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YK0048 
Vantaan yleiskaava 2020 - taloudellisten vaikutusten arviointi 
 

1 JOHDANTO 

1.1 Työn tausta ja tavoitteet  

Vantaa on laatimassa uutta, koko kaupungin kattavaa oikeusvaikutteista yleiskaavaa 
2020 (YK0048). Yleiskaavaluonnoksen pohjalta laadittiin keväällä 2019 yleiskaavan vai-
kutusten arvioinnit. Osana kaavaluonnoksen vaikutusten arviointia selvitettiin kaavan 
taloudelliset vaikutukset. Taloudellisten vaikutusten arviointi päivitettiin vastaamaan 
yleiskaavaehdotuksen 2020 ratkaisuja keväällä 2020. 
 
Vaikutusten arviointi perustuu maankäyttö- ja rakennuslakiin. Arviointi perustuu paik-
katietoanalyysien avulla tuotetun numeerisen vertailuaineiston ja sanallisen asiantun-
tija-arvioinnin tasapainoiseen yhdistämiseen. Arvioinnissa korostuu mm. vaikutusten 
merkittävyyden arviointi. Arviointi tehdään suhteessa nykytilaan sekä voimassa oleviin 
yleiskaavoihin. Maankäyttöratkaisut vaikuttavat suoraan kaupungin ja yksityissektorin 
talouteen (verokertymät, ostovoima, asuntomarkkinat yms.).  
 
Tässä työssä valmistellaan selvitys kaupungin nykyisestä yhdyskuntataloudellisesta ti-
lanteesta arvioinnin pohjaksi. Seuraavaksi tunnistetaan yleiskaavan ja sen kehittämis-
alueiden merkittävät kaupunkitaloudelliset vaikutukset ja arvioidaan niitä yleispiirtei-
sesti. Arvioinnissa keskeisiä teemoja ovat erityisesti rakentamismahdollisuuksien ja 
saavutettavuuden parantamisen vaikutukset asunto- ja työmarkkinoihin sekä maan 
arvoon, lentomeluvyöhykkeiden ja määräysten taloudelliset vaikutukset, luonnonsuo-
jelualueiden ja ekologisten käytävien metsätaloudelliset vaikutukset sekä esimerkiksi 
liikennehankkeiden taloudelliset vaikutukset. 
 
Projektia on ohjannut Vantaan kaupungilta suunnittelija Anna-Mari Kangas, yleiskaa-
vapäällikkö Mari Siivola, tutkimuspäällikkö Henrik Lönnqvist, tontti-insinööri Juho 
Lumme ja kaavoitusinsinööri Mikko Järvi. Selvitystyön ovat tehneet Jan Tvrdy, Taina 
Ollikainen, Tuomas Miettinen, Kimmo Haapasalo ja Mikko Keskinen FCG Suunnittelu 
ja tekniikka Oy:stä. 
 
 
 
 

 

1.2 Sanasto ja käsitteet  

Yhdyskuntarakenne 
Yhdyskuntarakenteella tarkoitetaan asuin-, työpaikka-, palvelu- ja virkistysalueiden 
muodostamaa toiminnallista kokonaisuutta ja niitä yhdistäviä liikenneverkkoja sekä 
niiden tarvitsemia vesi-, tietoliikenne- ja energiahuoltoverkkoja.  
 
Aluevaraukset 
Yleiskaavan aluevarauksille tässä vaikutusarvioinnissa annetut tunnukset. 
 
Yhdyskuntatalous  
Yhdyskuntataloudella tarkoitetaan kaikkia niitä menoja ja tuloja, jotka aiheutuvat yh-
dyskuntien rakentamisesta, käytöstä, korjauksista, kunnossapidosta ym. toiminnoista 
ja yhdyskunnassa tapahtuvasta liikenteestä. 
 
Yhteiskuntatalous  
Sisältää yhdyskuntatalouden lisäksi myös yritystoimintaa ja kuntataloutta sekä raken-
tamisen epäsuoria tuloja ja menoja. 
 
Rakentamiskustannukset  
Rakennusten ja rakenteiden rakentamisesta aiheutuvat kustannukset. 
 
Ylläpitokustannukset 
Rakennusten ja rakenteiden käytöstä, korjauksesta ja kunnossapidosta aiheutuvat 
kustannukset. 
 
Maisematyölupa 
Metsänhoidollisiin hakkuisiin tulee hakea maisematyölupa yleiskaavan VL ja VR alu-
eilla Vantaan kaupungin ympäristökeskuksesta, ellei toimenpide ole vähäinen. Maan-
käyttö- ja rakennuslain 128 §:ssä säädetään maisematyöluvasta. Maisemaa muutta-
vaa maanrakennustyötä, puiden kaatamista tai muuta näihin verrattavaa toimenpi-
dettä ei saa suorittaa ilman maisematyölupaa yleiskaava-alueella, jos yleiskaavassa 
niin määrätään. 
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2 NYKYTILANTEEN TARKASTELU  

2.1 Vantaan kaupungin taloudellinen asema pääkaupunkiseudulla  

Vantaan rooli osana Uudenmaan maakuntaa keskittyy liikkumiseen, väyliin ja lento-
kenttään, mutta myös kasvavaan kaupunkiseutuun, viherrakenteeseen, luonnon ja 
kulttuuriperinnön suojeluun.  
 
Helsingin seudulla Vantaan rooli on merkittävä, koska kaupunki on fyysisesti keskellä 
seutua ja sen verkostoja. Vantaa on seudun kolmanneksi suurin kaupunki, joka kasvaa 
voimakkaasti. Lentokenttä sekä ympäröivät logistiset toimijat ovat seudun ja Vantaan 
elinkeinoelämän kasvun moottori. Bruttokansantuote asukasta kohti oli Helsingin seu-
dulla 52 904 euroa vuonna 2016 (Suomessa keskimäärin 39 320 euroa v. 2016). Van-
taalla on valtakunnallisesti katsoen korkea verotulopohja, mutta pääkaupunkiseudun 
vertailussa verotulot ovat Espoota ja Helsinkiä matalammat (kuva 1). 
 

 
Kuva 1. Vantaan ja naapurikuntien verotulot ja valtionosuudet asukasta kohden vuonna 2017. 

Vuosi 2018 oli Vantaalle myönteisen kehityksen vuosi. Väestö kasvoi suhteellisesti eni-
ten Vantaalla verrattuna muihin kaupunkeihin pääkaupunkiseudulla, naapurikuntiin 
(kuva 2) sekä Suomeen. Vuoden 2018 lopussa Vantaalla oli 228 166 asukasta. Asunto-

tuotanto oli runsasta ja työllisyys parani. Myös pitkäaikaistyöttömien lukumäärää pys-
tyttiin pienentämään. Vantaan kaupungin työpaikkamäärän kehitys viime vuosina 
(vuosien 2012 ja 2016 välillä) oli pääkaupunkiseudulla (pois lukien Sipoo) korkein (kuva 
3). Vuonna 2016 Vantaalla oli 110 784 työpaikkaa.  

 
Kuva 2. Vantaan kaupungin väestömäärän kehitys 2014-2018. 

 
Kuva 3. Vantaan kaupungin työpaikkamäärän kehitys 2014-2018. 
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Vantaan kaupungin vuoden 2018 tilikauden tulos oli positiivinen jääden 3,9 miljoonaa 
euroa ylijäämäiseksi. Vaikka tilikauden tulos heikkeni 36,5 miljoonalla eurolla edelli-
seen vuoteen verrattuna, oli tilikauden ylijäämä erikoiserien jälkeen 5,2 miljoonaa eu-
roa. Vaikka verotuloja kertyi arvioitua vähemmän, toimintakulujen alittuminen ja toi-
mintatuottojen ylittyminen johtivat selvästi ennakoitua parempaan tilikauden tulok-
seen. Myös investoinnit katettiin ilman lainaottoa ja lainakantaa pystyttiin jälleen pie-
nentämään. 
 
 

2.2 Yleiskaavan kuvaus  

Yleiskaavan tavoite on varautua tulevaisuuteen. Yleiskaavan tavoitteita varten laadi-
tuissa väestö- ja työpaikkaskenaarioissa Vantaan kasvun ennustettiin jatkuvan vah-
vana tulevina vuosikymmeninä. Erittäin voimakkaan kasvun skenaariossa väestön 
määrä kasvaisi 370 000 asukkaaseen, voimakkaan kasvun skenaariossa 335 000 asuk-
kaaseen ja perusennusteessa 302 000 asukkaaseen vuoteen 2050 mennessä. Hidastu-
van kasvun skenaariossa väestön määrä kasvaisi edelleen, mutta vain 268 000 asuk-
kaaseen. Yleiskaavalla varaudutaan noin 100 000 asukkaan lisäykseen vuoteen 2050 
mennessä. Työpaikkaskenaarioissa työpaikkojen määrä vuonna 2050 vaihtelee ske-
naarioittain 128 000 ja 221 000 työpaikan välillä. Perusennusteessa työpaikkojen 
määrä kasvaisi nykyisestä noin 80 000 työpaikalla 185 000 työpaikkaan. Kasvua odo-
tetaan tapahtuvan etenkin osaamisintensiivisissä liike-elämän palvelutyöpaikoissa 
sekä majoitus- ja ravitsemustoiminnan alalla. 
 
Yleiskaavassa Vantaan kasvu ohjataan olemassa olevaan kaupunkirakenteeseen. Eri-
tyisesti Tikkurilaa, Myyrmäkeä ja Aviapoliksen aluetta laajennetaan ja tiivistetään. Ny-
kyisen kaupunkirakenteen täydentäminen turvaa laajoja viheralue- ja kulttuurimaise-
makokonaisuuksia. Seudullinen viheraluejärjestelmä ja Vantaan viheralueverkosto 
säilyvät. Olemassa olevia ja uusia asemanseutuja kehitetään seudullisen joukkoliiken-
nekaupungin osana. Toteutuessaan Vantaan ratikka parantaa merkittävästi poikittai-
sia yhteyksiä Itä-Vantaan, Tikkurilan ja Lentokentän välillä. Ratikan varteen uskotaan 
rakentuvan vahva kehityskäytävä, joka tuo mukanaan uutta ja täydentävää asuntora-
kentamista. Yleiskaavassa on määritelty ulkoilureittien verkosto sekä pyöräilyn baa-
nat. 
 
Yleiskaavan vaikutusten arvioinnit on laadittu yleiskaavan (kuva 4) pohjalta. Vuorovai-
kutuksen ja vaikutusten arviointien pohjalta valmisteltiin yleiskaavaehdotus, joka oli 
nähtävillä 22.4.-18.6.2020 ja siitä pyydettiin lausunnot. Yleiskaava on tarkoitus hyväk-
syä loppuvuodesta 2020. 

3 TALOUDELLISET VAIKUTUKSET  

3.1 Kaupunkirakenne ja aluetehokkuus  

3.1.1 Kaavavaranto ja tiivistäminen 

Yleiskaava mahdollistaa Vantaan kaupungin kasvua. Kotitalouksien näkökulmasta kau-
punkialueiden tarjoamat tuottavuushyödyt välittyvät palkkatasoon ja kuluttamismah-
dollisuuksiin. Yritystoiminnan laajuus ja monipuolisuus pienentävät työmarkkinaris-
kejä sekä edistävät kaupungin taloudellista resilienssiä. Vantaan yritystoiminnan ja 
palvelutarjonnan monipuolisuus on kuluttajille keskeinen kaupunkien vetovoimate-
kijä. Kaupungin kasvun kääntöpuolella on korkeampi asuntojen hinta- ja vuokrataso. 
Yleiskaavassa esitetään kaupunkirakenteen tiivistämistä ja uudistamista koko kaupun-
gin alueella, niin kerros- kuin pientaloalueillakin. Toteutuessaan suunnitelma tuo siten 
muutoksia paikallisiin elinympäristöihin kaikilla kaupunkialueilla.  
 
Yleiskaavalle ei ole määritelty yhtä ainoaa kaupunkikasvutavoitetta, vaan useamman 
skenaarion kautta on selvitetty kasvun mittakaavaa ja sitä, miten siihen tulisi varautua. 
Esimerkiksi täydennysrakentamisen ja purkamisen suuri osuus aiheuttavat merkittäviä 
epävarmuuksia toteuttamisen suhteen, minkä vuoksi rakentamismahdollisuuksia on 
syytä olla laskennallisesti tarvetta suurempi määrä.  Täydennysrakentaminen ja ole-
massa olevan yhdyskuntarakenteen tiivistäminen on talouden näkökulmasta hyvä, 
koska se mm. nostaa alueiden tehokuutta. Tiiviin maankäytön kautta syntyvät keskit-
tymisedut ovat taloudellisen kehityksen moottori. Kaupungin tai alueen koko, tiheys 
ja monipuolisuus edistävät tuottavuutta. (Laakso ja Loikkanen 2014). 
 
Yleiskaavassa varaudutaan 335 000 asukkaaseen Vantaalla vuonna 2050. Väestönkas-
vun mahdollistamiseksi on olemassa olevien realististen asemakaavavarantojen lisäksi 

rakennettava reilut 7 miljoonaa uutta kerrosneliömetriä asumiselle. Yleiskaava mah-
dollistaa noin 17,5 miljardin investoinnit asuinrakennuksiin. Eri lähteiden perusteella 
voi arvioida, että kaupunkialueen väestön kaksinkertaistuessa alueen tuottavuus kas-
vaa 3–8 %. Kutakuinkin samoin käy kaupunkiseudun yksittäisen toimialan tuottavuu-
delle sen kasvaessa (mm. Rosenthal & Strange 2004; Nakamura 1985). 
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Kuva 4. Vantaan yleiskaava 2020 
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Yleiskaavassa varaudutaan 185 000 työpaikkaan Vantaalla vuonna 2050. Työpaikka-
kasvun edellyttämän toimitilakerrosneliömetrimäärän arvioiminen on asumista haas-
tavampaa, mutta uutta toimitilakerrosalaa tarvittaneen vähintään 3,5 miljoona ker-
rosneliömetriä. Yleiskaavassa esitetty olemassa olevien toimitila-alueiden muuttami-
nen asuinvaltaisiksi edellyttää suurimmillaan yli miljoonaa toimitilakerrosneliömetriä 
tämän lisäksi. Epävarmuuksista johtuen yleiskaavan tulee mahdollistaa noin 6 miljoo-
nan uuden toimitilakerrosneliömetrin rakentaminen. Yleiskaava mahdollistaa noin 12 
miljardin investoinnit toimitilojen rakentamiseen. 
 
Yleiskaavalla Vantaan kaupunki pystyy vaikuttamaan infrainvestointimääriin ja paran-
tamaan näin yritysten toimintaedellytyksiä. Yleiskaavassa esitetyn kaavavarannon to-
teuttamisen rakentamisvaiheessa syntyy työllisyysvaikutuksia ja elinkeinovaikutuksia, 
jotka liitetään yhteiskuntataloudellisiin vaikutuksiin. Asuinrakennusten ja toimitilojen 
toteuttamisen kokonaistyöllisyysvaikutus on suuruusluokaltaan noin 350 000 henkilö-
työvuotta. 
 
Kestävän kasvun vyöhyke 
 
Kestävän kasvun vyöhykkeeksi on yleiskaavassa osoitettu asemanseudut sekä Vantaan 
ratikan vaikutusalue Länsimäestä lentoasemalle. Koko vyöhykkeen kaavoitettu 
aluetehokkuus on 0,31 ja keskimääräinen tonttitehokkuus 0,58. Kaupunkirakenteen 
tiivistäminen edellyttää aiempaa suurempia investointipanostuksia kaupunkiympäris-
tön ja virkistysalueiden laatuun sekä palveluiden saavutettavuuteen, jotta täydennys-
rakentamisen myötä syntyy toimivampaa ja sen myötä vetovoimaisempaa kaupunkia. 
Kestävän kasvun vyöhykkeen totuttaminen vaatii suuria infrainvestointeja (esim. Van-
taan ratikka ja uudet asemat), jotka kohdistuvat pääosin Vantaan kaupungin talou-
teen.  Kaupunki voi käyttää infrainvestointien rahoitukseen esimerkiksi kiinteistövero-
tuloja, maankäyttömaksuja tai maan myynti- ja vuokratuloja. Suuret investoinnit kui-
tenkin parantavat mm. ihmisten liikkuvuutta ja vaikuttavat suoraan liikennekustan-
nuksiin. Investoinnit infraan nostavat kiinteistöjen arvoa sekä vaikuttavat alueiden 
houkuttelevuuteen. Toimivilla joukkoliikenneyhteyksillä sekä hyvällä ja parannetulla 
saavutettavuudella on tulevaisuudessa positiivinen vaikutus myös olemassa olevien 
kiinteistöjen arvoon, kuten esimerkiksi ratikan toteutuessa asuntojen arvoon Haku-
nilassa.  
 
 
 
 

Keskustat 
 
Yleiskaavan tavoitteet nostavat Tikkurilan, Aviapoliksen ja Myyrmäen keskustan pää-
keskuksiksi, joihin on luonnoksessa mahdollistettu riittävän laajat keskusta-alueet. 
Yleiskaavan ratkaisussa keskusta-alueiden pinta-ala kokonaisuutena yli kaksinkertais-
tuu verrattuna voimassa olevaan yleiskaavaan (kuva 5). 
 

 
Kuva 5. Yleiskaavan 2020 keskusta-alueiden (C) pinta-ala suhteessa voimassa olevaan yleiskaa-
vaan (2007). 

Keskusta-alueiden täydennysrakentamisella ja merkittävällä laajentamisella ediste-
tään joukkoliikennekaupungin kehittymisen edellytyksiä ja liikkumistarpeen vähene-
mistä, kaupunkilaisten palveluiden saavutettavuutta ilman autoa sekä laadukkaiden 
yleisten alueiden toteuttamista. Joukkoliikenteellä, kävellen tai pyörällä saavutetta-
vissa olevien palvelujen ja muiden elinpiiriin kuuluvien kohteiden suurempi määrä vä-
hentää liikkumisen kustannuksia (ennen kaikkea auton omistamisen tarvetta) ja va-
pauttaa kotitalouksien käytettävissä olevia tuloja muuhun käyttöön.  
 
Keskusta-alueiden ja kaupunkirakenteen tiivistäminen vaatii kuitenkin investointeja 
infraan ja yleisiin alueisiin. Infrarakentamisesta aiheutuvien kustannuksen näkökul-
masta täydennysrakentaminen on taloudellisempaa kuin uusien alueiden toteuttami-
nen, jotka vaativat kokonaan uutta infraverkostoa. Investoinnit kohdistuvat Vantaan 
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kaupungin talouteen ja epäsuorasti heijastuvat tonttien hintaan sekä asuntojen ja toi-
mitilojen hintoihin. Esimerkiksi asumiskustannusten nousulla on vaikutusta asuntojen 
hallintasuhdejakaumaan (omistus- ja vuokra-asuntojen suhde), mikä voi vaikuttaa alu-
eiden identiteetteihin, eli siihen millaisia ihmisiä alueelle hakeutuu asumaan, tai alu-
een asumis- ja työpaikkatilojen suhteeseen.  Asumiskustannusten nousu voi olla uhka 
tai mahdollisuus alueen sosiaaliselle kehitykselle, riippuen alueen nykyisestä luon-
teesta. Asukasmäärän kasvu alueella nostaa painetta julkisten palvelujen järjestämi-
selle.  

 
Tuottavuuden näkökulmasta laajenevat keskusta-alueet ja lähialueella olevat toimi-
tila-alueet sekä liike- ja palvelukeskustat ovat alueita, joille elinkeinotoimintaa ja työ-
paikkoja tulisi pyrkiä yleiskaavaa toteutettaessa keskittämään. Työpaikkamäärän 
kasvu keskusta-alueilla tukee tehokkuuden kasvutavoitteita. Tässä on syytä nostaa 
esille, että esimerkiksi Tikkurila ja osittain Aviapolis kilpailevat suoraan Pasilassa val-
misteilla olevan Triplan ja Kalasataman Redin keskusten kanssa. Triplan keskuksessa 
on kaikkiaan 85 000 neliötä vuokrattavaa liiketilaa.  
 
Asumiselle varatut alueet 

Yleiskaavassa asuntorakentamisen sijoittumista ohjaavat saavutettavuus ja asumister-
veydelliset olosuhteet. Hyvällä saavutettavuudella on vaikutusta asuinalueiden hou-
kuttelevuuteen sekä asuntojen hintoihin. Asuntovaltaisille alueille on varattu maa-
pinta-alaa yhteensä noin 7 000 ha. Tämä on noin 1 500 ha enemmän kuin voimassa 
olevassa yleiskaavassa (2007). Yleiskaavan 2020 asuinalueiden pinta-ala suhteessa voi-
massa olevan yleiskaavaan esitetään kuvassa 6. Yleiskaavan laajentuneet asumisen 
alueet esitetään kuvassa 7. 

 
Kuva 6. Yleiskaavan 2020 asuinalueiden pinta-ala suhteessa voimassa olevan yleiskaavaan 
(2007). On syytä huomioida, että YK2020 -työssä käytetyt merkinnät ja määräykset eroavat hie-
man YK2007 -työssä käytetyistä.  

 
Kuva 7. Yleiskaavan 2020 laajentuneet asumisen alueet suhteessa yleiskaavaan 2007. (Lähde: 
Vantaan kaupunki 2020) 

Iso osa uudesta asumisesta osoitetaan nykyiseen kaupunkirakenteeseen. Täydennys-
rakentamisella ja tiivistämisellä on myönteisiä vaikutuksia Vantaan kaupungin talou-
teen, sillä ne vähentävät paineita kuntatekniikan investointeihin. Uusina asuntoraken-
tamiseen varattavina alueina on kuitenkin esitetty monia aiemmin muuhun maankäyt-
töön osoitettuja alueita. Esimerkiksi raitiotien reitin varrella yhdyskuntarakenne tiivis-
tyy, mikä vahvistaa edellytyksiä raitiotien investoinnille. Yleiskaava mahdollistaa sa-
maan kortteliin sekä kerrostalojen että pientalojen toteuttamisen ja näiden talotyyp-
pien välimuotojen ja variaatioiden kehittymistä. Monipuolinen kaupunkiympäristö 
nostaa alueiden houkuttelevuutta.  

Yleiskaava mahdollistaa MAL-sopimuksessa (HSL 2019) esitettyjen tavoitteiden to-
teuttamista.  Vantaa on sitoutunut seudullisessa MAL-sopimuksessa vähintään 2 400 
uuden asunnon vuosittaiseen tuotantoon. Tästä tavoitteesta 20 prosenttia (480 asun-
toa) toteutetaan valtion tukemana pitkän korkotuen vuokra-asuntotuotantona. Asun-
tojen uustuotannosta kymmenen prosenttia (240 asuntoa) toteutetaan valtion tuke-
mana asumisoikeustuotantona ja lyhyen korkotuen vuokra-asuntotuotantona. 
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Toimitila-alueet ja työpaikat sekä kauppa ja palvelut 

Toimitilarakentamiselle on esitetty riittävästi rakentamismahdollisuuksia nykyraken-
teesta, mahdollistaen samalla maankäytön tehostamisen kaupunkirakenteen kannalta 
keskeisillä paikoilla (Vantaan kaupunki 2019b). Maankäytön tehokuudella on vaikutuk-
sia alueen tuottavuuteen. Keskittymisen vaikutusta tuottavuuteen on tarkasteltu 
useissa tutkimuksissa. Tutkimusten mukaan keskittymän koon kaksinkertaistuminen 
tai saavutettavuuden paraneminen kaksinkertaiseksi, lisää tuottavuutta kaikilla toi-
mialoilla yhteensä 12 % ja palvelusektorilla yhteensä 19 % (Graham 2007).  

Toimitila-alueet on yleiskaavassa jaettu neljään luokkaan: kaupallisten palvelujen alu-
eeksi, monipuolisiksi työpaikka-alueiksi, tuotanto- ja varastotoiminnan alueeksi sekä 
tilaa vaativan tuotanto- ja varastotoiminnan alueeksi. Työpaikkoja ja toimitilaraken-
nuksia sijoittuu jatkossakin runsaasti myös keskustatoimintojen, asumisen ja työpaik-
kojen sekä lentokentän alueille. Suurimmat monipuolisten työpaikka-alueiden koko-
naisuudet sijoittuvat Vantaankoski-Vehkalan ja Aviapoliksen alueille. Yleiskaavassa 
ympäristöhäiriöitä, kuten melua, tärinää ja raskasta liikennettä, aiheuttavia toimintoja 
on ohjattu alueille, joissa niistä aiheutuisi mahdollisimman vähän haittaa, kuten esi-
merkiksi suoria vaikutuksia asuinkiinteistöjen arvoon. Nämä alueet ovat pääosin met-
säalueet ja ovat osoitettu tilaa vaativan tuotantotoiminnan alueiksi (TT).  

Useita edellisten yleiskaavojen, kaupunkirakenteessa keskeisillä sijainneilla olevia toi-
mitila-alueita, on muutettu asumisen muuntuviksi tai asuinvaltaisiksi alueiksi (Vantaan 
kaupunki 2019b). Tällä tulee olemaan vaikutusta kiinteistöjen arvoon, koska asuntojen 
hinta neliömetriä kohden on korkeampi kuin toimitilojen. Tällä on myös vaikutusta 
olemassa olevien asuntojen hintoihin paikallistasolla, koska asuinalueiden laatu para-
nee ja alueet muuttuvat asumisen kannalta houkutteleviksi. Käyttötarkoitusta on 
muutettu etenkin Kaivokselassa, Tammistossa, Veromiehen ydinalueilla, Tikkurilassa, 
Hakkilan alueella, Porttipuiston pohjoisreunassa, Kuussillantien työpaikka-alueella, 
Havukosken eteläreunassa, Vaaralassa, Koivuhaassa sekä Korson keskustan koillisreu-
nassa, missä käyttötarkoitus muutettiin keskustatoimintojen alueeksi (C).  

Kaupan osalta yleiskaavan tavoitteissa on linjattu erityisesti paikallisen elinympäristön 
osalta. Tasa-arvoisella saavutettavuudella, kohtuullisella asiointimatkalla ja autoriip-
puvuuden vähentämisellä on vaikutuksia asukkaiden liikkumiskustannuksiin.  

Yleiskaavassa 2020 sekä voimassa olevassa yleiskaavassa on osoitettu runsaasti alueita 
(yhteensä noin 300 hehtaaria) palvelurakentamiselle. Näiden lisäksi julkisten palvelu-

jen ja hallinnon paikat ovat osoitettu pistemerkinnöillä (3 kpl). Julkisten palvelujen to-
teuttamisesta syntyy Vantaan kaupungille investointikustannuksia sekä toimintaku-
luja, joka osittain katetaan toimintatuottojen avulla.    

3.1.2 Luonnonsuojelualueiden ja ekologisten käytävien taloudelliset vaikutukset 

Täydennyksenä tiivistyvälle joukkoliikennekaupungille on yleiskaavaan määritelty eko-
loginen verkosto sekä merkittävä määrä täydennyksiä nykyiseen luonnonsuojeluver-
kostoon. Suojelualueverkostoon lisättäväksi ehdotetuilla alueilla on erityisesti perus-
teena niiden monipuoliset metsäarvot, joilla tarkoitetaan metsäluontotyyppien säily-
neisyyttä ja kehittymistä luonnontilaisen kaltaisiksi. Yleiskaavaa varten on tarkasteltu 
suojelualueverkoston täydentämistarpeita Vantaan luonnosta kerättyjen tietojen pe-
rusteella ja ekologisen verkoston, erityisesti metsäisen verkoston, säilyttämisen näkö-
kulmasta: 
 

− Yleiskaavaan ehdotetaan luonnonsuojelualueita (kuva 8). Uusien suojelualu-
eiden pinta-alat ovat yhteensä noin 800 ha ja yhdessä jo voimassa olevan 
yleiskaavan SL-aluevarausten (1 372 ha) ja toteuttamattomien varauksien (90 
ha, YK2007) kanssa noin 2 240 ha eli 9,3 % Vantaan kaupungin pinta-alasta.  
 

− Yleiskaavassa osoitetaan uusia luonnon monimuotoisuuden kannalta erityi-
sen tärkeitä alueita. Kaiken kaikkiaan luo-alueiden pinta-ala on yhteensä noin 
780 ha. Yleiskaavan uudet luo-alueet sijoittuvat pääosin VR- ja VL-alueille 
päällekkäismerkintänä. Määräys velvoittaa maaomistajaa yleiskaavan VR-, 
VL- ja VU-alueilla hakemaan puunkaatoon ja muuhun maisemaa muuttavaan 
toimintaan maisematyöluvan maankäyttö- ja rakennuslain 128 §:n mukai-
sesti. Yleiskaavan M- ja MT-alueilla oleva luo-aluemerkintä ei velvoita vastaa-
vasti, koska M- ja MT-alueilla sovelletaan metsälakia. 
 

− Yleiskaavaan ehdotetaan uusia ekologisia runkoyhteyksiä, joiden tavoitele-
veys on noin 100 m. Ekologisia runkoyhteyksiä on osoitettu kaavassa yh-
teensä noin 192 kilometriä.  Ekologisen runkoyhteyden määräys ohjaa varaa-
maan tilaa yhteyksille asemakaavoissa ja ottamaan ne huomioon viheraluei-
den jatkosuunnittelussa. Yhteydet kulkevat pääosin viheralueilla. 

 
Yleiskaavassa uusien ja olemassa olevien luonnonsuojelualueiden osoittamisella on 
vaikutuksia alueilla sijaitsevien kiinteistöjen arvoon sekä metsätalouteen, koska kiin-
teistön käyttömahdollisuuksia rajoitetaan ja metsätaloustoimintaa rajoitetaan.  
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Kuva 8.  Yleiskaavan luonnonsuojelualueet ja Natura 2000-verkostoon kuuluvat alueet. 

Vuonna 2017 Etelä-Suomessa yksityismetsätalouden liiketulos oli vuositasolla keski-
määrin 165 euroa / ha (Luke 2018).  Yleiskaavan uusien suojelualueiden pinta-ala on 
yhteensä noin 800 ha. Suojelualasta valtion maata on 1 ha, kaupungin maata noin 470 
ha ja yksityisessä omistuksessa 329 ha. Yksinkertaistamalla voidaan todeta, että yksi-
tyisten maanomistajien menetetyt tulot ovat vuositasolla noin 54 285 euroa. Toisaalta 
yksityinen maanomistaja voi myydä kansalliseen luonnonsuojeluohjelmaan tai Natura 
2000 -verkostoon sisältyvän alueensa valtiolle käypään hintaan tai rauhoittaa sen yk-
sityisenä luonnonsuojelualueena korvausta vastaan. Hinnan arvioimiseen käytetään 
markkinoilta saatavia kauppahintatilastoja ja puun hintatilastoja. Maanomistaja voi 
saada korvauksen yksityisen luonnonsuojelualueen perustamisesta tai alueen määrä-
aikaisesta rauhoittamisesta aiheutuvasta taloudellisesta menetyksestä. 
 
Yleiskaavan VL-, VR-, VU- alueilla metsänhoidollisiin hakkuisiin tulee hakea maisema-
työlupa ympäristökeskuksesta, ellei toimenpide ole vähäinen. Vaatimus maisematyö-
luvasta ja kaavamääräykset aiheuttavat metsätaloudelle lisäkustannuksia. Maisema-
työluvan myöntämisestä peritään hakijalta (kiinteistön omistaja tai haltija) maksu seu-
raavasti (Vantaan kaupunki 2019a):  

 

− Maisematyölupamaksu on vähintään 540 € ja enintään 3 600 €, riippuen kä-
sittelyyn kuluneesta työmäärästä. 
 

− Jos maisematyölupa koskee vain puiden kaatamista, lupamaksu on vähintään 
540 € ja enintään 1 050 €, riippuen käsittelyyn kuluneesta työmäärästä. 

 

− Jos lupahakemusta käsiteltäessä todetaan, että hanke voidaan toteuttaa il-
man maisematyölupaa, käsittelymaksu on vähintään 250 € ja enintään 1 300 
€, riippuen käsittelyyn kuluneesta työmäärästä.  
 

Maisematyöluvan lopulliseen vaikuttavuuteen vaikuttavat hakkuun pinta-ala sekä 
metsän ikä, puulajit ja tilavuudet.  Maisematyölupamaksusta syntyvien suorien kus-
tannusten lisäksi maisematyöluvan ehdoilla voi olla suurikin merkitys elinkeinon kan-
nattavuudelle. Esimerkiksi maisematyöluvassa voi olla ehto, jonka mukaan uudistus-
hakkuun sijaan sallitaan vain harvennushakkuu. Tällainen ehto vaikuttaa merkittävästi 
metsänomistajan kohteelta saamaan tuloon.  

 

 
Kuva 9. Uuden ja voimassa olevan yleiskaavan VL/VR/VU//luo maankäyttöluokkien pinta-alat 
(ha).  

Verrattuna voimassa olevaan yleiskaavan, maisematyölupaa edellyttävien maankäyt-
töluokkien (VL/VR/VU) pinta-ala pienenee noin 5 296 hehtaarista 4 498 hehtaariin, eli 
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noin 15 % (kuva 9). Vastaavasti kuitenkin luo-alueiden pinta-ala kasvaa 623,5 hehtaa-
rista noin 780 hehtaariin. Luo-alueista kuitenkin noin kaksi kolmasosaa sijoittuu alu-
eelle, jolla olisi jo muutenkin sen maankäyttöluokan perusteella maisematyölupavel-
voite. Tämän perusteella voidaan todeta, että yleiskaavamuutoksen johdosta pieni 
osa pinta-alasta poistuu maisematyöluvan piiristä. Toisaalta yleiskaavassa on jonkin 
verran osoitettu rakentamista metsäalueille. Rakentamisen osoittaminen näille alu-
eille vaikeuttaa metsäelinkeinojen harjoittamista. Myös metsätalouden harjoittami-
nen julkisesti omistetuilla mailla rajoittuu jonkin verran. Toisaalta virkistyksen kautta 
saatavat yhteiskuntataloudelliset hyödyt ovat merkittäviä. 
 
3.1.3 Taloudelliset vaikutukset alueilla, joiden rakentamista ohjataan ensisijaisesti 
yleiskaavalla 

Asemakaavoitetun alueen ulkopuolisen alueen (kuva 10) määräykset mitoittavat ra-
kentamisen määrää vuoden 1983 yleiskaavan ratkaisujen mukaisesti: kantatiloihin pe-
rustuva mitoitus on ohjausvaikutukseltaan tasapuolinen alueen maanomistajille. Ra-
kentamisen ohjaamisessa yleiskaavan AP-, AT-, M- ja MT-alueilla käytetään kantatila-
periaatetta, mikä tarkoittaa, että tilalla sallittujen asuntojen enimmäismäärä laske-
taan kantatiloittain.  
 
Maaseutumaisilla asemakaavoittamattomilla alueilla Luoteis-Vantaalla ja Itä-Van-
taalla yleiskaava mahdollistaa yhteensä 674 kpl rakentamismahdollisuuksia (1 asunto). 
Rakentamismahdollisuuksilla on vaikutuksia raakamaan saatavuuteen.  Rakentamis-
mahdollisuuksilla on merkittäviä talouden kannalta positiivisia vaikutuksia kiinteistö-
jen arvoon ja yksityistalouteen. Toisaalta edelliseen yleiskaavaan verrattuna muutos 
on pieni. Yleiskaavassa AP- ja AT-alueiden osalta laskusääntöä on muutettu aikaisem-
masta siten, että kantatila saa kolmannen asunnon 3 hehtaarin pinta-alan ylittyessä. 
Tämän muutoksen vaikutus on noin 20 rakentamismahdollisuutta lisää aiempaan las-
kukäytäntöön nähden, mikä mahdollistaa noin 12,5 miljoonan euron investointeja ra-
kennusten rakentamiseen1. Kokonaisuudessa yleiskaava (674 kpl rakentamismahdol-
lisuuksia) mahdollistaa noin 421 miljoonan euron investointeja rakennusten rakenta-
miseen. 
 
Mitoituksessa osoitetut rakentamismahdollisuudet voidaan siirtää MT- ja M-alueilta 
AT- ja AP-alueille, mikäli kantatilalla on palstoja AT- tai AP-alueilla. MT-ja M-alueilla 
rakentamisen edellytyksenä on maa- tai metsätalouden harjoittaminen ja se, että uusi 

 
1 laskennan oletukset: 250 k-m2 / rakennuspaikka, rakentamiskustannus 2 500 euroa / k-m2 

rakentaminen palvelee näitä elinkeinoja. Rakennuspaikkojen toteuttamisessa ole-
massa olevan yhdyskuntarakenteeseen yhteyteen voi osa metsä- ja peltomaasta 
muuttuu tonttimaaksi, mikä vähentää maa- ja metsätalouden edellytyksiä. Yleiskaava-
mitoituksen perusteella 674 rakennuspaikan lopullinen tonttien pinta-ala on yhteensä 
noin 33−67 hehtaaria. Tällä voi olla paikallisella tasolla vähäisiä vaikutuksia esimerkiksi 
maa- ja metsätalouteen ja niihin liittyviin elinkeinoihin.    
 

 
Kuva 10. Maaseutualueilla asuinrakentamista ohjataan yleiskaavan kantatilaperiaatteen mu-
kaisesti ja suunnittelutarveratkaisuun perustuen. 
 

3.1.4 Suuret infrainvestoinnit  

Suurten investointien hankkeet ovat esimerkiksi liikennehankkeet sekä investoinnit 
energia- ja vesihuoltoon sekä esimerkiksi tietoliikenneverkkoon. Yleiskaavassa esitetyt 
liikennehankkeet ja muut infrahankkeet vahvistavat yleiskaavassa suunniteltua yhdys-
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kuntarakenteen toimivuutta tai ovat varauksia, jotka mahdollistavat isompia seudulli-
sesti merkittäviä hankkeita. Kaavassa esitetyt ratkaisut eivät ole vaan investointeja, 
mutta ne vaikuttavat positiivisesti myös yhdyskuntatalouteen, mm matka-aikojen ly-
henemisestä saatavien säästöjen kautta, parantavat saavutettavuutta ja näin vaikut-
tavat positiivisesti kiinteistöjen arvoon sekä edistävät toiminta- ja huoltovarmuutta. 
Isompien hankkeiden kustannukset kohdistuvat osittain kaupungin konsernin talou-
teen ja osittain valtiolle ja naapurikuntiin. Merkittävimmät yleiskaavassa osoitetut 
suuret investoinnit infraan ovat (kustannusarviot esitetään ilman ALV): 

− Lentorata, investointi on noin 1 000 miljoonaa euroa (Liikennevirasto 2010) 
ja se kohdistuu vain osittain Vantaan kaupungille 

− Vantaan ratikka. Raitiolinjan pituus 19,3 kilometriä. Investointikustannukset 
ovat noin 390 miljoonaa euroa linjausvaihtoehdosta riippuen. Kohdistuu pää-
osin Vantaan kaupungille. Kalustokustannukset ovat noin 87,5 miljoonaa eu-
roa (25 raitiovaunua). Vaaralan varikon kustannukset ovat noin 60 miljoonaa 
euroa. (Vantaan kaupunki 2018). Luvut tarkentuvat seuraavien suunnittelu-
vaiheiden yhteydessä. 

− Poikittaiset ratikkayhteydet, esimerkiksi Myyrmäen ja Pakkalan välillä (pituus 
yhteensä noin 25 kilometriä). Investointikustannus noin 425 miljoonaa euroa 
(alustavasti arvioitu Vantaan ratikan investointikustannuksen perusteella). 
Luvut tarkentuvat seuraavien suunnitteluvaiheiden yhteydessä. 

− Pyöräilyn baanat yhteensä 46,3 kilometriä (arvioitu kilometrihinta noin 2 mil-
joonaa euroa). Baanat, joita on tarkoitus toteuttaa ratikan yhteyteen, on jo 
huomioitu ratikan kustannuksissa. 

− Eritasoliittymät 3 kpl ja suuntaisliittymät (4 kpl) (varaukset). Esimerkkinä voi-
daan mainita Riihimäen Arolammen eritasoliittymä, jonka kokonaiskustan-
nukset olivat noin 7,4 miljoonaa euroa. Arolammin eritasoliittymä toteutet-
tiin Liikenneviraston, Riihimäen kaupungin ja Valio Oy:n yhteisrahoitteisena. 

− Maantien 152 jatke Myllykyläntien ja Hämeenlinnanväylän välillä. Rakenta-
miskustannusarvio yhteensä 67 miljoona euroa (Vantaan kaupunki 2015). 

− Uudet 110 kv:n voimajohdot (Seutulan sähköasemavaraukselta Tuupakan ja 
Tolkinkylän sähköasemille), yhteensä 4 kilometriä (kokonaiskustannus noin 
2–3 miljoona euroa). Näiden lisäksi YK2007-varauksista ovat edelleen toteut-
tamatta Keimola-Seutula ja Korso-Kerava voimajohdot sekä noin kilometrin 
voimajohto Askistossa. Verkkoyhtiö vastaa kustannuksista. 

− Uusi yhteystarve Länsisalmen sähköasemalta Helsinkiin Viikinmäen sähkö-
asemalle (toteutetaan 400 kv maakaapelina), yhteensä 1,6 kilometriä (koko-
naiskustannus noin 15–20 miljoona euroa) sekä muu kehitettävä voimajohto. 

− Seutulan sähköasema sekä uudet sähköasemat Tikkurilaan ja Varistoon sekä 
Tolkinkylään (yhteensä noin 2 miljoona euroa). Verkkoyhtiö vastaa kustan-
nuksista. 

− Lämpökeskukset 2 kpl (ET-aluevaraukset). Energiayhtiö vastaa kustannuk-
sista. 

− Lumen vastaanotto (Päiväkummun aluevaraus). Esimerkiksi Koisotien lumen 
vastaanottopaikan kustannusarvio on ollut noin 5 miljoona euroa. 

− Seutulan ylijäämämaiden vastaanottopaikka (ET-alue) ja Vekkox Oy:n (ET-
alue) Kiilan ja Tuusulan rajalla Massaholmin kiviainesalue ja maankaato-
paikka, yksityinen investointi.  

− Viheryhteyden kehittämiskohdat (alikulut /”vihersillat”), 22 kpl. Vihersiltojen 
kustannukset vaihtelevat tapauskohtaisesti. Esimerkiksi Vihtiin suunnitellun 
Vt1 Korissuonmäen vihersillan kustannusarvio on noin 2,3 milj.€ (Väylä 2019). 
 

3.2 Liikennejärjestelmä ja liikkuminen 

3.2.1 Liikennehankkeiden taloudelliset vaikutukset 

Yleiskaavan tavoitteena on luoda toimiva ja eheä yhdyskuntarakenne, jossa palvelut 
ja työpaikat ovat hyvin saavutettavissa. Toimivat liikenneyhteydet sekä laadukkaat 
seudulliset joukkoliikenteen runkoyhteydet, toimivat vaihtopaikat sekä pyöräilyn baa-
nat lyhentävät matka-aikoja ja vahvistavat niihin tukeutuvan kaupunkirakenteen syn-
tymistä.  Matka-aikojen lyhenemisen kautta syntyy asukkaille sekä yrityksille taloudel-
lisia säästöjä ja uuden rakentamisen ohjaaminen joukkoliikennevyöhykkeelle parantaa 
saavutettavuutta ja nostaa yksityisen sektorin sekä kaupungin omistamien kiinteistö-
jen arvoa. Päärunkoyhteytenä Vantaalla toimii juna. Yleiskaavassa tehdään varauksia 
myös raitiotielle sekä joukkoliikenteen runkoyhteyksille, jotka voivat olla bussirunko-
linjoja tai tulevaisuudessa toteutua myös raitioteinä. Metro jatkuu yleiskaavassa Mel-
lunmäestä itään, ja Länsisalmessa varaudutaan metroasemaan Kehä III:n itäpuolella. 
Kun tarkastellaan yhdyskuntataloutta ja liikkumisen kustannuksia, liikennöintikustan-
nukset ja muut matkakustannukset (Tervonen et al. 2010) ovat: 

− pyöräilyn ajoneuvokustannus 0,05 euroa/km, 

− jalankulun kustannus 0,00 euroa/km, 
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− henkilöautoilun ajoneuvokustannus 0,12 euroa/km, 

− kuljetusliikenteen ajoneuvokustannus 0,48 euroa/km, 

− runkobussin linjakilometri 0,83 euroa/km, 

− raitiotien linjakilometri 1,7 euroa/km. 

 
Vantaan ratikan toteutuessa joukkoliikenteeseen siirtyy noin 3 500 – 6 000 lisämatkaa 
vuorokaudessa (Vantaan kaupunki 2018). Matkoista noin 60 % olisi siirtymisiä henki-
löautoliikenteestä joukkoliikenteen käyttöön. Tällä on vaikutusta asukkaiden yksityis-
talouteen, koska joukkoliikenne on henkilöautoliikenteeseen verrattuna halvempi. 
Vantaan ratikan toteutuessa liikennöintikustannukset kasvavat suhteessa nykytilan-

teeseen noin 4−7 miljoonaa euroa vuodessa (Vantaan kaupunki 2018). Raitiotie pa-
rantaa joukkoliikenteen kokonaissaavutettavuutta nykytilanteeseen verrattuna. 
Täällä on vaikutuksia kiinteistöjen arvoon ja asuntojen hintoihin. Kansainvälisten tut-
kimusten mukaan raitioteiden vaikutukset asuinkiinteistöjen hintoihin vaihtelevat vä-

lillä 0−20 %. Esimerkiksi Laakso (2014) on ennustanut 3 %:n nousua rakennusoikeuden 
arvoon Raide-Jokerin vaikutusalueella. Ennusteet Turun ja Tampereen raitiotiehank-

keissa vaihtelevat alueittain välillä 2−6 % (Newsec 2014). 
 
Yleiskaavassa esitetyt pyöräilyn baanat muodostavat Vantaalle keskusten välisen laa-
dukkaan pyöräilyverkon, joka yhdistyy seudulliseen laatukäytäväverkkoon. Baanoja 
täydentävät hyvän laatutason pääpyöräreittiverkosto sekä muut pyörätiet. Baanat 
palvelevat erityisesti pitkämatkaista pyöräilyä, selkeyttävät matkaketjuja ja lisäävät 
pyöräilyn houkuttelevuutta. Yleiskaavassa esitettyjen uusien pyöräilybaanojen pituus 
on yhteensä 46,3 kilometriä. Investointi tukee voimakkaasti pyöräilyn toimintaedelly-
tyksiä koko kaupungissa ja erityisesti kasvavilla keskusta-alueilla, kantakaupungissa ja 
uusilla keskusta-alueilla. Investointi jakautuu melko tasaisesti suhteessa yleiskaavan 
kaavavarantoon. Toimivat pyöräilyn yhteydet edistävät liikkumista ja tuovat myös 
merkittäviä terveyshyötyjä. Jos pyöräilyn kulkumuoto-osuus nousisi Vantaalla yhdek-
sästä prosentista (v. 2012 tilanne) 15 prosenttiin, saavutetaan vuosittain 8 miljoonan 
euron terveyshyödyt. Pyöräilyn laskennalliset terveyshyödyt olivat Vantaalla vuoden 
2012 tilanteessa noin 26 miljoona euroa vuodessa (Vantaan kaupunki 2014). 

Maantien 152 jatkeesta Myllykyläntien ja Hämeenlinnanväylän välillä on tehty alueva-
raussuunnitelma, jossa ovat Vantaan lisäksi mukana Tuusulan kunta ja ELY-keskus. 
Yleiskaavassa on esitetty myös Tuusulan puolelle ulottuva vaihtoehtoinen linjaus.  
Pohjoisen linjauksen rakentamiskustannusarvio on yhteensä 67 miljoonaa euroa. In-
vestointi tukee pääväylien välityskykyä kaupungin ja seudullisella tasolla. Vuosihyödyt 

ovat pohjoisella linjauksella noin 1,5 miljoonaa euroa vuodessa vuoden 2025 tilan-
teessa ja 3,4 miljoonaa euroa vuodessa vuoden 2040 tilanteessa. Merkittävin hyötyerä 
on kevyisiin ajoneuvoihin kohdistuvat aikasäästöt. Aikasäästöt kohdistuvat myös ras-
kaalle liikenteelle. Lisäksi liikenteen siirtyminen alemmalta tieverkolta maantien 152 
jatkeelle parantaa liikenneturvallisuutta ja vähentää henkilövahinko-onnettomuuksia 
noin 0,5 onnettomuutta vuodessa. (Vantaan kaupunki 2015.)  

Lentokentän kasvuun on varauduttu osoittamalla riittävät varaukset lentoliikenteen 
alueelle sekä uudelle lentoterminaalialueelle Viinikkalan asemavarauksen yhteyteen. 
Lentokentän sisääntuloalueet on osoitettu monipuolisiksi työpaikka-alueiksi, mikä 
mahdollistaa lentokenttään tukeutuvan työpaikkarakentamisen tuhansille uusille työ-
paikoille. Helsinki-Vantaan lentoasemalla on merkittävät myönteiset vaikutukset alue-
talouteen ja elinkeinoelämään, jotka heijastuvat työllisyyteen (htv), kokonaistuotok-
seen (liikevaihto), arvonlisäykseen, palkansaajakorvauksiin, kiinteän pääoman brutto-
muodostukseen (investoinnit), kunnallisveroihin ja bruttokansantuotteeseen. Yleis-
kaava mahdollistaa Lentoradan toteuttamista. Lentorata toimii pääradan lisäraiteina 
keventäen Kerava-Pasila –välin ruuhkautuvaa rataosuutta. Lentorata tarjoaa mahdol-
lisuuden mainitun välin paikallisen junaliikenteen tarjonnan lisäämiselle. Lentorata 
tarjoaa kasvualustan koko pääkaupunkiseudun talousalueen ja sen alueellisen aseman 
vahvistamiseen. Se myös parantaa junaliikenteen ja lentoasemaan tukeutuvien mat-
kaketjujen tehokkuutta ja palvelutasoa. 

3.2.2 Lentomeluvyöhykkeiden ja määräysten taloudelliset vaikutukset 

Helsinki-Vantaan lentoasema yhdistää Suomen ja seudun kansainvälisiin markkinoi-
hin. Lentokenttä kasvaa, ja lentämisen vaikutukset näkyvät vantaalaisessa kaupunki-
rakenteessa yhä voimakkaammin. Lentomelu, kuten muukin melu, aiheuttaa terveys-
haittoja ja sen kautta vaikuttaa esimerkiksi yksityistalouteen. 
 
Lentomelualueilla on asuntoja, mutta niiden lisäämistä rajataan yleiskaavan lentome-
lumääräyksillä. Lentomelu on merkittävimpiä Vantaan maankäytön reunaehtoja, 
koska melu rajaa asuntorakentamista ja myös useiden palveluiden (ns. herkät toimin-
not, kuten koulut, päiväkodit ja hoitolaitokset) sijoittumista. Lentomeluvyöhykkeet 
kattavat Vantaan kaupungin pinta-alasta noin puolet. Mitä voimakkaampaa lentomelu 
on, sitä enemmän se rajoittaa maankäyttöä ja rakentamista. Uloimmalle lentomelu-
vyöhykkeelle asetetaan vain vaatimus ääneneristävyydestä, kun taas kovimman len-
tomelun vyöhykkeellä ei sallita uusia asuinrakennuksia, ainoastaan nykyisen korvaa-
minen. Yleiskaavan lentomeluvyöhykkeet ovat: 
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− Yleiskaavan Lentomeluvyöhyke 1 –määräyksissä (LDEN yli 60 dB) esitetään, 
että alueesta riippuen melualueella ei ole mahdollista lisätä asuinrakennus-
ten määrää (esimerkiksi Petaksen ja Vantaanpuiston asuinalueet sekä Vou-
tila). Määräyksillä on vaikutusta asuntojen ja kiinteistön arvoon sekä raaka-
maan kysyntään ja hintaan. Lentomeluvyöhykkeelle 1 kokonaisuudessaan si-
joittuvilla asuinalueilla on päällekkäismerkintä LM1, joka korostaa sijaintia 
voimakkaan lentomelun alueella. 
 

− Lentomeluvyöhyke 2 (LDEN 55-60 dB) - alueelle ei saa sijoittaa uusia asuin-
alueita eikä melulle herkkiä toimintoja. Nykyisten asuinalueiden täydennys-
rakentaminen on sallittu. Lentomeluvyöhyke ulottuu esimerkiksi entistä laa-
jemmalle Vantaanlaaksossa ja Martinlaaksossa sekä Kivistössä, Koivuhaassa 
ja Vallinojalla. Asumisen päällekkäismerkintä LM2 korostaa asuinalueen si-
jaintia lentomeluvyöhykkeen 2 laajenemiskohdassa. Merkintä mahdollistaa 
asuinrakentamisen, mutta edellyttää hyvää ääneneristävyyttä. 
 

− Lentomeluvyöhyke 3 (LDEN 50-55 dB) laajenee kattamaan koko Myyrmäen 
alueen ja edellyttää 32 dB ääneneristävyysvaatimusta asuinrakennuksissa ja 
herkkien toimintojen osalta. Länsi-Vantaalla vain pieni osa Myyrmäestä ja As-
kistosta jäisi lentomeluvyöhykkeen 3 ulkopuolelle. Lentomelua kuuluu myös 
näillä alueilla, joten yhdenmukaisuuden vuoksi lentomeluvyöhyke 3 ääne-
neristävyysvaatimuksineen on ulotettu koko Lounais-Vantaalle. 

 

− Laskeutuvien lentokoneiden aiheuttaman melun vuoksi laskeutumisreittien 
alle kiitoteiden jatkeille Länsi-Vantaalla on osoitettu laskeutumisvyöhyke, 
jolla on 35 dB ääneneristävyysvaatimus asuinrakennuksille ja herkille toimin-
noille. Lentomeluvyöhykkeellä 2 on vastaava ääneneristävyysvaatimus kuin 
laskeutumisvyöhykkeellä.  

  
Liikennemelu alentaa asuntojen ja asuntokiinteistöjen arvoa. Esimerkiksi maantien 
melun arvoa alentava vaikutus 50–60 dB:n välillä on noin -0,3 %/dB ja 60 dB:n jälkeen 
noin -0,6 %/dB (Vanhanen 2016). Meluhaitan vaikutuksen suuruus vaihtelee kuitenkin 
paljon riippuen asunnon ja alueen muista ominaisuuksista (saavutettavuus ja sijainti-
alue, asunnon kunto ja kerros tai esimerkiksi tulossa olevat remontit). Kaavamerkin-
nöillä on vaikutusta raakamaan kysyntään. Raakamaan kysyntä on tonttimaan kysyn-
nästä johdettua kysyntää. Se on puolestaan asuntojen ja toimitilojen kysynnästä joh-
dettua kysyntää. Raakamaa maksaa noin 7 % tonttimaan yksikköhinnasta.  Kaupungin 
talouden näkökulmasta tarkasteltuna kaavoitetun rakennusoikeuden hinta asuinalu-
eilla vaihtelee 260 €/k-m2 ja 1 000 €/k-m2 välillä, joten kaavamerkinnöillä on vaikutusta 

siihen, minkälaisen tonttien myynti- ja vuokratuloja kaupungille syntyy meluvyöhyk-
keillä sijaitsevan yhdyskuntarakanteen toteuttamisesta. Yleiskaavassa osoitetuilla me-
lualueilla kysyntä pienenee ja osa kysynnästä siirtyy melualueiden ulkopuolelle. 
 
Rakennuksen, jossa on asuntoja, majoitus- tai potilashuoneita, ulkovaipan ääneneris-
tys on suunniteltava ja toteutettava siten, että ääneneristys on vähintään 30 dB (Ym-
päristöministeriön asetus rakennuksen ääniympäristöstä 796/2017). Parannukset ra-
kennusten ilmaääneneristävyydessä edellyttävät yleensä massan lisäystä. Massan li-
sääminen rajattomasti asettaa vaatimuksia muiden rakenteiden kantavuudelle. Siten 
suurempi lisäys eristävyydessä saadaan aikaan esimerkiksi jakamalla rakenne kahdeksi 
osaksi, joiden välissä on ilmaväli tai absorptiomateriaalilla täytetty ilmaväli. Lentome-
luvyöhykkeellä 3 vaadittu 32 dB ääneneristävyysvaatimus käytännössä ei vaikuta ra-
kentamiskustannuksiin. Lentomeluvyöhykkeellä 2 ja laskeutumisvyöhykkeellä vaa-
dittu 35 dB ääneneristävyysvaatimuksen vaikutus rakentamiskustannuksiin on hyvin 
pieni.  Lentomeluvyöhykkeellä 1 vaadittu 38 dB ääneneristävyysvaatimus vaikuttaa ra-
kentamiskustannuksiin jonkin verran, erityisesti kevyen rakenteiden rakennuksissa.  
Parannukset rakennusten ilmaääneneristävyydessä lisäävät rakentamiskustannuksia 
maksimissaan 5 % rakennustyypistä ja ääneneristävyysvaatimuksesta riippuen. Vaiku-
tuksia rakennuskustannuksiin voidaan pienentää, jos ääneneristysvaatimukset huomi-
oidaan riittävän aikaisessa vaiheessa suunnittelua. Mikäli vaadittava äänitasoero olisi 
yli 40 dB, asuin-, potilas- ja majoitushuoneiden sekä opetus- ja kokoontumistilojen 
(melulle herkkiä toimintoja) toteutus on haastavaa, koska esimerkiksi vaatimuksen 
täyttävät ikkunat olisi suunniteltava ja teetettävä erikoisratkaisuina, jolloin rakenta-
miskustannukset voivat kohota suuriksi (Kylliäinen 2017).  
 
Olemassa olevien rakennusten kiinteistökohtaiset toimenpiteet sisämelun torjun-
nassa kohdistuvat rakennusten ääneneristävyyden parantamiseen ikkunoiden vaih-
dolla ja tuuletus- tms. aukkojen tiivistämisellä.  Esimerkiksi omakotitalojen osalta ul-
koseinän rakenteiden ja julkisivun osuus rakentamiskustannuksista on noin 10 % ra-
kentamisen kokonaiskustannuksista. Vanhassa rakennuskannassa nämä työt joudu-
taan tekemään väistämättä jossakin vaiheessa osana rakennusten peruskorjausta. Ra-
kennusten korjausvaiheessa äänieristykset lisääminen nostaa korjauskustannuksia. Ai-
heutuneet kustannukset kompensoituvat pääosin rakennusten parempana käyttöta-
loutena ja arvonnousuna. 
 
Yleiskaavassa ympäristöhäiriöitä, kuten melua, tärinää ja raskasta liikennettä, aiheut-
tavia toimintoja on ohjattu alueille, joissa niistä aiheutuisi mahdollisimman vähän hait-
taa. Uudelleen määritellyistä lentomelualueista merkittävä osa on luonnoksessa va-
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rattu työpaikkarakentamiseen. Nämä alueet on osoitettu tilaa vaativan tuotantotoi-
minnan alueiksi (TT). Alueet sijaitsevat pääasiassa voimakkaan lento- tai tiemelun alu-
eella lentokentän ympäristössä. Esimerkiksi Piispankylän alue Hämeenlinnanväylän 
itäpuolella on osoitettu osittain TP-alueeksi tai Vehkalan pohjoispuolella sijaitsevan 
Petaksen asemavarauksen ympäristö on edelleen osoitettu kokonaisuudessaan toimi-
tila-alueeksi lentomelun takia. 
 

 

 
Kuva 11. Yleiskaavassa esitetyt meluvyöhykkeet. 

 
3.3 Asunto- ja toimitilamarkkinat  

3.3.1 Asuntotuotanto suhteessa markkinoihin 

Yleiskaavassa varaudutaan 335 000 asukkaaseen Vantaalla vuonna 2050. Väestönkas-
vun mahdollistamiseksi on olemassa olevien realististen asemakaavavarantojen lisäksi 
rakennettava reilut 7 miljoonaa uutta kerrosneliömetriä asumiselle.  

 

Vuonna 2016 uusien asuntojen asumisväljyydet olivat omakotitaloissa 37,8 m2, rivita-
loissa 32,3 m2 ja kerrostaloissa 33,8 m2 (Vantaan kaupunki 2017). Asuntokuntien kes-
kikoko oli vuoden 2018 lopussa Vantaalla 2,08. Näillä oletuksilla ja tasaisesti jaettuna 
30 vuodelle tämä tarkoittaa, että yleiskaava mahdollistaa vuosituotantoa noin 2 280 – 
2 670 asuntoa. Tästä 20 % toteutetaan valtion tukemana pitkän korkotuen vuokra-
asuntotuotantona. Asuntojen uustuotannosta 10 % toteutetaan valtion tukemana 
asumisoikeustuotantona ja lyhyen korkotuen vuokra-asuntotuotantona. Suomessa 
ARA-asuntojen markkinatilanteet vaihtelevat merkittävästi alueittain, ja esimerkiksi 
Vantaalla ja Helsingissä asunnon saaminen on erittäin vaikeaa. Pääkaupunkiseudulla 
lisärakentamiselle on paljon tarvetta. ARA-asuntojen kysyntä säilyykin korkealla ta-
solla kaikissa suurissa kaupungeissa. (Vuori 2019) 
 
Kaupungistumisen ja sitä seuranneen muuttoliikkeen hallittu kasvu vaativat uudistuo-
tantoa ja täydentävää rakentamista kantakaupunkimaisille alueille eli myös Vantaalle. 
Sijainnin merkitys korostuu entisestään. Työpaikka ei ole enää ainoa väestöä kasvu-
keskuksiin ajava tekijä, vaan kaupunkien monipuolinen palvelutarjonta houkuttelee 
yhä voimakkaammin ihmisiä asumaan keskuksiin (Vuori 2019). Kaupunkimaisesta tii-
vistä ympäristöstä ollaan valmiita maksamaan, koska se mahdollistaa esimerkiksi su-
juvaa arkea, nopeita työ- ja harrastusmatkoja tai liike-elämän kohtaamisia. Yleiskaava 
mahdollistaa keskuksien laajentamista ja kaupunkirakenteen tiivistämistä. Asunto-
markkinoiden vakaa kehitys Vantaan kaupungilla voidaan turvata yleiskaavan hyvän 
toteutusohjelman avulla niin, että rakentaminen pysyy vilkkaana eikä uudisrakentami-
seen tule ainakaan äkkipysähdystä.  
 
Myös tasaisella alueellisella jaolla houkuttelevien alueiden välillä on merkitystä. Kun 
yleiskaavan asuinalueiden pinta-alaa verrataan voimassa olevaan yleiskaavaan, eniten 
muutoksia on ohjattu keskustatoimintojen alueelle (pinta-alan kasvu noin 45 %) sekä 
asuntovaltaisille alueelle (pinta-alan kasvu noin 48 %). Yhä merkittävämmäksi ilmiöksi 
asuntomarkkinoilla tulee kotitalouksien hakeutuminen kaupunkien keskustoihin myös 
siinä tapauksessa, että työpaikat ovat keskustan ulkopuolella. Lisäksi asuntosijoittajien 
aktiivinen toiminta pitää edelleen yllä kysyntää asuntomarkkinoilla, erityisesti pienten 
kerrostaloasuntojen osalta. Toisaalta kiinteistöomistajien ja kaupungin intressit kiin-
teistöjen kehittämisestä voivat olla ristiriidassa. Tämä voi vaikuttaa alueiden uudista-
mistahtiin, eli rakentamisen etenemiseen. Myös merkittävät korjaus- ja purkukustan-
nukset vaikuttavat siihen, miten nopeasti alueiden luonne muuttuu.  
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3.3.2 Toimitilatuotanto suhteessa markkinoihin 

Yleiskaavassa varaudutaan 185 000 työpaikkaan vuonna 2050. Yleiskaava mahdollis-
taa noin 5,6 miljoonan uuden toimitilakerrosneliömetrin rakentaminen. Tasaisesti ja-
ettuna 30 vuodelle tämä tarkoittaa, että yleiskaava mahdollistaa vuositasolla noin 
190 000 k-m2 rakentamista. Toimitila-alueet on yleiskaavassa jaettu neljään luokkaan: 
kaupallisten palvelujen alueeksi, monipuolisiksi työpaikka-alueiksi, tuotanto- ja varas-
totoiminnan alueeksi sekä tilaa vaativan tuotanto- ja varastotoiminnan alueeksi.  
 
Työpaikkoja ja toimitilarakennuksia sijoittuu jatkossakin runsaasti myös keskustatoi-
mintojen, asumisen ja työpaikkojen sekä lentokentän alueille. Uusia toimitila-alueko-
konaisuuksia on niukasti, sillä toimitilarakentamisen kaavavarantoa on runsaasti voi-
massa olevissa kaavoissa. Suurimpana uutena toimitila-alueena esitetään Tuusulan ka-
tuverkkoon kytkeytyvää kokonaisuutta Vierumäen lentomelualueella. Lavangon 
moottoriurheilukeskuksen merkintää on muutettu toimitilarakentamisen mahdollista-
vaksi. 
 
Koska toimitilojen viihtyisyys ja saavutettavuus ovat erittäin tärkeitä tekijöitä osaavan 
työvoiman rekrytoinnissa, yritykset (erityisesti luovat toimijat) ovat valmiita sijoitta-
maan aiempaa enemmän uusiin tiloihin ja parempiin sijainteihin. Tämä jakaa vuokra-
markkinoilla olevat tilat yhä selkeämmin kahteen kategoriaan, eivätkä vanhat ja vä-
hemmän kiinnostavat toimistotilat käyvät kaupaksi (Vuori 2019). Tyhjien liiketilojen 
määrän odotetaan kasvavan pääkaupunkiseudulla, kun esimerkiksi Triplan 85 000 
m2:n kauppakeskus valmistui Pasilaan syksyllä 2019. Tähän varaudutaan hyvin yleis-
kaavassa. Yleiskaavassa on muutettu useita edellisten yleiskaavojen toimitila-alueita, 
jotka sijoittuvat kaupunkirakenteessa keskeisesti, asumisen muuntuviksi tai asuinval-
taisiksi alueiksi.  
 
Hyvin saavutettavissa olevissa keskuksissa, eli noin puolen kilometrin säteellä rauta-
tieasemasta sijaitsevien, saneerattujen toimistotilojen vuokratasot pysyvät ennallaan 
tai nousevat. Hyvillä paikoilla sijaitsevia liiketiloja on kuitenkin edelleen tarjolla vain 
niukasti. Vuonna 2018 tyhjän toimistotilan määrä väheni ja vuokratasot pysyivät enti-
sellään Tikkurilassa ja Aviapolis-alueella. Vantaalla Tikkurilan Dixi ja sen lähiympäristö 
sekä Vantaanportin Jumbo ovat kiinnostavimmat alueet. Niissä vuokrattavia tiloja on 
tarjolla vähän. Aviapolikseen valmistui lisää toimistotiloja, muun muassa Aviabule-
vardi 2:n noin 8 500 m²:n uudisrakennus ja Technopoliksen yhden osion laajennus. 
Pieniin ja keskisuuriin toimistotiloihin on löytynyt hyvin käyttäjiä. Kaavassa osoitetta-
vien aluevarausten osalta selkein muutos tapahtuukin keskusta-alueeksi osoitettavilla 
alueilla, joille on mahdollista toteuttaa sekä asumista että toimitilarakentamista. C-

alueita osoitetaan uudessa yleiskaavassa yli kaksin kertainen suhteessa voimassa ole-
vaan yleiskaavaan (kuva 12). Teollisuus- ja varastotilojen määrä vähenee edelleen pää-
kaupunkiseudulla. Vantaalla vapaiden tilojen määrä väheni vuonna 2018 yli 70 000 
m2. Moderni logistiikkatila erityisesti lentokentän lähistöllä on osoittautunut kiinnos-
tavaksi (Vuori 2019). Yleiskaavassa teollisuus- ja varastotilat on osoitettu tilaa vaativan 
tuotantotoiminnan alueiksi (TT) sekä tuotanto- ja varastotoiminnan alueiksi (TY). Alu-
eet sijaitsevat pääasiassa voimakkaan lento- tai tiemelun alueella lentokentän ympä-
ristössä, eli lentokentän ja hyvien liikenneyhteyksien lähistöllä, joten alueiden logisti-
nen savutettavuus on hyvä. Yleiskaavassa osoitetaan hieman enemmän teollisuus- ja 
varastotiloja edellisen yleiskaavan verrattuna. Myös kaupallisten palveluiden alueen 
pinta-ala kasvaa. 

 

 
Kuva 12. Yleiskaavan toimitila-alueiden pinta-ala (ha). 

 
3.3.3 Saavutettavuuden parantamisen vaikutukset kiinteistöjen arvoon 

Vantaan yleiskaava mahdollistaa liikennejärjestelmän kehittämistä, kuten investoin-
teja raideliikenneverkkoon. Asukastiheyden kasvu mahdollistaa myös muiden joukko-
liikenneyhteyksien parantamista. Muutokset vaikuttavat alueiden, esimerkiksi Haku-
nilan, saavutettavuuteen ja imagoon. Saavutettavuuden parantuminen johtuu liiken-
teen käyttäjien matka-aikojen lyhenemisestä sekä muista liikenteen palvelutasoa pa-
rantavista osatekijöistä (mukavuus, varmuus jne.) työ-, työasia-, asiointi- ja muilla mat-
koilla.  

 
Alueilla, joissa saavutettavuus parannee sekä asukkaiden että yritysten kannalta, kiin-
teistöt muuttuvat houkuttelevammiksi, koska matkustamisen aika- ja rasittavuuskus-
tannukset pienevät. Koska kysyntä kasvaa, rakennettujen sekä rakentamattomien 
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kiinteistöjen arvo nousee. Samalla alueiden (paikallinen vaikutus) myyntihinnat ja 
vuokrat nousevat. Merkittävimmät saavutettavuuden parantamisesta hyötyvät alueet 
olisivat raitiotievarauksen ympäristössä olevat alueet – Länsimäki, Hakunila tai esimer-
kiksi Koivuhaka. Ensisijainen hyöty on, että ratikka parantaa vaikutusalueensa paikal-
lista saavutettavuutta lähimpiin palvelukeskuksiin ja joukkoliikenteen solmukohtiin 
päin (kuva 13). Samalla ratikka muodostaa laajojen uudisrakentamisalueiden joukko-
liikenteen poikittaisen runkoratkaisun ja parantaa sitä kautta alueiden keskinäistä poi-
kittaista joukkoliikenteen saavutettavuutta.  
 

 
Kuva 13. Vantaan ratikan yleissuunnitelman mukainen reitti sekä alustavat pysäkit. 

Toisaalta pääradan lähijunayhteyksien palvelutasoa, esimerkiksi määrä ruuhka-ai-
kana, ei ole todennäköisesti radan kapasiteetin takia mahdollista lähivuosina paran-
taa. Tämän takia rautatieasemien ympäristöjen saavutettavuutta junalla ei todennä-
köisesti pystytä parantamaan. Yleiskaava kuitenkin mahdollistaa juna-asemien ympä-

ristön tiivistämistä ja kehittämistä, mikä vaikuttaa alueilla sijaitsevien kiinteistöjen ar-
voon. Aluetehokkuus vaikuttaa myös kaupunkiympäristön tuottavuuteen.  Pääradan 
varteen on yleiskaavassa merkitty uusi Vallinojan asema maankäyttöineen. Vallinojan 
asema oli merkitty jo edellisessä yleiskaavassa (2007). Kehäradalla on neljä vielä to-
teuttamatonta asemavarausta: Ruskeasanta, Viinikkala, Lapinkylä ja Petas, joista 
kaikki paitsi Lapinkylä oli merkitty jo edelliseen yleiskaavaan (2007). 
 
3.4 Yleiskaavassa esitetyn kasvutavan taloudelliset vaikutukset  

Yleiskaavan vaikutuksia kaupungin tarjoamien peruspalvelujen kysyntään ja tarpeisiin 
voidaan ennakoida karkeasti väestötekijöiden perusteella, jolloin pohjana on ikäryh-
mittäinen väestöennuste. Vantaan uusimmassa väestöennusteessa (2018) vuoden 
2045 väestö on 300 358. Siinä väestön kasvu on alussa voimakasta ja hidastuu 2030-
luvulla. Yleiskaava on mitoitettu 335 000 asukkaalle vuonna 2050, mutta yleiskaavan 
pohjalta ei ole luotu tarkempaa ikäluokkatasoista ennustetta. Tätä selvitystä varten 
FCG on työstänyt vuoden 2018 väestöennusteen niin että ikäluokkien kehitys jatkuu 
vuoden 2035 jälkeen tasaisena vuoteen 2050 saakka (kuva 14). 
 

 

Kuva 14. Vantaan väestöennuste 2018 ja yleiskaavaan mukautettu ennuste. 

2020 2025 2030 2035 2040 2045 2050

2018 ennuste 235 043 256 822 271 210 282 876 292 180 300 358

Yleiskaavaan mukautettu 235 043 256 822 271 210 282 876 299 281 316 637 335 000
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Ikäluokittain kasvaa suhteellisesti eniten yli 80-vuotiaiden määrä (kuva 15). Koska vä-
estöennusteen mukainen väestökehitys edellyttää voimakasta tulomuuttoa, myös 
työikäisten ja lasten määrä kasvaisi. Huoltosuhde heikkenisi (kuva 16), mutta kuitenkin 
suhteellisen lievästi esimerkiksi koko maan ennustettuun kehitykseen nähden. 

  
 
Kuva 15. Yleiskaavaan mukautettu väestöennuste 10-vuotisikäluokittain. 

 

 
 
Kuva 16. Demografinen huoltosuhde (alle 17- ja yli 64-vuotiaat yhtä työikäistä (17-64 -vuotias) 
kohti). 

Varhaiskasvatus ja opetus muodostavat kuntien toimintamenoista huomattavan osan. 
Mukautetun väestöennusteen perusteella perusopetuksen oppilasmäärä olisi vuonna 
2050 yli 30 000 ja varhaiskasvatuksessa olisi lapsia yli 14 000. Lukiolaisten määrä nou-
sisi nykyisestä noin 1 500:lla. Kunnallisessa päivähoidossa olevat 0–6-vuotiaat, 6-vuo-
tiaat (esiopetus) sekä kunnallisen perusopetuksen ja lukiokoulutuksen oppilaat sekä 
karkea arvio investoinneista uusin päiväkoteihin ja kouluihin esitetään kuvassa 17. 
 

 
 
Kuva 17. Kunnallisessa päivähoidossa olevat 0–6-vuotiaat, 6-vuotiaat (esiopetus) sekä oman pe-
rusopetuksen ja oman lukiokoulutuksen oppilaat. Pohjana 2017 tilastotiedot (THL ja Opetushal-
litus). Mitoituksessa käytetyt oletukset: päiväkodin optimikoko 192 tilapaikkaa, tilatarve oppi-
lasta kohden 15 brm2 ja tavoitekustannus tilapaikkaa kohden on 38 000 euroa; yhtenäiskou-
lussa/lukiossa optimikoko 900 oppilasta ja tilatarve oppilasta kohden noin 10,5 brm2 sekä inves-
tointikustannus 2 500 euroa / brm2. 
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= n. 93 000 k-m2 
= investoinnit n. 232 milj. euroa 

Varhaiskasvatus ja esiopetus: 4 904 uutta lasta  
= 26 päiväkotia 
= n. 73 000 k-m2 
= investoinnit n. 186 milj. euroa 

Lukio: 1 562 uutta oppilasta 
= 2 lukiota 
= n. 17 000 k-m2 
= investoinnit n. 43 milj. euroa 
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Palvelutarpeet on laskettu väestötekijöiden muutosten perusteella. Vanhusten hoi-
dossa tarpeen muutos on yli 75-vuotiaiden määrän muutos.  Mukana myös peruster-
veydenhuollon vuodeosastohoito ja kotihoito. Perusterveydenhoidossa on huomioitu 
ikäluokittaiset lääkärikäynnit vuonna 2017. Erikoissairaanhoidossa on huomioitu ikä-
luokittaiset somaattisen hoidon hoitojaksot vuosina 2014-2016. 'Muut tehtävät' kat-
tavat kaikki muut kuin nimetyt tehtävät, esim. sosiaali- ja kulttuuripalvelut, joissa pal-
velutarpeet muuttuvat laskelmassa kuten väestön kokonaismäärä.  Palvelutarpeiden 
kehitys esitetään kuvassa 18. 
 

 
Kuva 18. Palvelutarpeiden kehitys. 

Palvelutarpeiden ja vuoden 2017 tilastotietojen pohjalta (Tilastokeskus) on laskettu 
nettotoimintamenojen (=toimintakate) kehitys. Oletuksena palvelujen yksikköhinnat 
kasvavat reaalisesti 0,5 % vuosittain (tämä edellyttää tuottavuuden nousua, koska 
henkilöstömenot kasvavat nopeammin).  Sote:n nettomenot olisivat vuonna 2050 yli 
1 100 miljoonaa euroa, kun ne olivat vuona 2017 noin 560 miljoonaa euroa. Kasvua 
olisi 105 %. Sote-menojen kehitys esitetään kuvassa 19. 
 

 
Kuva 19. Sote-menojen kehitys, miljoonaa euroa. 

2017 2020 2030 2040 2050

Varh. kasv. ja esiop. 100 100 117 124 139

Perusopetus 100 103 110 124 139

Lukio 100 104 120 124 139

Vanhusten hoito 100 126 200 237 265

Perusterv., avo 100 107 128 142 159

Erikoissairaanhoito 100 109 135 152 170

Muut tehtävät 100 105 122 134 150

Työikäiset 100 104 118 130 145
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Muiden kuin soten nettomenot olisivat vuonna 2050 yli 700 miljoonaa euroa, kun ne 
olivat vuonna 2017 noin 440 miljoonaa euroa, kasvu olisi 68 %. Muiden kuin sote-
menojen kehitys esitetään kuvassa 20. 
 

 
Kuva 20. Muiden kuin sote-menojen kehitys, miljoonaa euroa. 

 
 

Kaupungin tulojen osalta on arvioitu verotulojen kehitystä. Palkka- ja eläketulojen re-
aalikasvuna on käytetty 1 %/vuosi/tulon saaja sekä kiinteistö- ja yhteisöverojen reaa-
likasvu 1 %/vuosi/asukas. Laskemassa verotulot olisivat vuonna 2050 yhteensä 1 700 
miljoonaa euroa, kun ne olivat vuonna 2017 noin 977 miljoonaa euroa, kasvu olisi 76 
%. Verotulojen kehitys esitetään kuvassa 21. 
 

 
Kuva 21. Verotulojen kehitys, miljoonaa euroa. 
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Verotulojen riittävyys vähenee oletusten mukaan noin 91 %:iin nettotoimintame-
noista (kuva 22). Verotuloilla katetaan toimintamenojen lisäksi investoinnit poistojen 
kautta, joten näin koostuvista nettokustannuksista osuus on tätä pienempi. Kaupungin 
muita tuloja ovat mm. valtionosuudet, joita ei ole tässä ennakoitu niihin liittyvien vielä 
suurempien epävarmuustekijöiden vuoksi. Verotulojen riittävyys paranee, jos toimin-
tamenojen kehitystä voidaan hillitä tai tuloja lisätä. 

 

 
 
Kuva 22. Kaupungin omien verotulojen riittävyys nettotoimintamenoihin.   

 
 
 
 
 
 
 
 
 

3.5 Seudulliset vaikutukset 

Yleiskaavan mahdollistama kehitys on linjassa seudullisia MAL- ja maakuntakaavatöitä 
varten laadittujen selvitysten kanssa, joissa Helsingin seudulla arvioidaan olevan 
vuonna 2050 2 miljoonaa asukasta ja yli miljoona työpaikkaa. Yleiskaavan tavoitteet 
nostavat Tikkurilan, Aviapoliksen ja Myyrmäen pääkeskuksiksi, joihin on yleiskaavassa 
mahdollistettu riittävän laajat keskusta-alueet. Nämä kolme keskustaa ovat myös seu-
dullisesti merkittävimpiä muiden kasvaessa paikallisina ytiminä, erityisesti liikenneyh-
teyksiä ja työmarkkinoita katsottaessa.   
 
Helsingin seudulla Vantaan rooli on merkittävä, koska kaupunki on fyysisesti keskellä 
seutua ja sen verkostoja. Vantaa on seudun kolmanneksi suurin kaupunki, joka kasvaa 
voimakkaasti ja tähän reagoidaan myös tässä yleiskaavatyössä. Yleiskaavassa esitetty 
yhdyskuntarakenteen tiivistäminen, keskusta-alueiden kasvu sekä monipuolisten 
asuinalueiden kehittäminen houkutellee uusia asukkaita sekä vahvistaa Vantaan kau-
pungin roolia seudullisella tasolla. Vantaalla on valtakunnallisesti katsoen korkea ve-
rotulopohja, mutta pääkaupunkiseudun vertailussa verotulot ovat Espoota ja Helsinkiä 
matalammat. Asukasmäärän ja palvelutarpeen kasvun myötä Vantaan kaupungin ve-
rotulojen riittävyys vähenee oletusten mukaan noin 91 %:iin nettotoimintamenoista 
tähän hetken verrattuna. Tämä voi vaikuttaa investointimahdollisuuksiin sekä toden-
näköisesti nostaa painetta verojen kasvamiseen, mikä voi muuttaa kaupungin seudul-
lista asemaa. 
 
Elinvoiman ja seudullisten verkostojen näkökulmasta on keskeistä, että yleiskaava 
mahdollistaa keskustojen, työpaikka-alueiden ja kaupanalueiden kasvun sekä paran-
taa niiden saavutettavuutta eri kulkumuodoilla myös muille seudun asukkaille. Tässä 
yhteydessä rautatie, Vantaan ratikka ja joukkoliikennekäytävät sekä Maantien 152 
jatke Myllykyläntien ja Hämeenlinnanväylän välillä ovat keskeisessä roolissa ja kytkey-
tyvät seudun liikennejärjestelmään. Helsinki-Vantaan lentoasema yhdistää Suomen ja 
seudun kansainvälisiin markkinoihin. Lentokenttä kasvaa ja lentämisen vaikutukset 
näkyvät myös seudullisessa yhdyskuntarakenteessa yhä voimakkaammin. Lentomelu, 
kuten muukin melu, aiheuttaa terveyshaittoja ja sen kautta vaikuttaa esimerkiksi yksi-
tyistalouteen ja kiinteistöjen arvoihin myös Vantaan kaupungin ulkopuolella. Aviapolis 
sekä Vantaan lentoasema ovat seudullisella tasolla merkittäviä työpaikkakeskittymiä. 
Uusiin työpaikkoihin varaudutaan yleiskaavassa. 
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4 SUOSITUKSET JATKOSUUNNITTELUUN 

Vaikutusten arvioinnin tulosten perusteella voidaan esittää seuraavia suosituksia jat-
kosuunnitteluun: 

- Kestävän kasvun vyöhyke - määräyksissä tulisi korostaa kaupunkiympäristön 
kehittämistä sekä tarkentaa, millaista maankäyttöä tehostava rakentaminen 
tarkoittaa (rakentamisen luonne, tavoitteelliset tehokkuudet).  Tämä olisi tär-
keä, sillä asukas- ja työpaikkatiheydellä on vaikutusta joukkoliikenteen toimi-
vuuteen ja taloudellisuuteen ja sitä kautta Vantaan ratikkainvestoinnin kan-
nattavuuteen.  
 

- Koska esitetyt kaupunkikeskustojen alueiden nykyinen (sekä tavoitteellinen 
luonne) eroavat toisistaan (esimerkiksi yritysten näkökulmasta), niiden kehit-
tämistä olisi hyvä ohjata eri kaavamerkinnöillä (esim. asemanseutu, lähikes-
kusta, alakeskusta). 
 

- Asuntoalueen (A) määräyksissä olisi hyvä viitata maankäytön tehostamiseen, 
koska pientaloasumista mahdollistetaan jo pientalovaltaisilla asuntoalueilla 
(AP). Kaavamääräys voisi kuulua esimerkiksi näin: Alueelle voidaan rakentaa 
kaikkia talotyyppejä, mutta alueella priorisoidaan kerros-, rivitalo ja town-
house - painotteisten alueiden toteuttamista.  
 

- Koska Asumisen ja kaupallisten palveluiden alueet (A/KM) sijoittuvat lähelle 
Vantaan ratikan linjausta, olisi suositeltavaa ottaa määräyksissä kantaa tavoi-
teltavaan aluetehokkuuteen, koska aluetehokkuudella on vaikutusta joukko-
liikenteen toimivuuteen ja taloudellisuuteen ja sitä kautta Vantaan ratikkain-
vestoinnin kannattavuuteen.   
 

- Vaikka talouden näkökulmasta kylien merkitys on vähäinen, yleiskaava ei ota 
kantaa kylien kehittymiseen, esimerkiksi Kivistön alueella. Kylillä on kuitenkin 
oma merkityksensä Vantaan yhdyskuntarakenteessa. 
 

- Elinkeinojen näkökulmasta olisi hyvä arvioida, olisiko edellytyksiä osoittaa 
maantien 152 ja Hämeenlinnanväylän eritasoliittymän yhteyteen paikkaan 
sopivia toimintoja, esimerkiksi toimitila-alueita.  
 
 

- Esitetyt pyöräilyn baanat muodostavat Vantaalle keskusten välisen laaduk-
kaan pyöräilyverkon, joka yhdistyy seudulliseen laatukäytäväverkkoon. Koska 
toimivat pyöräilyn yhteydet tuovat merkittäviä terveys- ja yhteiskuntatalou-
dellisia hyötyjä, olisi hyvä laajentaa baanaverkostoa esimerkiksi Mellunmäen 
metron suuntaan.  
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5 YHTEENVETO JA JOHTOPÄÄTÖKSET 

Yleiskaavassa varaudutaan 335 000 asukkaaseen Vantaalla vuonna 2050. Väestönkas-
vun mahdollistamiseksi on olemassa olevien realististen asemakaavavarantojen lisäksi 

rakennettava reilut 7 miljoonaa uutta kerrosneliömetriä asumiselle. Yleiskaava mah-
dollistaa vuositasolla noin 2 280 – 2 670 asunnon rakentamisen.  Yleiskaavassa varau-
dutaan 185 000 työpaikkaan Vantaalla vuonna 2050, mikä tarkoittaa noin 5,6 miljoo-
nan uuden toimitilakerrosneliömetrin rakentamista. Yleiskaava mahdollistaa merkit-
täviä investointeja liikennejärjestelmiin (esim. Vantaan ratikka) sekä muun tarvittavan 
infran laajentamista. Tällä on merkittäviä myönteisiä taloudellisia vaikutuksia myös 
seudullisten verkostojen näkökulmasta. Keskusta-alueiden merkittävällä tehostami-
sella ja täydennysrakentamisella sekä keskusta-alueiden laajentamisella edistetään 
joukkoliikennekaupungin kehittymisen edellytyksiä, kaupunkilaisten palveluiden saa-
vutettavuutta ilman autoa sekä laadukkaiden yleisten alueiden toteuttamista. Yleis-
kaava mahdollistaa joukkoliikennejärjestelmän kehittämistä, mikä parantaa lähimpien 
palvelukeskusten ja joukkoliikenteen solmukohtien saavutettavuutta.  
 
Asukkaille ja maanomistajille merkittävimmät positiiviset taloudelliset vaikutukset 
syntyvät maan ja kiinteistön arvon noususta tehostuvan maankäytön alueella sekä 
saavutettavuuden parantumisesta, erityisesti kestävän kasvun vyöhykkeellä. Joukko-
liikennejärjestelmän sekä pyöräilyverkon parantaminen (baanat) pienentävät asukkai-
den liikkumiskustannuksia. Toisaalta Vantaan lentoaseman lentomelualueet rajoitta-
vat asuinalueiden laajentamista ja täydennysrakentamista sekä vaikuttavat maan ja 
kiinteistöjen arvoon sekä kiinteistötalouteen. Lentomelusta aiheutuu jonkin verran li-
säkustannuksia erityisesti pientalorakentajalle. Maaseutumaisilla asemakaavoitta-
mattomilla alueilla Luoteis-Vantaalla ja Itä-Vantaalla yleiskaava mahdollistaa yhteensä 
674 kpl rakentamismahdollisuuksia, mikä vaikuttaa positiivisesti kiinteistöjen arvoon 
alueella. Yleiskaavan VL-, VR-, VU-, luo- ja ekologisten runkoyhteyksien -alueilla met-
sänhoidollisiin hakkuisiin tulee hakea maisematyölupa ympäristökeskuksesta, ellei toi-
menpide ole vähäinen. Maisematyölupavaatimus ja kaavamääräykset aiheuttavat 
metsätaloudelle lisäkustannuksia, jotka ovat merkittäviä metsäomistajille. Luonnon-
suojelualueiden laajentamisesta syntyviä yksityiselle sektorille kohdistuvia kielteisiä 
vaikutuksia ovat kokonaisuudessa vähäisiä ja Vantaan alueen talouden kannalta mar-
ginaalisia.  
 
Yritysten ja elinkeinoelämän taloudellista kehittämistä tuetaan yleiskaavassa osoitta-
malla riittävät aluevaraukset ja parantamalla saavutettavuutta. Tuottavuuden näkö-

kulmasta tiivistävät ja laajenevat keskusta-alueet sekä lähialueella olevat toimitila-alu-
eet ja liike- ja palvelukeskustat ovat alueita, joille elinkeinotoimintaa ja työpaikkoja 
tulisi pyrkiä yleiskaavaa toteutettaessa keskittämään. Lentokentän kasvuun on varau-
duttu osoittamalla riittävät varaukset lentoliikenteen alueelle sekä uudelle lentoter-
minaalialueelle Viinikkalan asemavarauksen yhteyteen. Aviapolis nähdään Vantaan 
kaupunginosista kaikkein vetovoimaisimpana yritystoiminnan ja uusien työpaikkojen 
sijoittumiselle.  Toimitila-alueet on yleiskaavassa jaettu neljään luokkaan: kaupallisten 
palvelujen alueeksi, monipuolisiksi työpaikka-alueiksi, tuotanto- ja varastotoiminnan 
alueeksi sekä tilaa vaativan tuotanto- ja varastotoiminnan alueeksi. Työpaikkoja ja toi-
mitilarakennuksia sijoittuu runsaasti myös keskustatoimintojen, asumisen ja työpaik-
kojen sekä lentokentän alueille. Yleiskaavalla Vantaan kaupunki pystyy vaikuttamaan 
infrainvestointeihin ja parantamaan näin myös yritysten toimintaedellytyksiä. Yleis-
kaava mahdollistaa noin 29,5 miljardin euron investoinnit rakennusten rakentami-
seen. Esimerkiksi asuinrakennusten ja toimitilojen toteuttamisen kokonaistyöllisyys-
vaikutus on suuruusluokaltaan noin 350 000 henkilötyövuotta. Lisäksi yleiskaava mah-
dollistaa noin 1,9 miljardin euron investointeja suuriin liikenne- ja infrahankeisiin.  
 
Vantaan kaupungin talouden kannalta yleiskaavan mahdollistaman väestökasvun poh-
jalta voidaan todeta, että tulevaisuudessa huoltosuhde heikkenee, mutta kuitenkin 
suhteellisen lievästi verrattuna koko maan ennustettuun kehitykseen. Palvelutarpeet 
kasvavat ja kuormittavat kaupungin taloutta. Esimerkiksi sote:n nettomenot olisivat 
vuonna 2050 yli 1 100 miljoonaa euroa, kun ne olivat vuonna 2017 noin 560 miljoonaa 
euroa. Muiden kuin sote:n nettomenot olisivat vuonna 2050 yli 700 miljoonaa euroa, 
kun ne olivat vuonna 2017 noin 440 miljoonaa euroa. Samalla tulevaisuudessa tarvit-
tavat investoinnit uusiin opetusrakennuksiin ovat merkittävät, arviolta noin 460 mil-
joonaa euroa. Yleiskaavassa osoitetaan alueet julkisten palvelujen rakentamiselle riit-
tävällä tasolla.  Tulevaisuudessa verotulojen riittävyys vähenee oletusten mukaan noin 
91 %:iin nettotoimintamenoista, toisaalta verotulojen riittävyys paranee, mikäli toi-
mintamenojen kehitystä voidaan hillitä tai lisätä tuloja. Yleiskaavoituksen rinnalla tar-
vitaan luonnollisesti myös muita kaupunkisuunnittelulle tuttuja keinoja tavoiteltavan 
kehityksen vahvistamiseksi: asemakaavoitus, tonttipolitiikka, rakentamisen tarjonnan 
monipuolisuus, sosiaalinen sekoittaminen, kaupungin oma asuntotuotanto, tontin-
luovutukseen liittyvä hintasäännöstely ja uusien toimijoiden suosiminen (esim. ryhmä-
rakentajat). Iso osa uudesta asumisesta osoitetaan nykyiseen kaupunkirakenteeseen. 
Täydennysrakentamisella ja tiivistämisellä on positiivinen vaikutus kaupunkitalouteen, 
sillä ne vähentävät paineita kunnallistekniikan investointeihin. 
 



FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY Raportti 18.9.2020  22 (22) 

    

 

 

 

6 LÄHTEET 

Graham D. J. (2007). Identifying urbanization and localization externalities in manu-
facturing and service industries. Papers in Regional Science. 

 

HSL (2019). MAL 2019 –suunnitelma  https://www.hsl.fi/mal/mal-2019 
 

Kylliäinen, M., Latvanne, P., Kuusinen A., Kekki, T. (2017) Puukerrostalojen ääneneris-
tys. Asiantuntijaselvitys, Karelia-ammattikorkeakoulun julkaisuja C, Raportteja: 
44 

 

Laakso, S., Loikkanen, H. (2014). Yhdyskuntarakenne ja kasautumisen hyödyt - kilpai-
lukykyä, kasvua ja työllisyyttä kaupunkeja tiivistämällä. Talous ja yhteiskunta 
3/2014. 

 

Laakso, S. et al. (2014). Raide-Jokerin ja Laajasalon raitiotieyhteyden kaupunkitalou-
dellinen arviointi.  

 

Liikennevirasto (2010). Lentoaseman kaukoliikennerata. Ratayhteysselvitys.  
<https://julkaisut.vayla.fi/pdf3/ls_2010-02_lentoaseman_kaukoliikenne-

rata_web.pdf< 
 

Luke (2018). Ruokaja luonnonvaratilastojen e-vuosikirja 2018. Tilastoja maatalou-
desta, metsäsektorilta sekä kala- ja riistataloudesta. <https://ju-
kuri.luke.fi/bitstream/handle/10024/.../luke-luobio_59_2018-V2-kp.pdf> 

 

Nakamura, R. (1985). Agglomeration economies in urban manufacturing industries: A 
case of Japanese cities. Journal of Urban Economics 17, s. 108-124. 

 

Newsec Valuation Oy (2014). Tampereen kaupunkiraitiotien linjauksen kiinteistöta-
loudellinen analyysi. 

 

Newsec Valuation Oy (2014). Turun kaupunkiraitiotien linjausvaihtoehtojen kiinteis-
tötaloudellinen analyysi. 

 

Rosenthal, S. & Strange, W. (2004). Evidence on the nature and sources of agglomer-
ation economies. Teoksessa Henderson J.V. & Thisse J.F. (toim), Handbook of Ur-
ban and Regional Economics, Vol IV, Amsterdam, s. 2119-2171. 

 

Tervonen, J, Ristikartano, J, Sorvoja, S. (2010). Tieliikenteen ajokustannusten yksikkö-
arvojen määrittäminen. Taustaraportti 2010. Liikenneviraston tutkimuksia ja sel-
vityksiä 33/2010. 

 

Vanhanen, T. (2016). Maantiehankkeista kerrostalokiinteistöille aiheutuvista meluhai-
toista. Diplomityö. Aalto-yliopisto, Insinööritieteiden korkeakoulu, Rakennetun 
ympäristön laitos. Espoo 60 s. + liitt. 

 

Vantaan kaupunki (2019a). Vantaan kaupungin rakennusvalvonnan tarkastus- ja val-
vontatehtävistä sekä muista viranomaistehtävistä suoritettavat maksut Vantaan 
kaupungissa 2.3.2015 alkaen. < https://www.vantaa.fi/instancedata/prime_pro-
duct_julkaisu/vantaa/embeds/vantaawwwstructure/118868_Rakennusvalvon-
tataksa_2015.pdf> 

 

Vantaan kaupunki (2019b). Yleiskaava 2020 YK0048 ehdotus, selostus 6.4.2020 
 

Vantaan kaupunki (2018). Raide-jokeri 3. Alustava yleissuunnitelma. 23.2.2018. 
 

Vantaan kaupunki (2017). Vantaan väestöennuste 2017. < https://www.vantaa.fi/in-
stancedata/prime_product_julkaisu/vantaa/embeds/vantaawwwstruc-
ture/133808_Vaestoennuste_2017.pdf> 

 

Vantaan kaupunki (2015). Esisuunnitelma maantien 152 pohjoiselle linjaukselle välillä 
Hämeenlinnan väylä - Myllykyläntie. < https://www.vantaa.fi/instan-
cedata/prime_product_julkaisu/vantaa/embeds/vantaawwwstruc-
ture/120573_Esisuunnitelma_Maantie_152_1_.pdf> 

 

Vantaan kaupunki (2014). Pyöräilyn seurantamallin perustaminen Vantaalle. Pyöräilyn 
terveysvaikutusten taloudellinen arviointi HEAT-työkalulla. <https://www.mo-
tiva.fi/files/9944/Vantaa_HEAT.pdf> 

 

Vuori, L., Karikallio, K, Keskinen, P. (2019). PTT-ennuste: Alueelliset asuntomarkkinat 
2019. ISSN 1799-9340. Helsinki 2019. 

 

Väylä (2019). Pienet alueelliset tieinvestoinnit, Uusimaa, Kanta-Häme, Päijät-Häme. 
06/2019. 
 

Tilastot ja paikkatietoaineistot 

− Seutu-CD 
− Tilastokeskus: väestö-, työssäkäynti- ym. tilastot 

https://www.hsl.fi/mal/mal-2019
https://www.vantaa.fi/instancedata/prime_product_julkaisu/vantaa/embeds/vantaawwwstructure/118868_Rakennusvalvontataksa_2015.pdf
https://www.vantaa.fi/instancedata/prime_product_julkaisu/vantaa/embeds/vantaawwwstructure/118868_Rakennusvalvontataksa_2015.pdf
https://www.vantaa.fi/instancedata/prime_product_julkaisu/vantaa/embeds/vantaawwwstructure/118868_Rakennusvalvontataksa_2015.pdf
https://www.vantaa.fi/instancedata/prime_product_julkaisu/vantaa/embeds/vantaawwwstructure/133808_Vaestoennuste_2017.pdf
https://www.vantaa.fi/instancedata/prime_product_julkaisu/vantaa/embeds/vantaawwwstructure/133808_Vaestoennuste_2017.pdf
https://www.vantaa.fi/instancedata/prime_product_julkaisu/vantaa/embeds/vantaawwwstructure/133808_Vaestoennuste_2017.pdf
https://www.vantaa.fi/instancedata/prime_product_julkaisu/vantaa/embeds/vantaawwwstructure/120573_Esisuunnitelma_Maantie_152_1_.pdf
https://www.vantaa.fi/instancedata/prime_product_julkaisu/vantaa/embeds/vantaawwwstructure/120573_Esisuunnitelma_Maantie_152_1_.pdf
https://www.vantaa.fi/instancedata/prime_product_julkaisu/vantaa/embeds/vantaawwwstructure/120573_Esisuunnitelma_Maantie_152_1_.pdf

