ASEMAKAAVAN OSALLISTUMISJA ARVIOINTISUUNNITELMA
18.8.2021, tarkistettu 21.9.2021

MYYRMÄEN PALOASEMA
ASEMAKAAVAMUUTOS 002493 MYYRMÄEN PALOASEMA
/ MYYRMÄKI

Kaava-alueen sijainti, Raappavuorentie 9.

Kuvituskuva.

MITÄ SUUNNITELLAAN?
Asemakaavamuutos sisältää Myyrmäen paloaseman (valmiusaseman) Raappavuorentien varrelle
Kivikaudenpuistoon. Tarvittava tontin pinta-ala olisi noin 1 300 m2 ja rakennusoikeus noin
850 k-m2 (kerrosneliömetriä) kahteen kerrokseen. Varattava rakennusoikeus on 1200 k-m2.
Uusi valmiusasema parantaa Länsi-Vantaan väestön ja Myyrmäen keskustan tavoitettavuutta.
Teams-kokous kaavoituksen lähtökohdista on pidetty maanantaina 20.9.2021 klo 17.00.
Video kokouksesta on nähtävillä kaavan nettisivulla 22.9. – 5.10.2021
https://www.vantaa.fi/uutisia/ajankohtaiset_kaavat/myyrmaen_kaavat/myyrmaen_kaavat_arkis
to/101/0/158542
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LÄHTÖKOHDAT
Sijainti: Raappavuorentie 9, osa Kivikaudenpuistoa ja katualuetta.
Nykytilanne: Myyrmäen suuralueella on
pelastustoiminnassa saavutettavuuspuute.
Esitetty paikka sijaitsee lähellä paloaseman
optimisijaintia.
Kaava-alue on sekametsää. Raappavuorentien yli
on rakennettu silta. Ympäristössä on kerrostaloja
ja Myyrmäen urheilupuisto.
Vantaan kaupungin kiinteistöt ja tilat on
hakenut paloaseman kaavoittamista. Samalla
asemakaavaan merkitty silta (y) siirretään
oikeaan rakennettuun paikkaan.
Voimassa oleva yleiskaava
Oikeusvaikutteisen yleiskaavan tavoitteita ovat
tiivistäminen, täydentäminen ja uudistaminen.
Kaava-alue on tehokasta asuntoaluetta A1.
(Kv 17.12.2007)

A3

=> Hanke on voimassa olevan yleiskaavan
mukainen.
A1
A3
C
P1
PY
VL
VU

AC

Tehokas asuntoalue.
Pientaloalue.
Keskustatoimintojen alue.
Palvelujen alue.
Julkisten palvelujen ja hallinnon alue.
Lähivirkistysalue.
Urheilu- ja virkistyspalvelujen alue.
Kaavamuutosalueen sijainti.

Hyväksytty yleiskaava
Kasvu ohjataan nykyiseen rakenteeseen tiivistäen
ja uudistaen. Kaava-alue on kaupunkikeskustan
aluetta C.
(Kv 25.1.2021, valituksenalainen)

AP

=> Hanke on hyväksytyn yleiskaavan mukainen.
A
AC
AP
C
P
VL

Asuinalue.
Kaupunkikeskustan asuinalue.
Pientalovaltainen asuinalue.
Kaupunkikeskustan alue.
Palveluiden ja hallinnon alue.
Lähivirkistysalue.
Kestävän kasvun vyöhyke.
Katukuvan kehittämisvyöhyke.
Ekologinen runkoyhteys.
Laskeutumisvyöhyke.
Joukkoliikenteen runkoyhteys.
Kaavamuutosalueen sijainti.
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Kaavoitettava tontti Raappavuorentien ylittävältä sillalta luoteesta.

II

RAAPPAVUORENTIE

VU

2021

Voimassa oleva asemakaava
Asemakaavoissa alue on lasten leikkialueeksi ja
yleisiin oleskelutarkoituksiin rakennettavaa puistoa
PLE ja katua.
(150900 / SM 8.12.1976 ja 151500 / SM 2.5.1980)
AK
A25
LPA(AP)
VK(PLE)
VU
15505
2400
VII
y
15505

:ˑ:ˑ:ˑ:ˑ::ˑ:ˑ:

Asuinkerrostalojen korttelialue.
Asuinrakennusten korttelialueita.
Autopaikkojen korttelialue.
Lasten leikkialueeksi ja yleisiin oleskelutarkoituksiin rakennettava puisto.
Urheilu- ja virkistyspalvelujen alue.
Korttelin numero.
Rakennusoikeus kerrosalaneliömetreinä.
Suurin kerrosluku roomalaisin numeroin.
Alueen ylittävä liikenneväylä.
Kortteli, jonka autopaikkoja alueelle saa
sijoittaa.
Istutettava alueen osa.
Kaavamuutosalueen rajaus.

Asemakaavan tarkoittama leikki- ja oleskelualue on toteutettu puiston pohjoisosaan.
Raappavuorentien ylittävä silta on rakennettu kaavamerkinnän eteläpuolelle, joten kaavamerkintä y on
tarkoitus siirtää oikeaan paikkaan.
Katso Vantaan kaavoja, karttoja ja paikkatietoja tarkemmin: kartta.vantaa.fi
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ALUSTAVA LUONNOS

Päivitetty tontinkäyttöluonnos
Alueelle varataan noin 1 300 m2:n suuruinen
tontti noin 850 k-m2:n (kerrosneliömetrin)
suuruista Keski-Uudenpaan pelastuslaitoksen
valmiusasemaa varten. Jalankulkutie siirretään sillan pohjoispuolelle.
Lisäksi asemakaavamuutoksessa varaudutaan
kaupungin kasvun vuoksi noin 1 200 k-m2
suuruiseen pelastusasemaan joskus kauempana tulevaisuudessa.
Asemakaavan muutosehdotuksessa esitetään
tontinkäyttöluonnos, jonka suunnitelmaa ja
rakennusoikeutta voidaan tarkistaa, ja mahdollisia vaihtoehtoja. Rakentaminen suunnitellaan tarkemmin rakennuslupavaiheessa.
Viereiset kuvat esittävät tämänhetkistä
luonnosta.
Valmiusaseman tarve ja sijainti
Vantaan talousarvioon 2021 on kirjattu: ”Keski-Uudenmaan pelastuslaitoksen pelastustoiminnan
toimintavarmuuden suurimmat puutteet ovat Vantaalla Myyrmäen ja Tikkurilan alueilla. Pelastustoiminnan
saattamiseksi palvelutasopäätöksen edellyttämälle tasolle aloitetaan vuonna 2021 uuden kärkiyksikön
perustamisen suunnittelu Länsi-Vantaalle.” (Kv 16.11.2020, s. 89)
Saavutettavuusvaatimus: vähintään 50 % tehtävistä saavutetaan 6 minuutissa.
Optimisijainti uudelle valmiusasemalle olisi saavutettavuuden kannalta Myyrmäen urheilupuistossa
Hesburgerin luona, mutta siellä on paljon häiritsevää liikennettä. Esitetty paikka Raappavuorentien varrella
on lähellä optimisijaintia. Tontti on toiminnalle niukka, mutta hanke on sovitettavissa paikkaan.
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MITÄ VAIKUTUKSIA SELVITETÄÄN JA ARVIOIDAAN?
Asemakaavamuutoksen selostuksessa arvioidaan kaavan merkittäviä vaikutuksia ja esitetään
· suhde valtakunnallisiin alueidenkäyttötavoitteisiin, maakuntakaavaan ja yleiskaavaan
· suhde luonnonympäristöön, virkistykseen ja kaupunkirakenteeseen
· liikenne, maaperä, kunnallistekniikka, tie- ja lentomelu
· sijaintivaihtoehtojen vertailu
· tontinkäyttöluonnos ja mahdollinen vaihtoehtojen vertailu
· osallistumisessa saatu palaute ja sen huomioon ottaminen
· voimassa oleva asemakaava ja asemakaavan muutosehdotus

KUINKA OSALLISTUMINEN JA VUOROVAIKUTUS JÄRJESTETÄÄN?
Osallisia ovat ne, joiden oloihin tai etuihin kaava saattaa huomattavasti vaikuttaa
· kaavan hakija
· alueen ja naapurikiinteistöjen omistajat, haltijat ja asukkaat (naapurit)
· kaupunginosan ja lähialueen asukkaat, yritykset ja työntekijät
· asukas- ym. yhdistykset
· kunnan jäsenet ja ne, jotka katsovat olevansa osallisia
Ne viranomaiset, joiden toimialaa asia saattaa koskea
· Uudenmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus, Keski-Uudenmaan pelastuslaitos, Vantaan
Energia Oy, Elisa Oyj, Helsingin seudun ympäristöpalvelut HSY, Helsingin seudun liikenne HSL,
kaupungin viranomaiset
Isännöitsijää pyydetään välittämään tieto kaavoituksesta yhtiönsä osakkaille ja asukkaille.
MRL 66 §:n viranomaisneuvottelu: ei tarvita.
Maankäyttösopimus: ei tarvita.

LISÄTIETOJA
Kaava-asiakirjat ovat luettavissa internetissä www.vantaa.fi/ajankohtaiset_kaavat. Internetissä voit
seurata myös päätöksentekoa, nähtävillä olevia kaavoja ja yleisötilaisuuksia sekä saada tietoa asemakaavaprosessin etenemisestä.
Aineistoon voit tutustua myös Vantaa-infoissa (Korso Lumo Urpiaisentie 14, Myyrmäki Myyrmäkitalo
Paalutori 3, Tikkurila Dixi Ratatie 11).
Kaavoituksesta vastaa
aluearkkitehti Timo Kallaluoto
Länsi-Vantaan asemakaavoitus
timo.kallaluoto@vantaa.fi
p. 050 312 2132

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 002493 Myyrmäen paloasema | 21.9.2021 | s. 6

KAAVAN ETENEMINEN, TIEDOTTAMINEN JA OSALLISTUMISTAVAT
VIREILLETULO
Tiedoksi kaupunkisuunnittelulautakunnalle 17.8.2021. Ilmoitus kaavoituksen vireille tulosta Vantaan
Sanomissa 18.9.2021. Osallisille vireille tulo ilmoitetaan kirjeellä tai sähköpostilla. Kaavoituksesta tiedotetaan internetissä kaupungin verkkosivuilla vantaa.fi/myyrmaen_kaavat
Mielipiteet
Voit antaa kaavaan mielipiteen 7.10.2021 mennessä sähköpostilla kirjaamo@vantaa.fi tai kirjeellä
Vantaan kaupunki, kirjaamo, PL 1100, 01030 VANTAAN KAUPUNKI. Käyntiosoite Vantaa-info, Dixi, 2. krs.,
Ratatie 11, Tikkurila. Mainitkaa nimenne, osoitteenne ja kaavan numero 002493. Mielipiteet ovat julkisia
ja niihin vastataan kaavaselostuksessa. Osallistumis- ja arviointisuunnitelmaan voidaan tehdä tarvittaessa muutoksia ja täydennyksiä.

VALMISTELU
Kaavaa valmistelevat kaupungin suunnittelijat ja asiantuntijat.
Teams-kokous kaavoituksen lähtökohdista on pidetty maanantaina 20.9.2021 klo 17.00–17.45.
Video kokouksesta on nähtävillä kaavan nettisivulla 22.9. – 5.10.2021, linkki etusivulla.

KAAVAEHDOTUS
Kaupunkiympäristölautakunta päättää kaavan asettamisesta nähtäville. Nähtävillä olo kuulutetaan
kaupungin verkkosivuilla.
Muistutukset ja lausunnot
Kaavaehdotus on nähtävillä 30 päivää, jolloin siitä on mahdollisuus jättää muistutus. Kaupunki pyytää
tarvittavat lausunnot. Muistutuksiin ja lausuntoihin annetaan vastineet.

HYVÄKSYMINEN JA VOIMAANTULO
Kaavan hyväksyjä on kaupunginvaltuusto. Kaavan voimaantulo kuulutetaan kaupungin verkkosivuilla.

Hankkeen
vaiheet
ja aineisto

● Kaupungin verkkosivut
www.vantaa.fi > asuminen ja ympäristö
> kaavoitus ja maankaytto
> asemakaavoitus > Myyrmäen kaavat
● Kartat, kaavat ja paikkatiedot
kartta.vantaa.fi
● Esityslistat ja pöytäkirjat
paatokset.vantaa.fi

● Maankäytön asiakaspalvelu
Vantaa-info, Dixi 2. krs., Ratatie 11
vantaa-info@vantaa.fi
p. 09 839 22242
ma-to 8.45-15, pe 8.15-15
● Vantaa-infot
Myyrmäki, Myyrmäkitalo, Paalutori 3
Tikkurila, Dixi, Ratatie 11
Korso, Lumo, Urpiaisentie 14

