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LEHMUSTONTIE OSA 2 
ASEMAKAAVAN MUUTOS NRO 002506 

Asemakaavamuutosalue sijaitsee Vantaan koillisosassa, Vallinojan kaupunginosissa. Suunniteltava alue 
sijoittuu Lehmustontien, Naakkakujan, Korppipolun ja Tussinkosken luonnonsuojelualueen väliin. Korson 
keskustaan on suunnittelualueelta noin 1,7 km. 

 

 

Kaava-alueen rajaus ilmakuvassa 
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MITÄ ALUEELLE SUUNNITELLAAN? 

Vantaan kaupunki on hakenut 22.11.2021 päivätyllä hakemuksellaan asemakaavanmuutosta 
Lehmustontien luoteispuolelle, Korppipolun, Naakkakujan ja Tussinkosken luonnonsuojelualueen väliselle 
alueelle. 

Asemakaavamuutoksessa yleiskaavassa asumiselle (A3) osoitetulle alueelle suunnitellaan tiivistä ja matalaa, 
pientalovaltaista asumista olemassa olevaa kaupunkirakennetta tiivistäen. Uutta rakentamista on 
suunnitteilla noin 5 500 k-m². Samana kaavoitetaan uutta katutila. 

Kaavatyön tavoitteena on mahdollistaa kaavamuutosalueelle olemassa olevaa kaupunkirakennetta 
täydentäviä, korkeintaan kaksikerroksisia pientaloja.  

Tonttijakoja laaditaan kaavan yhteydessä. Kaavamuutokseen liittyy toteuttamis- ja maankäyttösopimuksia.  

Kaavatyö ei ole vuoden 2021 työohjelmassa.  

 

LÄHTÖTIEDOT  

Alueella on tehty vuonna 2019 Lehmustontie 002288 asemakaavamuutosta. Asemakaavamuutoksesta 
tehtiin valitus luontoselvitysten riittämättömyydestä. Helsingin hallinto-oikeus on kumonnut 12.2.2021 
päätöksellään kaupunginvaltuuston hyväksymispäätöksen kortteleiden 88026 ja 88028 osalta, pois lukien 
rakennetut tontit korttelin 88028 länsiosassa sekä kortteleiden välillä olevan uuden Kiurunkierto 
katualueen osalta. Selvityksiä on täydennetty ja kumotulle osalle laaditaan asemakaavan muutos (002506 
Lehmustontie osa 2). 

Suunnittelualue käsittää kaupungin sekä yksityinen maanomistajan omistuksessa olevat rakentamattomat 
alueet. Vantaan kaupunki omistaa noin puolet kaavoitettava alueen maista.  

Alueella on voimassa rakennuskaava vuodelta 1959, jossa alue on osoitettu pääosin tiealueeksi sekä 
puutarha ja kasvihuonealueeksi, pientalojen korttelialueeksi ja huoltoasema kortteliksi.  

Alue on täällä hetkellä rakentamaton. Maapohja on pääosin silttiä ja moreenia. 
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Kaavamuutosalue 

Maakuntakaava 

Alueella on voimassa Uusimaa-kaava 2050, joka korvaa 
kaikki muut voimassa olevat maakuntakaavat paitsi 
Östersundomin alueen kaavan. Maakuntavaltuusto 
hyväksyi kaavan 25.8.2020 ja maakuntahallitus päätti 
voimaantulosta 7.12.2020. Kaavasta valitettiin, minkä 
vuoksi Helsingin hallinto-oikeus kielsi päätöksen 
täytäntöönpanon. 24.9.2021 hallinto-oikeus totesi, 
ettei täytäntöönpanokieltoa ollut enää aihetta pitää 
voimassa siltä osin kuin valitukset oli hylätty, ja 
kaavakokonaisuus tuli pääosin voimaan. 

Uusimaa-kaavassa 2050 alue on taajamatoimintojen 
kehittämisvyöhykettä (ruskea pystyviiva). Alueen 
läheisyydestä löytyy jätevesitunneli (pinkki viiva), 
Tussinkosken suojelualue (vaaleasininen alue) ja 
Lentomelualue (Lden 55 - 60 dBA) (aaltoileva viiva) 

 

 

 

 

Kaavamuutosalue rajattuna punaisella 

Yleiskaava (kv 2007) 

Alueelle on merkitty pientaloaluetta (A3).  
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Kaavamuutosalue rajattuna punaisella 

Yleiskaavaehdotus 2020 

Vantaan 2020 yleiskaavaehdotuksessa 
kaavamuutosalue sijoittuu pientalovaltainen 
asuinalueelle (AP). Pääosin alue on Lentomeluvyöhyke 
3 (LDEN 50-55 dB) alueella. Lännessä pieni pala on 
Lentomeluvyöhyke 2 (LDEN 55-60 dB) alueella. 

 

 

 

 

 

Kaavamuutosalue rajattuna punaisella 

Asemakaava 

Alueella on voimassa MRL asemakaava Korso 1 
(LH 2.2.1959). Asemakaavassa alue on, 
pientalojen korttelialuetta (o), huoltoasemien 
korttelialuetta (ah), maatalousaluetta ja 
liikennealuetta. 
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Maanomistus 

Kaavoitettava alue on n. 2,4 ha. Vantaa kaupunki 
omistaa n. 1,1 ha (vaaleanpunaisella) ja muu alue 
on yksityisen maanomistajan omistuksessa. 

 

 

 

 

 

Kaavamuutosalue rajattuna punaisella 

Helsingin Hallinto-oikeuden 12.2.2021 päätöksellä kumoutuvat asemakaavan 002288 alueet   
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MITEN KAAVAN VAIKUTUKSIA SELVITETÄÄN JA ARVIOIDAAN?  

Vaikutusten arviointia tehdään kaavatyön yhteydessä ja se vaikuttaa kaavaratkaisun sisältöön. Kaava-alue 
sijoittuu valmiiksi rakennettuun ympäristöön. Alueen tiivistäminen ja uudistaminen aiheuttaa vaikutuksia 
erityisesti kaupunkikuvaan, liikenteeseen ja palveluverkkoon. Suunnittelualuetta koskien laaditaan 
tarvittavat selvitykset, ainakin meluselvitys. 

Arviota tehdään mm. suhteesta:  

• ihmisen elinoloihin ja ympäristöön  

• alue- ja yhdyskuntarakenteeseen  

• yhdyskunta- ja energiatalouteen ja  

• liikenteeseen  

• kaupunkikuvaan ja maisemaan  

• lentomeluun, tieliikennemeluun 

Asemakaavan selostuksessa esitetään johtopäätökset ja tiivistelmät selvityksistä ja arvioidaan keskeisiä 
vaikutuksia.  

 

KUINKA OSALLISTUMINEN JA VUOROVAIKUTUS JÄRJESTETÄÄN? 

Osallisia ovat ne, joiden oloihin tai etuihin kaava saattaa huomattavasti vaikuttaa. 

• Kaavamuutoksen hakijat 

• Alueen maanomistajat ja maanvuokraajat 

• Viereisten ja vastapäisten alueiden omistajat ja vuokralaiset (naapurit) 

• Kaupunginosan tai lähialueen asukkaat, yritykset ja työntekijät, 

• Asukas- ym. yhdistykset 

• Kunnan jäsenet ja ne, jotka katsovat olevansa osallisia 

• Kaupungin omat asiantuntijat 

Osallisia ovat myös ne viranomaistahot ja yhteisöt, joiden toimialaa suunnittelussa käsitellään. 

• Uudenmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus  

• Pelastuslaitos 

• Vantaan kaupunginmuseo  

• tietoliikenneverkkoja ylläpitävät yhtiöt, energiayhtiöt 

• HSY, HSL  

Osallistuminen järjestetään suunnittelun eri vaiheissa mm. suunnittelukokouksissa, mahdollisissa 
maastokatselmuksissa, asettamalla suunnitelma nähtäville ja lausunnoille.  
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KAAVAN ETENEMINEN, TIEDOTTAMINEN JA OSALLISTUMISTAVAT 

VIREILLETULO 

Kaavoituksen vireille tulosta tiedotetaan asukaslehdessä tai Vantaan Sanomissa sekä kaupungin 
verkkosivuilla. Kaavatyöstä laaditaan tämä osallistumis- ja arviointisuunnitelma. Osallisille ilmoitetaan 
asiasta kirjeellä tai sähköpostilla. 

Mielipiteet  
Jos teillä on huomautettavaa tämän osallistumis- ja arviointisuunnitelman (OAS) sisällöstä, voitte 
ilmoittaa mielipiteenne kirjeessä mainitulla tavalla 31.12.2021 mennessä. Osallistumis- ja 
arviointisuunnitelmaan voidaan tehdä työn kuluessa tarvittaessa muutoksia ja täydennyksiä. 

 

VALMISTELU 

Kaavatyön valmisteluun osallistuvat kaupungin omat suunnittelijat ja asiantuntijat. 

Asemakaava-arkkitehti Mikel Aizpuru on parhaiten tavoitettavissa puhelimitse (050 302 9410) 
15.12.2021 klo 09:00-11:00 sekä sähköpostitse. 

Kaavatyöhön liittyvistä mahdollisista asukastilaisuuksista tiedotetaan tarkemmin asukaslehdessä tai 
Vantaan sanomissa. 

 

KAAVAEHDOTUS 

Kaupunkisuunnittelulautakunta ja kaupunginhallitus käsittelee kaavaehdotuksen ja päättää kaavan 
asettamisesta nähtäville. 

Nähtävilläolosta kuulutetaan kaupungin verkkosivuilla. Tavoiteaikataulun mukaan asemakaavan 
muutosehdotus käsitellään kaupunkisuunnittelulautakunnassa kevään 2022 aikana. 

Muistutukset ja lausunnot 
Kaavamuutosehdotus on nähtävillä 30 päivän ajan, jolloin siitä on mahdollisuus jättää muistutus. 
Lausunnot pyydetään 1 kuukauden kuluessa. Muistutuksiin ja lausuntoihin annetaan vastineet. 

 

HYVÄKSYMINEN JA VOIMAANTULO 
Kaavan hyväksyy kaupunginvaltuusto. Kaavan voimaantulosta kuulutetaan kaupungin verkkosivuilla. 
Kaavan hyväksymispäätöksestä voi valittaa. 
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LISÄTIETOJA 

Kaava-asiakirjat ovat luettavissa internetissä www.vantaa.fi/ajankohtaiset_kaavat. Internetin kautta voit 
seurata myös päätöksentekoa, nähtävillä olevia kaavoja ja yleisötilaisuuksia sekä saada tietoa 
asemakaavaprosessin etenemisestä. 

Aineistoon voit tutustua myös maankäyttötoimen asiakaspalvelussa ja Vantaa-infoissa.  
p. 09 83911, puhelimitse palvelemme ma-pe klo 8–15.30. vantaa-info@vantaa.fi 

Vantaa-info ja maankäytön asiakaspalvelu, p. 09 8392 2242 (ma-to 8.45–15 ja pe 8.15–15),  
 
Vantaa-info, Tikkurila: Dixi, Ratatie 11, 2. krs, 01300 Vantaa. ma-ke 8.45–16.30, to klo 12–17, pe 7.45–15.30 
Vantaa-info, Korso: Lumo, Urpiaisentie 14, 01450 Vantaa. Korson Vantaa-info on suljettu 9.1.2022 asti. 
Vantaa-info, Myyrmäki: Myyrmäkitalo, Paalutori 3, 01600 Vantaa. ma-ke 8.45–16.30, to 12–17, pe 7.45–
15.30 
 
Asiaa hoitaa  

Asemakaava-arkkitehti Mikel Aizpuru 
Itä-Vantaan asemakaavayksikkö  
puhelin 050 302 9410  
sähköposti mikel.aizpuru@vantaa.fi  

Suunnittelusta vastaa 

Vt. Aluearkkitehti Noora Koskivaara 
Itä-Vantaan asemakaavayksikkö 
puhelin 050 302 9293 
sähköposti noora.koskivaara@vantaa.fi  
 

 

 

Hankkeen 
vaiheet ja 
aineisto 

 

 

 

Kaupungin verkkosivusto 
www.vantaa.fi > asuminen ja ympäristö > kaavoitus ja 
maankayttö > asemakaavoitus > Tikkurilan kaavat 

Vantaan kartat, kaavat ja ilmakuvat  
kartta.vantaa.fi  

Maankäytön asiakaspalvelu 
Vantaa-info, Dixi, Ratatie 11, 2. krs 
puhelin 09 8392 2242 
avoinna ma-ke 8.45–16.30, to klo 12–17, pe 7.45–15.30 

Vantaa-infot 
Tikkurila, Korso, Myyrmäki 

 

 

http://www.vantaa.fi/ajankohtaiset_kaavat
mailto:mari.jaakonaho@vantaa.fi
mailto:vesa.karisalo@vantaa.fi

