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Näkymä kaupungintalon edustalta. Tikkurilan kirkko oikealla. (Kuva: Cederqvist & Jäntti Arkkitehdit 
Oy).

Kaavamuutosalueena on kauppakeskus Tikkurin kortteli Tikkurilan ytimessä. Suunniteltavaan 
alueeseen kuuluu koko Tikkurin ja Raha-aseman kortteli 61201 sekä Asematien, Vehkapolun, 
Unikkotien ja Ratatien katualueita.



MITÄ ALUEELLE SUUNNITELLAAN?
1. Kaupungin tavoitteena on kehittää Tikkurilan keskustaa elävänä ja elinvoimaisena 

kaupunkikeskuksena, jossa Tikkurin korttelilla on merkittävä rooli. Tikkurilan kehitys on ollut 
nopeaa, mikä on samalla usein johtanut siihen, ettei vanha rakennuskanta enää vastaa 
muuttuneen ympäristön tai kiinteistön omistajan odotuksia. Kortteliin on edellytetty aidosti 
toiminnoiltaan sekoittunutta ratkaisua, jossa liiketilojen ja toimistojen määrä ei vähene 
nykyisestä. Korttelin maantason tulee avautua moneen suuntaan, jolloin tuleva kauppahalli on 
luontevasti läpikuljettava.

Esitetty rakentaminen on korttelin itäosasta korkeaa. Toisaalta aseman ja Dixin edusta on paikka, 
jossa tornitalot ovat paremmin perusteltuja kuin muualla Tikkurilassa. Niiden varjovaikutus 
kohdistuu lähinnä Dixiin, joten ympäröivää asutusta tornit haittaavat mahdollisimman vähän.

Kaavamuutos on vasta alkuvaiheessa, joten on mahdollista, että päädytään myös toisenlaiseen 
lopputulokseen, mitä kiinteistön omistaja on hakemuksessaan ehdottanut. Raha-aseman ja myös 
Tikkurin suojeluarvot ja suojelun aste selvitetään kaavoitusprosessin aikana.

Kaavan yhteydessä tehdään tonttijako ja tonttijaon muutos. Kaavaan liittyy maankäyttösopimus.

Näkymä lännestä kaavoitettavaan Tikkurin kortteliin. Etualalla oleva Tikkurilan kirkon kortteli on 
kuvausvaiheessa ollut rakentamaton.

2. Kiinteistön omistaja on hakenut asemakaavamuutosta, jolla nykyinen Tikkurin kauppakeskus 
purettaisiin ja tilalle nousisi uusi keskustakortteli. Kortteliin tulisi edelleen liiketiloja katutasoon 
ja toiseen kerrokseen. Lisäksi kortteliin sijoittuisi kulttuuritiloja, yritysten toimitiloja ja asuntoja. 
Tavoitteena olisi siis aito hybridikortteli, jossa eri toiminnot lomittuvat ja joka pysyy aktiivisena 
läpi vuorokauden. 

Kiinteistön omistajan konsulttina on ollut Cederqvist & Jäntti Arkkitehdit Oy. Luonnoksissa 
katutasoon on kaavailtu myyntipisteiden, ravintoloiden ja kahviloiden muodostamaa 
kauppahallia. Toiseen kerrokseen sijoittuu luonnoksessa myös palveluiden lisäksi kulttuuriin ja 
hyvinvointiin liittyviä tiloja. 

Luonnoksessa ylemmissä kerroksissa on toimistoja Asematien varressa ja muualla asuntoja. 
Korttelin korkeus kohoaa kirkon ja kaupungintalon suunnasta viidestä kerroksesta kohti Dixiä. 



Kaakkoiskulman asuintorni on 25-kerroksinen. Sen ylimpään kerrokseen kaavaillaan 
näköalaravintolaa.

Raha-aseman rakennus säilyy kokonaisuuden osana. Sinne on suunniteltu kulttuuritiloja. 
Nykyisen Tikkurin arkkitehtuurista muistuttaa tiilimuurattu, koko korttelia kiertävä, kahden 
kerroksen korkuinen jalusta, jossa noudatetaan osittain mm. nykyistä ikkunajaottelua. 

Pohjapiirros maantasokerroksesta: liike-ja ravintolatiloja, kauppahalli. Huoltopiha harmaalla 
(Cederqvist & Jäntti Arkkitehdit Oy)

Pohjapiirros toisesta kerroksesta. (Cederqvist & Jäntti Arkkitehdit Oy)



Kaaviomainen havainnekuva toimintojen sijoittumisesta. (Cederqvist & Jäntti Arkkitehdit Oy)

Pohjapiirros pihakannen tasosta (Cederqvist & Jäntti Arkkitehdit Oy).

Liiketilakerrosten päällä, korttelin keskellä on pihakansi, joka on ainakin osittain myös muiden 
kuin asukkaiden käytössä.



Pysäköinti sijoittuu kolmeen kellarikerrokseen, jonne ajetaan Unikkotien kautta. Autopaikkoja 
tulee yhteensä noin 600 kpl. Ylimpään parkkitasoon tulee myös n. 1750 polkupyöräpaikkaa. 
Pysäköinnistä tulee myös mahdollinen maanalainen ajoyhteys Tikkuparkkiin ja Asematie 1-3:n 
kortteliin.

Korttelin rakennusoikeus nousee noin 50 000 kerrosneliömetriin. Siitä liiketilojen osuus on noin 
11 500 k-m2, toimistojen noin 7 500 k-m2 ja asuntojen noin 30 000 k-m2.

Havainnekuva sisältä kauppahallista (Cederqvist & Jäntti Arkkitehdit Oy).

LÄHTÖTIEDOT 
Korttelin nykyinen asemakaava on hyväksytty kaupunginhallituksessa 3.12.1990. Siinä se on 
osoitettu liike- ja toimistorakennusten korttelialueeksi. Rakennusoikeutta on 17 720 
kerrosneliömetriä ja kerroksia enintään kolme.
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Yleiskaava Yleiskaava 2020

Vantaan yleiskaavassa (Kv 2007) alue on merkitty keskustatoimintojen alueeksi C. Ratatielle ja 
Unikkotielle on osoitettu ohjeellinen raideliikenteen linjaus.  Kaupunginvaltuuston 17.12.2007 
hyväksymä yleiskaava on tullut voimaan 25.2.2009, 3.6.2009 ja 13.1.2010. Kaavahanke on voimassa 
olevan yleiskaavan mukainen.

Uusi yleiskaava 2020 on hyväksytty valtuustossa 25.1.2021, mutta ei ole vielä voimassa. Alue on 
merkitty kaupunkikeskustan alueeksi (C), jota kehitetään monipuolisena, toiminnoiltaan sekoittuneena 
kaupunkiympäristönä. Alue sijoittuu kestävän kasvun vyöhykkeelle.  Se on joukkoliikenteen 
runkolinjastoon tukeutuva vyöhyke, jolle kaupunginosan maankäyttöä tehostava rakentaminen 
ensisijaisesti ohjataan.

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.

Arviota tehdään mm. suhteesta: 
 ihmisen elinoloihin ja ympäristöön 
 maa- ja kallioperään, veteen, ilmaan ja ilmastoon 
 kasvi- ja eläinlajeihin, luonnon monimuotoisuuteen ja luonnonvaroihin 
 alue- ja yhdyskuntarakenteeseen, 
 yhdyskunta- ja energiatalouteen 
 liikenteeseen
 kaupunkikuvaan ja maisemaan 
 kulttuuriperintöön ja rakennettuun ympäristöön 
 lentomeluun, tieliikennemeluun
 erityisselvityksiin

Asemakaavan selostuksessa esitetään johtopäätökset ja tiivistelmät selvityksistä ja arvioidaan keskeisiä 
vaikutuksia.  
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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 
 Liikennevirasto (rautatie- ja vesialueet) 
 Pelastuslaitos
 Vantaan kaupunginmuseo 
 tietoliikenneverkkoja ylläpitävät yhtiöt, energiayhtiöt
 Uudenmaan liitto, HSY, HSL, TUKES,
 Muut: esim. Finavia, Yhdyskuntasuunnittelun seura ry

Osallistuminen järjestetään suunnittelun eri vaiheissa mm. suunnittelijatapaamisissa, suunnittelukokouk-
sissa, maastokatselmuksissa, viranomaisneuvottelussa, asettamalla suunnitelma nähtäville ja lausunnoille. 

KAAVAN ETENEMINEN, TIEDOTTAMINEN JA OSALLISTUMISTAVAT

VIREILLETULO
Kaavatyö on hyväksytty työohjelmaan 2021. Se julkaistaan myös kaavoituskatsauksessa, joka jaetaan 
jokaiseen vantaalaiseen kotiin. Kaavoituksen vireille tulosta tiedotetaan asukaslehdessä tai Vantaan 
Sanomissa sekä kaupungin verkkosivuilla. Kaavatyöstä laaditaan osallistumis- ja arviointisuunnitelma ja 
aloituskokouksessa määritellään osallistujat. Osallisille ilmoitetaan asiasta kirjeellä tai sähköpostilla.

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

VALMISTELU
Kaavatyön valmisteluun osallistuvat kaupungin omat suunnittelijat ja asiantuntijat, konsultti sekä 
sopimusvalmistelijat.

Asemakaavasuunnittelija Seppo Niva on tavoitettavissa puhelimitse 26.5. klo 9.00–11.00. 
Kaavatyöhön liittyen pidetään Teams-livetilaisuus 9.6. klo 17.00–18.30. Linkki tilaisuuteen, osallistumis-
ohjeet ja ohjelma osoitteessa https://www.vantaa.fi/ajankohtaiset_kaavat/osallistuminen.

https://eur01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https://www.vantaa.fi/ajankohtaiset_kaavat/osallistuminen&data=04%7C01%7CSeppo.Niva@vantaa.fi%7Caf2ddc3e58b24ee732a908d90a46a2be%7Cdad5d62c98304db09c1589befcc5cf3e%7C0%7C0%7C637552120769744039%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0=%7C1000&sdata=a/DTNppEw+yEP6PlVzvtfqtY4GUFRMANz9kGlgv6dDc=&reserved=0
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KAAVAEHDOTUS
Kaupunkisuunnittelulautakunta ja kaupunginhallitus käsittelevät kaavaehdotuksen ja päättävät kaavan 
asettamisesta nähtäville.
Nähtävilläolosta kuulutetaan kaupungin verkkosivuilla. Tavoiteaikataulun mukaan asemakaavan 
muutosehdotus käsitellään kaupunkisuunnittelulautakunnassa ja kaupunginhallituksessa kevään 2022 
aikana.

Muistutukset ja lausunnot
Kaava(muutos)ehdotus on nähtävillä 30 päivän ajan, jolloin siitä on mahdollisuus jättää muistutus. 
Kaavaehdotuksesta pyydetään lausunnot. Muistutuksiin ja lausuntoihin annetaan vastineet.

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

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 maankäytön asiakaspalvelussa, Tikkurilan Vantaa-infossa (Dixi, Ratatie 11, 2. 
krs), puh. 8392 2133, ma - pe 8.15 - 15.00) ja muissa Vantaa-infoissa (Myyrmäki, Korso).

Asiaa hoitaa arkkitehti Seppo Niva, Tikkurilan asemakaavayksikkö 
puh. 050 302 9298, sähköposti etunimi.sukunimi@vantaa.fi 

Suunnittelusta vastaa 7.6.2021 alkaen aluearkkitehti Marjaana Yläjääski

Hankkeen
vaiheet ja aineisto

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

Vantaan kartat, kaavat ja ilmakuvat 
kartta.vantaa.fi 

Maankäytön asiakaspalvelu
Vantaa-info, Dixi, Ratatie 11, 2. krs
puhelin 09 8392 2133
avoinna ma-to 8.15-15.00

Vantaa-infot
Tikkurila, Korso, Myyrmäki

http://www.vantaa.fi/ajankohtaiset_kaavat
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Kortteliin on suunniteltu kaksikerroksinen jalusta, joka noudattaa nykyisen Tikkurin mittakaavaa ja räystäs-
linjaa sekä hyödyntää samoja julkisivuaiheita, mm. aukotuksissaan (Cederqvist & Jäntti Arkkitehdit Oy).

Korttelin rakennuskorkeudet kohoavat kohti Dixiä. Kirkon luona rakennukset ovat viisikerroksisia ja 
nousevat kohti 25-kerroksista tornia (Cederqvist & Jäntti Arkkitehdit Oy).


