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ALOITUSTIEDOTE VEHKALAN KINKERIT ASEMAKAAVA-

ALUEEN VESIHUOLTO- JA PUISTOSUUNNITTELUSTA 

Vantaan kaupungin Katujen ja puistojen palvelualue laatii Vehkalan kinkerit 

asemakaava-alueen katu-, vesihuolto- ja puistosuunnitelmia.  

 

Alue kuuluu seuraaviin vahvistettuihin asemakaavoihin: 

12.05.2014 vahvistettu 250900 Vehkalan työpaikka-alueet 1 

26.01.2015 vahvistettu 181000 Kehä III välillä Raappavuorentie–Tuupakka 

 

Alue kuuluu vireillä olevaan asemakaavaan: 

251400 Vehkalan kinkerit 

Suunnitteluhankkeen kuvaus 

Vehkalan kinkereiden asemakaava-alue sijoittuu Kehäradan Vehkalan aseman 

länsipuolelle jo olevan työpaikka-alueen välittömään läheisyyteen. Vehkalan 

kinkereiden asemakaavoituksen tavoitteena on mahdollistaa Kehäradan Vehkalan 

aseman läheisyyteen työpaikkarakentamista.  

 

Suunnittelualue sisältää Kinkeritie, Kinkeripiha ja Siirtolanpolku nimiset kadut sekä 

uudet liittymäjärjestelyt Härkähaantiellä. Kinkeritie ja Kinkeripiha ovat 

ajoneuvoliikenteelle tarkoitettuja katuja, joilla tulee liikkumaan kohtalaisesti myös 

raskasta liikennettä. Molempien katujen reunaan suunnitellaan yhdistetyt jalkakäytävät 

ja pyörätiet. Siirtolanpolku on jalankululle ja pyöräilylle tarkoitettu yhteys. Alueelle 

suunnitellaan myös uusi aluetta palveleva vesihuolto ja alueen eteläreunassa 

sijaitsevat vesihuoltolinjat siirretään etelämmäksi osittain liikennealueella kulkevan 

yhdistetyn jalkakäytävän ja pyörätien alle. Hulevesiä ohjataan Georg ja Anna Collinin 

puistoon suunniteltaviin hulevesialtaisiin. Katualueille suunnitellaan uusi valaistus. 

 

Georg ja Anna Collinin puisto on esitetty vireillä olevassa asemakaavassa puistoksi 

(VP) ja Kinkeripuisto lähivirkistysalueeksi (VL). Puistojen läpi linjataan 

kivituhkapintaiset puistokäytävät. Puistoissa pyritään säilyttämään mahdollisimman 

paljon olevaa kasvillisuutta; lisäksi Georg ja Anna Collinin puistoon tuleviin 

hulevesialtaisiin istutetaan kosteikkokasvillisuutta.   
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Alustava aikataulu 

• maastomittaukset ja -tutkimukset 

• suunnittelu tammikuu 2023 – syyskuu 2023   

Kuva 1 Suunnittelualuerajaus 
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Suunnittelusta vastaavat henkilöt 

Vantaan kaupunki, Kadut ja puistot, kadunsuunnittelu 

Alueinsinööri Mikko Kettunen 

mikko.kettunen@vantaa.fi  

 

Vantaan kaupunki, Kadut ja puistot, viheraluesuunnittelu 

Maisema-arkkitehti Sirpa Mäkilä 

sirpa.makila@vantaa.fi  

 

A-Insinöörit, Tie-, katu- ja aluetekniikka 

Aluevastaava Hamilkar Alava Bergroth 

hamilkar.bergroth@ains.fi  

 

Kokemuksista ja näkemyksistä, joista voi olla hyötyä suunnitteluun tai rakentamiseen, 

pyydetään kertomaan suunnittelijalle 31.1.2023 mennessä. 

 

Suunnitelmien valmistuttua katu- ja puistosuunnitelmaehdotukset asetetaan julkisesti 

nähtäville. Nähtäville asettamisesta ja oikeudesta muistutuksen tekemiseen ilmoitetaan 

suunnittelualueeseen rajoittuvien kiinteistöjen omistajille ja haltijoille kirjeitse. 

Rakentaminen 

Alueen katujen, puistojen ja vesihuollon rakentaminen pyritään sisällyttämään vuoden 

2024 rakentamisohjelmaan. Rakentamisajankohta tarkentuu myöhemmin suunnittelun 

edetessä. Kunkin vuoden rakentamis- ja työohjelmat päätetään erikseen. 

Rakentamisohjelmia koskeviin tiedusteluihin vastaa 

Vantaan kaupunki, Kadut ja puistot, rakentaminen 

Projekti-insinööri Mikko Vanhanen 

mikko.vanhanen@vantaa.fi  
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