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Vy från stadshuset. Dickursby kyrka till höger. (Bild: Cederqvist & Jäntti Arkitekter Ab).

Planändringsområdet består av köpcentret Tikkuris kvarter i Dickursby centrum. Det planerade 
området omfattar hela Tikkuris och Raha-asemas kvarter 61201 samt Stationsvägens, Missnestigens, 
Vallmovägens och Banvägens gatuområden.



VAD PLANERAS I OMRÅDET?
1. Staden har som mål att utveckla Dickursby centrum som ett levande och livskraftigt 

stadscentrum, där kvarteret Tikkuri kvarter spelar en viktig roll. Utvecklingen av Dickursby har 
varit snabb, vilket samtidigt ofta lett till att det gamla byggnadsbeståndet inte längre lever upp till 
den förändrade miljöns eller fastighetsägarens förväntningar. För kvarteret har man förutsatt en 
lösning med en genuin blandning av funktioner, där antalet affärslokaler och kontor inte minskar 
från det nuvarande antalet. Kvarterets markplan ska öppna upp i flera olika riktningar så att det 
smidigt går att passera genom den blivande saluhallen.

Det föreslagna byggandet är högt i kvarterets östra del. Å andra sidan är området framför 
stationen och Dixi en plats där tornhus är mer motiverade än någon annanstans i Dickursby. Deras 
skuggeffekt riktas närmast på Dixi, så tornen stör den omgivande bebyggelsen så lite som möjligt.

Planändringen befinner sig än så länge i en inledningsfas, så det är möjligt att man också kommer 
fram till ett annat slutresultat än det som fastighetsägaren föreslagit i sin ansökan. Raha-asemas 
liksom också Tikkuris skyddsvärden och skyddsgrad utreds under planläggningsprocessen.

I samband med planen görs en tomtindelning och en ändring av tomtindelningen. Planen 
omfattar ett markanvändningsavtal.

Vy västerifrån över Tikkuris kvarter som är föremål för planläggningen. Kvarteret kring Dickursby 
kyrka i förgrunden har varit obebyggd under fotograferingen.

2. Fastighetens ägare har ansökt om en detaljplaneändring genom vilken det nuvarande 
köpcentret Tikkuri rivs och ersätts av ett nytt centrumkvarter. Kvarteret skulle också i 
fortsättningen ha affärslokaler i gatuplanet och på andra våningen. Dessutom skulle 
kulturutrymmen, företagslokaler och bostäder placeras i kvarteret. Målet är alltså ett äkta 
hybridkvarter där olika funktioner varvas och som är aktivt dygnet runt. 

Cederqvist & Jäntti Arkitekter Ab har varit konsult åt fastighetsägaren. I utkasten har man i 
gatuplanet planerat en saluhall som bildas av försäljningsställen, restauranger och caféer. På 
andra våningen placerar man i utkastet utöver tjänster också utrymmen för kultur och 
välbefinnande. 



I de övre våningarna finns det i utkastet  kontor längs Stationsvägen och i övrigt bostäder. 
Kvartershöjden reser sig från kyrkans och stadshusets riktning från femte våningen mot Dixi. Det 
sydöstra bostadstornet är 25 våningar högt. I dess översta våning planeras en utsiktsrestaurang.

Raha-asemas byggnad bevaras som en del av helheten. I den har kulturutrymmen planerats. Om 
arkitekturen i nuvarande Tikkuri påminner en tegelmurad, två våningar hög sockel som går runt 
hela kvarteret, där man delvis följer bl.a. den nuvarande fönsterindelningen. 

Planritning över markplansvåningen: affärs- och restaurangutrymmen, saluhall. Servicegård i 
grått (Cederqvist & Jäntti Arkitekter Ab)

Planritning över andra våningen.  (Cederqvist & Jäntti Arkitekter Ab)



Schematisk översiktsbild över placeringen av funktioner. (Cederqvist & Jäntti Arkitekter Ab)

Planritning över gårdsdäcksnivån (Cederqvist & Jäntti Arkitekter Ab).

Ovanför våningen med affärsutrymmen, mitt i kvarteret, finns ett gårdsdäck som åtminstone 
delvis också kan användas av andra än boende.



Parkeringen placeras i tre källarvåningar dit körningen sker från Vallmovägen. Antalet bilplatser 
uppgår till totalt ca 600 st. I det översta parkeringsplanet placeras också ca 1750 cykelplatser. 
Parkeringen får också en eventuell underjordisk körförbindelse till Tikkuparkki och kvarteret 
Stationsvägen 1–3.

Kvarterets byggrätt ökar till ca 50 000 våningskvadratmeter. Av detta utgör andelen 
affärsutrymmen ca 11 500 m2-vy, kontor ca 7 500 m2-vy och bostäder ca 30 000 m2-vy. 

Översiktsbild inifrån saluhallen (Cederqvist & Jäntti Arkitekter Ab).

UTGÅNGSUPPGIFTER 
Kvarterets nuvarande detaljplan godkändes av stadsstyrelsen 3.12.1990. I den har kvarteret 
anvisats som kvartersområde för affärs- och kontorsbyggnader. Byggrätten är 17 720 
våningskvadratmeter med högst tre våningar.
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Generalplanen Generalplan 2020

I Vandas generalplan (Fge 2007) har området betecknats som område för centrumfunktioner C. För 
Banvägen och Vallmovägen har en riktgivande dragning för spårtrafik anvisats. Generalplanen som 
godkändes av stadsfullmäktige 17.12.2007 trädde i kraft 25.2.2009, 3.6.2009 och 13.1.2010. 
Planprojektet överensstämmer med den gällande generalplanen.

Den nya generalplanen 2020 godkändes i fullmäktige 25.1.2021, men har ännu inte trätt i kraft. 
Området har betcknats som stadscentrumområde (C) som utvecklas som en mångsidig, till sina 
funktioner blandad stadsmiljö. Området ligger i en zon för hållbar tillväxt. Det är en zon som stödjer sig 
på kollektivtrafikens stamlinje, till vilken byggande som effektiverar markanvändningen i stadsdelen 
anvisas i första hand.

HUR UTREDS OCH BEDÖMS PLANENS KONSEKVENSER? 
I anslutning till planarbetet görs en konsekvensbedömning och den 
inverkar på planlösningens innehåll.

Planområdet ligger i en färdigbyggd miljö. Att området byggs tätare och förnyas påverkar i synnerhet 
stadsbilden, trafiken och servicenätet.

Bl.a. bedöms relationen till: 
 människors levnadsförhållanden och livsmiljö 
 jord- och berggrunden, vattnet, luften och klimatet 
 växt- och djurarter, naturens mångfald och naturresurserna 
 områdes- och samhällsstrukturen, 
 samhälls- och energiekonomin 
 trafiken
 stadsbilden och landskapet 
 kulturarvet och den byggda miljön 
 flygbullret, vägtrafikbullret
 specialutredningar

I detaljplanebeskrivningen presenteras slutsatser och sammandrag av utredningarna och görs en 
bedömning av de viktigaste konsekvenserna.  
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HUR ORDNAS DELTAGANDET OCH VÄXELVERKAN?
Intressenter är de vars förhållanden eller intressen i avsevärd mån kan påverkas av planen.

 De som ansöker om planändring
 Områdets markägare och markarrendatorer
 Ägare och hyresgäster (grannar) i områdena bredvid och mittemot
 Stadsdelens eller närområdets invånare, företag och anställda,
 Boendeföreningar m.fl. föreningar
 Kommunmedlemmar och de som anser sig vara delaktiga
 Stadens egna sakkunniga

Intressenter är också de myndighetsinstanser och sammanslutningar vars verksamhetsområde behandlas i 
planeringen.

 Nylands närings-, trafik- och miljöcentral 
 Trafikverket (järnvägs- och vattenområden) 
 Räddningsverket
 Vanda stadsmuseum 
 bolag som upprätthåller datatrafiknät, energibolag
 Nylands förbund, HRM, HRT, TUKES
 Övriga: t.ex. Finavia, Yhdyskuntasuunnittelun Seura - Föreningen för Samhällsplanering ry

Deltagandet ordnas under de olika planeringsfaserna vid bl.a. möten med planerare, planeringsmöten, 
terrängsyner, myndighetssamråd samt genom framläggning av planen för utlåtanden. 

PLANENS FRAMSKRIDANDE, INFORMATION OCH SÄTT FÖR 
DELTAGANDE

INLEDNING AV PLANARBETET
Planarbetet har godkänts för arbetsprogrammet 2021. Det publiceras också i den planläggningsöversikt 
som delas ut till alla hem i Vanda. Om att planläggningen blivit aktuell meddelas i invånartidningen eller 
i Vantaan Sanomat samt på stadens webbsidor. Om planarbetet utarbetas ett program för deltagande 
och bedömning och deltagarna fastställs vid det inledande mötet. Intressenterna meddelas om ärendet 
med brev eller genom e-post.

Åsikter 
Om ni har anmärkningar om innehållet i programmet för deltagande och bedömning (PDB), kan ni föra 
fram er åsikt på det sätt som anges i brevet. Under arbetets gång kan programmet för deltagande och 
bedömning vid behov ändras och kompletteras.

BEREDNING
I beredningen av planarbetet deltar stadens egna planerare och sakkunniga, en konsult samt 
avtalsberedare.

Detaljplanerare Seppo Niva är anträffbar på telefon 26.5 kl. 9.00–11.00. 
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I anslutning till planarbetet hålls ett livemöte på Teams 9.6 kl. 17.00–18.30. En länk till mötet, 
anvisningar för deltagande och programmet finns på adressen 
https://www.vantaa.fi/ajankohtaiset_kaavat/osallistuminen.

PLANFÖRSLAGET
Stadsplaneringsnämnden och stadsstyrelsen behandlar planförslaget och beslutar om framläggning av 
planen.
Om främläggningen kungörs på stadens webbsidor. Enligt måltidtabellen behandlas förslaget till 
detaljplaneändring i stadsplaneringsnämnden och stadsstyrelsen under vårens lopp år 2022.

Anmärkningar och utlåtanden
Plan(ändrings)förslaget är framlagt i 30 dagar, då det är möjligt att lämna in anmärkningar om det. 
Utlåtanden begärs om planförslaget. Svar ges till anmärkningar och utlåtanden.

GODKÄNNANDE OCH IKRAFTTRÄDANDE
Planen godkänns av stadsfullmäktige. Om planens ikraftträdande kungörs på stadens webbsidor. 
Beslutet om planens godkännande kan överklagas.

NÄRMARE UPPLYSNINGAR
Plandokumenten kan läsas på webben www.vantaa.fi/ajankohtaiset_kaavat. På webben kan man också 
följa beslutsfattandet, få information om framlagda planer och möten för allmänheten samt hur 
detaljplaneprocessen framskrider.

Man kan också bekanta sig med materialet på markanvändningens kundtjänst, Vandainfo i Dickursby (Dixi, 
Banvägen 11, 2 vån.), tfn 8392 2133, mån.–fre. 8.15–15.00 och på Vandainfos övriga verksamhetsställen 
(Myrbacka, Korso).

Ärendet sköts av arkitekt Seppo Niva, Dickursby detaljplaneenhet tfn 050 302 
9298, e-post: fornamn.efternamn@vantaa.fi 

För planeringen ansvarar från och med 7.6 områdesarkitekt Marjaana Yläjääski

Projekt-
faser och material

Stadens webbplats
www.vantaa.fi > asuminen ja ympäristö > kaavoitus 
ja maankaytto > asemakaavoitus > Tikkurilan kaavat

Vandas kartor, planer och flygfoton 
kartta.vantaa.fi 

Markanvändningens kundtjänst

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
http://www.vantaa.fi/ajankohtaiset_kaavat
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Vandainfo, Dixi, Banvägen 11, 2 vån.
telefon 09 8392 2133
öppet mån.–tors. 8.15–15.00

Vandainfo
Dickursby, Korso, Myrbacka

I kvarteret har en två våningar hög sockel planerats, vilken följer nuvarande Tikkuris dimensioner och 
takfotslinje och utnyttjar samma fasadteman, bl.a. i sina öppningar (Cederqvist & Jäntti Arkitekter Ab).
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Kvarterets byggnadshöjder växer i Dixis riktning. Vid kyrkan har byggnaderna fem våningar och de växer 
mot det 25 våningar höga tornet (Cederqvist & Jäntti Arkitekter Ab).


