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Kiinnostaako alueesi kehitys? Päiväkotien sijainnit, 
liikenneyhteydet, virkistysalueet? Haluatko vaikuttaa siihen, 
mihin alueellasi rakennetaan asuntoja ja työpaikkoja?

Kutsumme sinut osallistumaan ja vaikuttamaan kaupunkisi suunnitteluun!

Vantaalle suunnitellaan pikaraitiotietä, joka 
kulkisi lentoasemalta Aviapoliksen, Tikkurilan 
ja Hakunilan kautta Helsingin Mellunmäen 
metroasemalle. Vantaan ratikka on koko kau-
punkia kehittävä hanke: se luo uutta asumista, 
työpaikkoja ja palveluja sekä helpottaa arkea. 
Ratikan rakentamisesta päätetään vuonna 
2023.

Reitin varsi on seuraavia alueita, joita kau-
pungissasi kehitetään. Alueen kehityssuunni-
telmat on koottu ratikan kaavarunkoluonnok-
seen, joka ulottuu noin 800 metrin säteelle 
ratikkalinjasta.

Nyt on aika osallistua ja vaikuttaa ratikan 
reitin varren suunnitelmiin. Suunnitelmat 
ovat nähtävillä 1.6.–30.6. verkossa osoitteessa 
vantaa.fi/ratikankaavarunko ja olet terve-
tullut aihetta käsitteleviin asukastilaisuuksiin. 
Tilaisuuksissa kerromme kaavarunkoluonnok-
seen ja ratikkaan liittyvistä ajankohtaisista 
asioista ja vastaamme kysymyksiisi.

Voit myös kertoa mielipiteesi suunni-
telmista jättämällä sen 30.6. mennes-
sä kirjaamoon esimerkiksi sähköpostitse 
kirjaamo@vantaa.fi.

Tule mukaan vaikuttamaan kotikaupunkisi 
tulevaisuuteen!

Tarja Laine, kaupunkisuunnittelujohtaja
Millainen on  
vantaalainen ratikkakaupunki?  
-asukastilaisuudet
• 14.6. klo 16–18  

Länsimäki 
Länsimäen asukastila, 
Kilpakuja 1, 
01280 Vantaa

• 21.6. klo 16–18 
Tikkurila 
Tikkurilan asukastila, 
Lummetie 2bA, 
01300 Vantaa, 4.krs.

TERVETULOA VAIKUTTAMAAN 
KAUPUNKISI SUUNNITTELUUN!

vantaa.fi/ratikka
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Kiinnostaako alueesi kehitys? Päiväkotien sijainnit, 
liikenneyhteydet, virkistysalueet? Haluatko vaikuttaa siihen, 
mihin alueellasi rakennetaan asuntoja ja työpaikkoja?

Kutsumme sinut osallistumaan ja vaikuttamaan lähialueesi suunnitteluun!

Vantaalle suunnitellaan pikaraitiotietä, joka 
kulkisi lentoasemalta Aviapoliksen, Tikkurilan 
ja Hakunilan kautta Helsingin Mellunmäen 
metroasemalle. Vantaan ratikka on koko kau-
punkia kehittävä hanke: se luo uutta asumista, 
työpaikkoja ja palveluja sekä helpottaa arkea. 
Ratikan rakentamisesta päätetään vuonna 
2023.

Reitin varsi on seuraavia alueita, joita Van-
taalla kehitetään. Alueen kehityssuunnitelmat 
on koottu ratikan kaavarunkoluonnokseen, 
joka ulottuu noin 800 metrin säteelle ratikka-
linjasta.

Nyt on aika osallistua ja vaikuttaa ratikan 
reitin varren suunnitelmiin. Suunnitelmat 
ovat nähtävillä 1.6.–30.6. verkossa osoitteessa 
vantaa.fi/ratikankaavarunko ja olet terve-
tullut aihetta käsitteleviin asukastilaisuuksiin. 
Tilaisuuksissa kerromme kaavarunkoluonnok-
seen ja ratikkaan liittyvistä ajankohtaisista 
asioista ja vastaamme kysymyksiisi.

Voit myös kertoa mielipiteesi suunnitelmis-
ta jättämällä sen 30.6. mennessä Vantaan 
kaupungin kirjaamoon esimerkiksi sähkö-
postitse kirjaamo@vantaa.fi. 

Tule mukaan vaikuttamaan lähialueesi tule-
vaisuuteen!

Tarja Laine,  
Vantaan kaupunkisuunnittelujohtaja

Millainen on  
vantaalainen ratikkakaupunki?  
-asukastilaisuudet
• 14.6. klo 16–18  

Länsimäki 
Länsimäen asukastila, 
Kilpakuja 1, 
01280 Vantaa

• 21.6. klo 16–18 
Tikkurila 
Tikkurilan asukastila, 
Lummetie 2bA, 
01300 Vantaa, 4.krs.

TERVETULOA VAIKUTTAMAAN 
LÄHIALUEESI SUUNNITTELUUN!
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