	Kunnat tarvitsevat lainsäädännölliset ja rahoitukselliset edellytykset, jotta palvelut kyetään järjestämään vaikuttavasti muutostilanteissa. Vuoden alusta koimme suuren hallinnollisen muutoksen hyvinvointialueuudistuksen myötä, ja vuonna 2025 kuntien vastuulle siirtyvät työ- ja elinkeinopalvelut. Kaupunkien tehtävät painottuvat nyt Suomea eteenpäin vieviin asioihin: kasvuun, osaamiseen, elinvoimaan ja koko alueen kehittämiseen.
	-
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	Varhaiskasvatuksen, koulutuksen ja sosiaali- ja terveydenhoitoalan ammattilaisia tarvitaan lisää pääkaupunkiseudulle. Pääkaupunkiseudulla asuu huomattavasti keskimääräistä enemmän nuoria, mutta koulutuspaikkoja alle Suomen keskiarvon. Tämä ei ole oikein. Koulutuspaikkoja on lisättävä lähelle työpaikkoja. Tarvitsemme myös jatkuvan oppimisen mahdollisuuksia, jotta myös pitkäaikaistyöttömät työllistyvät.
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	Tavoitteemme on, että Vantaan ratikkalinja olisi valmis vuonna 2028, ja valtion tulisi osallistua sen rahoittamiseen. Vantaan ratikka olisi tärkeä osa pääkaupunkiseudun raideverkostoa ja poikittaisyhteyksiä. Työvoiman liikkuvuus ja kestävä liikenne taataan juuri joukkoliikenteen avulla. Ratikkareitin varrelle voisi nousta asuntoja jopa 60 000 ihmiselle, mikä toisi uusia mahdollisuuksia yritystoimintaan. Ratikkayhteys parantaisi myös Helsinki-Vantaan lentoaseman saavutettavuutta, mikä on elintärkeää koko maa
	-
	-
	-

	Pääratayhteyden kehittämistä Helsinki-Vantaan lentoasemalle ja Lentoradan ja Suomi-radan suunnittelua tulee myös edistää, jotta lentoasemasta liityntämahdollisuuksineen kasvaa Suomen merkittävä kansainvälisen mittaluokan täyttävä matkakeskus. Lisäksi kansallisen turvallisuuden kannalta on oleellista vahvistaa metropolialueen turvallisuutta, turvallisuustyötä ja varautumista. 
	-
	-
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	ja laita se vinkiksi muillekin somessa tunnuksilla 
	#Vantaa ja @vantaankaupunki!
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	lehdestä ja toivo juttuja! 
	lehdestä ja toivo juttuja! 

	Voit myös ideoida ja lähettää esimerkiksi urheiluseurasi, järjestösi, kerhosi jne. uutiset ja juttuehdotukset meille! Katso mallia yhteisön jutuista sivulta 29. Juttujen pituus tulisi olla 1000 tai 2000 merkkiä. Seuraavan lehden juttuideoiden määräaika on 4.4. ja lehti ilmestyy 6.5.
	 
	 
	 

	Ota yhteyttä netissä osoitteessa vantaa.fi/asukaslehti tai sähköpostilla asukaslehti@vantaa.fi.
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	Eduskuntavaalit järjestetään sunnuntaina 2.4. Ennen varsinaista vaalipäivää voi äänestää ennakkoon 22.–28.3. Vantaalla ennakkoäänestyspisteistä kaksi sijaitsevat ulkona ja kahdessa, erityisesti nuorille aikuisille suunnatussa pisteessä, on poikkeukselliset aukioloajat.
	-
	-
	-
	-

	Lue lisätietoja eduskuntavaaleista ja Vantaan kaupungin vaalijärjestelyistä verkossa osoitteessa vantaa.fi/vaalit. 
	l
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	      Valitse ehdokas
	      Valitse ehdokas
	      Valitse ehdokas

	 
	 
	Vantaa kuuluu Uudenmaan vaalipiiriin, 
	joka kattaa yhteensä 25 kuntaa. Edus
	-
	kuntavaaleissa äänioikeutettu van
	-
	taalainen voi äänestää ketä tahansa 
	Uudenmaan vaalipiirin ehdokasta. 
	Voit tutustua ehdokkaisiin esimerkiksi 
	vaalikoneiden avulla. Valitse henkilö, 
	joka ajaa sinulle tärkeitä asioita ja 
	olisi paras henkilö toimimaan äänitor
	-
	venasi maatamme koskevissa asioissa. 

	      Päätä, milloin äänestät
	      Päätä, milloin äänestät

	Ennakkoäänestyksen aikana 22.–28.3. 
	Ennakkoäänestyksen aikana 22.–28.3. 
	voit valita itsellesi sopivimman äänes
	-
	tyspaikan Vantaalla tai missä tahansa 
	muualla. Vantaalla on 15 ennakkoää
	-
	nestyspaikkaa. Vaalipäivänä 2.4. voit 
	äänestää ilmoituskorttiisi merkityssä 
	äänestyspaikassa. Ilmoituskortti pos
	-
	titetaan sinulle kotiin, ja löydät sen 
	myös 
	suomi.fi
	-palvelusta, jos olet 
	ottanut palvelun käyttöön. Lisäksi 
	vaalien alla voit tarkistaa vaalipäi
	-
	vän äänestyspaikkasi kotiosoitteesi 
	perusteella 
	aanestyspaikat.fi
	-sivulla.

	 
	 

	Jos sinulla on liikuntarajoitteita, joi
	Jos sinulla on liikuntarajoitteita, joi
	-
	den vuoksi et pääse äänestys- etkä 
	ennakkoäänestyspaikkaan ilman 
	kohtuuttomia vaikeuksia, voit äänes
	-
	tää kotonasi 22.–28.3. Ilmoittaudu 
	kotiäänestykseen viimeistään 21.3. 
	klo 16. Se onnistuu esimerkiksi soitta
	-
	malla 043 825 0016 tai sähköpostitse: 
	vaalit@vantaa.fi. 

	Vantaalla voi myös äänestää useissa 
	Vantaalla voi myös äänestää useissa 
	sairaaloissa, vanhustenhoitolaitok
	-
	sissa ja rangaistuslaitoksissa. Laitos-
	 
	äänestys on mahdollinen ainoas
	-
	taan näissä laitoksissa kirjoilla ole
	-
	ville asukkaille. 

	Varmista vielä, että sinulla on äänes
	Varmista vielä, että sinulla on äänes
	-
	tyspäivänä voimassa oleva henkilölli
	-
	syystodistus, kuten passi tai ajokortti. 
	Jos sinulla ei ole muuta henkilölli
	-
	syyttä osoittavaa asiakirjaa, poliisilai
	-
	toksilta saa kotikunnasta riippumatta 
	tarvittaessa maksutta äänestämistä 
	varten väliaikaisen henkilökortin.

	Vaalien vilkkainta aikaa ovat perintei
	Vaalien vilkkainta aikaa ovat perintei
	-
	sesti olleet varsinainen vaalipäivä sekä 
	ennakkoäänestyksen ensimmäiset ja 
	viimeiset päivät. Jos haluat välttää 
	ruuhkia, harkitse, voisitko ajoittaa 
	äänestämisen näiden päivien ulko
	-
	puolelle.  

	      Anna äänesi 
	      Anna äänesi 

	Esitä äänestyspaikalla henkilöllisyys
	Esitä äänestyspaikalla henkilöllisyys
	-
	todistus vaalivirkailijalle. Hän antaa 
	sinulle äänestyslipun. Jos äänestät 
	varsinaisena vaalipäivänä, vaalivir
	-
	kailija merkitsee nyt vaaliluetteloon, 
	että olet äänestänyt. Jos olet ennak
	-
	koäänestyspaikalla, merkintä äänes
	-
	tämisestä tehdään vasta, kun palautat 
	täytetyn äänestyslipun. 

	Ennakkoäänestyspaikoilla on kaik
	Ennakkoäänestyspaikoilla on kaik
	-
	kien Suomen kuntien ehdokaslistojen 
	yhdistelmät. Jos äänestät ennakkoon 
	oman kuntasi ulkopuolella, voit tutus
	-
	tua oman kuntasi ehdokaslistojen 
	yhdistelmään ennen äänestyskop
	-
	piin menoa. Eduskuntavaaleissa voit 
	äänestää oman vaalipiirisi ehdokasta.

	Mene äänestyslipun kanssa vapaana 
	Mene äänestyslipun kanssa vapaana 
	olevaan äänestyskoppiin. Jos tarvitset 
	apua äänestysmerkinnän tekemisessä, 
	pyydä vaalivirkailijaa avustamaan 
	sinua äänestyskoppiin. 

	Äänestyskopissa on kynä, ja kopin 
	Äänestyskopissa on kynä, ja kopin 
	seinällä sen vaalipiirin ehdokaslisto
	-
	jen yhdistelmä, jonka alueella ennak
	-
	koäänestyspaikka sijaitsee. Merkitse 
	kynällä äänestyslippuun sen ehdok
	-
	kaan numero, jolle haluat antaa 
	äänesi omassa vaalipiirissäsi. Älä kir
	-
	joita äänestyslippuun mitään muuta. 
	Kun olet merkinnyt numeron äänestys
	-
	lippuun, taita lippu niin, että numero 
	jää taitoksen sisäpuolelle eikä näy 
	ulospäin. Vie taitettu äänestyslippu 
	vaalivirkailijalle, joka leimaa sen. Jos 
	äänestät varsinaisena vaalipäivänä, 
	pudota lopuksi leimattu äänestyslippu 
	vaaliuurnaan. 

	Jos taas äänestät ennakkoon, vaali
	Jos taas äänestät ennakkoon, vaali
	-
	virkailija antaa sinulle ruskean vaali
	-
	kuoren. Sulje äänestyslippu vaalikuo
	-
	reen ja anna kuori vaalivirkailijalle. 
	Vaalivirkailija tulostaa lähetekirjeen, 
	jonka sekä sinä että virkailija alle
	-
	kirjoitatte. Sen jälkeen vaalivirkailija 
	sulkee vaalikuoren (jonka sisällä on 
	äänestyslippu) ja allekirjoittamasi 
	lähetekirjeen tai ilmoituskortin keltai
	-
	seen lähetekuoreen, joka postitetaan 
	oman kuntasi keskusvaalilautakun
	-
	nalle. Sen jälkeen voit poistua ennak
	-
	koäänestyspaikasta.


	KENEN HALUAT PÄÄTTÄVÄN ASIOISTASI?
	KENEN HALUAT PÄÄTTÄVÄN ASIOISTASI?
	KENEN HALUAT PÄÄTTÄVÄN ASIOISTASI?


	Ennakkoäänestyspaikat
	Ennakkoäänestyspaikat
	Ennakkoäänestyspaikat


	Ennakkoäänestys kotimaassa 22.–28.3. ja ulkomailla 22.–25.3.2023
	Ennakkoäänestys kotimaassa 22.–28.3. ja ulkomailla 22.–25.3.2023
	Ennakkoäänestys kotimaassa 22.–28.3. ja ulkomailla 22.–25.3.2023
	 
	1. Kivistön kirjasto
	, Topaasikuja 11
	 
	2. Hämeenkylän K-Supermarket
	, Ainontie 1
	 
	3. Martinlaakson kirjasto
	, Laajaniityntie 3
	 
	4. Myyrmäen kirjasto
	, Paalutori 3
	 
	5. Viihdekeskus Flamingo
	, Tasetie 8
	 
	6. Tammiston K-Citymarket
	, Tammiston kauppatie 9 
	(ulkoäänestys)
	 
	7. Monitoimikeskus Lumo
	, Urpiaisentie 14
	 
	8. Koivukylän kirjasto
	, Ojalehdonkuja 1
	 
	9. Kaupungintalon edusta
	, Asematie 7 
	(ulkoäänestys)
	 
	10. K-Supermarket Yliveto
	, Peltolantie 1
	 
	11. Kauppakeskus Dixi
	, Ratatie 11
	 
	12. Hakunilan kirjasto
	, Kimokuja 5
	 
	13. Länsimäen kirjasto
	, Suunnistajankuja 2
	 
	 
	Poikkeukselliset äänestyspaikat 27.-28.3. klo 10.00-14.00
	 
	14. Metropolian ammattikorkeakoulun Myyrmäen kampus
	, Leiritie 1
	 
	15. Laurean ammattikorkeakoulun Tikkurilan kampus
	, Ratatie 22


	Vaali aitoutta 
	Vaali aitoutta 
	Vaali aitoutta 
	– vaikuta 
	äänestämällä!


	Vantaan vaaliviestinnässä käytetyillä tekoälyhahmoilla olisi meille oikeille ihmisille varmasti paljon annettavaa, mutta he eivät ole välttämättä parhaimpia toimimaan juuri sinun äänitorvenasi. Vain äänestämällä voit vaikuttaa, millainen tulevaisuus on – tekoälyllä tai ilman.
	Vantaan vaaliviestinnässä käytetyillä tekoälyhahmoilla olisi meille oikeille ihmisille varmasti paljon annettavaa, mutta he eivät ole välttämättä parhaimpia toimimaan juuri sinun äänitorvenasi. Vain äänestämällä voit vaikuttaa, millainen tulevaisuus on – tekoälyllä tai ilman.

	ampanjan tavoitteena on saada vantaalaisia sankoin joukoin äänestysuurnille, sillä äänestysaktiivisuus on ollut edellisissä vaaleissa poikkeuksellisen alhaisella tasolla. Haluamme tuoda näkyväksi Vantaan hallitusohjelmatavoitteet eli asiat, jotka ovat tulevaisuuden ja menestyksen näkökulmasta tärkeitä. Tavoitteissamme korostuvat kasvu, osaaminen, tulevaisuus ja yhteydet, joiden toteuttamiseen tarvitsemme oikeita ja aitoja ihmisiä. 
	ampanjan tavoitteena on saada vantaalaisia sankoin joukoin äänestysuurnille, sillä äänestysaktiivisuus on ollut edellisissä vaaleissa poikkeuksellisen alhaisella tasolla. Haluamme tuoda näkyväksi Vantaan hallitusohjelmatavoitteet eli asiat, jotka ovat tulevaisuuden ja menestyksen näkökulmasta tärkeitä. Tavoitteissamme korostuvat kasvu, osaaminen, tulevaisuus ja yhteydet, joiden toteuttamiseen tarvitsemme oikeita ja aitoja ihmisiä. 
	K
	-

	Yhteistyö hallitusohjelmatavoitteiden ytimessä
	Vantaan kaupunki julkaisi hallitusohjelmatavoitteensa 15.11.2022. Tavoitteisiin on nostettu Vantaan ja koko Suomen menestymisen kannalta keskeisiä asioita, joita toivomme eduskunnassa edistettävän. Uskomme myös yhteistyön voimaan ja olemme siksi laatineet yhteisiä tavoitteita myös pääkaupunkiseudun kaupunkien, kuuden suurimman kaupungin ja 21 suurimman kaupungin kanssa yhdessä. 
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	Vaalikevään aikana pyrimme tuomaan näitä tavoitteita aktiivisesti esille julkisessa keskustelussa ja viemään niistä viestiä kaikille niille tahoille, jotka pystyvät tulevaan, maan laajuiseen hallitusohjelmaan vaikuttamaan. Haluamme, että suurten, kasvavien kaupunkien merkitys näkyy myös eduskuntavaaleissa ja että meidän viestimme tavoittaa myös valtakunnan politiikan.
	-
	-
	-
	-

	Kenen haluat päättävän asioistasi?
	Äänelläsi on väliä. Äänestämällä voit vaikuttaa siihen, kuka tai mikä puolue vie eduskunnassa eteenpäin juuri sinulle tärkeitä asioita. 
	-

	Vantaan vaalikampanjan kuvituksena on käytetty tekoälyllä luotuja ”epäaitoja” hahmoja. Äkkiseltään ne voivat näyttää hyvin todenmukaisilta, mutta hetken katsottuaan niistä löytää yllättävän hauskoja ja outoja yksityiskohtia. Kuvien takana tekoälyohjelmien lisäksi on valokuvaaja ja digitaalinen taiteilija Antti Karppinen. Tekoäly on ollut puheenaiheena jo pitkään, jopa herättänyt epäluuloja. Tekoäly ei ole korvaamassa oikeaa ihmistä - aidoille ihmisille on paikkansa, etenkin eduskunnassa. 
	-
	-
	-
	l


	Vantaan hallitusohjelmatavoitteet 
	Vantaan hallitusohjelmatavoitteet 
	Vantaan hallitusohjelmatavoitteet 
	pähkinänkuoressa


	Tarvitsemme: 
	Tarvitsemme: 
	Tarvitsemme: 

	• 
	• 
	• 
	• 

	uudenlaista yhteistyötä ja kasvun rahoituksen varmistamista
	uudenlaista yhteistyötä ja kasvun rahoituksen varmistamista


	• 
	• 
	• 

	koulutusta ja työllisyyttä parantamaan yhdenvertaisuutta 
	koulutusta ja työllisyyttä parantamaan yhdenvertaisuutta 
	erityisesti siellä, missä eriarvoisuus uhkaa kasvaa 


	• 
	• 
	• 

	raiteita rakentamaan kestävää yhteiskuntarakennetta ja 
	raiteita rakentamaan kestävää yhteiskuntarakennetta ja 
	lentoliikennettä turvaamaan Suomen saavutettavuutta ja 
	kansainvälisiä yhteyksiä (Avia-verkoston tavoitteet) 



	Suurten kaupunkien tehtävä on ratkoa näitä haasteita ja siinä 
	Suurten kaupunkien tehtävä on ratkoa näitä haasteita ja siinä 
	tarvitaan hallituksen tukea.

	Lisätietoa: 
	Lisätietoa: 
	vantaa.fi/hallitusohjelmatavoitteet


	KESÄTYÖT KIIKARISSA – 
	KESÄTYÖT KIIKARISSA – 
	KESÄTYÖT KIIKARISSA – 
	OTA TÄSTÄ VINKIT TALTEEN


	Ensimmäisen kesätyön saaminen ei ole helppoa, mutta onneksi siihen voi saada apua.
	Ensimmäisen kesätyön saaminen ei ole helppoa, mutta onneksi siihen voi saada apua.

	Vilkkain kesätyöhaku on meneillään 
	Vilkkain kesätyöhaku on meneillään 
	Vilkkain kesätyöhaku on meneillään 
	ja on aika etsiä se oma unelmien 
	kesäduuni.


	esätyöt ovat usein ensimmäinen tapa työllistyä ja tienata omaa rahaa. Ensimmäisen työpaikan löytäminen voi tuntua vaikealta, kun ilmoituksissa kysellään aikaisempaa työkokemusta ja hakijoita tuntuu olevan yhtä paikkaa kohti vähintään kymmenen. Tästä ei kuitenkaan kannata lannistua, sillä työnhakuun saa apua Vantaan ja Keravan työllisyyspalveluista. 
	esätyöt ovat usein ensimmäinen tapa työllistyä ja tienata omaa rahaa. Ensimmäisen työpaikan löytäminen voi tuntua vaikealta, kun ilmoituksissa kysellään aikaisempaa työkokemusta ja hakijoita tuntuu olevan yhtä paikkaa kohti vähintään kymmenen. Tästä ei kuitenkaan kannata lannistua, sillä työnhakuun saa apua Vantaan ja Keravan työllisyyspalveluista. 
	K
	-
	-
	-

	Ohjaamo auttaa nuorta työnhakijaa
	Ohjaamo auttaa kaikkia alle 30-vuotiaita pohtimaan työhön, koulutukseen tai vaikka asumiseen liittyviä kysymyksiä. Ohjaamossa tarjotaan monipuolista apua työnhakuun: Ohjaamossa järjestetään esimerkiksi joka keskiviikko työnhakuklubi klo 12–15, jossa saa tukea työhakemuksen tai CV:n tekemiseen, tai vaikka siinä miten valmistautua ensimmäiseen työhaastatteluun. Lisäksi Ohjaamossa saa vinkkejä ja tietoa tulevista rekrytapahtumista, joissa voi tavata työnantajia kasvotusten.
	-
	-
	-
	-
	-

	Kesätyösetelit ovat jälleen jaossa
	Kesätyöseteli on perinteinen tapa tukea vantaalaisnuorten kesätyönhakua. Setelit on tarkoitettu vuosina 2005–2008 syntyneille nuorille. Vantaalaiset 9.-luokkalaiset saavat kesätyösetelin koulunsa kautta. Muut seteliin oikeutetut voivat hakea seteliä 31.8. saakka, tai siihen asti, kun seteleitä on tarjolla. Tänä vuonna kesätyöseteliä haetaan ensimmäistä kertaa ainoastaan sähköisesti. Sähköinen haku löytyy vantaan nettisivuilta vantaa.fi.
	-
	-
	-

	Kesätyösetelin arvo on 300 euroa ja se maksetaan työnantajalle, kun tämä palkkaa nuoren kesätöihin. Kesätöitä hakevan nuoren kannattaakin aina mainita jo työhakemuksessa, jos hän on oikeutettu kesätyöseteliin. Kesätyösetelin saa, kun tarjoaa nuorelle töitä vähintään kymmeneksi työpäiväksi ja maksaa työstä vähintään 450 euroa palkkaa.
	-
	-

	Kesätyöseteleitä koordinoidaan Vantaan työnantajapalveluissa. Työnantajapalveluissa vastataan myös säännöllisesti kesätyöseteliä koskeviin kysymyksiin. Voit laittaa meille sähköpostia osoitteeseen tyonantajapalvelut@vantaa.fi. Laitathan viestisi aiheeksi ”kesätyöseteli”, jotta viesti ohjautuu oikealle asiantuntijalle. 
	-
	-
	-
	-

	Tai ehkä sittenkin oma yritys?
	Nuorille on tarjolla tukea myös oman yrityksen perustamiseen. Kevytyrittäminen on mukava tapa kokeilla jotain aivan uutta, vaikka vaan yhden kesän ajan. Nuori voi myydä omatekemäänsä tuotetta tai palveluja. Vuosien varrella Vantaallakin on ollut nuorten kesäyrityksinä muun muassa valokuvaajapalveluita, kotiaputoimintaa sekä itsetehtyjen korujen myymistä. Moni kesäyrittäjä on myös jatkanut toimintaa opintojensa ohessa. Vantaalla kesäyrittäjyysohjelmaan alkaa haku maaliskuun aikana. Lisätietoa kesäyrittäjyyde
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	Yrittäjyydestä saa paljon arvokasta osaamista tulevaisuutta varten, eikä vaikeiden asioiden kanssa tarvitse jäädä yksin. Vantaan ja Keravan Työnantajapalvelut & YritysVantaa järjestävät yritysneuvonnan pop up -palvelua joka kuukauden ensimmäinen maanantai Vernissakatu 1:ssä klo 12–15. Seuraavat Pop up -maanantait ovat 3. huhtikuuta, 8. toukokuuta ja 5. kesäkuuta. Tsemppiä kaikille kesätyönhakijoille! 
	-
	-
	-
	-
	-
	l


	Figure
	Skannaa koodi ja tutustu Vantaan kesätyösivuun.
	Skannaa koodi ja tutustu Vantaan kesätyösivuun.

	Korso valittaa –toiminnassa mukana olevat nuoret pitelevät palkintomitalia ja kunniakirjaa. Opettaja Sannilla on sylissään kukkien sijasta saatu tuija, joka istutetaan koulun pihalle.
	Korso valittaa –toiminnassa mukana olevat nuoret pitelevät palkintomitalia ja kunniakirjaa. Opettaja Sannilla on sylissään kukkien sijasta saatu tuija, joka istutetaan koulun pihalle.

	Vuoden 2022 Cygnaeus-palkinto 
	Vuoden 2022 Cygnaeus-palkinto 
	Vuoden 2022 Cygnaeus-palkinto 
	Ruusuvuoren koululle!


	Opetushallitus myönsi vuoden 2022 Cygnaeus-palkinnon Ruusuvuoren koulun Korso valittaa -toiminnalle. Palkinto luovutettiin juhlallisessa tilaisuudessa 19.12.2022.
	Opetushallitus myönsi vuoden 2022 Cygnaeus-palkinnon Ruusuvuoren koulun Korso valittaa -toiminnalle. Palkinto luovutettiin juhlallisessa tilaisuudessa 19.12.2022.

	ygnaeus-palkinto jaettiin viime vuonna “oppimis- ja harrastusympäristölle, joka on ansiokkaasti edistänyt yhteisöllisyyttä ja vähentänyt yksinäisyyttä huomioimalla, kuulemalla ja kohtaamalla yhteisön jäseniä arvostavasti".
	ygnaeus-palkinto jaettiin viime vuonna “oppimis- ja harrastusympäristölle, joka on ansiokkaasti edistänyt yhteisöllisyyttä ja vähentänyt yksinäisyyttä huomioimalla, kuulemalla ja kohtaamalla yhteisön jäseniä arvostavasti".
	C
	-
	-
	-

	Ruusuvuoren koulun Korso valittaa -toiminta ansaitsi kilpailun voiton. Korso valittaa -toiminta tähtää maailmanparannukseen erilaisilla projekteilla, kuten kestokuukautissiteiden ompelemisella ugandalaisille tytöille, tai ihan vain oman koulun suihkutilojen viihtyvyyttä ja toimivuutta parantamalla. Yksi viimeisimmistä merkittävistä teoista oli, kun Helsingin seudun liikenne (HSL) aikoi tehdä koululaisryhmien matkoista maksullisia. Korso valittaa -ryhmä vastusti tätä ja maksuttomuus säilyi, ryhmä sai jopa va
	-
	-
	-
	-
	-

	– Toiminnassa parasta on saada auttaa ja edistää asioita. Nuoria kuullaan aidosti ja teoilla on oikeasti vaikutusta. Kivaa on myös pieni porukka, jossa kaikki tuntevat toisensa, toiminnassa mukana olevat yhdeksäsluokkalaiset Sofia Korhonen, Evelina Hannila ja Pihla Viuha kertoivat. 
	-

	Presidentit onnittelivat vaikuttavan palkinnon voitosta 
	Cygnaeus-palkinto on kunniakirja ja Essi Renvallin suunnittelema mitali. Palkinto luovutettiin juhlallisessa tilaisuudessa Ruusuvuoren koululla maanantaina 19.12.2022.
	-
	-

	Juhlatilaisuuden alussa Opetushallituksen edustaja Jarkko Niiranen tervehti juhlaväkeä etäyhteyden välityksellä. Palkintoraatiin kuuluivat Nuorisotutkimusseuran Sofia Laine ja psykoterapeutti Ville Merinen. Kuntaliiton Maria Salenius ojensi palkinnon.
	-
	-
	-

	Juhlassa kuultiin kiitospuheiden lisäksi Scorpions-yhtyeen kappale Wind Of Change Ruusuvuoren koulun bändi Papu & the Boysin tulkitsemana. Kappale sopi erinomaisesti voitetun palkinnon luonteeseen! 
	Paikalla oli myös Vantaan kaupunginvaltuutettu Eve Rämö, jolle Korso valittaa -ryhmä on tuttu: hän on ollut mukana neuvomassa ryhmää vaikuttamiseen liittyvissä asioissa. Ruusuvuoren koulua ovat onnitelleet voitosta myös presidentti Tarja Halonen ja tasavallan presidentti Sauli Niinistön presidentinkanslia!
	-
	-
	-
	-

	Miltä voitto tuntui?
	– Ihan mahtavalta! Varsinkin, kun neljän parhaan joukossa olleet ideat olivat aikuisten keksimiä, niin tajuttiin että ollaan oikeasti tosi hyviä, kun ollaan aikuisten seassa kilpailemassa voitosta, Sofia, Evelina ja Pihla iloitsivat. 
	-
	-

	Voitto oli hieno tunnustus myös toiminnasta vastaavalle opettajalle, Sanni Virtaselle: 
	– En arvannut, että voisimme voittaa, tämä oli iso yllätys kaikille, Sanni riemuitsi. 
	-

	Jyväskylän kuntakoulutusyhtymä Gradia sai kunniamaininnan kilpailussa. Kilpailun muut finalistit olivat Tampereen ammattikorkeakoulun Eläytyen osalliseksi -hanke ja Savon ammattiopiston työhön ja itsenäiseen elämään valmentava koulutus erityistä tukea saaville opiskelijoille.
	-
	-

	Kouluhallitus perusti Cygnaeus-palkinnon vuonna 1981 kunnioittamaan Suomen oppivelvollisuuskoulun isän Uno Cygnaeuksen (1810–1888) muistoa. Kouluhallitus lakkautettiin vuonna 1991 ja sen tilalle perustettu Opetushallitus on myös jakanut palkinnon lähes vuosittain. 
	-
	-
	l


	Katso video Ruusuvuoren koulun oppilaiden energiaprojektista vantaa.fi/vantaakanava
	Katso video Ruusuvuoren koulun oppilaiden energiaprojektista vantaa.fi/vantaakanava
	 
	 


	Kodin ja oppimisen yhteistyö tukee lapsen 
	Kodin ja oppimisen yhteistyö tukee lapsen 
	Kodin ja oppimisen yhteistyö tukee lapsen 
	ja nuoren hyvinvointia ja oppimista


	Muistilista yhteistyöhön huoltajien ja päiväkodin, koulun tai oppilaitoksen välillä. 
	Muistilista yhteistyöhön huoltajien ja päiväkodin, koulun tai oppilaitoksen välillä. 
	Teemme arjen yhteistyötä toisiamme arvostaen ja kunnioittaen. 
	Teemme arjen yhteistyötä toisiamme arvostaen ja kunnioittaen. 
	 
	Käymme aktiivisesti keskustelua lapsen ja nuoren asioihin liittyen. 
	 
	Yhteistyömme lähtökohta on hyvän huomaaminen lapsessa/nuoressa. 
	 
	Käymme lukuvuoden aikana arviointikeskustelut ja tarvittaessa suunnittelemme 
	yhdessä oppimisen tukea. Tapaamme myös vanhempaintilaisuuksissa sekä 
	mahdollisissa ryhmän/luokan tilaisuuksissa. 
	 
	Muistamme, että lapsella/nuorella on oikeus esimerkiksi kuraattorin tai 
	psykologin 
	tukeen. Tarvittaessa työskentelyyn kutsutaan mukaan huoltajat ja muita 
	ammattilaisia.  
	 
	Teemme yhteistyötä kiusaamiseen ehkäisyssä ja puuttumisessa. Käymme 
	toimintamallit kiusaamisen ehkäisyyn ja puuttumiseen sekä turvallisemman 
	periaatteet. 
	 
	Huoltajana minulla on mahdollisuus osallistua vanhempainyhdistystoimintaan ja 
	voin vaikuttaa ottamalla yhteyttä VANVARYyn tai johtajaan/rehtoriin.

	Lue lisää: 
	Lue lisää: 
	vantaa.fi/fi/kodin-ja-oppimisen-yhteistyo


	Checklist for cooperation between parents, guardians and the daycare centre or school
	Checklist for cooperation between parents, guardians and the daycare centre or school
	We cooperate in everyday matters with mutual respect and esteem.
	We cooperate in everyday matters with mutual respect and esteem.
	 
	We actively engage in discussions about the child/young person.
	 
	The starting point of our cooperation is seeing good in the child/young person.
	During the school year, we have assessment discussions and, if necessary, we 
	plan 
	support for learning together. We also meet at parents’ events and possible group 
	class events.
	 
	We remember that the child/young person is entitled to support, for example, 
	from 
	the school social worker or psychologist. If necessary, the parents/guardians and 
	other professionals are invited to participate in the work.
	 
	We work together to prevent and tackle bullying. We review the operating models 
	for preventing and tackling bullying and the principles of a safe space.
	 
	As a parent/guardian, I can participate in the activities of the parents’ 
	association 
	and can influence the situation by contacting VANVARY or the daycare centre 
	manager/school principal.

	Read more: 
	Read more: 
	vantaa.fi/en/cooperation-between-home-and-learning


	Minneslista för samarbetet mellan vårdnadshavare och daghemmet/skolan/läroanstalten:
	Minneslista för samarbetet mellan vårdnadshavare och daghemmet/skolan/läroanstalten:
	Vi samarbetar i vardagen med uppskattning och respekt för varandra.
	Vi samarbetar i vardagen med uppskattning och respekt för varandra.
	 
	Vi diskuterar barnets och den unga personens ärenden aktivt.
	 
	Utgångspunkten för vårt samarbete är att se det goda i barnet/den unga personen.
	 
	Vi håller bedömningssamtalen under läsåret och vid behov planerar tillsammans 
	stöd för lärandet. Vi träffas också på föräldramöten och gruppens/klassens 
	eventuella tillställningar.
	 
	Vi kommer ihåg att barnet/den unga personen har rätt till stöd från till exempel en 
	kurator eller psykolog. Vid behov kallas vårdnadshavarna och andra yrkeskunniga 
	med till arbetet.
	 
	Vi samarbetar för att förebygga mobbning och ingripa i den. Vi går igenom 
	handlingsmodellerna för att förebygga mobbning och ingripa i den samt 
	principerna för tryggare rum.
	 
	Som vårdnadshavare har jag möjlighet att delta i föräldraföreningens verksamhet 
	och jag kan påverka genom att kontakta VANVARY eller föreståndaren/rektorn.

	Läs mer: 
	Läs mer: 
	vantaa.fi/sv/samarbete-mellan-hem-och-larande


	VARHAISKASVATUS SAA HUOLTAJILTA 
	VARHAISKASVATUS SAA HUOLTAJILTA 
	VARHAISKASVATUS SAA HUOLTAJILTA 
	KOULUARVOSANAN 8,9


	Huoltajat ovat pääosin hyvin tyytyväisiä varhaiskasvatukseen ja esiopetukseen Vantaalla.
	Huoltajat ovat pääosin hyvin tyytyväisiä varhaiskasvatukseen ja esiopetukseen Vantaalla.

	Huoltajien tyytyväisyys varhaiskasvatukseen ja 
	Huoltajien tyytyväisyys varhaiskasvatukseen ja 
	Huoltajien tyytyväisyys varhaiskasvatukseen ja 
	esiopetukseen on säilynyt erinomaisella tasolla, 
	kertoo pääkaupunkiseudun yhteinen asiakaskysely.


	spoo, Helsinki, Kauniainen ja Vantaa toteuttivat loka–marraskuun vaihteessa yhteisen asiakaskyselyn kunnallisessa ja yksityisessä varhaiskasvatuksessa ja esiopetuksessa olevien lasten huoltajille. Kysely suunnattiin kaikille suomen- ja ruotsinkielisessä varhaiskasvatuksessa ja esiopetuksessa olevien lasten huoltajille. Kyselyssä kerättiin myös lasten kokemuksia varhaiskasvatuksesta ja esiopetuksesta.
	spoo, Helsinki, Kauniainen ja Vantaa toteuttivat loka–marraskuun vaihteessa yhteisen asiakaskyselyn kunnallisessa ja yksityisessä varhaiskasvatuksessa ja esiopetuksessa olevien lasten huoltajille. Kysely suunnattiin kaikille suomen- ja ruotsinkielisessä varhaiskasvatuksessa ja esiopetuksessa olevien lasten huoltajille. Kyselyssä kerättiin myös lasten kokemuksia varhaiskasvatuksesta ja esiopetuksesta.
	E
	-
	-
	-
	-
	-

	Kyselyyn saatiin Vantaalla 2 348 vastausta. Vastausprosentti on 16. Vastausprosentti nousi edellisestä vuoden 2020 kyselystä. Kyselyyn oli mahdollista vastata suomeksi, ruotsiksi, englanniksi, viroksi, venäjäksi, arabiaksi ja somaliksi.
	-

	Huoltajat arvostavat monipuolisuutta, lapset leikkiä
	Huoltajat arvioivat kyselyssä varhaiskasvatusta koskevia väittämiä asteikolla 1–7, jossa arvosanat 1–3 ovat kriittisiä, arvosana 4 neutraali ja arvosanat 5–7 myönteisiä. Vantaan tulosten keskiarvo on 6.
	-
	-
	-

	Yhdeksän kymmenestä kyselyyn vastanneesta huoltajasta kokee tulevansa kohdatuksi arvostavasti ja ystävällisesti lapsen varhaiskasvatuksessa ja esiopetuksessa. Yhtä moni arvioi, että lapsi viihtyy hyvin varhaiskasvatuksessa ja esiopetuksessa, että lapsella on mahdollisuus monipuoliseen toimintaan ja leikkiin ja että lapsella on kavereita varhaiskasvatus- tai esiopetuspaikassa. Yhtä moni huoltaja on myös sitä mieltä, että lapsen hyvinvoinnista ja turvallisuudesta huolehditaan hyvin varhaiskasvatuksessa ja esi
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	Lapsilta kysyttiin mistä he pitävät ja eivät pidä varhaiskasvatuksessa tai esiopetuksessa. Kivointa lapsista on kaverit ja leikkiminen. Kivaa ei ole kiusaaminen, lyöminen tai töniminen ja nukkuminen tai lepohetki.
	Eniten kehitettävää varhaiskasvatuksessa ja esiopetuksessa on huoltajien mielestä lasten mahdollisuuksissa vaikuttaa toimintaan.
	-
	-

	– Aktiiviseksi kansalaiseksi kasvaminen alkaa varhain. Mielipiteen huomioiminen antaa lapselle kokemuksen siitä, että hän voi vaikuttaa omaan elämäänsä ja ympäristöönsä. Lasten kuuleminen vaatii meiltä aikuisilta herkkyyttä ja ammattitaitoa, varhaiskasvatuksen kehittämispäällikkö Katjamaria Halme Vantaan kaupungilta sanoo.
	-
	-
	-
	-
	-

	Pääkaupunkiseudun varhaiskasvatuksen ja esiopetuksen asiakaskysely on tarkoitus toteuttaa seuraavan kerran vuonna 2024. 
	-
	-
	l


	Vantaalla lisätään suomen kielen ja matematiikan opetuksen määrää
	Vantaalla lisätään suomen kielen ja matematiikan opetuksen määrää

	yksystä 2023 alkaen vantaalaiset ensimmäisen ja toisen luokan oppilaat opiskelevat aiempaa enemmän suomen kieltä ja matematiikkaa. Tuntilisäysten ansiosta oppilailla on enemmän aikaa opetussuunnitelman tavoitteiden saavuttamiseen. Myös erityisopettajien määrää lisätään.
	yksystä 2023 alkaen vantaalaiset ensimmäisen ja toisen luokan oppilaat opiskelevat aiempaa enemmän suomen kieltä ja matematiikkaa. Tuntilisäysten ansiosta oppilailla on enemmän aikaa opetussuunnitelman tavoitteiden saavuttamiseen. Myös erityisopettajien määrää lisätään.
	S
	-
	-
	-
	-

	Vantaan perusopetuksessa halutaan vahvistaa oppilaiden suomen kielen ja matematiikan perustaitoja. Syksyllä 2023 ensimmäistä luokkaa käyvien oppilaiden lukujärjestykseen lisätäänkin yksi viikkotunti suomen kielen opetusta. Toisen luokan oppilaille puolestaan lisätään yksi viikkotunti matematiikkaa lukujärjestykseen.
	-
	-
	-

	Tutkimustulokset selittävät tarpeen suomen kielen ja matematiikan opetuksen lisäämiselle. Yhteiskunnassamme on kasvava määrä nuoria, joiden lukutaito ei riitä opiskeluun ja yhteiskunnassa toimimiseen, ja tämän vuoksi he ovat vaarassa syrjäytyä. Myös matematiikan osaamisen tarkastelu pidemmällä aikavälillä osoittaa, että suomalaisnuorten matematiikan osaaminen on heikentynyt huomattavasti 2000-luvun alkupuoliskon huippuajoista. 
	-
	-
	-
	-
	-

	Oppilaiden suomen kielen ja matematiikan perustaitoja halutaan vahvistaa myös siksi, että oppiminen olisi jatkossa helpompaa. Vahva suomen kielen taito ja matemaattinen ajattelu auttavat kaikkien oppiaineiden opiskelussa ja antavat valmiuksia pärjätä nopeasti muuttuvassa ympäristössä ja yhteiskunnassa.
	-
	-
	-

	Suomen kielen ja matematiikan oppiaineiden tavoitteet tai sisällöt eivät lisäänny tuntilisäysten myötä. Tuntilisäykset antavat oppilaille 38 tuntia lisää aikaa keskittyä perustaitojen vahvistamiseen ja nykyisen opetussuunnitelman tavoitteiden saavuttamiseen lukuvuoden aikana. Oppilaiden tueksi palkataan myös 38 uutta erityisopettajaa. 
	-
	-
	-
	-
	-

	Lue lisää vantaa.fi-sivustolta hakemalla “Vantaalla lisätään suomen kielen ja matematiikan opetuksen määrää”! 
	-
	l
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	Kuvituskuvassa Askiston koulu.
	Kuvituskuvassa Askiston koulu.

	Oppilaitosten pitäisi panostaa enemmän myös nuorten hyvinvointiin ja jaksamiseen, kirjoittavat vaikuttamistyöpajaan osallistuneet Tikkurilan lukion opiskelijat mielipidekirjoituksessaan.
	Oppilaitosten pitäisi panostaa enemmän myös nuorten hyvinvointiin ja jaksamiseen, kirjoittavat vaikuttamistyöpajaan osallistuneet Tikkurilan lukion opiskelijat mielipidekirjoituksessaan.
	 
	 
	 
	 
	 


	ykylukio väsyttää ja uuvuttaa opiskelijat. Koulupäivän aikana pitäisi olla myös mahdollisuus rentoutumiseen. Välitunnit eivät riitä palautumiseen ja sohvat ovat aina välitunnilla täynnä, eikä pihalla ole tuoleja. Missä nuorten kuuluisi levähtää?
	ykylukio väsyttää ja uuvuttaa opiskelijat. Koulupäivän aikana pitäisi olla myös mahdollisuus rentoutumiseen. Välitunnit eivät riitä palautumiseen ja sohvat ovat aina välitunnilla täynnä, eikä pihalla ole tuoleja. Missä nuorten kuuluisi levähtää?
	N
	-

	Koulupäivä voi koostua jopa viidestä 75 minuutin mittaisesta oppitunnista. Myös niiden aikana on tärkeää saada nuoret mukaan myös osallistumaan aktiivisesti toimintaan. Pelkkä istuminen kovalla tuolilla ei edistä nuorten mielenterveyttä ja jaksamista. 
	-
	-

	Tikkurilan lukio pursuaa oppilaita, sillä suunniteltu väkimäärä on ylitetty jo vuosia sitten. Vaikka olemme yksi Pohjoismaiden suurimmista lukiosta, käytävät, ruokala ja luokat ovat aina ruuhkaisia. 
	Hyppytunneilla olisi hyvää aikaa tehdä rästissä olevia tehtäviä, mutta usein se ei onnistu, sillä talossa ei ole kunnollista tilaa itsenäiseen työskentelyyn, ja hälinän keskellä on vaikea keskittyä.
	-

	Opiskelijoiden jaksamisesta ja mielenterveydestä on tärkeää huolehtia, jotta välttyisimme ylikuormitukselta. 
	-
	l
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	Vantaan ympäristönsuojelumääräykset 
	Vantaan ympäristönsuojelumääräykset 
	Vantaan ympäristönsuojelumääräykset 
	muuttuvat


	Tutustu muutoksiin ja kerro mielipiteesi!
	Tutustu muutoksiin ja kerro mielipiteesi!

	antaan ympäristönsuojelumääräyksiä uudistetaan parhaillaan. Kunnan laatimat ympäristönsuojelumääräykset täydentävät valtakunnallisesti voimassa olevaa ympäristönsuojelulakia siten, että niissä otetaan huomioon paikalliset ympäristönsuojelun tarpeet. 
	antaan ympäristönsuojelumääräyksiä uudistetaan parhaillaan. Kunnan laatimat ympäristönsuojelumääräykset täydentävät valtakunnallisesti voimassa olevaa ympäristönsuojelulakia siten, että niissä otetaan huomioon paikalliset ympäristönsuojelun tarpeet. 
	V
	-
	-
	-

	Luonnos uudistetuista ympäristönsuojelumääräyksistä on nähtävillä 20.2.–24.3. Tänä aikana määräysluonnokseen voi tutustua ja kertoa siitä mielipiteensä. Kommentoinnin helpottamiseksi on avattu aiheesta asukaskysely, joka on avoinna 24.3. asti osallistuva.vantaa.fi-sivustolla. 
	-
	-
	-

	Lisäksi tiistaina 14.3. järjestetään asukastilaisuus, jossa kerrotaan muutoksista ja jossa voi kertoa mielipiteensä. Tarkemmat tiedot asukastilaisuudesta löytyvät vantaa.fi-sivustolta ja Vantaan tapahtumakalenterista. 
	-
	-
	-

	Melun ja tärinän torjunta huomioidaan 
	Vantaan ympäristönsuojelumääräyksissä määrätään muun muassa melun ja tärinän torjunnasta ja vesistöjen suojelun kannalta tarpeellisista toimista.
	-
	-
	-

	Yksi syy määräysten uudistuksen tarpeeseen on muutos ympäristönsuojelulaissa. Nykyiset ovat olleet voimassa vuodesta 2013 asti. 
	-

	Monet tehtävistä muutoksista ovat melko pieniä, ja koskevat usein lähinnä ammattimaista toimintaa, jossa käsitellään esimerkiksi kemikaaleja. Tavalliselle asukkaalle näkyisi esimerkiksi luonnokseen kirjattu muutos, että äänentoistolaitteiden käyttö sallittaisiin iltaisin nykyistä myöhempään, entisen klo 20 sijaan kello 22 asti. 
	-

	Määräykset eivät sellaisenaan koske ympäristöluvanvaraista toimintaa, eli ympäristöön vaikuttavaa toimintaa, jolle on anottu ja myönnetty lupa. Ympäristölupia on myönnetty esimerkiksi teollisuuslaitoksille. 
	-
	-
	-
	l


	Ympäristönsuojelumääräykset sisältävät myös vesistöjen suojelun kannalta tarpeellisia toimia.
	Ympäristönsuojelumääräykset sisältävät myös vesistöjen suojelun kannalta tarpeellisia toimia.

	Tilaa kirjapaketti koko perheelle kirjastosta
	Tilaa kirjapaketti koko perheelle kirjastosta
	Tilaa kirjapaketti koko perheelle kirjastosta


	aluaisitko lukea lasten kanssa enemmän, mutta koskaan ei tunnu olevan aikaa tulla kirjastoon etsimään kirjoja? Tai tuntuuko uusien ja kiinnostavien kirjojen löytäminen hankalalta? Vantaan kaupunginkirjaston uusi Kirjapaketit perheille -palvelu tekee luettavan löytämisestä helpompaa. Verkossa täytettävästä tilauslomakkeesta valitaan kirjoille toivotut aiheet sekä lukijoiden ikä, ja valmiin kirjapaketin voi noutaa lähikirjastosta tai kirjastoautosta.
	aluaisitko lukea lasten kanssa enemmän, mutta koskaan ei tunnu olevan aikaa tulla kirjastoon etsimään kirjoja? Tai tuntuuko uusien ja kiinnostavien kirjojen löytäminen hankalalta? Vantaan kaupunginkirjaston uusi Kirjapaketit perheille -palvelu tekee luettavan löytämisestä helpompaa. Verkossa täytettävästä tilauslomakkeesta valitaan kirjoille toivotut aiheet sekä lukijoiden ikä, ja valmiin kirjapaketin voi noutaa lähikirjastosta tai kirjastoautosta.
	H
	-
	-
	-

	– Haluamme madaltaa kynnystä kirjaston käyttöön ja palvella lapsiperheitä entistä paremmin. Kirjapaketit auttavat tuomaan lukemisen osaksi kiireistä arkea, kertoo palvelun kehittänyt erikoiskirjastonhoitaja Pauliina Eriksson.
	-
	-

	Kirjapaketteja kokeiltiin vuonna 2022 Kivistön ja Pointin kirjastoissa. Positiivisen palautteen myötä palvelu on laajentunut kaikkiin Vantaan kirjastoihin. Tilauksen voi tehdä suomeksi, ruotsiksi, englanniksi tai venäjäksi. Kirjoja on mahdollista saada myös muilla kuin edellä mainituilla kielillä, kuten arabiaksi tai albaniaksi.
	-

	Tutustu palveluun osoitteessa helmet.fi/kirjapaketit tai kysy lisää lähikirjastostasi. 
	l


	KAAVOITUSKATSAUS 2023
	KAAVOITUSKATSAUS 2023
	KAAVOITUSKATSAUS 2023
	 


	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/kaavoitus/kaavat.
	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/kaavoitus/kaavat.

	Planläggnings översikt på svenska på nätet vantaa.fi/sv/boende-och-miljo/stadsplanering/planlaggning.
	Planläggnings översikt på svenska på nätet vantaa.fi/sv/boende-och-miljo/stadsplanering/planlaggning.
	 


	VANTAA ON PIENTALOJEN 
	VANTAA ON PIENTALOJEN 
	VANTAA ON PIENTALOJEN 
	SUURKAUPUNKI


	Monikeskuksisen Vantaan radanvarren keskustoissa rakennetaan paljon, mutta Vantaa on myös pientalojen suurkaupunki. 
	Monikeskuksisen Vantaan radanvarren keskustoissa rakennetaan paljon, mutta Vantaa on myös pientalojen suurkaupunki. 

	opa yli 100 000 vantaalaista asuu pientaloissa.
	opa yli 100 000 vantaalaista asuu pientaloissa.
	J

	– Vaikka kaupunki tiivistyy, ja keskustat ovat kerrostalopainotteisia, on kaavoituksen tavoitteena, että Vantaa on pientalojen suurkaupunki myös tulevaisuudessa, kertoo yleiskaavapäällikkö Mari Siivola.
	-
	-

	Vantaan kehitystä vuoteen 2050 viitoittava uusi yleiskaava kuulutettiin voimaan tammikuussa 2023. Pientalovaltaisia alueita on yleiskaavassa kaikista asuinalueista eniten, jopa 4100 hehtaarin verran.
	-
	-

	- Pientaloalueille rakennetaan lisää uusia pientaloasuntoja. Lähempänä keskustoja, juna-asemia ja mahdollisen ratikan reittiä voi osia pientaloalueista muuttua tiiviimmiksi ja ehkä jopa korkeammiksi. Rakentamisen tapa ratkaistaan alueille laadittavissa asemakaavoissa, joita yleiskaava ohjaa, kuvailee Siivola.
	-
	-
	-

	Vantaalle on tälle valtuustokaudelle asetettu tavoite, että vuosittain kaupunkiimme tulee lisää pientaloasuntoja. Pientaloiksi katsotaan omakotitalojen lisäksi myös pari- ja rivitaloasunnot. Vuonna 2022 kaupunkiimme valmistui ennätysmäärä, yli 600 pientaloasuntoa.
	-
	-
	-
	-
	-

	– Monivuotisella pientalo-ohjelmalla haemme keinoja pientalorakentamisen edistämiseksi. Huomio kiinnittyy muun muassa tiivistyvien alueiden tasapainoiseen kehitykseen ja vehreyden turvaamiseen, Siivola kertoo.
	-
	-

	Myös kokonaan uusia pientaloalueita, tai nykyisten alueiden laajennuksia suunnitellaan. Tutustu seuraavien sivujen kaavoituskatsauksesta ajankohtaisiin suunnitelmiin alueittain. 
	-
	-
	-
	l


	Harkitsetko rakentamista?Mitä voit rakentaa?Pohditko tonttisi täydennysrakentamista?Etsitkö tonttia?
	Harkitsetko rakentamista?Mitä voit rakentaa?Pohditko tonttisi täydennysrakentamista?Etsitkö tonttia?
	 
	Ennen rakentamisen aloittamista sinun tulee selvittää, mitä tontillesi 
	saa rakentaa ja tarvitseeko rakennushankkeesi luvan. Vantaalla 
	rakentamiseen liittyvät luvat käsitellään sähköisesti Lupapiste-
	palvelussa. Voit lähteä liikkeelle lähettämällä Lupapisteen kautta 
	neuvontapyynnön Vantaan rakennusvalvontaan, tai lue lisää 
	rakennushankkeeseen liittyvistä vaatimuksista 
	 
	vantaa.fi/rakennusvalvonta
	. 
	 
	 
	Yleiskaava, asemakaava ja rakennusjärjestys määrittelevät tontin 
	käyttötarkoituksen sekä rakennettavien rakennusten kokoon ja 
	ulkonäköön liittyviä vaatimuksia. Tontilla voimassa olevan asema-
	 
	kaavan saat selville Vantaan karttapalvelusta 
	kartta.vantaa.fi
	 
	Asemakaavasta poikkeaminen edellyttää usein asemakaavoituksen 
	myöntämää poikkeamispäätöstä. Alueilla, joilla on voimassa vain 
	yleiskaava, rakentaminen edellyttää suunnittelutarveratkaisua. 
	Poikkeamispäätöstä ja suunnittelutarveratkaisua haetaan Lupapiste-
	palvelun kautta.
	 
	 
	Asemakaavakartasta selviää, voiko tontillesi rakentaa lisää. Asema-
	kaavassa määrätään yleensä tontin rakennusoikeus, suurin sallittu 
	kerrosluku, rakennusala sekä mahdolliset suojeltavat alueet. Tontita 
	pitää myös löytyä sopiva paikka uudelle rakennukselle.
	 
	Tontille voi rakentaa lisää monella tapaa. Suurella tontilla voi olla tilaa 
	kokonaan uudelle rakennukselle. Tällöin olemassa olevasta tontista 
	lohkotaan osa, joka on mahdollista myydä. Rakennusoikeuden riittäessä 
	nykyistä rakennusta voi myös laajentaa, ja toteuttaa vaikkapa lisä- tai 
	ullakkokerroksen. Mikäli rakennus on jo huonokuntoinen, sen purkaminen 
	ja korvaaminen uusilla voi tehostaa tontin käyttöä, jos vanha rakennus 
	on sijainnut keskellä tonttia. 
	 
	 
	Vantaan kaupunki myy tontteja jatkuvassa myynnissä sekä tarjous-
	kilpailuin. Tonttitarjonnan löydät 
	vantaa.fi/omakotitontit
	. Rajallisen 
	oman tonttitarjonnan vuoksi Vantaalta sopivaa pientalotonttia 
	kannattaa etsiä myös yksityisiltä markkinoilta. 


	Pieni kaupunkisuunnittelusanasto
	Pieni kaupunkisuunnittelusanasto
	Pieni kaupunkisuunnittelusanasto


	Asemakaavassa
	Asemakaavassa
	Asemakaavassa
	 määritellään alueen tuleva käyttö: mitä 
	säilytetään, mitä saa rakentaa, mihin ja millä tavalla. Kaavassa 
	osoitetaan esimerkiksi rakennusten sijainti, koko ja käyttötarkoitus. 
	Asemakaava voi koskea kokonaista asuntoaluetta asuin-, työ- ja 
	virkistysalueineen tai joskus jopa vain yhtä tonttia.
	 
	Katu- ja puistosuunnitelmat
	 määrittävät rakennettavien 
	katujen 
	ja puistojen tarkan sijainnin, pintamateriaalit, istutukset sekä 
	esimerkiksi kalusteet ja valaistuksen. Suunnitelma tehdään joko 
	uusien alueiden rakentamiseen tai olemassa olevien alueiden 
	kunnostukseen.
	 
	Nähtävillä
	 = asukkaat voivat tutustua kaavaan tai 
	katu- ja 
	puistosuunnitelmiin ja kommentoida niitä.
	 
	Päätöskäsittely
	 = kaavaluonnos tai katu- tai 
	puistosuunnitelma 
	siirtyy vuorollaan lautakunnan, kaupunginhallituksen ja lopulta 
	kaupunginvaltuuston hyväksyttäväksi. 


	KIVISTÖ
	KIVISTÖ

	ASEMAKAAVAT
	ASEMAKAAVAT
	 

	  Katrinebergin alueelle suunnitellaan uusia pientaloja ja täydennysrakentamista. Kaavatyö alkaa kesällä.
	B1 Katriinan Kylä (330400)
	-
	-

	  Tulevan Lapinkylän aseman läheisyyteen suunnitellaan asumista sekä julkisia ja kaupallisia palveluja. Nähtäville 2024.
	B2 Kivistön Kvartsijuoni 
	(233000)
	-
	-

	  Kivistön aseman eteläpuolella julkiset ja kaupalliset palvelut limittyvät toimitila- ja asuntorakentamiseen. Nähtäville talvella.
	B3 Kivistön asemaKort
	-
	telit (233100)
	-
	-

	  Vehkalan aseman itäpuolelle työpaikkarakentamista. Nähtäville keväällä.
	B4 vehKalan KinKerit 
	(251400)
	-

	  Tulevan Lapinkylän aseman läheisyyteen suunnitellaan asumista sekä kaupallisia ja julkisia palveluita hulevesipuiston läheisyyteen. Nähtäville 2024.
	B5 Kivistön turKoosiKehä 
	(232900)
	-
	-

	  Tikkurilantien pohjoispuolelle suunnitellaan asumista sekä julkisia ja kaupallisia palveluita. Kaavatyö alkaa keväällä.
	B6 Kivistön maitoKvartsi 
	(233400)
	-
	-
	-

	  Kivistön aseman läheisyyteen suunnitellaan asuinkerrostaloja ja kaupallisia palveluja sekä Kehäradan ylittävää jalankulku- ja pyöräilysiltaa. Nähtäville talvella.
	B7 Kivistöntähti (233300)
	-
	-
	-

	  Vantaanjoen tulvariskialueelle selvitetään asemakaavaa loma-asumiselle. Nähtäville syksyllä.
	B8 Pirttiranta (330200)
	-

	  Kaavarungolla suunnitellaan alueen pientalopainotteisen kaupunkirakenteen jatkamista Keimolantien varressa Kivistön asemaan tukeutuen. Kaavatyö alkaa syksyllä.
	B9 rauhalanlaaKson Kaa
	-
	varunKo (021700)
	-
	-
	-
	-

	  Vehkalan aseman länsipuolelle suunnitellaan työpaikka- ja toimitilarakentamista. Kaavatyö alkaa kesällä. 
	B10 vehKalan länsiPuoli 2 
	(251500)
	-

	  Kehäradan eteläpuolelle suunnitellaan asumista sekä kaupallisia ja julkisia palveluita. Nähtäville keväällä.
	B11 Kivistön onnenKivi 
	(232600)
	-
	-

	KATUJEN 
	SUUNNITTELUKOHTEET
	  Kvartsikulman asemakaava-alueen uusien katujen ja vesihuollon suunnittelu.
	1. KvartsiKulma
	-

	  Lepsämäjoen sillan uusiminen.
	2. länsi-Keimolantie
	-

	  Suunnitellaan Kinkeritie, Kinkeripiha, Siirtolanpolku, Härkähaantien liittymäjärjestelyt sekä aluetta palveleva vesihuolto.
	3. vehKalan KinKerit
	-
	-
	-
	-

	KATUJEN 
	RAKENTAMISKOHTEET
	  Erätorpantie kunnostetaan. 
	4. erätorPantie
	-

	  Rakennetaan kadut Ajolenkki, Keimolanmäentien pohjoispää ja Saunalenkki sekä alueen vesihuolto.
	5. Keimolanmäen Pohjois
	-
	osa
	-
	-

	  Kivistön linja-autoterminaalin rakentaminen.
	6. Kivistön linja-autoter
	-
	minaali
	-

	  Rakennetaan uudet kadut Puukorunpolku, Puuhelmenpolku ja Puuketjunpolku.
	7. Puu-Kivistö
	-

	  Vesihuollon rakentaminen Reunan asuinalueelle.
	8. reunan alueen vesihuol
	-
	to

	  Rakennetaan jalkakäytävä ja pyörätie välille Männiköntie-Nurmijärven kunnan raja sekä vesihuolto välille Männikönrinne-Reunarinne.
	9. riiPiläntien jalanKulKu- 
	ja Pyörätie
	-
	-

	  Uuden tonttikadun Timanttipolun rakentaminen.
	10. timanttiPolKu

	  Katriinantien, Aurinkotien, Kuutamotien, Tähtitaivaantien, Tähtitaivaankujan, Nykullantien ja Täysikuuntien vesihuollon rakentaminen.
	11. Kiilan vesihuolto
	-
	-
	-

	PUISTOJEN 
	SUUNNITTELUKOHTEET
	  Puistoon tulee uudet puistokäytävät ja hulevesialtaat. Olevaa puustoa säilytetään.
	12. GeorG ja anna Collinin 
	Puisto
	-
	-

	  Puistoon suunnitellaan puistokäytävä.  
	13. KinKeriPuisto

	  Jalankulun ja pyöräilyn sillan peruskorjauksen suunnittelu.
	14. taPolan Kaarisilta

	  Vehkalan asemalta Petikkoon vievän ulkoilureitti- ja latuyhteyden suunnittelu.
	15. tyttömäKi
	-
	-
	-
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	Kivistön keskustan palvelut laajenevat asemakortteleihin
	Kivistön keskustan palvelut laajenevat asemakortteleihin

	ivistön keskustassa rakennetaan parhaillaan lähipalvelujen tarjontaa alueella lisäävää kauppakeskusta. Asemakortteleiden asemakaava mahdollistaa palveluiden keskittymän laajenemisen kehäradan eteläpuolen vielä rakentamattomalle alueelle.
	ivistön keskustassa rakennetaan parhaillaan lähipalvelujen tarjontaa alueella lisäävää kauppakeskusta. Asemakortteleiden asemakaava mahdollistaa palveluiden keskittymän laajenemisen kehäradan eteläpuolen vielä rakentamattomalle alueelle.
	K
	-
	-
	-
	-
	-

	Kivistön asemakortteleiden suunnitelmassa tavoitteena on, että julkiset ja kaupalliset palvelut limittyvät luontevasti toimitila- ja asuntorakentamiseen. Suunnittelualue on keskeinen osa Kivistön keskustaa ja sijaitsee yleiskaavassa keskustakortteleiksi osoitetulla alueella. Asemakortteleista suunnitellaan monipuolista ja tiiviisti rakennettua aluetta, jossa panostetaan viihtyisään kävely-ympäristöön. 
	-
	-
	-
	-

	Suunnittelualue sijaitsee Kivistön juna-aseman ja rakenteilla olevan bussiterminaalin välittömässä läheisyydessä. Joukkoliikenteen runkolinjaston asemien ja pysäkkien lähikortteleina ne tarjoavat pääosin liike- ja toimitilaa sekä palveluita. Suunnittelualueen pinta-ala on noin 16 hehtaaria ja sillä on sekä yksityistä että kaupungin maanomistusta.
	-
	-
	-
	-

	Kivistön keskustan suunnittelun lähtökohtana on ilmastonmuutoksen hillitseminen ja siihen sopeutuminen. Asemakortteleiden rakennuksilta edellytetään muun muassa paikallista uusiutuvan energian tuotantoa ja energiatehokkuudessa A-energialuokkaa. 
	-
	-
	-
	-

	Kivistössä arkkitehtuuri on värikästä ja yllätyksellistä. Aukiot, kadut ja puistot suunnitellaan miellyttäviksi, vehreitä oleskelutiloja tarjoaviksi. Rakennusten kattomuodot vaihtelevat, ja katot ovat hyötykäytössä. Katoilla voi sijaita kaupunkiviljelyä tai aurinkopaneeleita, tai ne voivat olla luonnon monimuotoisuutta edistäviä viherkattoja. Yhtenä kaupunkisuunnittelun tavoitteena on ”syötävä Kivistö”, ja alueen kasvivalinnoissa tulee suosia hyötykasveja.
	-
	-
	-

	Asemakortteleiden kaavaluonnos tulee nähtäville vuoden vaihteessa 2023-2024. 
	l


	Puu-Kivistö on puurakentamisen mallialue
	Puu-Kivistö on puurakentamisen mallialue
	Puu-Kivistö on puurakentamisen mallialue


	iihtyisään Puu-Kivistön naapurustoon tulee noin 850 asunnon lisäksi päiväkoti, pysäköintilaitos, putkijätejärjestelmän koonta-asema ja puistoja. Kerrostalojen lisäksi alueelle suunnitellaan kaupunkipientaloja ja rivitaloja. Alueen metsäiset virkistysalueet ovat osa liito-oravan elinympäristöä ja ne säilytetään luonnon monimuotoisuuden kannalta tärkeinä alueina. Puuteema näkyy myös alueen taiteessa.
	iihtyisään Puu-Kivistön naapurustoon tulee noin 850 asunnon lisäksi päiväkoti, pysäköintilaitos, putkijätejärjestelmän koonta-asema ja puistoja. Kerrostalojen lisäksi alueelle suunnitellaan kaupunkipientaloja ja rivitaloja. Alueen metsäiset virkistysalueet ovat osa liito-oravan elinympäristöä ja ne säilytetään luonnon monimuotoisuuden kannalta tärkeinä alueina. Puuteema näkyy myös alueen taiteessa.
	V

	Puu-Kivistö on Vantaan puurakentamisen mallialue, jossa toteutetaan kaupungin tavoitetta lisätä puurakentamista, ja kehittää sitä laadullisesti yhteistyössä puualan toimijoiden kanssa.
	-
	-

	Liikkuminen Puu-Kivistössä pohjautuu kestäviin liikennemuotoihin: alueella tulee olemaan useita vain jalankululle ja pyöräilylle varattuja katualueita ja Kivistön juna-asema sijaitsee lähimmillään vain 500 metrin päässä.  
	-

	Autoillekin on pysäköintitilaa alueelle sijoittuvassa pysäköintilaitoksessa, jonka senkin toivotaan olevan puurakenteinen. Vantaa on osallistunut tutkimushankkeeseen, jossa selvitettiin puurakenteisen pysäköintilaitoksen toteuttamisen edellytyksiä. Hankkeen lopputulos oli, että myös Suomessa rakentamismääräysten mukainen puurakenteinen pysäköintilaitos on mahdollista toteuttaa.
	-
	-

	Alueella hyödynnetään myös paikallisesti tuotettua uusiutuvaa energiaa ja kattopinnatkin otetaan hyötykäyttöön: niitä käytetään joko aurinkoenergian keräämiseen, oleskeluun tai toteutetaan luonnon monimuotoisuutta edistävinä viherkattoina. 
	-
	-
	l


	Kivistön keskustaan suunnitellaan värikkäitä, puurakenteisia asuinkortteleita palveluineen. Suunnittelun tavoitteena on, että jokaisesta ikkunasta näkyy puu.
	Kivistön keskustaan suunnitellaan värikkäitä, puurakenteisia asuinkortteleita palveluineen. Suunnittelun tavoitteena on, että jokaisesta ikkunasta näkyy puu.

	Suunnittelukilpailun voittajaehdotus "Bosco".
	Suunnittelukilpailun voittajaehdotus "Bosco".

	ASKISTOPETIKKOVARISTOVAPAALAHÄMEVAARALAAKSOVANTAANLAAKSOMÄKIHÄMEENKYLÄLINNAINENKAIVOKSELAA20A21A5A8A2A18A9A12A3A23A13A17A11A19A6A25A16A1A14A15A24A22A10A7A4152165121024613183172719262318720421111492522
	MYYRMÄKI
	MYYRMÄKI

	ASEMAKAAVAT
	ASEMAKAAVAT
	  Martinlaaksossa toimitalon paikalle asuinkerrostalo. Kaavatyö alkaa keväällä.
	a1 KuKintie 3 (002526)
	-
	-

	  Hämeenkylään pientaloalue sekä virkistys- ja luonnonsuojelualueita. Kaavatyö alkaa syksyllä.
	a2 lammaslamPi (121400)
	-

	  Varistossa kaavoitetaan monimuotoista asuinkorttelia, jossa yhdistyy pientalo- ja kerrostalorakentaminen. Päätöskäsittelyyn keväällä.
	a3 luhtimäKi 1 ja 2 (002495)
	-
	-
	-

	  Mylly kunnostetaan tapahtumakäyttöön. Lisäksi kaavoitetaan hotelli sekä ravintola- ja saunarakennus. Päätöskäsittelyyn keväällä.
	a4 vantaanKosKen mylly 
	(002101)
	-
	-

	  Ulkoniityn puistoon kaavoitetaan pientalotontteja Varistossa. Päätöskäsittelyyn syksyllä.
	a5 ulKoniitty (002499)
	-

	  Myyrmäessä Patotielle ja Patoaukiolle asuntoja ja liiketilaa. Kilpailutus 2024.
	a6 Patotie 2 (002368)
	-
	-
	-

	  Kerrostalokortteli, jossa rakennusten korkeudet ovat 7–13 kerrosta. Korkeammat rakennukset sijoittuvat Raappavuorentien puolelle. Nykyiset kerrostalot puretaan. Päätöskäsittelyyn keväällä.
	a7 raaPPavuorenrinne 2 
	(002449)
	-

	  Varistossa palveluasumista ja Ulkoniitynpolun ajoyhteys. Kaavatyö alkaa talvella.
	a8 haravaKuja 6 ja ulKo
	-
	niitynPolKu (002530)
	-

	  Hämeenkylä, Karhunkierros 3 ja 5, kerrostaloja. Kaavatyö alkaa syksyllä.
	a9 KarhunKierros 3 ja 5 
	(002523)
	-

	 Vantaan Energian Variston lämpökeskukselle kaavoitetaan lisää rakennusoikeutta. Lähtökohtia tarkistetaan.
	a10 raaPPavuorentie 38 
	(002532)
	-
	-

	  Myyrmäkeen asumista ja kivijalkaliiketilaa. Kaavatyö alkaa keväällä.
	a11 ojahaanrinne 4 (002502)
	-

	 Hämeenkylässä kaavoitetaan 6–8-kerroksisia asuinkerrostaloja sekä pientaloja, pysäköintilaitos ja päiväkoti. Asuntoja tulisi noin 800. Nykyiset rakennukset puretaan. Päätöskäsittelyyn kesällä.
	a12 KarhunKierros 4 ja 6 
	(002433)
	-
	-
	-
	-

	  Myyrmäkitalon paikalle kulttuuritalo, johon sijoittuu taidemuseo, kirjasto ja asukastiloja. Kaavatyö alkaa keväällä.
	a13 myyrmäen KauPunKi-
	Kulttuuritalo (002525)
	-
	-

	 Martinlaaksossa kaavoitetaan 2–9- kerroksisia asuinkerrostaloja liiketilalla. Tonttien välistä tulee kulkemaan yleinen jalankulku- ja pyöräilyreitti Vihertieltä Jokiuomanpuistoon. Nähtäville syksyllä. 
	a14 vihertie 44–46 ja 48 
	(002447)
	-
	-
	-

	  Alueelle suunnitellaan 3–14-kerroksisia kerrostaloja. Rakennukset ovat korkeimmillaan Martinlaaksontien varressa ja madaltuvat pientaloalueen suuntaan. Lähtökohtia tarkistetaan.
	a15 martinlaaKson Kes
	-
	Kusta-asuminen (002413)
	-
	-
	-

	  Päiväkoti osoitteeseen Auertie 19. Kaavoitus jatkuu.
	a16 lounaniityn PäiväKo
	-
	ti (002478)
	-

	 Keskustaan suunnitellaan asumista, palveluja, työpaikkoja ja julkista ulkotilaa. Päätöskäsittelyyn kesällä.
	a17 myyrmäen asemaKort
	-
	telit (myyr yorK down
	-
	town) (002400)
	-

	  Rivitalorakentamista. Liito-oravan ydinalue säilyy suojaviheralueena. Päätöskäsittelyyn keväällä.
	a18 vaaKaPuisto (002398)
	-
	-

	  Myyrmäessä Ojahaan Varian tontille yhtenäiskoulu ja kerrostaloasuntoja. Kaavatyö alkaa keväällä.
	a19 ojahaKa (varia) 
	(002366)
	-
	-

	  Askisto ja Petikko: Katujärjestelyjä ja asumista. Kaavatyö alkaa keväällä.
	a20 Koivurinne (002483)
	-

	 Myyrmäkeen teollisuus-, varasto- ja liikerakennuksia. Päätöskäsittelyyn talvella.
	a21 ainontie 5 ja 10 
	(002484)
	-
	-
	-

	  Martinlaakson keskustan alueelle laaditaan visio kaupunkikuvan mahdollisesta kehityksestä ja tulevaisuuden rakentamisen suunnista. Lähtökohtia tarkistetaan.
	a22 martinlaaKson Kestä
	-
	vä KesKusta KehitysKuva 
	(015100)
	-
	-

	  Myyrmäessä kaavoitetaan kerrostaloja, pysäköintitalo ja päiväkoti. Nykyiset kerrostalot puretaan. Nähtäville keväällä. 
	a23 KiviKirveenKuja 
	(sPorttiKorttelit) (002363)

	  6-ryhmäinen päiväkoti. Lähtökohtia tarkistetaan.
	a24 martinlaaKsontie 26, 
	PäiväKoti (002414)
	-

	  Kuohukujan ostoskeskuksen asemakaavamuutos aloitetaan uudelleen. Tutkitaan ostoskeskuksen säilyttämistä ja kaavoitetaan asuin- ja liiketiloja. Päätöskäsittelyyn keväällä.
	a25 KuohuKuja 1–3 (002504)
	-
	-

	KATUJEN 
	SUUNNITTELUKOHTEET
	  Linnaisten asemakaava-alueen uudet kadut ja vesihuolto: Aisakellontie ja -kuja sekä Aisaparintie ja –kuja.
	1. linnainen
	-

	  Luhtitien kunnostus ja nykyisen katutilan jäsentely.
	2. luhtitie välillä vihdin
	-
	tie–avaintie
	-

	  Sillan peruskorjauksen suunnittelu.
	3. martinKyläntien ris
	-
	teyssilta
	-

	  Myyrmäen uuden paloaseman vaatimat katujärjestelyt ja vesihuoltolinjat Raappavuorentiellä.
	4. raaPPavuorentie välillä 
	KiviKaudenPuisto–ruuKun
	-
	teKijäntie
	-

	  Raspitien kunnostus välillä Talttakuja-Vuolutie sekä vesihuollon siirrot Raspitiellä, Vuolutiellä ja Talttakujalla.
	5. talttaKuja–rasPitie–
	vuolutie

	  Sillan peruskorjauksen suunnittelu.
	6. tiiliPojanPolKu, Kehä 
	iii:n yliKulKuKäytävä

	  Jätevesiviemärin jatkaminen uusille pientalotonteille.
	7. viittatie
	-

	  Vesihuollon ja avo-ojan siirto pois kaavoitetuilta tonteilta.
	8. viPutien vesihuolto
	-

	  Sillan peruskorjauksen suunnittelu.
	9. Kahluuniityn silta

	KATUJEN 
	RAKENTAMISKOHTEET
	  Rakennetaan alueelle vesihuolto ja uudet kadut Kelokuusenkuja, Kelokuusenpolku ja Kelokuusenrinne, sekä jalankulku- ja pyörätie Raappavuorentielle välille Virtatie–Loiskekuja.
	10. KeloKuusen Kadut
	-
	-
	-
	-
	-

	 Rakennetaan jalankulku- ja pyörätie välille Kaulakorunpolku–Solkikuja. Runkovesijohdon siirto ja uusi vesihuolto kerrostalokortteleille.
	11. Korutie
	-
	-
	-

	  Luhtitien linjausta muutetaan Avaintieltä itään päin, ja tietä jatketaan Raappavuorentielle asti.
	12. luhtitie välillä avain
	-
	tie–raaPPavuorentie
	-

	  Pysäköintialueen laajennus.
	13. martinKyläntien ten
	-
	nishallin PysäKöintialue

	  Viimeistellään Iskospolku kiveyksin ja istutuksin.
	14. myyrmäen KesKustan 
	Kadut
	-

	  Asemakaavoitettujen pientalotonttien myötä tarvittavat katualueen muutokset Santamäentien ja Sahratien liittymässä.
	15. santamäentie–sahratie
	-
	-
	-

	  Rakennetaan uusi vesihuolto Uurrekujalle ja Petkelpolulle.
	16. uurreKuja ja PetKelPol
	-
	Ku
	-

	  Vihertie kunnostetaan välillä Valkotie-Viherkuja. Viherkuja kunnostetaan.
	17. vihertie ja viherKuja

	  Viilatehtaan silta peruskorjataan.
	18 KuninKaantie viilateh
	-
	taan silta

	PUISTOJEN 
	SUUNNITTELUKOHTEET
	  Jokiuomanpuiston puistopalveluiden rakentamissuunnittelu jatkuu. Toiminnot kehitetään paremmin vastaamaan käyttäjien tarpeita.
	19. joKiuomanPuisto
	-
	-

	  Lammaspuisto, uuden puistosillan suunnittelu nykyisen tilalle.
	20. lammasPuiston Puisto
	-
	sillan uusiminen
	-
	-

	  Esteettömän seniorireitin suunnittelu mätäojan varrelle.
	21. naaPurinniitty
	-

	  Puiston kunnostuksen suunnittelu: reitit ja portaat kunnostetaan. Lisäksi puistoon suunnitellaan istuskeluportaat ja uusia istutuksia.
	22. PaaluKylänPuisto
	-
	-

	  Uuden kevyenliikenteen sillan suunnittelu nykyisen tilalle. 
	23. vasKivuorentie, mätä
	-
	ojan Kevyen liiKenteen sil
	-
	ta
	-

	  Lähiliikunta-/pienpelialueen suunnittelu sisältäen tenniskentät, lentopallokentän ja ulkokuntoilulaitteet. Lisäksi uusitaan aitoja ja valaistusta.
	24. virtaPuistonKenttä
	-
	-
	-
	-

	PUISTOJEN 
	RAKENTAMISKOHTEET
	 Löydöspuiston huonokuntoisten pitkospuiden uusiminen.
	25. löydösPuisto, mätäojan 
	PitKosPuiden uusiminen
	-
	-

	  Nykyisen huonokuntoisen putkisillan uusiminen Hakamaankujan jatkeen / Mätäojan kohdalla.
	26. ojahaKa, haKamaan
	-
	Kujan jatKeen PutKisillan 
	uusiminen
	-
	-

	  Puisto kunnostetaan. Puistoon toteutetaan uusi käytävälinjaus Patotien päiväkodin kohdalle.
	27. viherPuiston asuKas
	-
	Puisto
	-


	Myyrmäki tarvitsee uuden kulttuuritalon
	Myyrmäki tarvitsee uuden kulttuuritalon
	Myyrmäki tarvitsee uuden kulttuuritalon


	Myyrmäen keskusta uusiutuu nopeasti, erityisesti asuntoja on tullut paljon lisää. Alue tunnetaan aktiivisten kaupunkilaisten kulttuurin keskittymänä, jota kaupunki haluaa olla tukemassa.
	Myyrmäen keskusta uusiutuu nopeasti, erityisesti asuntoja on tullut paljon lisää. Alue tunnetaan aktiivisten kaupunkilaisten kulttuurin keskittymänä, jota kaupunki haluaa olla tukemassa.

	yyrmäessä alkaa uuden kaupunkikulttuuritalon kaavoitus. Vanhentuneen Myyrmäkitalon paikalle on tarkoitus rakentaa uusi, entistä suurempi taidemuseo, kirjasto ja vireitä asukastiloja. 
	yyrmäessä alkaa uuden kaupunkikulttuuritalon kaavoitus. Vanhentuneen Myyrmäkitalon paikalle on tarkoitus rakentaa uusi, entistä suurempi taidemuseo, kirjasto ja vireitä asukastiloja. 
	M
	-

	Rakennuspaikan kaavoitus on alkamassa keväällä, jolloin asukkaille mahdollistetaan osallistuminen hankkeen suunnitteluun. Ajankohta tarkentuu myöhemmin.
	-
	-

	Kaupungin kasvaessa nykyiset tilat ovat käyneet liian pieniksi. Laajentaminen on pienellä tontilla mahdollista vain ylöspäin, mutta vanhan Myyrmäkitalon rakenteet eivät kestä lisäkerrosten rakentamista. 
	-
	-
	-

	Sijainti Myyrmäessä parhaalla paikalla aseman ja Paalutorin välissä sekä Myyrmannin vieressä on mainio kulttuurikeskukselle. Koska tilaa tarvitaan lisää, uusi talo olisi nykyistä korkeampi. 
	-
	-

	Uuteen rakennukseen saadaan toteutettua sopivat tilat ja nykyaikainen talotekniikka. Tämä on tärkeää taidemuseo Artsille, jotta tiloissa pystytään esittämään uusin tekniikoin toteutettuja teoksia ja saadaan hallittua teoksille sopivaksi sisäolosuhteet, kuten ilmankosteus.
	-
	-
	-
	-

	Purettavan rakennuksen toimijat tarvitsevat väliajaksi väistötilat. Talon suunnittelun on tarkoitus alkaa vuonna 2026 ja valmistua käyttöön vuonna 2030 rakennustöiden, kalustuksen ja muun varustelun jälkeen. 
	-
	-

	Uusi kaupunkikulttuuritalo on tärkeä Vantaan kaupungin kärkihanke, jolta odotetaan korkeatasoista arkkitehtuuria. Siitä on tarkoitus järjestää arkkitehtikilpailu.
	-
	-

	Paikalle pääsee erittäin tehokkaasti joukkoliikenteellä, koska tontti on hyvin lähellä asemaa ja bussipysäkkejä. Kaavoituksen yhteydessä ratkaistaan sekä autojen että pyörien paikoitus, tarkempia suunnitelmia niistä ei vielä ole. 
	-
	-
	l


	Myyrmäen urheilupuiston tuntumaan suunnitellaan sporttisia kortteleita
	Myyrmäen urheilupuiston tuntumaan suunnitellaan sporttisia kortteleita

	yyrmäkeen Kivikirveenkujalle suunnitellaan asuinaluetta, joka kannustaa aktiiviseen elämäntapaan. Alueella sijaitsee tällä hetkellä käyttöikänsä päähän tulleita kerrostaloja, jotka puretaan.
	yyrmäkeen Kivikirveenkujalle suunnitellaan asuinaluetta, joka kannustaa aktiiviseen elämäntapaan. Alueella sijaitsee tällä hetkellä käyttöikänsä päähän tulleita kerrostaloja, jotka puretaan.
	M

	Sporttikortteleiden sijainti on erinomainen: Myyrmäen monipuolisten liikuntamahdollisuuksien kupeessa ja noin 550 metrin päässä Myyrmäen juna-asemasta ja keskustan palveluista. Näin ollen alueen asuntojen määrää alueella halutaan lisätä ja asuntotarjontaa monipuolistaa. Uusien asuinrakennusten ja pysäköintitalon lisäksi alueelle tulee sijoittumaan päiväkoti ja leikkipuisto.
	-
	-
	-

	Alue tarjoaa aktiiviseen elämäntapaan sopivaa asumista niin opiskelijoille, lapsiperheille kuin senioreillekin. Sporttisuus näkyy muun muassa alueen ympäri suunniteltavasta kuntoreitistä, jonka varrelle suunnitellaan erilaisia liikuntatoimintoja. Pysäköinti-taloon sijoitettu monitoimikenttä ja kuntoportaat tarjoavat monipuolisia treenimahdollisuuksia aktiivisille kuntoilijoille. 
	-
	-
	-
	-
	 
	-

	Vehreä ja viihtyisä kortteli on lähes täysin rauhoitettu autoliikenteeltä, sillä autojen pysäköinti on keskitetty erilliseen pysäköintitaloon. Näin alueella asuvat lapset voivat turvallisesti esimerkiksi harjoitella pyöräilyä oman piha-alueen kuntoradalla.
	-

	Rakentamisessa tulee huomioida myös ekologinen kestävyys ja asuintalot tehdään vähintään A-energia-luokkaan. Suunnitteilla on myös kasvikattoja.
	-

	Alueella sijaitsee tällä hetkellä seitsemän 1980-luvulla rakennettua kerrostaloa, jotka ovat tulleet käyttöikänsä päähän ja talot puretaan. Kerrostaloissa on ollut vuokra-asuntoja ja uudistuessaan alueelle halutaan monipuolisempaa asumista: eri kokoisia asuntoja, joista 70 % tulee olla omistusasuntoja, ja loput vuokra- ja opiskelija-asuntoja.
	-
	-
	-

	Vantaan kaupunki järjesti alueesta suunnittelukilpailun vuonna 2021 yhteistyössä maanomistajien VAV-konsernin ja Helsingin seudun opiskelija-asuntosäätiön (Hoas) kanssa. Voittajaksi valikoitui Hartela Etelä-Suomi Oy:n kilpailuehdotus ”SYKE”. Voittajan arkkitehtisuunnittelusta on vastannut JKMM Arkkitehdit Oy. 
	-
	l


	LENTOKENTTÄVIINIKKALAVEROMIESYLÄSTÖTAMMISTOC17C9C6C7C10C11C2C5C14C13C18C15C19C21C4C12C1C8C20C16C22C321786109543
	AVIAPOLIS
	AVIAPOLIS

	ASEMAKAAVAT
	ASEMAKAAVAT
	  Kaavoitetaan riittävä tila ratikan infrastruktuurille ja siihen liittyvälle katuympäristölle Lentoasemalla ja Tietotiellä. Nähtäville kesällä.  
	C1 vantaan ratiKKa: lento
	-
	asema ja tietotie (002462 
	ja 002462ma)
	-
	-

	  Pakkalassa Johdintielle kaavoitetaan pienimuotoista asuinrakentamista. Kaavatyö alkaa syksyllä.
	C2 johdintie 2–6 (002375)
	-

	  Veromiehessä Aviabulevardin länsipuolelle kaavoitetaan asuinkerrostaloja ja viheraluetta sekä liike- ja työtilaa korttelin kivijalkaan. Kaavatyö alkaa keväällä. 
	C3 asuinKortteli avia
	-
	Kujan PohjoisPuolelle 
	(002564)
	-
	-
	-
	-

	  Rautatieasemien lähistölle kaavoitetaan liiketilaa, palveluita ja tuhansia työpaikkoja sekä asuntoja 3000–4000 asukkaalle. Luonnos nähtäville keväällä. 
	C4 aviaPoliKsen KesKus
	-
	ta (052400)
	-
	-
	-

	  Liiketilaa Tammiston Kauppatien varrelle. Kaavatyö alkaa keväällä. 
	C5 liiKetilaa harKKoKuja 2 
	(002521)

	  Tikkurilantien ja Rälssitien risteykseen kaavoitetaan monipuolisia asuinkerrostaloja sekä liike- ja työtilaa korttelin kivijalkaan. Tavoitteena on kehittää Rälssitien raitiotiepysäkin ympäristö lähikortteleineen vetovoimaiseksi alueeksi. Syksyllä suunnittelu- ja tontinluovutuskilpailu.
	C6 annefred Pohjoinen 
	(002514)
	-
	-
	-
	-
	-

	  Veromiehessä Tikkurilantielle kaavoitetaan asumista, liikuntakenttä ja päiväkoti. Nähtäville syksyllä.
	C7 tiKKurilantie 129 
	(002519)
	-
	-
	-

	  Kaavoitetaan riittävä tila ratikan infrastruktuurille ja siihen liittyvälle katuympäristölle. Nähtäville kesällä.
	C8 vantaan ratiKKa: 
	lentoasema ja tietotie 
	(002462ma)
	-
	-
	-

	  Manttaalitielle asuinkerrostaloja ja työpaikkarakentamista. Kaavatyö alkaa syksyllä.
	C9 manttaalitie 1 ja 3 
	(002522)
	-

	  Kaavoitetaan riittävä tila ratikan infrastruktuurille ja siihen liittyvälle katuympäristölle sekä Jumbon raitiotiepysäkille. Nähtäville kesällä.
	C10 vantaan ratiKKa: PaK
	-
	Kala (002464)
	-
	-

	  Osoitteessa Ylästöntie 29 koulun hiekkakentälle kaavoitetaan paviljonkirakennus. Nähtäville syksyllä.
	C11 veromäen Koulun laa
	-
	jennus (002439)
	-

	  Aviapoliksen juna-aseman pohjoisen sisäänkäynnin tontin käyttöä tehostetaan toimitiloilla ja pysäköintilaitoksella. Nähtäville keväällä 2024. 
	C12 aviaPolis Pohjoinen 
	(002404)
	-
	-

	  Sähköasema Tikkurilantien eteläpuolelle Ylästössä. Kaavatyö alkaa keväällä.
	C13 tolKinKylän sähKö
	-
	asema (002527)
	-
	-

	  Kaavoitetaan riittävä tila ratikan infrastruktuurille ja siihen liittyvälle katuympäristölle Osuustiellä Pakkalassa ja Veromiehessä. Nähtäville keväällä.
	C14 vantaan ratiKKa: 
	osuustie (002461)
	-
	-

	  Aviapoliksen rautatieaseman läheisyyteen rakentuu hotelli, toimisto, asuinkerrostalojen sekä pysäköintilaitoksen kortteli. Alue on osa uudistuvaa Huberilaa. Päätöskäsittelyyn keväällä.
	C15 marKKatie 12–20 
	(002396)
	-
	-

	  Kokonaisvaltainen suunnitelma, johon yksittäiset kaavamuutokset ja muut suunnitelmat liittyvät. Työ sisältää neljä osaa: Kiehtova kaupunki - Tulevaisuuden lentokenttäkaupunki, Käveltävä kaupunki, Kaupunkivihreän malli ja Hiilineutraalisuus prosessina kaavoissa. Nähtäville keväällä.
	C16 lentoKenttäKauPun
	-
	Gin suunnitteluPeriaatteet 
	(053100)
	-
	-
	-

	  Kaavoitetaan riittävä tila ratikan infrastruktuurille ja siihen liittyvälle katuympäristölle Tikkurilantiellä ja Rälssitiellä sekä uudella Rälssikujalla. Nähtäville keväällä.
	C17 vantaan ratiKKa: vero
	-
	mies, itä (002465)
	-
	-
	-
	-

	  Toisen Savun itä- ja länsipuolelle kaavoitetaan keskuskorttelit liiketiloineen, asuinkerrostalokortteleiden kokonaisuus, toimitilaa, kaksi päiväkotia, yhtenäiskoulun kortteli ja viheraluetta Muuran kaavaluonnoksen mukaisesti. Samalla mahdollistetaan viheryhteys vihersillan kautta Huberilaan. Nähtäville syksyllä.
	C18 muuran KauPunKiKylät 
	1 (002356)
	-
	-
	-
	-

	  Huberilan aluekeskukseen kaavoitetaan noin koti 4 500 asukkaalle, työpaikkarakentamista, virkistysalueita, päiväkoti ja muita palveluita. Rakennushistoriallisesti arvokkaat rakennukset suojellaan. Lähtökohtia tarkastetaan.
	C19 huBerilan asemaKaava
	-
	luonnos (052900)
	-
	-
	-

	  Kaavoitetaan riittävä tila infrastruktuurille ja siihen liittyvälle katuympäristölle sekä tehdään muut teknisesti välttämättömät kaavamuutokset. Nähtäville syksyllä. 
	C20 vantaan ratiKKa: muu
	-
	ra (002463)
	-
	-
	-

	  Kaava muutetaan vastaamaan nykyistä toimintaa Viinikkalassa. Ravintolatoimintaa halutaan kehittää. Lähtökohtia tarkastetaan. 
	C21 voudintie 1 (002054)
	-
	-

	  Veromiehessä kaavoitetaan 700 opiskelijalle Aviapoliksen lukio ja tilat uudelle Ilmailumuseolle Aviabulevardin varteen Tiiranpuiston eteläpuolelle kaupungin ja Finavian yhteisomistustontille. Kaavatyö alkaa talvella.
	C22 luKio ja uusi ilmailu
	-
	museo (002534)
	-
	-
	-
	-

	KATUJEN 
	SUUNNITTELUKOHTEET
	  Sillan peruskorjauksen suunnittelu.
	1. Kahluuniityn silta

	  Suunnitellaan Saalistie välille Tulkintie-Saaliskuja, Tulkintien liittymäjärjestelyt sekä aluetta palveleva vesihuolto.
	2. tuuPaKKa 9 Kadut
	-
	-
	-

	KATUJEN 
	RAKENTAMISKOHTEET
	  Rakennetaan alueen vesihuolto sekä uudet kadut Äyritie (itäosa), Manttaalikuja ja Annefredinkatu.
	3. annefredinKatu
	-
	-

	  Manttaalitien ja vesihuollon rakentaminen.
	4. manttaalitie ja Pyhtään
	-
	Korventie

	  Perintötien yhdistettyjen jalkakäytävien ja pyöräteiden leventäminen.
	5. Perintötie

	  Asemakaavamuutoksen vaatimat muutostyöt Ylästöntiellä ja uusi kevyen liikenteen yhteys Backaksenpolku.
	6. ylästöntie ja BaCKaK
	-
	senPolKu
	-
	-

	PUISTOJEN 
	SUUNNITTELUKOHTEET
	  Puistoon toteutetaan uudet puistokäytäväyhteydet Itäpellontielle, Suutarinkujalle ja Apotinpolulle.
	7. isonmännynPuisto
	-
	-
	-

	  Krakanpuiston luonnonsuojelualueen kävelyreitit rakennetaan maaston kulumisen estämiseksi ja luontoarvojen säästämiseksi.
	8. KraKanPuiston luon
	-
	nonsuojelualueen reitit
	-
	-

	  Puistoon suunnitellaan uusi ulkoilureitti sekä purouoman ylitys ja näköalatasanne.
	9. PytinPuisto
	-

	PUISTOJEN 
	RAKENNUSKOHTEET
	  Tammistonmäen luonnonsuojelualueelle rakennetaan ympyräreitti.
	10. tammistonmäKi
	-
	-
	-


	TULEVAISUUDEN AVIAPOLIKSEN KESKUS – KÄVELYMATKAN 
	TULEVAISUUDEN AVIAPOLIKSEN KESKUS – KÄVELYMATKAN 
	TULEVAISUUDEN AVIAPOLIKSEN KESKUS – KÄVELYMATKAN 
	PÄÄSSÄ LENTOASEMALTA JA PALVELUISTA


	Aviabulevardin varrelle on suunnitteilla asuntoja ja kivijalkaliiketiloja.
	Aviabulevardin varrelle on suunnitteilla asuntoja ja kivijalkaliiketiloja.

	entokentän kainaloon rakentuu tulevina vuosina ja vuosikymmeninä Aviapoliksen vilkas keskusta asuntoineen, palveluineen ja työpaikkoineen. Aluetta rajaavat etelässä Tikkurilantie, idässä Teknobulevardi, lännessä Turbiinitie ja pohjoisessa lentoasema.
	entokentän kainaloon rakentuu tulevina vuosina ja vuosikymmeninä Aviapoliksen vilkas keskusta asuntoineen, palveluineen ja työpaikkoineen. Aluetta rajaavat etelässä Tikkurilantie, idässä Teknobulevardi, lännessä Turbiinitie ja pohjoisessa lentoasema.
	L
	-
	-
	-

	– Aviapoliksesta suunnitellaan ainutlaatuinen kansainvälinen kaupunkikeskus. Vieressä on lentoasema, josta on tulevaisuudessa helppo kävellä kotiin, kuvailee Aviapoliksen aluearkkitehti Johanna Rajala.  
	-

	Alueen joukkoliikenneyhteydet ovat erinomaiset. Tuleva kaupunkikeskusta on pohjois-eteläsuunnassa noin puolentoista kilometrin laajuinen, ja sen molemmissa päissä sijaitsee juna-asema. Alueelle suunnitellaan myös ratikkaa, jonka rakentamisesta päätetään kevätkesällä 2023. Jos ratikkasuunnitelmat toteutuvat, ratikka tulee kulkemaan alueen läpi Aviabulevardia pitkin. 
	-
	-
	-
	-

	Hyvien joukkoliikenneyhteyksien lisäksi keskustasta suunnitellaan alue, jossa on helppo ja mukava asioida kävellen ja pyöräillen. Viihtyisyyttä tuo myös kaduille ja puistoihin toteutettava julkinen taide. 
	-

	Lukio, Ilmailumuseo ja tuhansia asukkaita 
	Alueen etelälaitaan sijoittuu suurin osa alueen asuinkortteleista, uusi 700 oppilaan lukio ja uudet tilat Ilmailumuseolle. 
	-

	Asuntoja on suunnitteilla noin 3000–4000 asukkaalle. Lukio ja museo sijoittuvat viereisille tonteille Aviabulevardin ja Karhumäentien väliin, Karhumäenportin eteläpuolelle. Tulevan Ilmailumuseon viereiselle tontille on jo valmistunut Aviapolis X- tapahtumatila. 
	-
	-
	-

	Alueen laidoille kaavoitetaan tiloja muun muassa hotelleille, toimitiloille ja pysäköintilaitoksille. Keskustan alueella tulee olemaan viisi puistoaluetta, joista yksi asuinkorttelikeskittymän keskellä. 
	-

	Nykyisellään alueella on lähinnä metsää ja pysäköintialueita. Alueen kaavoitus on vauhdissa, ja rakentamisen on tarkoitus alkaa lähivuosina. Arviolta 2030-luvun loppupuolella nähtäneen jo pitkälle rakentunut lentokenttäkaupunki. 
	-
	-
	l


	Muuran alueelle suunnitellaan viihtyisiä kaupunkikyliä
	Muuran alueelle suunnitellaan viihtyisiä kaupunkikyliä

	uunnittelun päätavoitteena on muodostaa asuinkortteleista yhteisöllisiä kaupunkikyliä. Ensimmäisten urbaanien kaupunkikylien ja Muuran keskustan asemakaavoitus on jo käynnissä. Toisensavun itä- ja länsipuolelle rakentuu keskustakorttelit liiketiloineen, asuinkortteleita, toimitilaa, kaksi päiväkotia, yhtenäiskoulu, viheralueita sekä Lentoasemantien ylittävä puistosilta, joka muodostaa viheryhteyden itään Huberilan suuntaan.
	uunnittelun päätavoitteena on muodostaa asuinkortteleista yhteisöllisiä kaupunkikyliä. Ensimmäisten urbaanien kaupunkikylien ja Muuran keskustan asemakaavoitus on jo käynnissä. Toisensavun itä- ja länsipuolelle rakentuu keskustakorttelit liiketiloineen, asuinkortteleita, toimitilaa, kaksi päiväkotia, yhtenäiskoulu, viheralueita sekä Lentoasemantien ylittävä puistosilta, joka muodostaa viheryhteyden itään Huberilan suuntaan.
	S
	-
	-
	-
	-
	-

	Muurassa arkkitehtuuri on leikkisää, värikästä ja kodikasta. Kaupunkikuvaa hallitsevat erityisesti harjakatot sekä värikkäät julkisivut. Kylät on teemoitettu vuodenaikojen mukaan, mikä näkyy jokaisessa kylässä muun muassa rakennusten julkisivujen väripaletissa ja kasvillisuudessa. Ensimmäisissä asuinkortteleissa teemana on syksy ja talvi, Muuran keskustassa sydäntalvi.
	-
	-
	-

	Kokonaissuunnitelmaksi laadittu asemakaavaluonnos ohjaa alueen kaavoitusta, joka etenee vaiheittain, useampana erillisenä asemakaavan muutoksena. Alueella on useita maanomistajia. Koko kaavaluonnosalueelle tulisi asuntoja yli 5400 asukkaalle ja työpaikkojakin noin 2400. Muuran reunamilla on tilaa myös monipuoliselle toimitilarakentamiselle, aluetta palveleville julkisille ja kaupallisille palveluille, puistoille sekä niin kutsutulle yleisömagneetille, johon toivotaan vetovoimaista suuremman yleisön kulttuur
	-
	-
	-
	-
	-

	Aviapoliksessa, Veromiehen kaupunginosassa sijaitseva Muuran alue on tällä hetkellä pääosin teollisuus- ja varastokäytössä sekä koilliskulmaltaan siihen sisältyy rakentamaton Plootukallion metsäalue. Osa metsästä säilyy kaupunkikylien keskellä virkistysalueena. 
	-
	-
	-

	Vantaan tavoitteena on olla hiilineutraali vuonna 2030 ja Muura on yksi resurssiviisauden mallialueista. Ekologisuus näkyy alueen suunnittelussa muun muassa kävelyn, pyöräilyn ja joukkoliikenteen suosimisena ja energiaa ja materiaaleja säästävinä ratkaisuina rakentamissa. 
	-
	-
	-
	l


	Muuran alue lentokentän kupeessa muuttuu vaiheittain teollisuusalueesta asuinalueeksi suunnitteilla olevan Vantaan ratikan reitin varrelle. Alueen suunnittelussa inspiroidutaan vuodenajoista.
	Muuran alue lentokentän kupeessa muuttuu vaiheittain teollisuusalueesta asuinalueeksi suunnitteilla olevan Vantaan ratikan reitin varrelle. Alueen suunnittelussa inspiroidutaan vuodenajoista.

	Lämpimät sävyt ja punatiili sävyttävät syksyteemaista kaupunkikylää
	Lämpimät sävyt ja punatiili sävyttävät syksyteemaista kaupunkikylää

	HAKKILAKUNINKAALAKOIVUHAKARUSKEASANTASIMONKYLÄHARJUVIERTOLAHELSINGINPITÄJÄN KYLÄKehä III D13D22D31D34D30D15D7D4D10D18D8D29D9D33D14D17D23D1D11D24D28D6D16D20D32D27D3D5D19D26D2D21D25D1252021121173815211191413169106182274
	TIKKURILA
	TIKKURILA

	ASEMAKAAVAT
	ASEMAKAAVAT
	  Kaavoitetaan asuinkerrostaloja Koivuhaassa. Lähtökohtia tarkistetaan.
	d1 tiKKurilantie 84 B 
	(002377)
	-
	-

	  Torin ympäristöön suunnitellaan monipuolista palvelu-, työpaikka- ja asumiskorttelia. Lähtökohtia tarkistetaan.
	d2 Peltolantorin Kehitys
	-
	Kuva (063000)
	-
	-

	  Keravanjoen rantaan, Heurekan kohdalle kaavoitetaan maisemaan soveltuva ravintola- ja saunarakennus. Nähtäville syksyllä.
	d3 tiKKurilan sauna 
	(002512)
	-
	-
	 

	  Työpaikka-, teollisuus- ja logistiikkarakentamista Hakkilaan. Kaavatyö alkaa syksyllä.
	d4 rusoKallio 2 (661000)
	-
	 

	  Tikkurilan keskustaan suunnitellaan uusia asuinkerrostaloja. Kaavatyö alkaa syksyllä.
	d5 ratatie 4, uniKKotie 
	2 (002550)
	-

	  Rivitalot puretaan ja tilalle rakennetaan 3–5-kerroksisia asuintaloja ja kaksi liiketilaa Viertolassa. Kaavatyö alkaa keväällä.
	d6 lummetie 30–32 (002549)

	  Jokiniemeen puukerrostaloja, joihin kaavoitetaan asumisen lisäksi liiketilaa. Nähtäville syksyllä.
	d7 satomäentie 1 (002468)
	-
	-

	  Kaavoitetaan riittävä tila ratikan infrastruktuurille ja siihen liittyvälle katuympäristölle Kyytitiellä sekä Kuusikon raitiotiepysäkille. Päätöskäsittelyyn keväällä.
	d8 vantaan ratiKKa: Kuu
	-
	siKKo (002455)
	-
	-
	-
	 

	  Kaavoitetaan riittävä tila ratikan infrastruktuurille ja siihen liittyvälle katuympäristölle sekä linjataan Santaradantielle uusi linjaus. Nähtäville keväällä. 
	d9 vantaan ratiKKa: joKi
	-
	niemi (002456)
	-
	-
	-
	-

	  Omakotitalon paikalle kaavoitetaan neljän asunnon rivitalo. Kaavatyö alkaa kesällä.
	d10 satomäenKuja 4 
	(002501)
	-

	  Rivitalojen ja omakotitalon tilalle kaavoitetaan 4–5-kerroksisia asuinkerrostaloja. Päätöskäsittelyyn syksyllä.
	d11 mesiKuKantie 5 
	(002505)
	-
	-
	-

	  Silkkitehtaan korttelin pohjoisosaa kehitetään ja tarkastellaan uuden rakentamisen mahdollisuutta vanhaan ja suojeltuun ympäristöön Tikkurilassa. Kaavatyö alkaa keväällä.
	d12 silKKitehdas (002541)
	-
	-
	-
	 

	  Logistiikka-alan varikko Ruskeasantaan. Kaavatyö alkaa syksyllä.
	d13 tullimiehentie (671000)
	-

	  Tikkurilan hyvinvointikeskusta suunnitellaan Kielotien varrelle (Kielotie 13). Kaavatyö alkaa kesällä.
	d14 hyvinvointiKesKus 
	(002548)
	-

	  Kaavoitetaan kaksi viisikerroksista asuinkerrostaloa purettavien rakennusten tilalle Jokiniemessä. Nähtäville keväällä.
	d15 PellavaPolKu 6 
	(002498)
	-
	-

	  Nykyiseen keskustaan kiinteästi liittyvän uuden kaupunginosan suunnittelu jatkuu kaavarungolla kansainvälisen kutsukilpailun pohjalta. Alue sijaitsee Tikkurilan väritehtaiden, Heurekan pysäköintialueen, niiden väliin jäävien kartano- ja puistoalueiden sekä Keravanjoen rannan alueella. Nähtäville syksyllä.
	d16 väritehtaan alue, Kaa
	-
	varunKo (062900)
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	  Asuin- ja liikerakennukset korvataan tehokkaammalla asuin-, työpaikka- ja liikerakentamisella. Kaavatyö alkaa keväällä.
	d17 tiKKuraitti 15 ja 17 
	(002531)
	-
	-
	-

	  Kaavoitetaan riittävä tila ratikan infrastruktuurille ja siihen liittyvälle katuympäristölle Kyytitiellä ja Lahdenväylän pysäkille Kuninkaalassa. Päätöskäsittelyyn kesällä.
	d18 vantaan ratiKKa: Pel
	-
	to-oja (002485)
	-
	-
	-

	  Tikkurin ja Raha-aseman tonteille suunnitellaan korttelia, johon sijoittuu asumista, palveluita sekä liike- ja toimitilaa. Päätöskäsittelyyn keväällä.
	d19 tiKKuri (002488)
	-
	-

	  Kaavoitetaan riittävä tila ratikan infrastruktuurille ja siihen liittyvälle katuympäristölle sekä Tikkurilanraition tunnelin itäpäälle. Nähtäville kesällä.
	d20 vantaan ratiKKa: joKi
	-
	niemi (621200ma)
	-
	-
	-

	  Tikkurilan keskustassa purettavien kerrostalojen tilalle kaavoitetaan uudet asuinrakennukset, joiden kivijalkaan tulee liiketilaa. Kaavatyö alkaa keväällä.
	d21 uniKKotie 10 ja 12 
	(002538)
	-
	-
	-
	-

	  Meiramitiellä sähkölinjan varovyöhykkeelle kaavoitetaan sähköasema. Kaavatyö alkaa syksyllä.
	d22 tiKKurilan sähKöase
	-
	ma (002528)
	-

	  Kaavoitetaan riittävä tila ratikan infrastruktuurille ja siihen liittyvälle katuympäristölle Kielotiellä ja Tikkurilantiellä sekä Silkkitehtaan ja Viertolan ratikkapysäkeille. Nähtäville talvella.
	d23 vantaan ratiKKa: vier
	-
	tola (002458)
	-
	-
	-

	  Kaavoitetaan riittävä tila infrastruktuurille ja siihen liittyvälle katuympäristölle Tikkurilantiellä sekä Koivuhaan raitiotien pysäkille. Nähtäville talvella.
	d24 vantaan ratiKKa: Koi
	-
	vuhaKa (682200)
	-
	-
	-
	 

	  Aloituskortteliin kaavoitetaan liike- ja toimitilaa sekä asumista. Kulttuurihistoriallisia arvoja sisältävien rakennusten suojelu ratkaistaan asemakaavassa. Kaavatyö alkaa kesällä.
	d25 väritehdas 1 (002494)
	-
	-
	-

	  Tikkurilan keskustassa asuin- ja liikerakennusten tilalle suunnitellaan uutta asuin-, liike- ja työpaikkarakentamista. Asematien varren liikerakennus suojellaan. Nähtäville keväällä.
	d26 asematie 1–3 (002342)
	-
	-

	  Kielotien ja Silkkipolun väliin jäävän alueen eteläinen osa kaavoitetaan asuinkerrostaloille. Kielotien puoleiseen katutasoon edellytetään liiketilaa. Kortteleissa on nykyisin liike- ja toimistotiloja. Kaavatyö alkaa keväällä.
	d27 silKKitehtaantie 2 
	(002539)
	-
	-
	-
	 

	  Helsingin pitäjän kirkonkylässä osoitteessa Kyläraitti 1 suojelua ja asumista. Nähtäville keväällä.
	d28 KnaPas (002408)
	-
	-

	  Kaavoitetaan riittävä tila ratikan infrastruktuurille ja siihen liittyvälle katuympäristölle sekä tehdään muut teknisesti välttämättömät kaavamuutokset Kuninkaalassa. Nähtäville kesällä.
	d29 vantaan ratiKKa: hei
	-
	dehof (002459va)
	-
	-
	-
	-

	  Simonkodin yhteyteen kaavoitetaan uusi osa ja päiväkoti. Kaavatyö alkaa talvella.
	d30 simonKylän elinKaa
	-
	riasuminen ja PäiväKoti 
	(002422)
	-
	-

	  Kaavoitetaan uusi päiväkoti vastaamaan Tikkurilan lisääntyvän väestön tarpeisiin. Kaavatyö alkaa keväällä.
	d31 Puutarhatien Päivä
	-
	Koti (002540)
	-

	  Kaavoitetaan riittävä tila ratikan infrastruktuurille ja siihen liittyvälle katuympäristölle. Nähtäville kesällä.
	d32 vantaan ratiKKa: Kie
	-
	lotie 11 (002535va)
	-
	-
	-

	  Kaavoitetaan kampusympäristöä oppimiskampukselle ja sen toimintaa tukeville toiminnoille, kuten työpaikoille, asumiselle ja palveluille. Nähtäville keväällä.
	d33 joKiniemen KamPus 
	(002517)
	-
	-
	-

	  Kaupungin tukikohta laajenee Koivuhaassa osoitteessa Koisotie 7. Päätöskäsittelyyn keväällä.
	d34 Koisotie 7, tuKiKohta 
	(002497)
	-
	-
	-

	KATUJEN 
	SUUNNITTELUKOHTEET
	  Bäckbyntien pysäköintialueen laajennus ja kadun kunnostus.
	1. BäCKByntie

	  Jokiniemen kampuksen kaava-alueen katujen ja aukioiden suunnittelu.
	2. joKiniemen KamPus
	-
	-
	-

	  Suunnitellaan jalankulku- ja pyörätie välille Markkulantie-Sammaltie.
	3. KuusiKKotien jalanKul
	-
	Ku- ja Pyörätie
	-

	  Kauppakeskus Dixistä Männistönpolulle Ratatien yli johtavan kävelysillan ja tasonvaihtorakennuksen suunnittelu.
	4. ratatien yliKulKuKäytä
	-
	vä männistönPolun Koh
	-
	dalla
	-

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

	  Tikkurilantien tasauksen muutos ja katutilan jäsentely. Kiertoliittymän suunnittelu Ratatien ja Tikkurilantien risteykseen.
	6. tiKKurilantie välillä 
	Kielotie-ratatie
	-
	-
	-

	  Tik-kurilantien katutilan jäsentely.
	7. tiKKurilantie välillä 
	ratatie-KuninKaalantie

	  Uuden katuyhteyden suunnittelu välillä Vanha Porvoontie-Lahdentie.
	8. valKoisenlähteentie 
	välillä vanha Porvoontie-
	lahdentie
	-

	KATUJEN 
	RAKENTAMISKOHTEET
	  Kävelykadun rakentaminen.
	9. asematie välillä Kielo
	-
	tie-vehKaPolKu
	-

	  Carl Albert Edelfeltin aukion rakentaminen.
	10. Carl alBert edelfeltin 
	auKio

	  Parsatien, Nauriskujan ja Retiisikujan rakentaminen.
	11. KulleroPuiston Kaava-
	alueen Kadut

	  Liljatien saneeraus välillä Peltolantie–Lummetie. Liittyy HSY:n runkovesijohtohankkeeseen.
	12. liljatie
	-
	-
	-

	  Rakennetaan uudet liikennevalot Talvikkitien ja Tarhurintien risteykseen.
	13. talviKKitien ja tar
	-
	hurintien liiKennevalot
	-
	-

	  Rakennetaan uudet liikennevalot Talvikkitien ja Uusiniityntien risteykseen.
	14. talviKKitien ja uusi
	-
	niityntien liiKennevalot
	-
	-

	PUISTOJEN 
	SUUNNITTELUKOHTEET
	  Leikkipaikan kunnostus ja aitaus.
	15. eloPelto 2

	  Kirjaston pysäköintialueesta suunnitellaan Kirjastopuiston laajennus tuleva päiväkoti huomioiden.
	16. KirjastoPuiston Poh
	-
	joisosa
	-
	-

	  Suunnitelmat Kirkonkylänkosken rakentamiseksi niin, että kalat ja muut eliöt pääsevät kulkemaan esteettä.
	17. KirKonKylänKosKi
	-

	  Tikkurilan jokivarren Tiedepuiston suunnittelu jatkaa jokivarren "Keitaan" kehittämistä monipuoliseksi ja viihtyisäksi puistoksi.
	18. tiedePuisto
	-
	-
	-

	PUISTOJEN 
	RAKENTAMISKOHTEET
	  Puistoon rakennetaan uusi reittiyhteys, kuntoportaat sekä kuntoilupaikka. Alue säilyy metsäisenä.  
	19. malmimäKi
	-

	  Leikkipuiston välineet ja varusteet uusitaan, rakennetaan uusi aita.
	20. PietaryrtinPuisto
	-

	  Rakennetaan puistoon ulkoilureitti ja latu.
	21. tiKKurilan KesKusPuis
	-
	to, itäosa

	  Sillan peruskorjaus.
	22. tiKKurilanranta, heure
	-
	Kan silta


	Jokiniemen 
	Jokiniemen 
	Jokiniemen 
	kampusalueesta 
	pirteä edelläkävijä


	Tikkurilan suuralueelle 
	Tikkurilan suuralueelle 
	Tikkurilan suuralueelle 
	kaavoitetaan lisää 
	palveluita asukkaille


	ikkurilan Jokiniemeen, aivan pääradan tuntumaan suunnitellaan tiivistä ja eloisaa kampusympäristöä Vantaan oppimiskampukselle ja sitä tukeville toiminnoille kuten asunnoille, työpaikoille ja erilaisille palveluille. 
	ikkurilan Jokiniemeen, aivan pääradan tuntumaan suunnitellaan tiivistä ja eloisaa kampusympäristöä Vantaan oppimiskampukselle ja sitä tukeville toiminnoille kuten asunnoille, työpaikoille ja erilaisille palveluille. 
	T
	-
	-

	Oppimiskampus on yksi Vantaan valtuustokauden kärkihankkeista. Se on uniikki ammatillisen koulutuksen superkampus, joka palvelisi niin opiskelijoita, työnhakijoita, työnantajia sekä yrityksiä. Oppimiskampukseen sijoittuvat kaupungin palveluista ainakin Tikkurilan lukion ja Varian toimintoja sekä kasvupalvelut. 
	-
	-
	-
	-
	-

	Kampusalueen suunnittelussa etsitään raikkaita ratkaisuja siihen, miltä näyttää tulevaisuuden monia eri toimintoja yhteen kokoava kampus. Myös korkeiden rakennusten sopivuutta alueelle pohditaan, ja innovatiivisia hiilineutraaleja ratkaisuja, energiatehokkuutta ja kiertotalouden periaatteiden hyödyntämistä edellytetään.
	-
	-

	Kampusalueesta muodostuu kiinteä osa elävää ja urbaania keskusta-aluetta sen sijoittuessa pääradan itäpuolelle, Tikkurilan asemakeskuksen Dixin naapuriin. Vaikka kampusalue sijaitsee erinomaisten julkisten kulkuyhteyksien, myös suunnitteilla olevan Vantaan ratikan reitin, varrella, varataan suunnitelmassa tilaa pysäköintitaloille. Liityntäpysäköintitarve ja pyörien pysäköinti on otettu huomioon. 
	-
	-

	Alueella sijaitsee suojeltu vuonna 1936 rakennettu Villa Grönberg. Muilta osin alue on rakentamaton ja toimii pääasiassa väliaikaisena pysäköintialueena ja sorakenttänä. Suunnittelualueen maanomistus on kaupungilla ja rata-alueiden osalta valtiolla.
	-
	-

	Kampusalueen ulkoalueet toimivat vapaa-ajan viettopaikkoina ja alueen palveluiden ulkoalueina. Kävely-ympäristön viihtyisyyteen ja sujuvuuteen panostetaan ja sen toivotaan houkuttelevan eri ikäisiä kaupunkilaisia viihtymään ja viettämään aikaa kampuksella. 
	-

	Alueelle suunnitellaan myös viheralueita ja vehreitä kävelyreittejä, kuten monikäyttöinen virkistysreitti Hiekkaharjusta kampusalueen läpi kohti jokirantaa. 
	-
	-

	Kaavaehdotus tulee nähtäville kevään 2023 aikana. 
	l


	Uusi hyvinvointikeskus ja uudet kaavoitettavat alueet tuovat moni-puolisesti palveluita Tikkurilaan. Keravanjoen rantojen kehittäminen kaupunkilaisten viherolohuoneeksi jatkuu.
	Uusi hyvinvointikeskus ja uudet kaavoitettavat alueet tuovat moni-puolisesti palveluita Tikkurilaan. Keravanjoen rantojen kehittäminen kaupunkilaisten viherolohuoneeksi jatkuu.

	ovasti odotettu uusi hyvinvointikeskus on tulossa keskeiselle paikalle Kielotien ja Asematien risteykseen, pääosin Kielotie 13:n tontille. Nykyisen terveyskeskuksen tilat ovat vanhentuneet ja heikossa kunnossa. Rakentamaan päästään arviolta 2025.
	ovasti odotettu uusi hyvinvointikeskus on tulossa keskeiselle paikalle Kielotien ja Asematien risteykseen, pääosin Kielotie 13:n tontille. Nykyisen terveyskeskuksen tilat ovat vanhentuneet ja heikossa kunnossa. Rakentamaan päästään arviolta 2025.
	K
	-
	-

	Tikkurilan keskusta laajenee entistä enemmän radan itäpuolelle, kun nykyiselle Väritehtaan teollisuusalueelle suunnitellaan sekä asuntoja että palveluja. Viimevuotisessa suunnittelukilpailussa menestyi kaksi voittajatyötä, ja ne ovat nyt alueen suunnittelun pohjana. Alueesta tulee tiivis, kaupunkimainen osa Tikkurilan keskustaa. Alueen historia, rakennusperintö ja kulttuuriperintö ovat suunnittelussa tärkeitä, samoin jokirannan alue.
	-
	-
	-
	-
	-

	Radan itäpuolelle rakentuu myös Jokiniemen kampusalue, josta kerrotaan tarkemmin viereisessä jutussa.
	Määrätietoinen Tikkurilan jokirannan kehittäminen jatkuu. Valmiina ovat muiden muassa padon purkaminen, uusi leikkipaikka ja Vernissatehtaan rannat. Tulossa ovat esimerkiksi Kulttuuritehdas Vernissan peruskorjaus, joen ylittävien siltojen korjaukset, pohjoisen rannan parannustyöt, tiedepuiston kehittäminen. Lisäksi arvioidaan sauna-ravintolan sijoittumista alueelle. 
	-
	-
	-

	Nopean kasvun myötä Tikkurilan suuralueella on suuri tarve päivähoitopalveluille, mutta päiväkodeille sopivista rakennuspaikoista on pulaa. Väritehtaan alueelle suunnitellaan kahta päiväkotia. Koivuhakaan Puutarhatien pohjoispäähän suunnitellaan kaavaa päiväkodille. Simonkodin vanhainkodin kortteliin on tulossa Tikkurilan vanhuskeskus ja mahdollisesti päiväkoti. 
	-
	-

	Vantaa on sitoutunut olemaan hiilineutraali vuonna 2030. Sen myötä kaikessa suunnittelussa lähtökohtana on myös ilmastonmuutoksen hillitseminen. 
	l


	ILOLAASOLAREKOLAPÄIVÄKUMPUHAVUKOSKIKOIVUKYLÄF6F2F4F3F1F7F51698724310115
	KOIVUKYLÄ
	KOIVUKYLÄ

	ASEMAKAAVAT
	ASEMAKAAVAT
	  Erillispientaloja Hanabölen peltoalueelle Havukoskella. Nähtäville keväällä. 
	f1 rosenlund, osa 2 
	(741800)
	-

	  Aseman viereen suunnitellaan asuinkerrostaloja ja liiketiloja. Kaavatyö alkaa keväällä. 
	f2 reKolan KesKus (002316)

	  Sairaalakokonaisuutta laajennetaan, erityisesti uuden vuodeosaston tarpeisiin. Rakennusoikeutta ja sallittua kerroskorkeutta lisätään. Nähtäville keväällä. 
	f3 PeijaKsen sairaalan 
	laajennus (002507)
	-
	-
	-
	-

	  Kaavalla mahdollistetaan ajoliittymä Asolanväylältä Elmon liikuntapuistoon sekä kauppa Valtimotien pohjoispuolelle. Päätöskäsittelyyn keväällä.
	f4 liittymä elmoon ja lii
	-
	Ketila (721400)
	-
	-
	-

	  Osoitteeseen Leikkitie 24–28 asuinpientaloja Ilolassa. Lähtökohtia tarkistetaan.
	f5 leiKKitie (002516)
	-
	-
	-

	  Omakotialueen laajennus ja viheraluetta uuden yleiskaavan mukaisesti. Rakentamisen tehokkuus selviää kaavatyön yhteydessä. Kaavatyö alkaa keväällä. 
	f6 PäiväKummun Pientalo
	-
	tontit (002558)
	-
	-
	-

	  Kaavarunko ohjaa asemakaavoitusta. Kaavatyössä suunnitellaan keskustan kehittämistä ja täydennysrakentamista. Tarkastelualue ulottuu radan länsipuolelle. Nähtäville keväällä.
	f7 KoivuKylän KaavarunKo 
	(072500)
	-
	-
	-

	KATUJEN 
	SUUNNITTELUKOHTEET
	  Uuden asemakaavan mukaiset kadut urheilupuiston alueelle.
	1. elmon alueen Kadut

	  Sillan peruskorjauksen suunnittelu.
	2. hanaBölentie, lauran
	-
	tien silta
	-

	  Jalankulku- ja pyörätien suunnittelu välille Levonojantie–Kuuratie.
	3. KarPaattientie
	-

	  Sillan uusimisen suunnittelu.
	4. laurintie, KosKen sillan 
	uusiminen

	  Suunnitellaan alueen vesihuolto ja uudet kadut Rosenlundintie, Rosenlundinpolku, Kormuntaantie ja Kormuntaankuja.
	5. rosenlundin asemaKaava
	-

	KATUJEN 
	RAKENTAMISKOHTEET
	  Elmon urheilupuiston alueen esirakentaminen.
	6. elmon urheiluPuiston 
	esiraKentaminen
	-

	  Katualueen kunnostus välillä Rekolantie-Petrinkuja. 
	7. Kustaantie

	  Asuinalueen katuyhteyden kunnostaminen.
	8. laurintie välillä KasPe
	-
	rinPolKu–hanaBölentie

	PUISTOJEN 
	SUUNNITTELUKOHTEET
	  Hulevesien viivytysaltaan sekä Elmon urheilupuistoon johtavien ulkoilureittien rakentaminen.
	9. haxBerGinhaKa
	-

	  Latu- ja kävelyreittien erottaminen toisistaan.
	10. simonKylänPuisto

	PUISTOJEN 
	RAKENTAMISKOHTEET
	  Puiston leikkivälineet ja kalusteet kunnostetaan ja osittain uusitaan. Asennetaan uusi valaistus.
	11. KäPyPuisto
	-
	-
	-


	solassa sijaitsevaa Peijaksen sairaalaan laajennetaan. Tavoitteena on uudistaa sairaalakokonaisuutta Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiirin (HUS) ja Vantaan ja Keravan hyvinvointialueen tulevaisuuden tarpeisiin.
	solassa sijaitsevaa Peijaksen sairaalaan laajennetaan. Tavoitteena on uudistaa sairaalakokonaisuutta Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiirin (HUS) ja Vantaan ja Keravan hyvinvointialueen tulevaisuuden tarpeisiin.
	A
	-
	-
	-

	Sairaala-alueelle rakennetaan uusi leikkaussali, tiloja vuodeosastolle ja välinehuollolle sekä uusi pysäköintilaitos. Samalla parannetaan kulkuyhteyksiä alueella. Laajennuksen yhteydessä pyritään säilyttämään mahdollisimman paljon alueen luontoa, kuten puustoa ja kallioita. 
	-
	-
	-
	-

	Toiminnan laajentamisen myötä alueiden autopaikkojen määrä nousee yhteensä 1700 paikkaan, joten liikenne sairaalakorttelin alueella lisääntyy. Kaavatyön yhteydessä tehdään meluselvitys, jossa selvitetään liikenteen lisääntymisen vaikutuksia melutasoon. 
	-

	Laajentamista suunnittelevat yhteistyössä HUS, Vantaan ja Keravan hyvinvointialue sekä Vantaan kaupunki. Pääosan sairaalan rakennuksista omistaa HUS.
	-
	-

	Muutosten vaatima asemakaavamuutostyö on alkanut vuonna 2022 ja jatkuu vuonna 2023. Kevään aikana valmistuu asemakaavaehdotus, jota esitellään asukastilaisuudessa myöhemmin keväällä. 
	-
	-
	l


	PEIJAKSEN SAIRAALAA LAAJENNETAAN
	PEIJAKSEN SAIRAALAA LAAJENNETAAN

	Peijaksen sairaala-alue.
	Peijaksen sairaala-alue.

	Elmon urheilupuiston uimahallin ja jäähallin 
	Elmon urheilupuiston uimahallin ja jäähallin 
	Elmon urheilupuiston uimahallin ja jäähallin 
	rakentaminen alkavat syksyllä


	ELMO, havainnekuva etelästä.
	ELMO, havainnekuva etelästä.

	Elmon urheilupuisto tulee tarjoamaan monipuoliset puitteet liikuntaan kaikenikäisille. Ensimmäisinä rakennetaan uimahalli ja jäähalli.
	Elmon urheilupuisto tulee tarjoamaan monipuoliset puitteet liikuntaan kaikenikäisille. Ensimmäisinä rakennetaan uimahalli ja jäähalli.
	 
	 


	uleva Elmon urheilupuisto sijoittuu Asolanväylän varrelle, Korson ja Koivukylän välimaastoon. Nykyisin rakentamatonta, kallioista metsä- ja peltoaluetta ympäröivät Asolan, Kulomäen, Matarin ja Lipstikan asuinalueet.
	uleva Elmon urheilupuisto sijoittuu Asolanväylän varrelle, Korson ja Koivukylän välimaastoon. Nykyisin rakentamatonta, kallioista metsä- ja peltoaluetta ympäröivät Asolan, Kulomäen, Matarin ja Lipstikan asuinalueet.
	T
	-
	-
	-

	Elmoon rakennetaan Vantaan suurin uimahalli, jonka rakennustyöt alkavat syksyllä 2023. Uimahalli valmistuu suunnitelmien mukaan vuonna 2025. Uusi uimahalli kuuluu myös valtakunnallisesti suurimpien uimahallien joukkoon. Hallin pääallas tulee olemaan 50 metrin pituinen teräsallas, jossa on kymmenen uimarataa. Lisäksi halliin tulee terapia-allas, opetusallas, hyppyallas, kahluuallas, lastenallas, kylmäallas ja vesiliukumäki. 
	-
	-

	Uimahalli rakennetaan energiatehokkaaksi. Rakennuksen katolle asennetaan aurinkopaneeleita, ja allas- ja suihkuvesien lämpö otetaan talteen. Rakennuksessa käytetään mahdollisimman paljon puuta, ja osaan rakennuksesta tulee viherkattoja.
	-
	-
	-
	-

	Uimahallin viereen rakennetaan jäähalli, joka tarjoaa mahdollisuudet muun muassa jääkiekon pelaamiseen ja luisteluun. Jäähallin rakentaa yksityinen toimija, mutta kaupunki ostaa hallista käyttövuoroja, joten se tulee olemaan myös tavallisten vantaalaisten käytössä. Myös jäähallin rakentaminen alkaa mahdollisesti jo syksyllä 2023, ja sen on tarkoitus valmistua vuonna 2025. 
	-
	-
	-

	Urheilupuisto rakennetaan vaiheittain useiden vuosien kuluessa. Elmoon on suunniteltu muun muassa erilaisia pallokenttiä, juoksusuora ja pituushyppypaikka. Alueen pohjoisosa on puistomainen, ja siellä voi tulevaisuudessa harrastaa mm. lenkkeilyä, kiipeilyä, ulkokuntoilua ja ryhmäliikuntaa.
	-
	-
	-
	-

	Urheilupuiston kehittämistä voi seurata Vantaan verkkosivuilla Elmon urheilupuisto ja uimahalli -nimisellä sivulla. 
	l


	YLEISKAAVA OHJAA KASVUA
	YLEISKAAVA OHJAA KASVUA
	YLEISKAAVA OHJAA KASVUA


	YLEISKAAVOITUS
	YLEISKAAVOITUS
	  Kaavoitusjärjestelmässä on kolme tasoa: maakuntakaava, yleiskaava ja asemakaava. Maakuntakaava on näistä yleispiirteisin, ja se toimii ohjeena kuntien kaavoitukselle ja muulle alueiden käytön suunnittelulle. Uusimaa-kaava 2050 on pääosin voimassa. Maakuntakaavoja ei ole tällä hetkellä käynnissä. Lue lisää maakuntakaavasta ja tutustu muun muassa karttapalveluun: uudenmaanliitto.fi/kaavoitus-ja-liikenne
	maaKuntaKaava
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	  Vantaan uusi yleiskaava 2020 (YK0048) tuli voimaan kuulutuksella 11.1.2023. Yleiskaavatyö jatkuu toteuttamisen suunnittelulla ja ohjaamisella. Lue lisää yleiskaavasta: vantaa.fi/fi/yleiskaava2020
	yleisKaava
	-
	-
	-

	  Seudullisessa suunnittelussa ajankohtaisin työ on MAL 2023 -suunnitelman laatiminen. Kyse on Helsingin seudun 15 kunnan ja valtion yhteisestä maankäytön (M), asumisen (A) ja liikenteen (L) kokonaissuunnitelmasta. Lue lisää MAL 2023 -suunnitelman laadinnasta: hsl.fi/hsl/mal/mal-2023
	seudullinen suunnittelu
	-
	-
	-
	 

	  Vantaan ja Tuusulan rajalla sijaitsevan Kiila-Ruotsinkylän kiertotalousalueen kehittämistä selvitetään yhteistyöhankkeella, jossa on mukana useita eri tahoja (mm. HSY, Tuusula). Tavoitteena on alueen maankäytön, viranomaistyön ja yritysten yhteistyön kehittäminen sekä toimintojen ja asutuksen yhteensovittaminen.
	vantaan–tuusulan Kiertotalo
	-
	usalue
	-
	-

	  Viherrakenteen kehityskuvassa jatketaan suunnittelua siitä, mihin yleiskaavassa jäätiin. Yleiskaavan viherrakennetta ja ulkotilaa koskevia ratkaisuja ja määräyksiä selvennetään ja konkretisoidaan. Työssä otetaan kantaa viheralueverkoston toteuttamisen prioriteetteihin. Viherakenteen kehityskuva valmistuu pala kerrallaan. Vuonna 2023 laaditaan ekologista verkostoa tarkentava selvitys, kehityskuvakarttoja ja selostusta.
	vihreä ja virtaava vantaa – viher
	-
	raKenteen KehitysKuva (viva)
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	  Tavoitteena on löytää keinot kaavoitukseen ja maankäytön suunnitteluun niin, että luontoalueet ja luonnon monimuotoisuus turvataan kasvavassa kaupungissa. Mallin avulla sovitetaan yhteen välttämättömien hankkeiden toteuttaminen ja luonnon monimuotoisuuden turvaaminen. Syntyneet haitat luonnonarvoille korvataan vastaavien arvojen tuottamisella luonnossa toisaalla.
	KoKonaisheiKentymättömyyden 
	vantaan malli
	-
	-
	-

	  Kaavarunko määrittelee vision vantaalaisesta ratikkakaupungista, arvioi mitoitusta ja kehittämisen vaikutuksia. Kaavarunko toimii ratikan hankesuunnitelman pohjana. Suunnittelualue kattaa noin 800 m säteelle ratikan pysäkeistä muodostuvan vyöhykkeen. Suunnitelmassa tarkastellaan muun muassa asuinalueita, palveluverkkoa, elinkeinorakennetta, liikenneverkkoa ja viheralueiden rakennetta. Kaupunkiympäristölautakunta hyväksyi 17.1.2023 kaavarungon. Kaavarunko etenee kaupunginhallituksen ja edelleen valtuuston 
	ratiKan KaavarunKo (yK0049)
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	 


	KUNINKAANMÄKISOTUNKIOJANKOVAARALARAJAKYLÄLÄNSIMÄKILÄNSISALMIK IIIHAKUNILAG5G2G12G13G7G1G6G9G4G8G3G10G111310152641191273148
	HAKUNILA
	HAKUNILA

	ASEMAKAAVAT
	ASEMAKAAVAT
	  Kaavoitetaan Vantaan Energian synteettisen hiilineutraalin kaasun valmistuslaitos ja polttoaineen jakeluasema Ojangon ja Länsisalmen kaupunginosiin. Nähtäville keväällä.
	G1 PitKäsuontie 2 ja 13 
	(002503)
	-
	-
	-
	-

	  Kaavoitetaan riittävä tila ratikalle Hakunilantiellä sekä Hepokujan raitiotiepysäkille, joka sijoittuu Hepokujan ja Hevoshaanpolun välille. Päätöskäsittelyyn keväällä. 
	G2 vantaan ratiKKa: haKu
	-
	nilanmäKi (002452)
	-
	-
	-

	  Kaavoitetaan riittävä tila ratikalle Kyytitiellä sekä Kaskelan raitiotiepysäkille, joka sijoittuu Kyytitielle Lahdentien risteyksen läheisyyteen. Lisäksi asemakaavamuutoksella varaudutaan Lahdentien uuteen linjaukseen. Päätöskäsittelyyn keväällä.
	G3 vantaan ratiKKa: lah
	-
	dentien siirto (002454)
	-
	-
	-
	-

	  Vanhustenkeskuksen ja yhtenäiskoulun sijoittamista entisen Hevoshaan koulun tontille selvitetään. Kaavatyö alkaa vuoden 2023 aikana.  
	G4 haKunilan vanhusten
	-
	KesKus ja Koulu (002510)
	-
	-

	  Kaavoitetaan pientaloja ja Sipoonkorven pysäköintiä parannetaan. Lähtökohtia tarkistetaan.
	G5 KuninKaanmäKi/Byända 
	(971000)
	-
	-
	-

	  Kaavoitetaan riittävä tila ratikalle Länsimäentiellä ja Fazerintiellä sekä Rajakylän raitiotiepysäkille, joka sijoittuu Porvoonväylän eteläpuolelle, ja Fazerilan raitiotiepysäkille, joka sijoittuu Fazerin vierailukeskuksen läheisyyteen. Nähtäville kesällä.
	G6 vantaan ratiKKa: ete
	-
	läinen vaarala ja Poh
	-
	joinen länsimäKi (931400)
	-
	-
	-
	-
	-

	  Kaavoitetaan riittävä tila ratikan vaatimalle infrastruktuurille ja siihen liittyvälle katuympäristölle Länsimäentiellä. Nähtäville kesällä.
	G7 vantaan ratiKKa: länsi
	-
	mäKi, etelä (002450)
	-
	-
	-

	  Kaavoitetaan kaksi uutta 5–7-kerroksista kerrostaloa Hakunilassa. Nähtäville keväällä.
	G8 vaunuKuja 2 (002508)
	-
	-

	  Hakunilaan uusi päiväkoti. Kaavatyö alkaa keväällä.
	G9 uusi PäiväKoti haKuni
	-
	laan (002574)

	  Vantaan itäiselle bussivarikolle ja sen ympäristöön kaavoitetaan asumista, kivijalkatilaa, päiväkoti ja pysäköintilaitos. Osa Hakunilan kaavaluonnosta nro 001873. Kaavatyö alkaa syksyllä.
	G10 lanGinniitty (002544)
	-
	-
	-

	  Kaupungin omistuksessa olevalle reilun neljän hehtaarin kokoiselle varikkokäytöstä poistuvalle Vantaan itäiselle bussivarikolle ja sen ympäristöön suunnitellaan asumista, kivijalkatilaa ja palveluita. Alue on osa kehittyvää ratikkareitin varren Hakunilaa. Kaavatyö nähtäville luonnoksena. Nähtäville keväällä.
	G11 haKunilan KesKustan 
	laajennus 2 (001873)
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	  Kaavoitetaan riittävä tila ratikan vaatimalle infrastruktuurille ja siihen liittyvälle katuympäristölle Hakunilantiellä, Kuussillantiellä ja Tilustiellä, sekä Kuussillan raitiotiepysäkille, joka sijoittuu Tilustielle. Päätöskäsittelyyn keväällä.
	G12 vantaan ratiKKa: vaa
	-
	rala (002451)
	-
	-

	  Varikko suunnitellaan Kehä III:n ja Länsimäentien liittymän eteläpuolelle. Raideliikenne varikkoalueelle kulkee Fazerintien ja Länsimäentien risteyksestä Länsimäentietä pitkin. Nähtäville kesällä.
	G13 vantaan ratiKKa: 
	variKKo (931200)
	-
	-
	-
	-

	 
	 

	KATUJEN 
	SUUNNITTELUKOHTEET
	  Alikulkukäytävän purkamisen ja siltapaikan viimeistelyn suunnittelu.
	1. fazerintie valion juus
	-
	tolan aliKulKuKäytävä
	-
	-

	  Sillan peruskorjauksen suunnittelu.
	2. harjunreunan yliKulKu
	-
	Käytävä
	-

	  Hirvimäentien uuden jalankulku- ja pyörätien sekä kadun kunnostuksen suunnittelu.
	3. hirvimäentie välillä 
	KuninKaanmäentie-Kierto
	-
	mäentie
	-

	  Ratikkahankkeen vaatimien muutosten suunnittelu.
	4. lahdentien siirto välil
	-
	lä Kehä iii - KasKela
	-
	-

	  Suunnitellaan pyöräkadut Lähdepuistontielle ja Koivumäenkujalle.
	5. lähdePuistontie ja Koi
	-
	vumäenKuja
	-

	KATUJEN 
	RAKENTAMISKOHTEET
	  Rakennetaan Hiirakkokujan ja Raudikkopolun katualueet.
	6. hiiraKKoKuja
	-
	-

	PUISTOJEN 
	SUUNNITTELUKOHTEET
	  Itä-Hakkilanojan varren reittien kunnostaminen, Itä-Hakkilanpuiston leikkipaikan laajentaminen ja uusi koira-aitaus.
	7. itä-haKKilanojan Puis
	-
	tosuunnitelma
	-
	-

	  Kuusijärven uimarannalle suunnitellaan esteetön uimapaikka.
	8. Kuusijärven esteetön 
	uimaPaiKKa

	  Sotungintien varteen tuleva Hakunilan urheilupuistosta Sipoonkorven kansallispuistoon johtava ulkoilureitti ja -polku. Polku Sotungintieltä kansallispuiston rajalle.
	9. sotunGintien ulKoilu
	-
	reitti
	-
	-

	  Vaaralanlampien uimarannan ja Slåttmossenin suoalueen virkistysalueen palveluiden ja reitistön kehittäminen.
	10. vaaralanlammet ja 
	slåtmossen
	-
	-
	-

	PUISTOJEN 
	RAKENTAMISKOHTEET
	  18-väyläisen frisbeegolfradan rakentaminen. Asukkaita osallistavan budjetoinnin hanke.
	11. haKunilan frisBeeGolf
	-

	  Tekojääkenttien rakentaminen, lumetus- ja pysäköintialueiden laajentaminen ja lumetuskontin hankinta.
	12. haKunilan urheiluPuis
	-
	to
	-
	-

	  Puistoon asennetaan uusia kalusteita ja valaisimia sekä lisätään istutuksia.
	13. KuntoPuisto
	-

	  Pysäköintialueen laajennus.
	14. Kuusijärven ulKoilu
	-
	alue, PysäKöinti
	-


	Vantaan ratikan varikkoa 
	Vantaan ratikan varikkoa 
	Vantaan ratikan varikkoa 
	suunnitellaan Vaaralaan


	antaan ratikan varikkoaluetta suunnitellaan Kehä III:n varrelle Vantaan Länsimäentien varteen. Varikosta halutaan hiilineutraalin rakentamisen esimerkkikohde alueen luontoarvoja unohtamatta ja nämä tavoitteet huomioidaan hankkeen suunnittelussa jo kaavavaiheessa. 
	antaan ratikan varikkoaluetta suunnitellaan Kehä III:n varrelle Vantaan Länsimäentien varteen. Varikosta halutaan hiilineutraalin rakentamisen esimerkkikohde alueen luontoarvoja unohtamatta ja nämä tavoitteet huomioidaan hankkeen suunnittelussa jo kaavavaiheessa. 
	V
	-
	-

	Varikon suunnittelualue rajautuu lännessä Länsimäentiehen, idässä Lemmenkujaan ja etelässä asuinkiinteistörajaan Hakunilan suuralueella. Varikon suunnittelualue on pääosin asemakaavoittamatonta metsää ja sijaitsee osin Fazerilan pohjavesialueella. Raideliikenne varikkoalueelle kulkisi Fazerintien ja Länsimäentien risteyksestä Länsimäentietä pitkin. 
	-
	-

	Ratikkavarikosta on tehty hiilineutraaliusselvitys, jonka mukaan varikkorakennuksen rakentamis- ja energiaratkaisuilla varikon hiilijalanjälkeä voisi pienentää noin kolmanneksella.  
	-

	Selvityksessä ehdotetaan rakentamisessa hyödynnettävän muun muassa lähialueiden maanrakentamisesta muodostuvaa ylijäämämaata tai mahdollisia purettavia rakenteita. Vähähiilisempien betonilaatujen käyttö rakentamisessa ja maalämpö energiamuotona vaikuttavat myös merkittävästi. 
	-

	Tulevaisuudessa myös alueella muodostuvien hulevesien määrä tulee lisääntymään. Alustavassa hankesuunnitelmassa varikon alueelle suositellaan muun muassa viherkattoja ja vettä läpäiseviä pintoja ja hulevesien viivyttämistä. Osa varikon alueesta sijaitsee pohjavesialueella, ja toimenpiteet pohjaveden suojeluun on määritelty. 
	-
	-
	-

	Varikon rakentaminen muuttaa metsäisen alueen rakennetuksi alueeksi. Metsäisen alueen myötä menetettävän hiilivaraston kompensointia selvitetään. Keinoina voisi olla vastaavien alueiden metsittäminen varikkotontilla tai muualla. 
	-
	-

	Suunnittelualueen koko, rakentamisen määrä ja sijoittelu suunnittelualueella tarkentuu kaavoituksen edetessä. Ratikkavarikon mahdollistava kaavamuutos on tulossa nähtäville kesällä 2023. 
	-
	l


	Varikkoalueen havainnekuva alustavassa suunnitelmassa. Suunnittelu on vielä kesken. 
	Varikkoalueen havainnekuva alustavassa suunnitelmassa. Suunnittelu on vielä kesken. 

	Hakunilan urheilupuistoa lähialueineen 
	Hakunilan urheilupuistoa lähialueineen 
	Hakunilan urheilupuistoa lähialueineen 
	kehitetään vapaa-ajanvieton keitaaksi


	akunilan urheilupuistoa ja sen lähialueita kehitetään tulevina vuosina. Monipuolisen urheilupuiston lisäksi alueella on muun muassa Ojangon ulkoilualue, luonnoltaan arvokas Kormuniitynojan alue, Håkansbölen kartanomiljöö sekä Laila Pullisen kotimuseo ja veistospuisto.
	akunilan urheilupuistoa ja sen lähialueita kehitetään tulevina vuosina. Monipuolisen urheilupuiston lisäksi alueella on muun muassa Ojangon ulkoilualue, luonnoltaan arvokas Kormuniitynojan alue, Håkansbölen kartanomiljöö sekä Laila Pullisen kotimuseo ja veistospuisto.
	H
	-
	-

	Kaupunki haluaa kehittää alueesta entistä monipuolisemman vapaa-ajanvieton kohteen, Itä-Vantaan helmen. Tämä tehdään esimerkiksi helpottamalla saapumista alueelle ja liikkumista alueen eri kohteiden välillä, esimerkiksi toteuttamalla opastettuja luonto- tai kulttuurireittejä. Myös itse kohteita kehitetään. 
	-
	-
	-

	Kevään aikana avataan alueen kehittämisestä asukaskysely, jossa kysytään asukkaiden mielipiteitä alueen kehittämistarpeista ja siitä, miten liikkumista alueelle ja alueen sisällä voisi kehittää. Asukkaiden näkemyksiä hyödynnetään, kun vuonna 2024 aletaan laatia alueen kehittämisen yleissuunnitelmaa. Yleissuunnitelman pohjalta tehdään aikanaan vielä tarkemmat rakennussuunnitelmat.
	-
	-
	-
	-

	Hakunilan urheilupuiston kehittäminen jo käynnissä
	Hakunilan urheilupuistoon rakennetaan parhaillaan Vantaan suurinta tekojääkenttää. Uusi tekojääkenttä rakennetaan vanhan hiekkakentän ja vapaanurmialueen paikalle. Ison tekojääalueen lisäksi rakennetaan myös tekojääkaukalo, jotta vapaaluisteluun ja jääkiekon pelaamiseen on omat alueensa. Tekojääkentän käyttäjille ollaan rakentamassa myös huoltorakennusta, joka valmistuu kevään aikana. 
	-
	-
	-

	Kesäisin isolla kentällä voi pelata pesäpallon lisäksi tennistä kuudella kentällä, nykyisten kahden kentän sijaan. Tekojääkaukalossa pääsee pelaamaan kesäisin koripalloa tai rullalätkää. Pelaamaan pääsee suunnitelmien mukaan loppukesällä.
	-

	Koko urheilupuiston sähköjärjestelmä uusitaan. Jatkossa kenttien jäädyttämisestä saatu lämpö tullaan keräämään talteen ja käyttämään muun muassa läheisen Hakunilan uimahallin lämmittämiseen. Saman lämmönkeräysjärjestelmän avulla lämpöä otetaan talteen myös kesäisin, kun aurinko lämmittää pelikenttien pintoja. 
	-
	-
	l


	LEPPÄKORPIMETSOLAMIKKOLAMATARIJOKIVARSINIKINMÄKIKORSOVIERUMÄKIVALLINOJA E3E5E2E1E6E42314
	KORSO
	KORSO

	ASEMAKAAVAT
	ASEMAKAAVAT
	  Kaavarunko ohjaa asemakaavoitusta. Keskeisiä kysymyksiä ovat ydinkeskustan uudistaminen, palvelujen sijoittuminen, uudet asuinkorttelit ja täydennysrakentaminen. Nähtäville kesällä.
	e1 Korson KaavarunKo 
	(081700)
	-
	-
	-

	  Korpikontion kentälle liikuntahalli Metsolassa. Kaavatyö alkaa keväällä.
	e2 Koillis-vantaan liiKun
	-
	tahalli (002529)
	-

	  Alueelle kaavoitetaan korkeintaan kaksikerroksisia pientaloja Vallinojalla. Nähtäville keväällä.
	e3 lehmustontie osa 2 
	(002506)
	-
	-

	  Kuntaliitoksessa Sipoosta Vantaaseen liitetylle alueelle asemakaava Nikinmäessä. Nähtävillä syksyllä.
	e4 niKinmäKi liitosalue 
	(860900)
	-

	  Kauppa, mahdollisesti pientaloasumista ja viheraluetta Korsossa. Kaavatyö alkaa syksyllä.
	e5 Korsontie 60 (002518)
	-
	-

	  Rakentamatonta korttelia laajennetaan viereiseen Tervahaudanpuistoon Matarissa päiväkodin pihaa varten ja kaavoitetaan päiväkoti. Nähtäville syksyllä. 
	e6 tervahaudantien Päivä
	-
	Koti (002513)
	-
	-

	  Radan itäpuolelle keskustamaista asumista ja liiketiloja. Nähtäville kesällä.
	e7 Korson KesKustan itä
	-
	Puoli (002489)
	-
	-

	KATUJEN 
	SUUNNITTELUKOHTEET
	  Puuttuvan jalankulku- ja pyörätien suunnittelu.
	1. harmaahylKeentien Poh
	-
	joisosa
	-

	  Kadun kunnostuksen suunnittelu.
	2. Kulorastaantie

	  Lehmustontien asemakaava-alueen katujen ja vesihuollon suunnittelu.
	3. lehmustontien alue

	PUISTOJEN 
	RAKENTAMISKOHTEET
	  Metsopuiston reitit ja ilme kunnostetaan alueen luontoarvot huomioiden.
	4. metsoPuisto ja metso
	-
	PuistiKKo
	-
	-


	KORSON KESKUSTALLE LAADITAAN KAAVARUNKO
	KORSON KESKUSTALLE LAADITAAN KAAVARUNKO

	Tavoitteena kävelykeskusta ja keskusta-alueen laajentaminen.
	Tavoitteena kävelykeskusta ja keskusta-alueen laajentaminen.

	orson keskustan alueelle laaditaan kaavarunko, jonka pohjalta aluetta suunnitellaan tulevina vuosina. Suunnittelu koskee aluetta, joka ulottuu etelässä Kulomäentiehen, lännessä Ankkapuistoon, pohjoisessa Leppäkorven kouluun ja idässä Otavatiehen.
	orson keskustan alueelle laaditaan kaavarunko, jonka pohjalta aluetta suunnitellaan tulevina vuosina. Suunnittelu koskee aluetta, joka ulottuu etelässä Kulomäentiehen, lännessä Ankkapuistoon, pohjoisessa Leppäkorven kouluun ja idässä Otavatiehen.
	K
	-
	-
	-

	Kaavarunko on suunnitelma jossa hahmotellaan, minne ja kuinka paljon alueelle rakennetaan uusia asuntoja, liiketiloja, julkisia palveluita, puistoalueita ja uusia kulkuväyliä, sekä miten pysäköinti alueella järjestetään. Korson keskustaa halutaan laajentaa nykyisen keskustan itä- ja eteläpuolelle, ja nykyiseen keskustaan halutaan rakentaa lisää. Ydinkeskustasta suunnitellaan kävelykeskustaa.
	-
	-

	Kaavarunko ei ole lainvoimainen asiakirja, eikä sen perusteella voida vielä rakentaa mitään. Varsinaiset lainvoimaiset kaavoituspäätökset tehdään myöhemmin, alueelle laadittavissa useissa asemakaavoissa. Asemakaavoja laaditaan jatkossa kaavarunkoa hyödyntäen. Kaavarunko on tarkoitus saada asukkaiden nähtäville viimeistään syksyllä 2023.
	-
	-
	-

	Keskustan kehittäminen on pitkäaikainen tavoite
	Korson keskustaa kehitetään tiiviissä yhteistyössä eri toimijoiden kesken. Kaupunki laatii kaavat ja rakentaa julkiset palvelut, mutta hyvin tärkeä osansa on myös yksityisillä toimijoilla, jotka rakentavat asuin- ja liikerakennuksia ja toimistotiloja. Jotta Korson kehitys lähtee liikkeelle, tarvitaan kaikille osapuolille sopiva suunnitelma.
	-
	-

	– Kaavarunkotyössä pyritään luomaan suunnitelma, joka olisi toisaalta sopiva asukkaiden tarpeisiin, mutta tarjoaisi myös taloudellisesti kannattavia rakennuttamiskohteita yksityisille rakennuttajille – vain siten kehittäminen saadaan toden teolla liikkeelle, kertoo Korson suuralueen aluearkkitehti Mari Jaakonaho.
	-
	-
	-
	-

	Kaupunki on halunnut kehittää Korson keskustaa jo vuosia. Osittain kehittämistä on mutkistanut se, että kaupunki omistaa vain osan keskustan maista. Tilannetta yksinkertaistaakseen ja kehittämistä vauhdittaakseen kaupunki osti tammikuussa 2023 lisää maata Korson keskustasta. 
	-
	-
	-
	-
	l


	Tervetuloa digi-infoihin!
	Tervetuloa digi-infoihin!
	Tervetuloa digi-infoihin!


	Vantaan kaupungin infotilaisuuksissa saat tietoa älylaitteiden sujuvasta ja turvallisesta 
	Vantaan kaupungin infotilaisuuksissa saat tietoa älylaitteiden sujuvasta ja turvallisesta 
	Vantaan kaupungin infotilaisuuksissa saat tietoa älylaitteiden sujuvasta ja turvallisesta 
	käyttämisestä. Voit myös esittää mieltäsi askarruttavia kysymyksiä tapahtuman chatissa.
	Infot järjestetään Teams live -etätilaisuutena, ja löydät ne 
	tapahtumat.vantaa.fi
	 
	-osoitteesta hakemalla ajankohtaista ja digituki. Voit tulla katsomaan infoja myös 
	Koivukylän asukastilan (Hakopolku 2) auditorion isolta näytöltä.
	 
	Etäinfo: 
	Älylaitteiden Google- ja Apple ID -tilit sekä yleiset toiminnot ke 22.3. klo 12–13
	 
	Etäinfo: 
	Älylaitteilla kuvaaminen ja tallentaminen ke 26.4. klo 12–13
	 


	Myyrmäen asukastila on 
	Myyrmäen asukastila on 
	Myyrmäen asukastila on 
	muuttanut Myyrmäkitaloon


	Löydä uutta 
	Löydä uutta 
	Löydä uutta 
	tekemistä 
	vapaaehtoisena

	Kiinnostaako vapaaehtoistyö? Vantaan 
	Kiinnostaako vapaaehtoistyö? Vantaan 
	kaupungin vapaaehtoistoiminnan avoimet 
	tehtävät löytyvät nyt kootusti osoitteesta 
	vapaaehtoistyo.fi/vantaa
	. Sivustolta löy
	-
	dät sekä lyhytkestoisia että pidempään jatkuvia 
	vapaaehtoistehtäviä. Niitä voi selata  teeman, 
	ajankohdan ja keston mukaan sekä ilmoittau
	-
	tua toimintaan. Ilmoittautuminen käy helposti 
	täyttämällä tehtävän hakemus, minkä jälkeen 
	kyseisen tehtävän koordinaattori ottaa sinuun 
	yhteyttä. Voit ilmoittautua useampaan tehtä
	-
	vään kerralla.


	Artifact
	yyrmäen asukastila muutti helmikuun alussa Myyrmäkitaloon (Paalutori 3). Asukastilasta löydät muun muassa asiakaskoneita, keittiön, neuvotteluhuoneita sekä ompelu- ja olohuoneet. Voit varata tiloja Timmin kautta.
	yyrmäen asukastila muutti helmikuun alussa Myyrmäkitaloon (Paalutori 3). Asukastilasta löydät muun muassa asiakaskoneita, keittiön, neuvotteluhuoneita sekä ompelu- ja olohuoneet. Voit varata tiloja Timmin kautta.
	M
	-
	-

	Suomen Punaisen Ristin ystävätoiminta ja maahanmuuttajien neuvonta jatkuvat uusissa tiloissa. Yhteisötyöntekijät toivottavat kaikki tervetulleiksi asukastilalle ja sen tapahtumiin. Kahvit on jo keitetty!
	-

	Tavoitat asukastilan puhelimitse 040 359 0485 ja sähköpostitse myyrmaenasukastila@vantaa.fi. Seuraa myös Instagramissa @asukastilatvantaalla ja Facebookissa Myyrmäen asukastila. 
	-
	-
	l


	Emilia ja Jesse valmiina toivottamaan tervetulleeksi uudet ja vanhat kävijät.
	Emilia ja Jesse valmiina toivottamaan tervetulleeksi uudet ja vanhat kävijät.

	• 
	• 
	• 
	• 
	• 

	Puhelimitse: p. 09 83911, ma-ti 8–15.30, 
	Puhelimitse: p. 09 83911, ma-ti 8–15.30, 
	 
	ke 8–14, to-pe 8–15.30


	• 
	• 
	• 

	Sähköpostilla: vantaa-info@vantaa.fi
	Sähköpostilla: vantaa-info@vantaa.fi


	• 
	• 
	• 

	Chatissa: vantaa.fi/vantaainfo
	Chatissa: vantaa.fi/vantaainfo


	• 
	• 
	• 

	Asiointipisteissä:
	Asiointipisteissä:



	Vantaa-info, Myyrmäki
	Vantaa-info, Myyrmäki

	Myyrmäkitalo, Paalutori 3
	Myyrmäkitalo, Paalutori 3

	ma-ke 8.45–16.30, to 12–17, pe 7.45–15.30
	ma-ke 8.45–16.30, to 12–17, pe 7.45–15.30

	Vantaa-info, Tikkurila
	Vantaa-info, Tikkurila

	Dixi, Ratatie 11, 2. krs
	Dixi, Ratatie 11, 2. krs

	ma-ke 8.45–16.30, to 12–17, pe 7.45–15.30
	ma-ke 8.45–16.30, to 12–17, pe 7.45–15.30

	Vantaa-info, Korso
	Vantaa-info, Korso

	Lumo, Urpiaisentie 14
	Lumo, Urpiaisentie 14

	ma-ke 8.45–16.30, to 12–17 ja pe 8–15.30
	ma-ke 8.45–16.30, to 12–17 ja pe 8–15.30

	Mahdolliset poikkeukset aukioloissa voit tarkistaa 
	Mahdolliset poikkeukset aukioloissa voit tarkistaa 
	osoitteessa 
	vantaa.fi/vantaainfo
	.

	Vantaa-info tarjoaa Vantaan kaupungin ja yhteistyö
	Vantaa-info tarjoaa Vantaan kaupungin ja yhteistyö
	-
	kumppaneiden palveluihin liittyvää yleisneuvontaa 
	sekä tukea palveluihin hakeutumisessa.

	Yleisneuvonnan lisäksi Vantaa-infossa järjestetään 
	Yleisneuvonnan lisäksi Vantaa-infossa järjestetään 
	jalkautuvia neuvontoja esimerkiksi digitukeen liit
	-
	tyen. Monikielinen neuvontapiste Myyrmäen ja 
	Tikkurilan Vantaa-infoissa tarjoaa kuntalaisille 
	henkilökohtaista neuvontaa Vantaan kaupungin 
	sekä eri viranomaisten palveluissa usealla eri kie
	-
	lellä. Palvelukielet ovat suomi, ruotsi, englanti, 
	viro, venäjä, somali, dari, farsi, arabia, kurdi ja 
	urdu. Ajankohdat ja kielet voit tarkistaa osoit
	-
	teessa 
	vantaa.fi/monikielinenneuvonta
	.

	Tikkurilan ja Myyrmäen Vantaa-infoissa on esillä 
	Tikkurilan ja Myyrmäen Vantaa-infoissa on esillä 
	mielenkiintoisia, upeita näyttelyitä vuoden ympäri. 
	Neuvonnat ja näyttelyt voit tarkistaa osoitteessa 
	tapahtumat.vantaa.fi
	.

	KAUPUNKISUUNNITTELUA
	KAUPUNKISUUNNITTELUA

	VUONNA 2023
	VUONNA 2023

	 
	 

	Asema- ja yleiskaavoitusta esitellään Kaupunkisuun
	Asema- ja yleiskaavoitusta esitellään Kaupunkisuun
	-
	nittelun näyttelyssä.  

	Näyttely auki Vantaa infoissa: 
	Näyttely auki Vantaa infoissa: 

	• 
	• 
	• 
	• 

	Tikkurila, Dixi (Ratatie 11, 2. krs) 6.3. - 30.3.2023 
	Tikkurila, Dixi (Ratatie 11, 2. krs) 6.3. - 30.3.2023 


	• 
	• 
	• 

	Myyrmäki (Paalutori 3) 3.4. - 28.4.2023 
	Myyrmäki (Paalutori 3) 3.4. - 28.4.2023 



	Lisätietoa: 
	Lisätietoa: 

	vantaa.fi/kaavoitus 
	vantaa.fi/kaavoitus 

	vantaa.fi/vantaa-info
	vantaa.fi/vantaa-info


	VANTAAN RATIKAN SUUNNITTELU 
	VANTAAN RATIKAN SUUNNITTELU 
	VANTAAN RATIKAN SUUNNITTELU 
	EDENNYT LOPPUSUORALLE


	Ratikka-
	Ratikka-
	Ratikka-
	 
	tietoa verkossa 
	 
	vantaa.fi/ratikka
	 
	 
	ja somessa 
	@vantaanratikka


	Vantaan ratikan jatkosuunnittelu on edennyt loppusuoralle. 
	Vantaan ratikan jatkosuunnittelu on edennyt loppusuoralle. 
	Vantaan ratikan jatkosuunnittelu on edennyt loppusuoralle. 
	Hankesuunnitelma, joka kokoaa ratikan kolmivuotisen 
	jatkosuunnitteluvaiheen tulokset ja ratikan vaikutukset, 
	valmistuu kevään aikana. 


	ankesuunnitelman pohjalta päättäjät puntaroivat, rakennetaanko Vantaalle ratikkaa.
	ankesuunnitelman pohjalta päättäjät puntaroivat, rakennetaanko Vantaalle ratikkaa.
	H
	-

	– Vantaan ratikan hankesuunnitelmaan kootaan ratikan suunnittelun tulokset ja vaikutukset. Hankesuunnitelmassa selvitetään muun muassa ratikan vaikutuksia liikenteeseen, kaupunkikehitykseen ja talouteen sekä vertaillaan ratikkaa bussivaihtoehtoon, kertoo hankejohtaja Tiina Hulkko.
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	Osa vaikutusten arvioinneista on vielä kesken, ja ne valmistuvat hankesuunnitelman yhteyteen kevään aikana. Sitä mukaa kun selvityksiä valmistuu, ne julkaistaan ratikan verkkosivuilla.
	-
	-

	Ratikalle tilaa varaavista asemakaavaehdotuksista ja niitä vastaavista katu- ja puistosuunnitelmista puolet on ollut nähtävillä ja loput tulevat nähtäville vuoden 2023 aikana.
	-

	Ratikan reitin varrelle on laadittu myös sen kaupunkikehitystä ohjaava kaavarunko, jossa kuvataan, millainen on vantaalainen ratikkakaupunki. Kaavarungossa tarkastellaan muun muassa asuinalueita, palveluverkkoa, elinkeinorakennetta, liikenneverkkoa ja viheralueita. Se on yleiskaavaa tarkempi, mutta asemakaavaa yleisempi suunnitelma. Kaavarungon vaikutukset ovat osa hankesuunnitelmaa.
	-
	-

	Ratikan suunnitelmia esitellään kaikille avoimessa kevätinfossa 13.4. kello 17 alkaen. Voit osallistua tilaisuuteen verkossa, tai tulla tapaamaan suunnittelijoita kaupungintalon valtuustosaliin. Tapahtuman tarkemmat tiedot löydät ratikan verkkosivuilta, sosiaalisen median kanavista ja Vantaan tapahtumakalenterista.
	-
	-
	-

	Ratikan tullessa päätöksentekoon, myös kaupunginvaltuuston selostustilaisuutta voi seurata suorana lähetyksenä Vantaan kaupungin verkkosivuilta.
	-
	-
	-

	Vantaan ratikka pähkinänkuoressa
	Vantaan ratikka on Vantaalle suunniteltava pikaraitiotie. Ratikka kulkee Mellunmäen metroasemalta Hakunilan ja Tikkurilan kautta Aviapolikseen ja lentoasemalle. Reitin pituus on 19 kilometria ja pysäkkejä on 27. Ratikka on osa pääkaupunkiseudun julkista liikennettä ja kehittyvää pikaraitiotieverkostoa. Se jatkaa Kehäradan tarinaa yhdistämällä kaupungin itäisimpiä osia sujuvan raideliikenteen piiriin ja mahdollistaa Vantaan kasvun kestävästi joukkoliikenteen varrelle. Reitin varsi mahdollistaa yli 60 000 uut
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	l


	Sukupolvet toistensa tukena Mummun ja vaarin tuvalla
	Sukupolvet toistensa tukena Mummun ja vaarin tuvalla

	atalan kynnyksen kohtaamispaikat, Mummun ja vaarin tuvat, ovat osa SOS-Lapsikylän ennaltaehkäisevää työtä. Mummun ja vaarin tuvalla eri ikäiset ihmiset kohtaavat viikoittain yhteisen tupaillan aikana. Tupaillan aikana lapsiperheet ja vapaaehtoiset varamummut ja -vaarit viettävät aikaa yhdessä jutellen ja leikkien. Tupaillan aikana valmistetaan myös yhdessä lämmin ruoka. Ruoka on keskeinen osa tupailtaa, ja ruoka valmistetaan ohjaajan ja vapaaehtoisten toimesta ja syödään yhdessä saman pöydän ääressä lasten 
	atalan kynnyksen kohtaamispaikat, Mummun ja vaarin tuvat, ovat osa SOS-Lapsikylän ennaltaehkäisevää työtä. Mummun ja vaarin tuvalla eri ikäiset ihmiset kohtaavat viikoittain yhteisen tupaillan aikana. Tupaillan aikana lapsiperheet ja vapaaehtoiset varamummut ja -vaarit viettävät aikaa yhdessä jutellen ja leikkien. Tupaillan aikana valmistetaan myös yhdessä lämmin ruoka. Ruoka on keskeinen osa tupailtaa, ja ruoka valmistetaan ohjaajan ja vapaaehtoisten toimesta ja syödään yhdessä saman pöydän ääressä lasten 
	M
	-
	-
	-
	-
	-

	Tupailta mahdollistaa sukupolvien kohtaamisen arjessa. Lapset ja heidän vanhempansa pääsevät nauttimaan ikäihmisten seurasta sekä ikäihmiset lapsiperheiden seurasta. Kun tuodaan ihmiset yhteen iästä riippumatta, luodaan pohja vuorovaikutukselle ja yhteisöllisyydelle eri ikäisten ihmisten kesken. 
	-
	-
	-

	”Pieni poika saapuu Mummun ja vaarin tuvalle. Hän käy valitsemassa lautapelin ja istahtaa iloisena lattialle peli sylissään ja jää odottamaan. Lyhyt odotus palkitaan, kun varavaari saapuu paikalle ja on valmis pelaamaan yhdessä. Lattialle istahtaa varavaarin ja pienen pojan lisäksi muutama muukin lapsi. Peli alkaa ja samalla tärkeä kahden sukupolven kohtaaminen.” 
	-
	-

	Vantaalla Mummun ja vaarin tupa -toimintaa järjestetään keskiviikkoiltaisin Nissaksen asukaspuistossa ja torstai-iltaisin Vihertien asukaspuistossa sekä maanantai- ja tiistai-iltaisin Koivukylän avoimessa kohtaamispaikassa. Tarkemmat tiedot löydät verkkosivuilta sos-lapsikyla.fi/mummun-ja-vaarin-tupa. 
	-
	-
	-
	-

	Tuvalle ovat tervetulleita lapsiperheet sekä vapaaehtoistoiminnasta kiinnostuneet ikäihmiset. Tervetuloa tutustumaan tupailtaan! Kun olet tulossa ensimmäistä kertaa tuvalle, niin laitathan viestiä projektipäällikkö Piritta Minkkiselle puhelimitse 044 754 7822 tai sähköpostilla osoitteeseen mummunjavaarintupa@sos-lapsikyla.fi. 
	-
	-
	-
	-
	-
	l


	Videoita tueksi elämän 
	Videoita tueksi elämän 
	Videoita tueksi elämän 
	eri tilanteisiin


	Videot löytyvät Youtube-kanavilta Vantaan ja Keravan hyvinvointialue sekä Väkivallaton VAKE.
	Videot löytyvät Youtube-kanavilta Vantaan ja Keravan hyvinvointialue sekä Väkivallaton VAKE.

	antaa-Kerava sote: Asukkaan asialla -hankkeessa tuotettiin vuonna 2022 videoita Vantaan ja Keravan hyvinvointialueen asiakkaiden tueksi vaikeisiin elämäntilanteisiin. Videot löytyvät Vantaan ja Keravan hyvinvointialueen YouTube-kanavalta.
	antaa-Kerava sote: Asukkaan asialla -hankkeessa tuotettiin vuonna 2022 videoita Vantaan ja Keravan hyvinvointialueen asiakkaiden tueksi vaikeisiin elämäntilanteisiin. Videot löytyvät Vantaan ja Keravan hyvinvointialueen YouTube-kanavalta.
	V

	– On tärkeää, että kuntalaisille on tarjolla myös sellaista tietoa ja tukea, joka ei edellytä asiakkuutta tai yhteydenottoa mihinkään, kertoo projektipäällikkö Henna Salonen.
	-
	-

	– Jokainen voi tutustua videoihin oman mielenkiintonsa ja tarpeensa mukaisesti juuri silloin, kun itselle parhaiten sopii.
	Kuormittaviin perhetilanteisiin
	Lasten, nuorten ja perheiden palveluista on teetetty lyhyitä animaatioita muun muassa tilanteisiin, joissa vanhemmat harkitsevat eroa, lapsesta tehdään lastensuojeluilmoitus tai perheessä koetaan lähisuhdeväkivallan uhkaa.
	-
	-
	-
	-

	– On hyvä, että tietoa on saatavilla videoiden muodossa erityisesti aiheista, joista voi joskus olla vaikea puhua, Henna Salonen sanoo.
	-

	Tietoa ja tukea tarjotaan myös tilanteisiin, joissa perheessä on neuropsykiatrisesti erityispiirteinen tai väkivaltaisesti käyttäytyvä lapsi. Molempia teemoja käsitellään moniosaisen videosarjan kautta, joissa käytännön vinkkejä jakavat eri alojen ammattilaiset kuten lääkärit, toimintaterapeutit, sosiaalityöntekijät ja perheterapeutit.
	-
	-
	-
	-
	-

	– Näistä aihepiireistä on toivottu enemmän tietoa, ja palautteen perusteella videot on koettu tarpeellisiksi ja hyödyllisiksi.
	-

	Osassa Tietoa nepsykirjosta -sarjan videoista on mahdollisuus valita ruotsin-, englannin-, viron- tai venäjänkielinen tekstitys.
	-
	-

	Nuorille ja väkivaltateemasta
	Videoita on tehty myös nuorille. Nuoret puhuvat ikäisilleen #EtOleYksin -videossa, joka on käännetty myös ruotsiksi ja englanniksi. Videon tarkoituksena on rohkaista nuoria hakemaan apua mielenterveys- ja päihdeongelmiin. Nuorten videota on mahdollista käyttää esimerkiksi keskustelun alustajana koulujen opetustyössä.
	-
	-
	-
	-

	Lisäksi väkivaltateemalla on oma, vain tähän aihepiiriin keskittyvä Väkivallaton VAKE -YouTube-kanava. Kanavalta löytyy esimerkiksi väkivallan puheeksiottokoulutus- ja kokemusasiantuntijavideoita, joissa puhuvat väkivaltaa kokenut, väkivaltaisesti käyttäytynyt sekä työssään väkivaltailmiötä kohtaava. 
	-
	-
	-
	-
	l

	Vakehyva.fi
	Vakehyva.fi


	VEM VILL DU ATT SKA BESTÄMMA I FRÅGOR SOM GÄLLER DIG?
	VEM VILL DU ATT SKA BESTÄMMA I FRÅGOR SOM GÄLLER DIG?
	VEM VILL DU ATT SKA BESTÄMMA I FRÅGOR SOM GÄLLER DIG?


	I riksdagsvalet är det viktigt att du röstar på en kandidat som motsvarar dina värderingar och driver frågor som är angelägna för dig.
	I riksdagsvalet är det viktigt att du röstar på en kandidat som motsvarar dina värderingar och driver frågor som är angelägna för dig.

	iksdagsvalet hålls vart fjärde år. I valet väljer finska medborgare 200 riksdagsledamöter till riksdagen för att besluta om våra gemensamma ärenden. I riksdagsvalet kan varje röstberättigad välja en kandidat från sin egen valkrets som representerar hen så bra som möjligt. Röstberättigade är alla finska medborgare som är myndiga senast på valdagen. Alla röster i valet är värdefulla.
	iksdagsvalet hålls vart fjärde år. I valet väljer finska medborgare 200 riksdagsledamöter till riksdagen för att besluta om våra gemensamma ärenden. I riksdagsvalet kan varje röstberättigad välja en kandidat från sin egen valkrets som representerar hen så bra som möjligt. Röstberättigade är alla finska medborgare som är myndiga senast på valdagen. Alla röster i valet är värdefulla.
	R
	-
	-
	-
	-

	Under förhandsröstningen 22–28.3 kan du välja det röstningsställe som är lämpligast för dig i Vanda eller någon annanstans. Vanda har 15 förhandsröstningsställen. På valdagen 2.4 kan du rösta på det röstnings-ställe som angetts på ditt meddelandekort. Meddelandekortet skickas hem till dig per post och du hittar det också i tjänsten suomi.fi, om du har tagit tjänsten i bruk.
	-

	Kontrollera också att du har ett giltigt identitetsbevis på röstningsdagen, till exempel pass eller körkort.
	-

	Läs mer om riksdagsvalet och valarrangemangen i Vanda stad på webben på adressen: vantaa.fi/vaalit. 
	-
	l


	Valet lockade till ivrig diskussion i språkcaféet 
	Valet lockade till ivrig diskussion i språkcaféet 
	Valet lockade till ivrig diskussion i språkcaféet 
	i Dickursby bibliotek


	I språkcaféet i Dickursby bibliotek samlas en måndag eftermiddag en glad grupp med människor i olika åldrar för att träna på sin svenska. Det är olika teman som gäller varje vecka och idag har språkcaféets ledare Lisbet valt att diskutera valet med deltagarna.
	I språkcaféet i Dickursby bibliotek samlas en måndag eftermiddag en glad grupp med människor i olika åldrar för att träna på sin svenska. Det är olika teman som gäller varje vecka och idag har språkcaféets ledare Lisbet valt att diskutera valet med deltagarna.

	anken om valet som dagens diskussionsämne kom efter att jag hade frågat om jag kunde intervjua några människor om valtemat. Jag har grävt i tidigare års statistik och sett att de svenskspråkiga vandaborna har deltagit relativt aktivt i tidigare val men varje val är ändå en ny situation, där allt är möjligt. Jag tar mig till biblioteket för att höra vad vandaborna tänker om vårens val.
	anken om valet som dagens diskussionsämne kom efter att jag hade frågat om jag kunde intervjua några människor om valtemat. Jag har grävt i tidigare års statistik och sett att de svenskspråkiga vandaborna har deltagit relativt aktivt i tidigare val men varje val är ändå en ny situation, där allt är möjligt. Jag tar mig till biblioteket för att höra vad vandaborna tänker om vårens val.
	T
	-
	-
	-

	Deltagarna anländer till språkcaféet och sätter sig runt det avlånga bordet i bibliotekets grupprum. Många kommer varje vecka och känner varandra, andra är nya. Lisbet inleder dagens tema och öppnar diskussionen. Valtemat lockar till ivrig diskussion. Många har en åsikt om valet och de flesta säger med det samma att de tänker rösta. Diskussionen flyter fint, emellanåt säger någon ett ord på finska och de andra hjälper att översätta ordet. 
	-

	Jag frågar vad de viktigaste valtemorna är för deltagarna.
	-

	– Klimatfrågorna, sociala frågorna, ekonomin och naturligtvis säkerheten, räknar Janne Salomaa upp.
	Han fortsätter med att betona vikten av valet. 
	-

	– Demokratin, valet är ju det bästa sättet att påverka.
	Maiju Rundman som sitter bredvid har också en klar tanke om vad som är viktigt i valet.
	– Klimatfrågorna, säger hon utan att tveka. För vi har ingenting om vi inte har jorden.
	Jag frågar bibliotekarie Charlotta Panzera vad hon tänker att man kan uppnå med valet. Hon svarar att det är väldigt personligt, vad människor kan och vill uppnå.
	– Själv försöker jag alltid stå upp för sådant som glöms bort i vardagen. Jag tänker då på minoriteter, både språkliga minoriteter och kulturella minoriteter, mänskliga rättigheter. Unga och barn som det talas så väldigt mycket om just nu, att de ska må bra. 
	Charlotta ser att det finns så många viktiga ämnesområden som man borde jobba för. Då väljer man ett parti eller en kandidat som jobbar för de sakerna. 
	-Ju mera vi är, desto bättre kan vi uppnå dessa saker. Därför ska vi inte tänka att vi bara är en i massan, utan att vi tillsammans kan skapa förbättring.
	Välkommen med för att diskutera på svenska i språkcaféet i Dickursby bibliotek på måndagar kl. 14. Inga förhandsanmälningar behövs. Både svensk- och finskspråkiga får gärna delta. Riksdagsvalet hålls 2.4.2023. 
	l


	Bibliotekarie Charlotta Panzera tycker att man tillsammans kan uppnå mer i valet.
	Bibliotekarie Charlotta Panzera tycker att man tillsammans kan uppnå mer i valet.

	Janne Salomaa och Maiju Rundman deltog i språkcaféet
	Janne Salomaa och Maiju Rundman deltog i språkcaféet

	kulle du vilja läsa mer med barnen, men känner att det aldrig finns tid att gå till biblioteket för att leta efter böcker? Eller känns det svårt att hitta nya och intressanta böcker? Vanda stadsbiblioteks nya tjänst Bokpaket för familjer gör det lättare att hitta något att läsa. På den beställningsblankett som fylls i på webben väljer man de ämnen som man önskar att böckerna ska handla om samt läsarnas ålder, och det färdiga bokpaketet kan hämtas från närbiblioteket eller bokbussen.
	kulle du vilja läsa mer med barnen, men känner att det aldrig finns tid att gå till biblioteket för att leta efter böcker? Eller känns det svårt att hitta nya och intressanta böcker? Vanda stadsbiblioteks nya tjänst Bokpaket för familjer gör det lättare att hitta något att läsa. På den beställningsblankett som fylls i på webben väljer man de ämnen som man önskar att böckerna ska handla om samt läsarnas ålder, och det färdiga bokpaketet kan hämtas från närbiblioteket eller bokbussen.
	S
	-
	-

	– Vi vill sänka tröskeln för att använda biblioteket och betjäna barnfamiljerna allt bättre. Bokpaketen hjälper till att göra läsningen till en del av den hektiska vardagen, säger specialbibliotekarie Pauliina Eriksson som utvecklat tjänsten.
	-
	-
	-
	-

	Bokpaketen testades 2022 i Kivistö bibliotek och Points bibliotek. Tack vare den positiva responsen har tjänsten utvidgats till alla bibliotek i Vanda. Beställningen kan göras på finska, svenska, engelska eller ryska. Böcker kan även fås på andra språk än dessa, till exempel arabiska eller albanska. 
	-

	Bekanta dig med tjänsten på adressen helmet.fi/bokpaket eller fråga mer på ditt närbibliotek. 
	-
	l


	Beställ ett bokpaket för hela 
	Beställ ett bokpaket för hela 
	Beställ ett bokpaket för hela 
	familjen från biblioteket


	Under april månad kan man ansöka till studier som inleds vid Vanda musikinstitut under höstterminen.
	Under april månad kan man ansöka till studier som inleds vid Vanda musikinstitut under höstterminen.

	På musikinstitutet övar man målinriktat
	På musikinstitutet övar man målinriktat

	anda musikinstitut är en av de största läroanstalterna för grundläggande konstundervisning i Vanda och Finland. Undervisningen ordnas av staden och riktar sig i första hand till barn och unga. 
	anda musikinstitut är en av de största läroanstalterna för grundläggande konstundervisning i Vanda och Finland. Undervisningen ordnas av staden och riktar sig i första hand till barn och unga. 
	V
	-
	-

	I studierna framskrider man från en nivå till en annan genom att följa läroplanen enligt den fördjupade lärokursen. I studierna finns olika studievägar som kan vara inriktade på livslång hobbyverksamhet eller på yrkesstudier. Målmedvetenhet och långsiktighet skiljer musikinstitutet från den hobbyverksamhet som mer liknar klubbverksamhet. 
	-
	-

	Oiva (12 år), Frans (12 år) och Artturi (11 år) har studerat trummor och slagverk i drygt två år vid Vanda musikinstitut. Musikinstitutet har fört trion samman och de säger med en mun att de är vänner. Vännerna tycker om att spela och de tror nog att de kommer att fortsätta med hobbyn även i vuxen ålder.
	-
	-
	-

	Pojkarna uttrycker sig i positiva ordalag om den goda stämningen på musikinstitutet. Lärarna får beröm för sitt lugna, vänliga och tydliga sätt att undervisa och för att de ger anvisningar när de behövs.
	-

	I vår arrangerar musikinstitutet inga urvalsprov som baserar sig på musikalitet. Man har som mål att alla sökande ska antas som elever. 
	l


	Ansökan till Vanda 
	Ansökan till Vanda 
	Ansökan till Vanda 
	musikinstitut 1–30.4.2023!

	Kom och bekanta dig med olika 
	Kom och bekanta dig med olika 
	musikinstrument och sångunder
	-
	visningen under ledning av Vanda 
	musikinstituts lärare! Eveneman
	-
	gen Klingande huset torsdagen den 
	13.4 kl. 17.30–19.30 vid Dammvägens 
	huvudundervisningsställe (Damm
	-
	vägen 2) och lördagen den 15 april 
	kl. 11.00–13.30 med fortsätting på 
	svenska kl. 13.30–14.30 i Kulturcentret 
	Orvokki (Violvägen 15).

	Närmare information: 
	Närmare information: 
	vmo.fi/vmi


	Kören Soundwaves inom den svenskspråkiga undervisningen uppträder i Kulturhuset Martinus på musikinstitutets vårfest under ledning av Hanna Mannerström.
	Kören Soundwaves inom den svenskspråkiga undervisningen uppträder i Kulturhuset Martinus på musikinstitutets vårfest under ledning av Hanna Mannerström.

	WHO DO YOU WANT TO DECIDE ON MATTERS RELEVANT TO YOU?
	WHO DO YOU WANT TO DECIDE ON MATTERS RELEVANT TO YOU?
	WHO DO YOU WANT TO DECIDE ON MATTERS RELEVANT TO YOU?


	You should bravely vote for such a parliamentary election candidate that meets your values and advocates matters important to you.
	You should bravely vote for such a parliamentary election candidate that meets your values and advocates matters important to you.

	he parliamentary election takes place at 4-year intervals. Citizens of Finland choose 200 members of parliament to decide on our shared matters. In parliamentary election, every person entitled to vote can choose a candidate from their own electoral district that will represent them as well as possible. Every Finnish national who is 18 or older at the latest on the election day is entitled to vote. All votes cast at the election are valuable.
	he parliamentary election takes place at 4-year intervals. Citizens of Finland choose 200 members of parliament to decide on our shared matters. In parliamentary election, every person entitled to vote can choose a candidate from their own electoral district that will represent them as well as possible. Every Finnish national who is 18 or older at the latest on the election day is entitled to vote. All votes cast at the election are valuable.
	T
	-

	During the advance voting period, March 22–28, you can choose a voting place most suitable for you in Vantaa or anywhere else. Vantaa has 15 advance voting places. On the election day, that is April 2, you can only vote at the polling place specified in your polling card. The polling card will be mailed to your home address, and if you have adopted the suomi.fi service, you can also find it there.
	-

	Make sure that on the election day you have a valid identity card, such as a passport or a driver's license, with you.
	Read more about the parliamentary election and the City of Vantaa's election arrangements online at: vantaa.fi/elections. 
	-
	l


	Order a book 
	Order a book 
	Order a book 
	set from the 
	library for the 
	whole family


	ould you like to read more with your children but never seem to have enough time to visit the library? Or do you find it hard to discover new and interesting books? Vantaa City Library's new Book Set for Families service makes it easier to find new books to read. You can select the topics you want to read and the age range of the readers through an online order form, after which you can pick up your book set from your local library or a mobile library bus.
	ould you like to read more with your children but never seem to have enough time to visit the library? Or do you find it hard to discover new and interesting books? Vantaa City Library's new Book Set for Families service makes it easier to find new books to read. You can select the topics you want to read and the age range of the readers through an online order form, after which you can pick up your book set from your local library or a mobile library bus.
	W

	– We want to lower the threshold for using the library and provide even better services for families with children. The book sets make it easier to add reading into your busy everyday life, says Pauliina Eriksson, a specialized librarian who developed the service.
	-

	The book sets were first piloted at Kivistö and Point libraries in 2022. Following positive feedback, the service has been extended to all libraries in Vantaa. Books can be ordered in Finnish, Swedish, English or Russian. It is possible to order books in other languages too, such as Arabic or Albanian.
	-
	-
	-

	Find out more about the service at helmet.fi/booksets or ask your local library for more information. 
	-
	l


	The very first Welcome to Vantaa Event
	The very first Welcome to Vantaa Event
	The very first Welcome to Vantaa Event


	ow people settle down and integrate to Finland and their own living area has been a discussed topic lately. From various perspectives, it is important that people who move to Vantaa settle down successfully and enjoy living in their new hometown.  
	ow people settle down and integrate to Finland and their own living area has been a discussed topic lately. From various perspectives, it is important that people who move to Vantaa settle down successfully and enjoy living in their new hometown.  
	H
	-

	One important goal in the Business service’s Talent Vantaa project is to increase the visibility and awareness of different services that are related to integration among newcomers. The idea is also to further develop a “welcoming” culture in the city. For successful integration and for the development of a welcoming culture we need strong collaboration with different actors, for example early childhood education and immigration services all the way to companies, non-profit organizationsand their services. 
	-
	-
	-

	What was the event all about? 
	Talent Vantaa project organized the event on Tuesday the 17th of January in Tikkurila’s library. With the Welcome to Vantaa event, we brought people together. We wanted people to be able to physically meet different stakeholders and representatives of different organisations. The participants could network with each other and enjoy some nice music and coffee and pulla.
	-

	At theevent, a variety of city services and non-profit organizations (NGOs) introduced their activities and what they have to offer. Besides the information needed about different city services, people also tend to be interested in participating in the work of NGOs as well as different leisure time options (hobbies etc.). Doing volunteer work and having a rich social life helps people to settle down and supports their wellbeing.
	-
	-

	All the participants who answered our feedback form said they would join the next event. For more information about the event contact lotta.koivulainen@vantaa.fi.
	-

	Talent Vantaa -project is funded by The Ministry of Economic Affairs and Employment. It is implemented by the City of Vantaa and Laurea University of Applied Sciences. 
	l


	Mobile youth work supports a safe environment
	Mobile youth work supports a safe environment
	Mobile youth work supports a safe environment


	he most important party when dealing with matters relating to young people is their home. Multidisciplinary work can provide support where it is needed.
	he most important party when dealing with matters relating to young people is their home. Multidisciplinary work can provide support where it is needed.
	T

	Mobile youth work supports a safe environment in places where young people spend their free time – places such as malls, schoolyards, shopping centers and stations. The goal is also to reach out to young people who do not visit youth centers and build trust over time through positive encounters. If necessary, youth workers will help and guide young people who need support. Multidisciplinary work can provide support where it is needed.
	-
	-
	-

	The regional youth workers are mostly deployed during the evenings and weekends, three times a week on average. Youth workers are also deployed in larger groups for events such as school closure parties. 
	-

	You can identify mobile youth workers by their blue or black jackets and logos reading “Nuorten Vantaa” (Vantaa for Youth) or “Nuorisotyö raiteilla” (The Youth Work on the Railway).
	-

	Tackling problems requires cooperation
	For some time now the media has been reporting on gang activity among young people and the increasing instances of violent crimes committed by them. Young people who are involved in crimes are usually dealing with issues related to mental health, substance use or insecurity, which can manifest themselves as violence. However, we rarely hear about completely new gangs of young people that would raise concerns.
	-
	-
	-

	Families and young people may find these news concerning. For this reason, it is important to talk to your teenager at home about safe ways to spend their free time and use social media, for example. If you are concerned about your teenager’s wellbeing or changing behavior, you can ask for support or advice from youth workers, teachers or other professionals working with young people at a low threshold, in addition to social services.
	-
	-
	-
	-

	You can learn more about specialized youth work in the City of Vantaa at vantaa.fi/erityisnuorisotyo. 
	-
	l


	Myyrmäki Church was completed east of Louhela station in 1984. Architect Juha Leiviskä skillfully managed to fit the building into the narrow plot of land. The eastern facade repeats the rhythm of nearby birch trees. Inside the building, different moods created by light and shadows are emphasized.
	Myyrmäki Church was completed east of Louhela station in 1984. Architect Juha Leiviskä skillfully managed to fit the building into the narrow plot of land. The eastern facade repeats the rhythm of nearby birch trees. Inside the building, different moods created by light and shadows are emphasized.

	Tikkurila Oyj’s Research Center I was completed on the bank of the Kerava River in 1984. Four years later, it was accompanied by the almost identical Research Center II. The buildings were designed by architect Kaarina Löfström. A unique feature of the facades are the brick towers rising above the roof line, where the ventilation shafts essential for laboratory work are located. 
	Tikkurila Oyj’s Research Center I was completed on the bank of the Kerava River in 1984. Four years later, it was accompanied by the almost identical Research Center II. The buildings were designed by architect Kaarina Löfström. A unique feature of the facades are the brick towers rising above the roof line, where the ventilation shafts essential for laboratory work are located. 

	Misteli Daycare Center in Ruskeasanta, which was exhibited at the Triennale di Milano in 1996, is a representative example of the wood construction and ecological design from the 1990s. Chief designer Mikko Kaira had skillfully combined traditional log structures with modern architecture.
	Misteli Daycare Center in Ruskeasanta, which was exhibited at the Triennale di Milano in 1996, is a representative example of the wood construction and ecological design from the 1990s. Chief designer Mikko Kaira had skillfully combined traditional log structures with modern architecture.

	What are the seven 
	What are the seven 
	What are the seven 
	most stunning 
	commercial and 
	social buildings in 
	Vantaa from the 
	1980s and 1990s?


	The Vantaa Court and Police House in Tikkurila is divided into two parts in line with its original purpose. It was designed by Kaarlo Leppänen, who worked as the Head of Alvar Aalto's architectural office for a long time. Completed in 1988, the building is reminiscent of Aalto's architecture in its shapes and materials.
	The Vantaa Court and Police House in Tikkurila is divided into two parts in line with its original purpose. It was designed by Kaarlo Leppänen, who worked as the Head of Alvar Aalto's architectural office for a long time. Completed in 1988, the building is reminiscent of Aalto's architecture in its shapes and materials.

	Currently known as Virtatalo, the monumental office building in Myyrmäki was originally built as the headquarters of Imatra Voima in 1987. Designed by Professor Erik Kråkström, the building's carefully composed facades were made of natural stone and copper.
	Currently known as Virtatalo, the monumental office building in Myyrmäki was originally built as the headquarters of Imatra Voima in 1987. Designed by Professor Erik Kråkström, the building's carefully composed facades were made of natural stone and copper.

	When Heureka was completed in Tikkurila in 1989, it was the first science center built in Finland. Mikko Heikkinen and Markku Komonen's architecture, combining geometric shapes, reflects the building's purpose as a showcase for science and technology. 
	When Heureka was completed in Tikkurila in 1989, it was the first science center built in Finland. Mikko Heikkinen and Markku Komonen's architecture, combining geometric shapes, reflects the building's purpose as a showcase for science and technology. 

	he City Museum of Vantaa is currently carrying out an inventory project of buildings from the 80s and 90s, in which the first part concerned meeting houses. Among almost 350 buildings, seven turned out to be particularly well designed and true gems of architecture
	he City Museum of Vantaa is currently carrying out an inventory project of buildings from the 80s and 90s, in which the first part concerned meeting houses. Among almost 350 buildings, seven turned out to be particularly well designed and true gems of architecture
	T
	-
	-

	You can find the report of the inventory project on the museum's website at kaupunginmuseo.vantaa.fi/en/research. 
	-
	l


	Maaginen viikko 
	Maaginen viikko 
	Maaginen viikko 
	kirjastoissa 13.–19.3.


	Pääkaupunkiseudun Helmet-kirjastot järjestävät 
	Pääkaupunkiseudun Helmet-kirjastot järjestävät 
	Pääkaupunkiseudun Helmet-kirjastot järjestävät 
	ensimmäistä kertaa fantasiakirjallisuuden ystäville 
	suunnatun Maaginen viikkotapahtumasarjan 13.–
	19.3.2023. Viikon aikana Vantaan kirjastoissa nähdään 
	monenlaista taianomaista ohjelmaa kuten maagisia 
	satutuokioita, taikasauvojen ja lohikäärmeenmunien 
	askartelua, tieto-visoja, kirjavinkkejä ja elokuva-
	näytöksiä. Tapahtumia järjestetään suomeksi, 
	 
	ruotsiksi ja venäjäksi. Tutustu ohjelmaan 
	 
	osoitteessa 
	helmet.fi/maaginen
	.


	JALKAUTUVA 
	JALKAUTUVA 
	JALKAUTUVA 
	NUORISOTYÖ 
	TUKEE TURVALLISTA 
	ILMAPIIRIÄ


	Nuorten asioiden hoitamisessa tärkein yhteistyötaho on nuoren koti. Moniammatillisella työllä voidaan tarjota tukea siellä, missä sitä tarvitaan.
	Nuorten asioiden hoitamisessa tärkein yhteistyötaho on nuoren koti. Moniammatillisella työllä voidaan tarjota tukea siellä, missä sitä tarvitaan.

	alkautuva nuorisotyö tukee turvallista ilmapiiriä siellä, missä nuoret viettävät vapaa-aikaansa - muun muassa ostareilla, koulujen pihoilla, kauppakeskuksissa ja asemilla. Tavoitteena on kohdata myös niitä nuoria, jotka eivät käy nuorisotiloilla, ja rakentaa luottamusta vähitellen positiivisten kohtaamisten kautta. Tarvittaessa jalkautuvat nuorisotyöntekijät auttavat ja ohjaavat tukea kaipaavia nuoria. Moniammatillisella työllä voidaan tarjota tukea siellä, missä sitä tarvitaan.
	alkautuva nuorisotyö tukee turvallista ilmapiiriä siellä, missä nuoret viettävät vapaa-aikaansa - muun muassa ostareilla, koulujen pihoilla, kauppakeskuksissa ja asemilla. Tavoitteena on kohdata myös niitä nuoria, jotka eivät käy nuorisotiloilla, ja rakentaa luottamusta vähitellen positiivisten kohtaamisten kautta. Tarvittaessa jalkautuvat nuorisotyöntekijät auttavat ja ohjaavat tukea kaipaavia nuoria. Moniammatillisella työllä voidaan tarjota tukea siellä, missä sitä tarvitaan.
	J
	-
	-
	-
	-
	-

	Alueellisen nuorisotyön työntekijät jalkautuvat pääsääntöisesti ilta- ja viikonloppupainotteisesti keskimäärin kolmesti viikossa. Nuorisotyöntekijät liikkuvat isommalla porukalla myös koulujen päätösjuhlien kaltaisissa tapahtumissa. 
	-

	Jalkautuvaa nuorisotyötä tekevät tunnistaa helposti sinisestä tai mustasta takista ja Nuorten Vantaa tai Nuorisotyö raiteilla -logoista.
	-

	Ongelmien kampittaminen vaatii yhteistyötä
	Mediassa on uutisoitu jo jonkin aikaa nuorten jengiytymisestä ja nuorten tekemien väkivaltarikosten lisääntymisestä. Yleensä nuorten rikoksilla oireilun taustalla on mielenterveyteen, päihteisiin tai turvattomuuteen liittyviä ongelmia, ja nuorten pahoinvointi saattaa tulla esiin juuri väkivaltaisuutena. Täysin uusista huolta herättävistä nuorten ryhmittymistä kuullaan kuitenkin melko harvoin.
	-
	-
	-
	-

	Uutisointi voi herättää huolta perheissä ja nuorissa. Nuorten kanssa onkin hyvä keskustella kotona turvallisesta vapaa-ajasta ja esimerkiksi sosiaalisen median käytöstä. Jos oman nuoren hyvinvointiin liittyvät asiat tai muuttunut käytös huolestuttavat, sosiaaliviranomaisten lisäksi tukea tai neuvoa voi pyytää matalalla kynnyksellä esimerkiksi nuorisotyöntekijöiltä, opettajilta tai muilta nuorten parissa toimivilta ammattilaisilta.
	-
	-
	-

	Vantaan kaupungin erityisnuorisotyön löydät verkosta vantaa.fi/erityisnuorisotyo. 
	-
	-
	l


	Nappaa vinkit kesätyön hakemiseen
	Nappaa vinkit kesätyön hakemiseen
	Nappaa vinkit kesätyön hakemiseen

	Kesätyön hakeminen on taas ajankohtaista. Kesätyö antaa sinulle työkokemusta, 
	Kesätyön hakeminen on taas ajankohtaista. Kesätyö antaa sinulle työkokemusta, 
	josta on varmasti hyötyä tulevaisuudessa. Mikä parasta, työstä saat tietenkin 
	vastineeksi palkkaa. Nappaa Vantaan nuorisopalveluiden kokoamat vinkit kesätyön 
	hakemiseen. Onnea matkaan!

	•   Ole aktiivinen ja hyvissä ajoin liikkeellä.
	•   Ole aktiivinen ja hyvissä ajoin liikkeellä.
	 
	•   Varmista, että CV ja työhakemus on ajan tasalla. Tarvittaessa apua saat
	 
	    Ohjaamo Vantaasta, jonka löydät sosiaalisesta mediasta 
	@ohjaamovantaa
	.
	 
	•   Tutki eri työnhakukanavia. Kannattaa ainakin tsekata 
	oikotie.fi
	, 
	duunitori.fi
	 ja
	 
	    
	tyomarkkinatori.fi
	.
	 
	•   Lähetä rohkeasti useita työhakemuksia. Hakematta ei voi tietää, mistä työ löytyy.
	 
	•   Moni työnantaja palkkaa jo keväällä työntekijöitä, lue työpaikkailmoitukset
	 
	     huolellisesti.
	 
	•   Kerro avoimesti sukulaisille, ystäville ja tuttaville, että haet kesätöitä. Työ
	 
	    saattaa löytyä ihan läheltäkin.Ole avoin uusille työkokemuksille! Ne lisäävät 
	 
	    osaamistasi ja tuovat kokemusta erilaisista työpaikoista.


	iikkumattomuus ja fyysinen passiivisuus koskettavat nyt ja tulevaisuudessa yhä suurempaa osaa ihmisistä. Muun muassa tietotyö, lisääntyneet etätyömahdollisuudet ja digitalisaatio ovat vähentäneet tarvetta liikkua arjessa.
	iikkumattomuus ja fyysinen passiivisuus koskettavat nyt ja tulevaisuudessa yhä suurempaa osaa ihmisistä. Muun muassa tietotyö, lisääntyneet etätyömahdollisuudet ja digitalisaatio ovat vähentäneet tarvetta liikkua arjessa.
	L
	-
	-
	-

	Usein myös kaupunkirakenne ja -suunnittelu tai talvikunnossapito suosivat julkisen liikenteen tai yksityisautoilun käyttöä kävelyn tai pyöräilyn sijaan.
	-
	-

	Ratkaisuja arjen liikuttamiseen
	Vantaalla liikkumattomuuden haasteisiin etsitään nyt ratkaisuja liikkumisohjelmasta. Tarkoitus on luoda kaupungin keskeisille palveluille tavoitteet ja suunnitelma, joilla voidaan edistää kaikkien kuntalaisten fyysistä aktiivisuutta.
	-
	-
	-

	Liikkumisohjelma on koko Vantaan yhteinen juttu. Työhön tarvitaan kansalaisjärjestöjen ja yritysten, mutta ennen muuta ihan kaikkien asukkaiden osallistumista.
	-
	-

	Mikä liikuttaa omassa arjessasi?
	Kevään aikana järjestettävässä asukastilaisuudessa vantaalaiset pääsevät itse vaikuttamaan liikkumisohjelmaan ja kertomaan niistä arkisista teoista, jotka edistävät arkiliikkumista ja fyysistä aktiivisuutta.
	-
	-

	Lisäksi ohjelmatyön yhteydessä toteutetaan kuntalaiskysely, joka avataan osallistuvavantaa.fi-verkkosivuilla kesän 2023 aikana. Ohjelmatyön etenemistä voi seurata vantaa.fi/liikkumisohjelma-sivulla. 
	-
	-
	l


	Fyysinen aktiivisuus 
	Fyysinen aktiivisuus 
	Fyysinen aktiivisuus 
	 
	suojaa terveyttä

	•   Vantaalaisista viides- ja
	•   Vantaalaisista viides- ja
	 
	    kahdeksasluokkalaisista yli 40
	 
	    prosentilla fyysinen toiminta-
	 
	    kyky on hyvinvointia 
	 
	    haittaavalla tasolla.
	 
	•   Yläkouluikäiset viettävät lähes
	 
	    yhdeksän tuntia valveilla-
	 
	    oloajastaan maaten tai istuen.
	 
	•   Suurin osa vantaalaisista
	 
	    aikuisista liikkuu oman
	 
	    terveytensä kannalta 
	 
	    liian vähän.
	 
	•   Liikkuminen ja fyysinen
	 
	    aktiivisuus vahvistavat 
	 
	    tutkitusti mielenterveyttä ja
	 
	    arjessa jaksamista sekä
	 
	    vähentävät monen kansan-
	 
	    taudin riskiä.


	Vantaalle luodaan oma liikkumisohjelma – tule mukaan vaikuttamaan!
	Vantaalle luodaan oma liikkumisohjelma – tule mukaan vaikuttamaan!

	Vantaalla tehdään liikkumisohjelmaa, jonka tavoitteena on saada vantaalaiset liikkumaan enemmän ja olemaan vähemmän paikallaan. Asukkaat kutsutaan mukaan kertomaan, mikä saa vantaalaiset liikkeelle.
	Vantaalla tehdään liikkumisohjelmaa, jonka tavoitteena on saada vantaalaiset liikkumaan enemmän ja olemaan vähemmän paikallaan. Asukkaat kutsutaan mukaan kertomaan, mikä saa vantaalaiset liikkeelle.

	Vielä ehdit mukaan kevään 
	Vielä ehdit mukaan kevään 
	Vielä ehdit mukaan kevään 
	 
	ohjattuihin liikuntaryhmiin

	Monilla ohjatun liikunnan kevätkauden kursseilla on vielä vapaita paikkoja, joita 
	Monilla ohjatun liikunnan kevätkauden kursseilla on vielä vapaita paikkoja, joita 
	voit tiedustella puhelimitse numerosta 09 8392 4601 (suositeltava soittoaika ma–ti 
	ja to–pe klo 9.00–11.00). Kevätkauden kurssimaksut puolittuvat uusille asiakkaille 
	6.3. Kevätkausi jatkuu 22.4. saakka.
	 
	 
	Tarjonnassa on runsaasti vaihtoehtoja aikuisille, senioreille ja erityisryhmille.
	 
	 
	Ohjeet ilmoittautumiseen ja linkin Vantaaliikunta-ilmoittautumisjärjestelmään 
	löydät verkosta 
	vantaa.fi/ohjattuliikunta
	.


	Haasta itsesi Vantaan kestävyyskierroksella
	Haasta itsesi Vantaan kestävyyskierroksella
	 
	Kestävyyskierros tarjoaa tänäkin vuonna monipuolisen kattauksen 
	vantaalaisia kestävyystapahtumia. Mukaan ovat tervetulleita 
	kaikentasoiset kuntoilijat ja kestävyysurheilijat. Haasta itsesi ja 
	 
	lähde mukaan koko vuoden mittaiselle liikuntamatkalle!   
	 
	 
	Ilmoittaudu mukaan 
	vantaa.fi/kestavyyskierros
	.  
	 
	 
	Kestävyyskierroksen tulevat osakilpailut: 
	 
	Vantaa Off-trail Challenge 2.6.2023  
	 
	Vantaa Triathlon 11.6.2023  
	 
	Seutulan kierros 16.7.2023 
	 
	Vantaan Maraton 14.10.2023


	VANTAAN
	VANTAAN
	VANTAAN
	 KESTÄVYYSKIERROS


	Myyrmäen kirkko valmistui Louhelan aseman itäpuolelle vuonna 1984. Arkkitehti Juha Leiviskä sovitti rakennuksen taitavasti kapealle tontille. Itäjulkisivu toistaa viereisen koivikon rytmiä. Sisätiloissa korostuvat valon ja varjojen luomat vaihtelevat tunnelmat.
	Myyrmäen kirkko valmistui Louhelan aseman itäpuolelle vuonna 1984. Arkkitehti Juha Leiviskä sovitti rakennuksen taitavasti kapealle tontille. Itäjulkisivu toistaa viereisen koivikon rytmiä. Sisätiloissa korostuvat valon ja varjojen luomat vaihtelevat tunnelmat.

	Tikkurilan Oyj:n tutkimuskeskus IKeravanjoen rannassa valmistui vuonna 1984. Neljä vuotta myöhemmin se sai parikseen lähes identtisen tutkimuskeskus II:n. Rakennukset suunnitteli arkkitehti Kaarina Löfström. Julkisivujen omaleimainen piirre ovat kattolinjan yläpuolelle nousevat tiili-tornit, joihin on sijoitettu laboratorio-työlle olennaisia ilmanvaihtohormeja. 
	Tikkurilan Oyj:n tutkimuskeskus IKeravanjoen rannassa valmistui vuonna 1984. Neljä vuotta myöhemmin se sai parikseen lähes identtisen tutkimuskeskus II:n. Rakennukset suunnitteli arkkitehti Kaarina Löfström. Julkisivujen omaleimainen piirre ovat kattolinjan yläpuolelle nousevat tiili-tornit, joihin on sijoitettu laboratorio-työlle olennaisia ilmanvaihtohormeja. 
	 
	 


	Mitkä ovat Vantaan seitsemän 
	Mitkä ovat Vantaan seitsemän 
	Mitkä ovat Vantaan seitsemän 
	upeinta 1980- ja 1990-luvun liike- 
	ja yhteiskunnallista rakennusta?


	Vantaan oikeus- ja poliisitalo Tikkurilassa jakautuu alkuperäisen käyttötarkoituksensa mukaisesti kahteen osaan. Sen on suunnitellut Alvar Aallon arkkitehtitoimiston päällikkönä pitkään toiminut Kaarlo Leppänen. Vuonna 1988 valmistunut kokonaisuus muistuttaakin muodoiltaan ja materiaaleiltaan Aallon arkkitehtuuria. 
	Vantaan oikeus- ja poliisitalo Tikkurilassa jakautuu alkuperäisen käyttötarkoituksensa mukaisesti kahteen osaan. Sen on suunnitellut Alvar Aallon arkkitehtitoimiston päällikkönä pitkään toiminut Kaarlo Leppänen. Vuonna 1988 valmistunut kokonaisuus muistuttaakin muodoiltaan ja materiaaleiltaan Aallon arkkitehtuuria. 

	antaan kaupunginmuseolla on käynnissä 1980–1990-lukujen rakennusten inventointihanke, jonka ensimmäisessä osassa käytiin läpi kokoontumisrakennukset. Lähes 350 rakennuksesta seitsemän osoittautui erityisen huolellisesti suunnitelluiksi ja todellisiksi arkkitehtuurin helmiksi!
	antaan kaupunginmuseolla on käynnissä 1980–1990-lukujen rakennusten inventointihanke, jonka ensimmäisessä osassa käytiin läpi kokoontumisrakennukset. Lähes 350 rakennuksesta seitsemän osoittautui erityisen huolellisesti suunnitelluiksi ja todellisiksi arkkitehtuurin helmiksi!
	V
	-

	Inventointihankkeen raportti löytyy museon nettisivuilta kaupunginmuseo.vantaa.fi/tutkimus. 
	l


	Nykyisin Virtatalon nimellä tunnettu monumentaalinen toimistorakennus Myyrmäessä rakennettiin alun perin Imatran Voiman pääkonttoriksi vuonna 1987. Professori Erik Kråkströmin suunnitteleman rakennuksen huolellisesti sommitelluissa julkisivuissa on käytetty luonnonkiveä ja kuparia.
	Nykyisin Virtatalon nimellä tunnettu monumentaalinen toimistorakennus Myyrmäessä rakennettiin alun perin Imatran Voiman pääkonttoriksi vuonna 1987. Professori Erik Kråkströmin suunnitteleman rakennuksen huolellisesti sommitelluissa julkisivuissa on käytetty luonnonkiveä ja kuparia.

	Kun Heureka valmistui Tikkurilaan vuonna 1989, se oli Suomen ensimmäinen tiedekeskukseksi rakennettu rakennus. Mikko Heikkisen ja Markku Komosen geometrisia kappaleita yhdistelevä arkkitehtuuri kuvastaa rakennuksen käyttötarkoitusta tieteen ja teknologian esittelypaikkana. 
	Kun Heureka valmistui Tikkurilaan vuonna 1989, se oli Suomen ensimmäinen tiedekeskukseksi rakennettu rakennus. Mikko Heikkisen ja Markku Komosen geometrisia kappaleita yhdistelevä arkkitehtuuri kuvastaa rakennuksen käyttötarkoitusta tieteen ja teknologian esittelypaikkana. 
	 


	Vuoden 1996 Milanon triennaalissa esitelty Mistelin päiväkoti Ruskeasannassa on edustava esimerkki 1990-luvun puurakentamisesta ja ekologisesta suunnittelusta. Pääsuunnittelija Mikko Kaira on yhdistänyt taitavasti perinteiset hirsirakenteet moderniin arkkitehtuuriin. 
	Vuoden 1996 Milanon triennaalissa esitelty Mistelin päiväkoti Ruskeasannassa on edustava esimerkki 1990-luvun puurakentamisesta ja ekologisesta suunnittelusta. Pääsuunnittelija Mikko Kaira on yhdistänyt taitavasti perinteiset hirsirakenteet moderniin arkkitehtuuriin. 

	Laatikkoviljely onnistuu 
	Laatikkoviljely onnistuu 
	Laatikkoviljely onnistuu 
	betoniviidakossakin


	pistotalolla Tikkurilassa käynnistyy toukokuussa laatikkoviljelykurssi jo toistamiseen. Kokemusta viljelystä ei entuudestaan tarvita. Kurssin opettaja puutarhuri Elina Sauvola opastaa alusta alkaen viljelmän hoidossa. Laatikkoviljelyyn sopivat lähestulkoon kaikki kasvit yrteistä juureksiin ja vihanneksiin. Myös herneet ja pavut antavat satoa. Silmänruokaa saa kylvämällä eri kukkien siemeniä.
	pistotalolla Tikkurilassa käynnistyy toukokuussa laatikkoviljelykurssi jo toistamiseen. Kokemusta viljelystä ei entuudestaan tarvita. Kurssin opettaja puutarhuri Elina Sauvola opastaa alusta alkaen viljelmän hoidossa. Laatikkoviljelyyn sopivat lähestulkoon kaikki kasvit yrteistä juureksiin ja vihanneksiin. Myös herneet ja pavut antavat satoa. Silmänruokaa saa kylvämällä eri kukkien siemeniä.
	O
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	Kasvun ihmeen voi kokea kaupungissakin
	Laatikkoviljely onnistuu mainiosti myös keskellä asfalttipihaa. Viime vuoden kurssilla mukana olleet Heidi Majavuo ja Riikka McLean kokeilivat viljelyä ensimmäistä kertaa, ja viljelykärpänen pääsi puraisemaan. Heidin ja Riikan mukaan viljely oli helppoa aloittaa, koska ohjausta ja neuvoja oli saatavissa koko kurssin ajan. Erilaista satoa sai mukavasti koko kesän muun muassa salaateista ja retiiseistä ja yrteistä.
	Heidi pohti myös, kuinka itse kasvattaen oppi eri tavalla arvostamaan kasviksia ja juureksia ja niiden viljelyyn tarvittavaa aikaa, vaivaa ja kärsivällisyyttä. Kaupasta kun on helppo poimia tuotteet koriin valmiina.
	-
	-
	-

	Rohkeutta ja apua ryhmästä
	Viljely Opistotalon pihalla oli myös yhteisöllistä. Kurssilaisilla oli oma WhatsApp-ryhmä, jonka kautta myös jaettiin vinkkejä ja kokemuksia sekä onnistumisen iloa ja haasteita. Myös kasteluapua oli aina saatavilla, jos itse ei päässyt paikalle. Kurssikaverin viljelysten ei annettu nuupahtaa kesän helteissä.
	-

	Viljelyä kaupungissa kannattaa kokeilla rohkeasti. Perunaa voi kasvattaa vaikka ämpärissä parvekkeella. Sen suurempia tiluksia tai pidempiä matkoja kaupunkiviljely ei vaadi. Molemmat Heidi ja Riikka aikovat jatkaa harrastustaan. Heidillä onkin jo uudet viljelylaatikot työn alla.
	-
	-
	-

	Kaupunkiviljelijäksi!-kurssin löydät Ilmonetista tunnuksella V230964. 
	l


	Aikuisopiston pihalla viljellään jälleen. Kaupunkiviljelijäksi! -kurssilla opitaan viljelyn perusteet ja päästään kasvattamaan ja maistelemaan itsekasvatettua satoa.
	Aikuisopiston pihalla viljellään jälleen. Kaupunkiviljelijäksi! -kurssilla opitaan viljelyn perusteet ja päästään kasvattamaan ja maistelemaan itsekasvatettua satoa.

	Taideharrastuksessa oppii uutta ja saa kavereita
	Taideharrastuksessa oppii uutta ja saa kavereita

	Kuvataidekoulun oppilas Helmille (15 v) kuvataide ja kuvataiteen opiskelu 
	Kuvataidekoulun oppilas Helmille (15 v) kuvataide ja kuvataiteen opiskelu 
	merkitsevät uuden oppimista ja kärsivällisyyttä. Hän haluaisi myös oppia 
	katsomaan taidetta monipuolisemmin.

	Yhteismusisoinnin riemua puhallinorkesteri Cilmujen harjoituksissa. Keijo Säikkä johtaa.
	Yhteismusisoinnin riemua puhallinorkesteri Cilmujen harjoituksissa. Keijo Säikkä johtaa.

	Vantaan musiikkiopiston ja Vantaan kuvataidekoulun syyslukukaudella alkaviin opintoihin haetaan huhtikuun aikana.
	Vantaan musiikkiopiston ja Vantaan kuvataidekoulun syyslukukaudella alkaviin opintoihin haetaan huhtikuun aikana.

	Haku Vantaan musiikkiopistoon 
	Haku Vantaan musiikkiopistoon 
	Haku Vantaan musiikkiopistoon 
	ja Vantaan kuvataidekouluun 
	1.–30.4.2023. Lisätiedot vmo.fi 
	ja kuvataidekoulu.vantaa.fi.

	Tule tutustumaan soittimiin ja 
	Tule tutustumaan soittimiin ja 
	lauluun Vantaa musiikkiopiston 
	opettajien ohjaamana! Soiva 
	Talo -tapahtumat torstaina 
	13.4. klo 17.30–19.30 Patotien 
	pääopetuspisteessä (Patotie 2) 
	ja lauantaina 15.4. klo 11.00–13.30 
	kulttuurikeskus Orvokissa 
	(Orvokkitie 15).


	antaan musiikkiopisto ja Vantaan kuvataidekoulu ovat Suomen suurimpia taiteen perusopetuksen oppilaitoksia. Opetus on kaupungin järjestämää ja suunnattu ensisijaisesti lapsille ja nuorille. Musiikkiopistossa opiskelee noin 2000 ja kuvataidekoulussa noin 850 oppilasta.
	antaan musiikkiopisto ja Vantaan kuvataidekoulu ovat Suomen suurimpia taiteen perusopetuksen oppilaitoksia. Opetus on kaupungin järjestämää ja suunnattu ensisijaisesti lapsille ja nuorille. Musiikkiopistossa opiskelee noin 2000 ja kuvataidekoulussa noin 850 oppilasta.
	V
	-
	-

	Opinnoissa edetään tasolta toiselle noudattaen laajan oppimäärän mukaista opetussuunnitelmaa. Opinnoissa on erilaisia opintopolkuja, jotka voivat tähdätä elinikäiseen harrastamiseen tai ammattiopintoihin. Tavoitteellisuus ja pitkäjänteisyys erottavat oppilaitokset kerhotyyppisestä harrastustoiminnasta. 
	-
	-
	-
	-
	-

	Oiva (12 v), Frans (12 v) ja Artturi (11 v) ovat opiskelleet rumpuja ja lyömäsoittimia reilun kahden vuoden ajan Vantaan musiikkiopistossa. Musiikkiopisto on yhdistänyt kolmikon, ja he ilmoittavat yhteen ääneen olevansa kavereita keskenään. Kaverukset pitävät soittamisesta ja uumoilevat, että harrastus jatkuu myös aikuisiällä.
	-
	-
	-

	Pojat kiittelevät musiikkiopiston hyvää ilmapiiriä. Opettajat saavat kiitosta rauhallisesta, lempeästä ja selkeästä opetustyylistä sekä ohjeiden antamisesta, kun niitä tarvitaan.
	-

	Kuvataidekoulussa hakijat otetaan sisään ilmoittautumisjärjestyksessä ilman valintatestejä. Musiikkiopistossa ei tänä keväänä järjestetä musikaalisuuteen perustuvia valintatestejä. Kaikki hakijat pyritään ottamaan oppilaiksi. 
	-
	-
	-
	l


	Vantaan oma sinfoniaorkesteri 
	Vantaan oma sinfoniaorkesteri 
	Vantaan oma sinfoniaorkesteri 
	 
	tarjoaa maailmanluokan musiikkielämyksiä


	arva sinfoniaorkesteri voi sanoa vierailleensa satojen tuhansien suomalaisten olohuoneissa, mutta Vantaan Viihdeorkesteri voi. Tavallaan. Suomalaisille rakkaista TV-ohjelmista, kuten SuomiLove ja The Voice of Finland tutut soittajat ovat osa vantaalaisten omaa sinfoniaorkesteria, Vantaan Viihdeorkesteria. 
	arva sinfoniaorkesteri voi sanoa vierailleensa satojen tuhansien suomalaisten olohuoneissa, mutta Vantaan Viihdeorkesteri voi. Tavallaan. Suomalaisille rakkaista TV-ohjelmista, kuten SuomiLove ja The Voice of Finland tutut soittajat ovat osa vantaalaisten omaa sinfoniaorkesteria, Vantaan Viihdeorkesteria. 
	H

	1947 perustettu Vantaan Viihdeorkesteri on Suomen monipuolisin täysimittaisella sinfoniaorkesterikokoonpanolla esiintyvä viihdeorkesteri. Vuodesta 2011 mukana olleen orkesterin ylikapellimestari Nick Daviesin mukaan vaihtuva ohjelmisto ja yleisön toiveisiin mukautuvuus on mahdollista muun muassa monipuolisten soittajien ammattitaidon ansiosta.
	-
	-
	-

	– Joustavuus ja yleisön toiveiden kuuleminen on Vantaan Viihdeorkesterin erityinen vahvuus. Voimme valita parhaat ja sopivimmat soittajat kuhunkin esitykseen riippuen sen tyylistä, sanoo Davies.
	-
	-

	Daviesin mukaan orkesteri edustaa Vantaata missä ikinä se esiintyykään. Suuria elokuvamusiikkikonsertteja ja viihdemusiikin kokonaisuuksia Musiikkitalossa esittänyt Vantaan Viihdeorkesteri on ensisijaisesti kuitenkin vantaalaisen yleisön oma orkesteri.
	-
	-
	-
	-

	– Kotimme on Kulttuuritalo Martinus, josta käsin voimme tarjota eri tyylistä musiikkia vantaalaisille kuulijoille. Toivoisin kuitenkin, että Vantaalle avautuisi myös uusia isompia konserttisaleja, jotta voisimme palvella vantaalaista yleisöä vieläkin paremmin, Davies kertoo.
	-
	-
	-
	-

	Vantaan Viihdeorkesterin tulevan kauden ohjelmistossa löytyy kaikille jotakin. Tarjolla on muun muassa konsertteja valovoimaisten artistivieraiden, kuten Samu Haberin, kanssa. 75-vuotisjuhlavuoden kunniaksi luvassa on myös orkesterin taiteellisen johtajan Lauri Porran oman sävellyksen, Ajan ja aineen messun, levynjulkistus. Sävellys sai ensisoittonsa Helsingin Juhlaviikoilla.
	-
	-

	– Ohjelmiston monipuolisuus ja jatkuva pyrkimys kehittää toimintaa on se mikä tekee Vantaan Viihdeorkesterista erilaisen kuin moni muu sinfoniaorkesteri, korostaa Davies. 
	-
	-
	l


	Uusi vauva – tervetuloa 
	Uusi vauva – tervetuloa 
	Uusi vauva – tervetuloa 
	Vantaan kulttuurilapseksi

	Jokainen vuonna 2023 ja sen jälkeen syntyvä vantaalainen lapsi saa 
	Jokainen vuonna 2023 ja sen jälkeen syntyvä vantaalainen lapsi saa 
	syntymälahjaksi kutsun Vantaan kulttuurilapseksi. Kulttuurilapsi voi 
	osallistua oman aikuisen kanssa joka vuosi kahteen maksuttomaan 
	tapahtumaan siihen asti, kunnes aloittaa koulun.  
	 
	 
	Kevään tapahtumia kulttuurilapsille huhti-kesäkuussa järjestävät Vantaan 
	Viihdeorkesteri Kulttuuritalo Martinuksessa, Jamkids Lumosalissa, Vantaan 
	taidemuseo Artsi Myyrmäkitalolla, Vantaan musiikkiopisto kulttuurikeskus 
	Orvokissa, Vantaan sanataidekoulu kaupunginmuseossa, Vantaan 
	Tanssiopisto Myyrmäessä ja kaupunginkirjasto Vantaan jokaisessa 
	kirjastossa. Syksyllä on uusi kattaus tapahtumia. 
	 
	 
	Valitse mieleinen tapahtuma ja tulkaa mukaan!
	 
	 
	Ilmoita lapsesi Vantaan kulttuurilapseksi osoitteessa: 
	 
	vantaa.fi/kulttuurilapset
	 
	vanda.fi/kulturbarn
	 
	vantaa.fi/culturekids
	 
	 
	Varaa liput maksuttomiin tapahtumiin Vantaan tapahtumakalenterissa 
	osoitteessa 
	tapahtumat.vantaa.fi/kulttuurilapset
	.  
	 


	M-KLUBI VALLOITTAA KIRJAVALLA MUSIIKKIKATTAUKSELLAAN
	M-KLUBI VALLOITTAA KIRJAVALLA MUSIIKKIKATTAUKSELLAAN
	M-KLUBI VALLOITTAA KIRJAVALLA MUSIIKKIKATTAUKSELLAAN


	Kulttuuritalo Martinuksen oma musiikkiklubi jatkuu keväällä 2022 kulttuuritalon lämpiössä. M-Klubi tarjoilee tunnelmallista livemusiikkia vaihtelevin teemoin.
	Kulttuuritalo Martinuksen oma musiikkiklubi jatkuu keväällä 2022 kulttuuritalon lämpiössä. M-Klubi tarjoilee tunnelmallista livemusiikkia vaihtelevin teemoin.

	evään konserttisarjassa suomalaiset nousevat tähdet saapuvat esittämään energisiä sekä koskettavia kappaleitaan. 
	evään konserttisarjassa suomalaiset nousevat tähdet saapuvat esittämään energisiä sekä koskettavia kappaleitaan. 
	K
	-
	-

	Lauteille ensimmäisenä astuu Louie Blue 17.3. Kansainvälisellä soundillaan vakuuttava artisti käänsi monen musiikkivaikuttajan ja kuulijan pään esikoissinkullaan Confused kesällä 2019. Siitä lähtien suunta on ollut selkeä. Muun muassa Spaceman- sekä Down the Road -kappaleistaan tunnetun Louie Bluen katse on motivoituneesti rajan toisella puolen, maailmalla.
	-
	-
	-
	-

	Musiikin parissa kasvanut, Turusta kotoisin oleva artisti panostaa tekemisessään laatuun ja toimivaan live-esiintymiseen kolmihenkisen bändinsä kanssa.
	-
	-

	Huhtikuussa 14.4. M-Klubilla nähdään Pambikallio. Pauliina Nymanin ja Lauri Kallion muodostama yhtye, on hurmannut suomenkielisellä psykedeliapopillaan heti ensijulkaisuistaan lähtien.
	-
	-
	-

	Yhtyeen unenomainen, pehmeä ja leikittelevä soundi kietoo kuulijan tiukasti verkkoonsa. Suloisen ja vastustamattoman ulkokuoren sisältä paljastuu kuitenkin häpeilemätön ja ravisteleva helmi. Yhtyeen utuisen ja kimaltelevan kaikuisan dreampopin rangan ympärille on kasvanut duon käsissä ilahduttavan svengaavat, määrätietoisesti surisevat ja psykedeelisen taianomaiset raajat.
	-
	-

	M-Klubi huipentuu 19.5. Isaac Senen keikalla. Sene on monilahjakas artisti ja lauluntekijä, jonka odotettu Koko kansan EP julkaistiin helmikuussa 2020. Kevään 2021 aikana Sene on julkaissut kuuntelijoilleen uutta, kantaaottavaa musiikkia singlelohkaisuissa N-sana ja Nälkä.
	-
	-

	Isaac Senen musiikki on modernia soul-vivahteista poppia, jossa voidaan myös kuulla vaikutteita jazz-musiikista. Isaac Sene avaa musiikissaan päivittäisiä tuntojaan sekä tarinoita omasta elämästään ja ympäriltään. Realistisiin teksteihin sekoittuvat kuitenkin luontevasti myös mielikuvituksesta syntyvät maailmat ja tarinat. 
	-
	-
	-
	l


	Tanssin päivän gaala 
	Tanssin päivän gaala 
	Tanssin päivän gaala 
	goes TangoNyky
	 

	Kulttuuritalo Martinuksen lavalla kohtaavat lauantaina 29.4. klo 19 
	Kulttuuritalo Martinuksen lavalla kohtaavat lauantaina 29.4. klo 19 
	tanssi, 
	laulu ja elävä musiikki. Gaala tarjoaa kiehtovia ja yllätyksellisiä tulkintoja 
	tangosta. Mukana upea joukko eturivin tanssitaiteilijoita. Musiikista vastaa 
	bandoneonistitaituri Mikko Helenius yhdessä Soul Strings -jousiorkesterin 
	kanssa. Duettojen koreografeina ja tanssijoina ovat Riia Kivimäki ja Saku 
	Mäkelä, Samuli Emery ja Sakari Kinnunen, Sofia Ruija ja Alma Äijö, Katja 
	Lunden ja Janne Marja-aho, Minna Tuoninen ja Martin Heslop sekä Ismo-
	Pekka Heikinheimo ja Tanja Illukka. Tango tuo mukanaan vahvan halun 
	kuunnella, ymmärtää, kommunikoida parin kanssa ja löytää yhdessä 
	yhteys myös musiikkiin. Ilta antaa yleisölle upean mahdollisuuden kokea 
	huipputekijöiden luomia teoksia, joissa intensiivinen ja vahva läsnäolo ja 
	dynaaminen ja monitasoinen kommunikaatio ovat pääosassa. 
	 
	Liput 10 / 20 €, Lippu.fi. Lisätiedot 
	tapahtumat.vantaa.fi
	  


	TAPAHTUMIA
	TAPAHTUMIA

	Vantaalla järjestetään monenlaisia tapahtu-mia, tutustu niihin tapahtumakalente-ristamme osoitteessa tapahtumat.vantaa.fi
	Vantaalla järjestetään monenlaisia tapahtu-mia, tutustu niihin tapahtumakalente-ristamme osoitteessa tapahtumat.vantaa.fi
	 
	 
	 
	 


	TEATTERI, TANSSI, STANDUP, ELOKUVAT
	TEATTERI, TANSSI, STANDUP, ELOKUVAT
	 Kauniit sielut /  Rakkaani merikapteeni /  Kupla /  23 Walks – Vielä kerran /  Koulu maailman laidalla /  Emily
	Kevään matineaeloKuvien 
	sarja - Kino myyri ja Bio 
	Grand 
	11.3. 
	JA
	 15.3.
	25.3. 
	JA
	 27.3.
	1.4. 
	JA
	 5.4.
	-
	15.4. 
	JA
	 19.4.
	-
	22.4. 
	JA
	 26.4.
	29.4.
	 JA
	 3.5.

	 KinoKulttuuritalo Martinus, Martinlaaksontie 36. : Ready Player One / : A.I. Artificial Intelligence / : Interstellar / : 12 Apinaa (Twelve Monkeys)
	martinus Kino
	 
	-
	-
	15.3 
	KLO
	 18
	15.3 
	KLO
	 21
	19.4. 
	KLO
	 18
	-
	19.4. 
	KLO
	 21

	 Kulttuuritalo Martinus, Martinlaaksontie 36. Ilari Johansson ja Mika Räinä tarjoilevat stand upia ja teatteria sekoittaen lämpimästi, hauskasti ja kaikkia ihmisoletettuja ymmärtäen miehen "sairauskertomuksen" ja miesflunssan todellisia syntysyitä. 
	linnateatteri: miesfluns
	-
	sa
	 
	10.3. Klo 19–21
	-
	-
	-
	-

	 Kulttuuritalo Martinus, Martinlaaksontie 36. Kevään hauskimmalla kiertueella nautitaan Samin käsikirjoittamista nauruhermoja kutkuttavista tarinoista, hahmoista ja improvisaatiosta. Kesto n. 2 tuntia väliaikoineen. Liput: lippu.fi
	hedBerG on the road - 
	stand uP Kiertue 2023
	 
	23.3. 
	Klo 18–20 ja 21–23
	-
	-
	-
	-
	-

	 Kulttuuritalo Martinus, Martinlaaksontie 36. Ensimmäisen Tanssien tähtiin -show’n kiertueen näki 2019 yli 10 000 katsojaa. Maaliskuussa esitys tuo lavalle uudistetun tanssijaryhmän, mukana Sami Helenius, Saana Akiola, Matti Puro, Jutta Helenius, Anssi Heikkilä, Ansku Bergström, Emil Hallberg, Claudia Ketonen, Jurijs Trosenko ja Kia Lehmuskoski. Liput: lippu.fi
	tanssien tähtiin show
	 24.3. 
	Klo 18–20
	-
	-
	-
	-

	 Teatteri Vantaa Silkkisali, Tikkurilantie 44 Hätkähdyttävän henkilökohtainen draamakonsertti elämän illuusiosta kadonnutta rakkautta etsimässä särkyneiden toiveiden bulevardilla jatkaa Jorma Uotisen konserttisarjaa. Uotisen androgyyninen hahmo ja tumma ääni vangitsevat katsojan.
	the sentimental seC
	-
	rets
	 
	15.3. Klo 19–21
	-
	-
	-
	-
	-

	 Kulttuuritalo Martinus, Martinlaaksontie 36. Iso Riski on stand up -soolo, joka pitää sisällään kaiken mitä Niko on oppinut 40-vuotisen elämänsä ja yli 20-vuotisen koomikkouransa aikana. Tässä show'ssa ei jarrutella eikä tyynnytellä. Suositusikäraja K-15. Esityksen kesto noin 1,5 h, sis. väliajan.
	niKo Kivelä - iso risKi
	 
	13.4. 
	Klo 19–21
	-
	-
	-
	-

	MUSIIKKI, KEIKAT
	 Kulttuuritalo Martinus, Martinlaaksontie 36. Marjo Leinonen järisyttää laulullaan ja Knucklebone Oscar liidaa bändin ja rouhii kitarasta rock-vetoiset gospelit. Lisäksi lavalla nähdään ja kuuullaan The Holy Rock Voices -kuoron jäseniä ja runsasta hythm'n'Blues -henkeä.
	KnuCKleBone osCar & 
	marjo leinonen
	 
	11.3. Klo 
	19–21
	-

	Liput: lippu.fi
	 
	 Kulttuuritalo Martinus, Martinlaaksontie 36. 17.3. tulee kuluneeksi 100 vuotta jazzlegenda Nat King Colen syntymästä. Juhlistamme hänen unohtumattomia tulkintojansa, esittämällä omia versioitamme klassikkokappaleista. Tribuuttimuusikot: Sofia Finnilä (laulu), Mikko Mäkinen (huilut, saksofonit ja klarinetti), Ape Anttila (basso ja kitara) ja Elina Mäkiranta (piano). 
	a triBute to nat KinG 
	Cole
	 
	8.3. Klo 18–19.30
	-
	-
	-
	-
	-

	 Teatteri Vantaa, Teatteri Vantaa Silkkisali, Tikkurilantie 44. Maarit ja Sami Hurmerinnan uralle mahtuu käsittämätön määrä hittejä Jäätelökesästä Toiset tytöt, toiset pojat -kappaleeseen. Ne saivat jatkumoa vuonna 2019 ilmestyneellä levyllä; Sumuinen puutarha. 
	maarit ja sami hurmerinta 
	duo
	 
	8.3. Klo 19–20.30
	-
	-
	-
	-

	 Myyräncolo, Skenesali, Jönsaksentie 6 katutaso. Litku Klemetti yhtyeineen on lunastanut paikkansa suomalaisen undergroundrockin suosikkina. Litku Klemetin musiikki on kepeää, merkillistä ja leikkisää. Liput tiketistä alkaen 16,50 €.
	litKu Klemetti
	 
	10.3. Klo 
	20–00
	-
	-

	 Kulttuuritehdas Vernissa, Tikkurilantie 36. Nyt on erikoismeininki! Nimittäin vuorossa on vihoviimeinen Pinnan alla -klubi ennen Vernissan peruskorjausta. K18. Liput: 10 / 12 €.
	Pinnan alla all stars 
	-KluBi: laPsuus, aino & 
	hajonneet, Kanslia, dj 
	zäKsalo
	 
	24.3. Klo 19.30–
	23.30
	-

	 Kulttuuritalo Martinus, Martinlaaksontie 36. The Megaphone State -yhtyeestä soolouralle ampaisseen viljakkalalaisen Markinin ura lähti kovaan nousukiitoon 2019 julkaistun FOLK-albumin myötä, ja on voittanut lukuisia palkintoja. 
	jesse marKin
	 
	25.3. Klo 
	19–21
	-
	-
	-

	 Vantaan Pyhän Laurin kirkko. Vantaan musiikkiopiston Laurus Kamarikuoro johtajanaan Heidi Harinen. Henrietta Grünn (sopraano), Kullervo Latvanen (baritoni), Kari Jerkku (urut), Mikko Leistola (harppu), Kirsi Ruotsala (viulu), Mirella Pietikäinen (sello). Vapaa pääsy, vapaaehtoinen ohjelmamaksu 10 €. 
	requiem
	 29.3. Klo 19–20
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	 Kulttuuritalo Martinus, Martinlaaksontie 36. 23-vuotias Universal Musicille ja Capitolille kiinnitetty VII-VI on lyhyessä ajassa noussut kotimaisen popin kiinnostavimpien tulokkaiden joukkoon. VII-VI:n musiikki on modernia suomipoppia, jonka keskiössä on artistin persoonallinen laulusoundi sekä isot kertosäkeet. 
	viivi
	 8.4.
	-
	-
	-
	-

	 Kulttuuritalo Martinus, Martinlaaksontie 36. Erityisesti riehakkaista keikoistaan tunnettua yhtyettä on usein tituleerattu yhdeksi Suomen parhaista livebändeistä. Ytimessä on duon saumaton yhteys, joka purkautuu soitossa puhtaana, vastustamattomana rock ’n’ rollin riemuna. 
	ursus faCtory
	 
	7.4.
	-
	-
	-
	-

	NÄYTTELYT
	 Suomen Ilmailumuseo, Karhumäentie 12. Ilmailumuseon yleisöopastuksilla tulevat tutuksi näyttelyn kohokohdat sekä kiinnostavat tarinat esineiden takana. Lauantain yleisöopastusten oppaina toimivat Ilmailumuseon vapaaehtoiset, joiden omakohtaiset tarinat ryydittävät opastusta ikimuistoisella tavalla. Opastukset sopivat kaikenikäisille museokävijöille. Opastus sisältyy pääsylipun hintaan (12/6 €, alle 7 v ja Museokortilla 0 €).
	ilmailumuseon yleisöoPas
	-
	tuKset
	 lauantaisin 27.5. 
	asti Klo 13–14
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	 Vantaan kaupunginmuseo, Hertaksentie 1. Näyttelyssä pääset kokemaan, mitä on vantaalainen lapsi- ja nuorisourheilu. Mistä syttyy kipinä, mistä löytyy oma laji? Mitä on joukkuehenki ja minkälaisia muistoja treeneihin tai turnauksiin liittyy? Entä miltä menestys maistuu - tai karvas tappio? Oma osuutensa urheilusuoritukseen on myös onnella ja epäonnella. Maksuton sisäänpääsy.
	PaiKoillenne, valmiit, 
	heP! -näyttely
	 
	avoinna 
	ti–Pe Klo 11–18, la–su Klo 
	11–16
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	 Tikkurilan kirjasto, Lummetie 4. Muistojen matkalaukku -pienoisnäyttely sisältää esineitä ja kuvia, joiden äärellä jutellaan menneistä vuosikymmenistä ja muistellaan yhdessä. Matkalaukkunäyttelyn esittelystä vastaa museolehtori Marjo Eerikäinen Vantaan Kaupunginmuseosta. Esittelyn kesto kesto noin 1 tunti.
	muistojen matKalauK
	-
	Ku
	 14.3. Klo 13–14
	-
	-
	-

	LAPSILLE
	 Lastenkulttuurikeskus Toteemi. Taidetta ja toimintaa 0–6-vuotiaille oman aikuisen seurassa, kesto n. 40 min. Jamkids-muskareissa soitetaan, lauletaan, lorutellaan ja tutustutaan iloisesti musiikin maailmaan. Tervetuloa kokemaan elämyksellinen musiikkihetki lapsesi kanssa! Vapaa pääsy, ei ennakkoilmoittautumista.
	toteemin Pienten taideaa
	-
	mut / musKarit
	 
	KesKiviiK
	-
	Koisin 5.4. / 12.4. / 19.4. / 
	26.4. Klo 9.30 ja 10.30
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	 Kulttuuritalo Martinus, Martinlaaksontie 36. Uutuusnäytelmä on pullollaan hauskoja hetkiä, outoja asioita, riemukasta musiikkia ja ennennäkemättömiä paljastuksia. Kesto 40 minuuttia ja sopii n. 3-vuotiaasta eteenpäin. Liput lippu.fi.
	tatu ja Patu, elämä ja 
	teot
	 18.3. Klo 15–17
	-
	-
	-
	-

	 Kulttuuritehdas Vernissa, Tikkurilantie 36. Keväinen suosikki Miau! esittelee pääsiäiseen liittyviä kansanperinteitä ja uskomuksia vauhdikkaassa nukketeatterikavalkadissa. Esityksessä on mukana loruja, runoja ja lauluja, elävää musiikkia, monipuolista nukketeatteriosaamista ja huumoria monen ikäisille. Liput 12/15 €, kesto 40 min. Esitys on suomenkielinen, soveltuu kaikenikäisille.
	miau! Pääsiäinen nuKKete
	-
	atterissa
	 
	29.3. Klo 10.00–
	10.40
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	 Kulttuuritalo Martinus, Martinlaaksontie 36. Neljän dinosauruksen ja lohikäärmeen muodostama koko perheen suosikkiyhtye Hevisaurus syntyi vuonna 2009 ajatuksesta tehdä laadukasta hevimusiikkia lapsille ja lapsenmielisille. Räyhäkäs juraheviyhtye on julkaissut kahdeksan studioalbumia ja palkittu kaksi kertaa parhaan lastenmusiikkilevyn Emmalla.
	hevisaurus
	 
	9.4. Klo 
	14–16
	-
	-
	-
	-
	-

	 Tanssiteatteri Raatikko, Silkkitehtaantie 5. Paavo Virtanen ja pimeys- esitys vie katsojat veljesten Paavon ja Pertun mukana talviseen seikkailuun. Kotipolku alkaa illan hämärtyessä näyttämään tuntemattomalta, ja salaperäiset varjot laittavat veljesten mielikuvituksen laukkaamaan. Esitys käsittelee pelon tunnetta avoimesti ja leikkisästi, olematta kuitenkaan liian pelottava. Teos pohjautuu Anneli Kannon suositun Viisi villiä Virtasta kirjasarjan samannimiseen lastenkirjaan.
	Paavo virtanen ja Pimeys
	 
	 
	useita esitysaiKoja 26.5. 
	asti
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	 Tanssiteatteri Raatikko, Silkkitehtaantie 5. Kesäloma vie Risto Räppääjän videopelien ja Tik-Tokin maailmaan yhdessä Nelli Nuudelipään ja Herra Lindberginkin. Ikäsuositus: 3 v. -täyttäneet. Kesto 60 min.
	risto räPPääjä ja villi 
	Kone
	 
	useita esitysaiKoja 
	21.3.–14.4.
	-
	-
	-
	-

	 Lastenkulttuurikeskus To-teemi. Miltä näkymätön reppu näyttää? Miltä se tuntuu? Entä mitä sen sisällä oikein on? Näkymätön reppu -näyttely kutsuu kävijät pysähtymään näiden kysymysten äärelle. Näyttely perustuu kuvittaja Maria Viljan samannimiseen lastenkirjaan (Karisto, 2022). Näyttelyssä päästään sukeltamaan herkän lapsen maailmaan monien aistien kautta.
	näKymätön rePPu -näyt
	-
	tely herKKyydestä
	 20.5. 
	asti
	-
	-

	 Lastenkulttuurikeskus Pessi. Näyttelyssä tutustutaan luonnonväreihin kasvikuvien ja kasvivärjäysten kautta. Näyttely on koottu kansainvälisten lasten ja nuorten taiteen teosten ympärille. Teokset ovat 4–17-vuotiaiden tekemiä ja ne ovat 27 eri maasta.
	luonnonväriPaletti-näyt
	-
	tely
	 
	26.5. asti, avoinna 
	Ke-Pe Klo 10–16
	-
	-
	-
	-

	 Myyrmäentie 6. We are the champions on inspiroiva ja nostattava sirkusesitys. Show´ssa korkeatasoiset sirkustemput vuorottelevat yleisöä osallistavien lämmittelyiden, tanssin ja laulun kanssa. Yleisö on ehdoton tähti esityksessä, jossa mitalit lähtevät jakoon ja konfettisade on taattu! Esityksen kesto 30 min. Esityksen jälkeen katsojilla on mahdollisuus osallistumaan askartelutyöpajaan.
	lasten lauantai - we are 
	the ChamPions
	 
	11.3. Klo 
	12–14
	-
	-
	-
	-

	 Vantaan kirjastot. Maaginen viikko on Helmet-kirjastojen yhteinen tapahtuma, johon osallistuu useita kirjastoja Helsingistä, Espoosta ja Vantaalta. Luvassa mm. taikasauvapajoja, tietokilpailu, näyttelyitä, maalausta, elokuvia, satuja, loitsupaja ja lohikäärmeen kouluttamisen saloja.
	maaGinen viiKKo
	 
	13.–9.3.
	 
	-
	-
	-
	-

	 Lastenkulttuurikeskus Pessi. Musiikkipitoinen nukketeatterinäytelmä pienen Mata-Mii-tytön seikkailusta. Näytelmän lavasteet ja nuket rakentuvat muovailuvahasta esityksen aikana. Esityksen jälkeen yleisö pääsee muovailemaan omia hahmojaan työpajassa. Liput 6 € (jokaiselle oma lippu). Kesto 30 min + työpaja, ikäsuositus: + 2 v. 
	lasten lauantai
	 
	1.4. Klo 
	10.00–10.30
	-
	-
	-
	-

	MUUTA
	 Vantaan Energia Areena, Rajatorpantie 23. Fitness Classic järjestetään jo 27. kerran. Tapahtuma kerää Fitness-urheilun ystävät keväisin yhteen koko viikonlopuksi. Kilpailu on Euroopan mestaruuskarsinta yleisissä sarjoissa sekä SM-kilpailu junioreille ja masterseille. Tapahtumassa myös pienimuotoiset messut sekä monipuolinen ja tilava kahvio.
	fitness ClassiC vantaa 
	2023
	 
	1.–2.4.
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	 Vantaan taidemuseo Artsi. Croquis-piirustukset ovat luonnosmaisia ja ne piirretään tietyssä ajassa, yleensä 2–10 minuutissa. Croquisia tehdään tavallisesti useita peräkkäin, sama malli vaihtaa vain asentoa. Artsin piirustusilloissa piirretään croquisia itsenäisesti ilman piirustuksenohjausta. Ota mukaan omat kynät ja paperit. Tulethan paikalle ajoissa – piirtämisrauhan vuoksi suljemme ovet klo 18.10. Osallistumismaksu: 5 € / henkilö / kerta. Ei ennakkoilmoittautumista.
	Croquis-Piirustusillat art
	-
	sissa
	 8.3. Klo 18–20
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	 Kino Myyri, Myyrmäkitalo, Kinorinne 6. Jatkamme syksyllä alkanutta sarjaa myyttien rikkaasta maailmasta uusien teemojen ja taide-esimerkkien kautta, vieraillen myös musiikin, kirjallisuuden ja populaarikulttuurin puolella. Luentosarja on maksuton. 
	taide, elämä, filoso
	-
	fia -luentosarja
	 22.3. 
	Klo 18.00–19.30 / 29.3. Klo 
	18.00–19.30 / 12.4. Klo 18.00–
	19.30
	-
	-
	-
	-


	TAPAHTUMIA
	TAPAHTUMIA

	Salaliitto Kairossa (Tarik Saleh, 2022)
	Salaliitto Kairossa (Tarik Saleh, 2022)

	Vantaan Urbaani 
	Vantaan Urbaani 
	Vantaan Urbaani 
	Filmifestivaali

	Vantaan Urbaani Filmifestivaali VUFF järjestetään torstaista 
	Vantaan Urbaani Filmifestivaali VUFF järjestetään torstaista 
	sunnuntaihin 16.–19.3. Myyrmäen Kino Myyrissä ja Skene-
	salissa. Tapahtuma tarjoaa yleisölle persoonallisia ja 
	ympäröivän kaupungin monimuotoisuutta heijastelevia 
	elokuvia. Osa leffoista pääsee festivaalinäytöksenä valko-
	kankaalle ensimmäistä kertaa Suomessa. Ohjelmassa on 
	katu-uskottavia kaupunkielokuvia, koskettavia draamoja ja 
	fantastisia musiikkileffoja dance along -näytöksinä. Koko 
	ohjelmisto julkaistaan maaliskuun alussa, ja lipunmyynti 
	alkaa heti sen jälkeen. 

	Vuff.fi
	Vuff.fi
	 






