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MYYR YORK DOWNTOWN – 
MYYRMÄEN ASEMAKORTTELIT 
Kaavatyö on tullut vireille 21.6.2018 päivätyn osallistumis- ja arviointisuunnitelman nähtäville asettamisen 
yhteydessä. Suunnittelun lähtötietojen tarkentumisen ja päivittymisen sekä suunnittelualueen laajenemisen 
takia osallistumis- ja arviointisuunnitelmaa on päivitetty 27.4.2021. 

ASEMAKAAVAN MUUTOS NRO 002400 

Kaavamuutosalue sijaitsee Myyrmäen aseman vieressä ja koskee korttelin 15402 tonttia 2 (Liesikuja 3), 

korttelin 15405 tontteja 1 ja 2 (Jönsaksentie 6–8), korttelin 15408 tonttia 1 (Liesikuja 1), osaa korttelista 

15404 (tontti 7, Paalukylänpolku 3), rautatietä varten olevaa liikennealuetta (LR) sekä katu- ja torialuetta 

kaupunginosassa 15, Myyrmäki. Alue rajautuu Vaskivuorentien pohjoisreunaan, Punamultatorin 

eteläreunaan, Jönsaksentien itäreunaan ja lännessä Myyrmäenraittiin ja Myyrmäkitaloon (Y). 

Suunnittelualueella sijaitsevat Isomyyrin ja Myyrinpuhoksen ostoskeskukset (liikerakennusten korttelialuetta 

KL), Liesikujan pysäköintialue ja pysäköintilaitos (autopaikkojen korttelialuetta LPA) sekä tori- ja katualuetta. 

Kaavamuutokseen 002400 on yhdistetty kaavamuutosnumeroilla 002302 ja 002392 tulleet hakemukset. 

  
Sijainti ja asemakaavamuutoksen suunnittelualueen alustava rajaus punaisella.  
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MITÄ ALUEELLE SUUNNITELLAAN? 

Kiinteistö Oy Myyrinpuhos, Liesikujan Autopaikat Oy ja Kiinteistö Oy Myyrmäen kauppakeskus ovat hakeneet 

asemakaavan muuttamista siten, että nykyiset ostoskeskusrakennukset ja pysäköintilaitos puretaan ja tilalle 

rakennetaan asumista, palveluita, liike- ja toimitilaa. Kumppaneina hankkeessa ovat Citycon Oyj, Sato Oyj, 

Taitokaari Oy ja SRV Yhtiöt Oyj.  Sato-Asuntojen kiinteistön osalta kaavamuutoksessa päivitetään 

pysäköintinormi. Suunnittelualueen katu-, aukio- ja torialueet ovat kaupungin maanomistuksessa. Muut 

korttelialueet omistavat Kiinteistö Oy Myyrinpuhos, Liesikujan Autopaikat Oy, Kiinteistö Oy Myyrmäen 

kauppakeskus ja Sato-Asunnot Oy. 

Asemakaavamuutos on yleis- ja asemakaavoituksen työohjelmassa 2021. Asemakaavamuutokseen liittyy 

maankäyttösopimus. Kaavatyö noudattaa Vantaan maapoliittisia linjauksia (2014), joiden mukaan 

keskustojen elinvoimaisuutta parannetaan ja rakentamista suunnataan täydennysrakentamiseen. 

Tavoitteena on keskittää täydennysrakentamista olemassa oleville alueille, erityisesti radanvarsien 

keskustoihin ja joukkoliikennevyöhykkeille, joissa infrastruktuuri on valmiina. Maapolitiikalla pyritään 

monipuolisen ja kohtuuhintaisen asuntotuotannon toteutumiseen. 

TAVOITTEET 

Kaavatyön tavoitteena on mahdollistaa Myyrmäkeen aseman viereen korkeatasoista ja elävää keskusta-

aluetta, jossa yhdistyvät urbaani asuminen, palvelut, työ ja vapaa-aika sekä laadukas julkinen ulkotila. 

Alueetta kehitetään kaikille asukkaille sekä siellä työskenteleville ja asioiville. Kerrosalaa hankkeessa 

esitetään kolmeen kortteliin yhteensä noin 66 000 k-m2, joista on esitetty asumiselle noin 54 000 k-m2 sekä 

noin 12 000 k-m2 liike-, palvelu- ja toimitiloille. Näistä noin 3000 k-m2 on varattu kaupungin palvelu- ja 

toimitiloiksi. Alue suunnitellaan yhtenä kokonaisuutena siten, että muun muassa pysäköintijärjestelyt ja 

ajoyhteydet toteutetaan kokonaisuuden kannalta järkevästi. 

Korttelit ja kaupunkikuva 

Tavoitteena on suunnitella kortteleista 

arkkitehtuuriltaan vaihtelevia, monipuolisia ja 

kerroksellisia kaupunkikortteleita. Jokaisen korttelin 

tulee olla massoittelultaan monimuotoinen ja niissä 

tulee olla rakennuskohtaista vaihtelua rakennusten 

muodoissa ja yksityiskohdissa monipuolisen 

kaupunkitilan saavuttamiseksi. Tornien tulee 

muodostaa kaupunkikuvallinen, toiminnallinen ja 

arkkitehtoninen kokonaisuus yhdessä viereisten 

korttelien tornien sekä matalampien rakennusten 

kanssa. Korkeat rakennukset ovat kuitenkin 

yksilöllisiä, ja niillä on paikalle identiteettiä antava 

väritys, julkisivu sekä normaalikerroksista ja 

toisistaan erottuvat huiput. Korkeammat raken-

nukset sijoitetaan siten, että ne muodostavat eri 

suunnista saavuttaessa omaleimaisia maamerkkejä.  

 
Myyrmäen kaavarungon kaupunkikuva:  

näkymät, kaupunkikuvalliset kiinnekohdat 

Rakennusten alimpien kerrosten liike- ja palvelu- ja työtilat yhdistyvät luontevasti ja aktiivisesti niiden 

edustalla olevaan julkiseen ulkotilaan, joka levenee välillä aukioiksi kaavarungossa esitettyjen ns. urbaanin 

sykkeen alueilla. Rakennusten julkisivut suunnitellaan kaupunkimaisesti ja vaihtelevaksi materiaalien, 

aukotuksen ja jäsentelyn osalta. Katujulkisivujen tulee olla monipuolisia. Asunnot ja rakennukset avataan 
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jokaiseen mahdolliseen suuntaan niin, ettei rakennuksissa ole umpinaisia julkisivuja. Julkisivuissa tulee olla 

vaihtelua, ”tapahtumia” ja virikkeitä. Ne eivät saa olla yksitoikkoisia. Katutason julkisivun tulee erottua 

muusta julkisivusta ja se on suunniteltava siten, että inhimillinen mittakaava säilyy ja katutasosta syntyy 

vaihteleva, avoin ja virikkeellinen. Maantasokerrosta, sisäänkäyntejä ja porrashuoneita tulee korostaa siten, 

että ne erottuvat muusta julkisivusta.  Liike-, toimisto-, palvelu-, työ- ja yhteistilat tulee avata suurin ikkunoin 

katutilaan.  Taide on tärkeä osa Myyrmäen identiteettiä, joten suunnittelussa tutkitaan taiteen sijoittamisen 

mahdollisuuksia ulkotiloissa sekä rakennusten ja rakenteiden julkisivuissa, esimerkkinä kivijalkakerroksen 

keramiikkatiilet. 

Korttelialueilla varmistetaan riittävä vehreys vihertehokkuuslaskennan avulla. Pihojen keskustamaisen 

kompaktin koon vuoksi asukkaiden pihatila jatkuu katoille, minkä lisäksi matalampien rakennusten kattoja 

hyödynnetään myös viherkattoina. Korkeimpien rakennusten ylimmissä kerroksissa on asukkaiden yhteis-, 

terassi- ja saunatiloja. Hulevesiä käsitellään kortteleissa kaupungin hulevesien hallinnan toimintamallin 

mukaisesti. Kortteleiden pysäköinti on keskitetty pihakansien alle, mikä parantaa alueen viihtyisyyttä. 

Liittymät pysäköintiin osoitetaan Liesikujan ja Jönsaksentien kautta radan itäpuolisiin kortteleihin ja 

Vaskivuorentieltä Isomyyrin kortteliin.  

Julkinen ulkotila, kadut ja kunnallistekniikka 

Kaavatyön yhteydessä laaditaan yleissuunnitelmat julkisille ulkotiloille sekä kaduille ja kunnallistekniikalle. 

Tavoitteena on miellyttävä ulkotila ja jalankulkuympäristö, joka on nykytilaa vehreämpi. Ulkotila rakennetaan 

laadukkaaksi ja viihtyisäksi käyttäen erilaisia pintamateriaaleja, kasvillisuutta, kalusteita ja valaistusta. 

Julkisen ulkotilan tulee yhdistyä luontevasti osaksi korttelirakennetta. Liesitori muuttuu vehreäksi ja 

viihtyisäksi puistikoksi, Liesipuistoksi.  Liesikujalla vahvistetaan länsi−itä-suuntaista kevyen liikenteen 

yhteyttä. Keramiikkatorin ja Liesikujan katutila suunnitellaan selkeäksi yhtenäiseksi katutilaksi, joka liittyy 

Liesipuistoon. Vaskivuorentieltä Liesipuiston kautta Liesikujalle osoitetaan uusi jalankulku- ja pyöräily-

yhteys, Purupihkanpolku. Rata-alueen perustukset ja uusi rakentaminen sovitetaan yhteen. Punamultatorin 

liittyminen julkiseen ulkotilaan ja alikulkujen ympäristöön tutkitaan. Jönsaksentien pohjoispään kevyen 

liikenteen eritasosilta on esitetty purettavaksi suorempien ja helpompien kulkureittien aikaansaamiseksi. 

Myöhemmässä vaiheessa Jönsaksentielle mahdollisesti kulkevan pikaraitiotien pysäkit sijoittuvat rautatie- ja 

bussiaseman yhteyteen siten, että ne muodostavat matkakeskusmaisen julkisen liikenteen kokonaisuuden. 

VALMISTELUAINEISTON SUUNNITELMALUONNOKSET 

Valmisteluaineiston viitesuunnitelmaluonnokset on laadittu kaavaehdotuksen työstön pohjaksi. 

Suunnitelmat ovat luonnoksia, joita kehitetään tavoitteiden ja palautteen pohjalta eteenpäin 

kaavamuutosehdotusta varten. Näin ollen viitesuunnitelma kuvaa kaavan mahdollistamaa ratkaisua. 

Erityisesti kaupunkikuvallisia kiinnekohtia sekä jokaisen korttelin omaa identiteettiä ja omaleimaisuutta 

työstetään eteenpäin. Valmisteluaineisto löytyy kokonaisuudessaan kaavan verkkosivuilta. 

Suunnitelma koostuu neljästä keskustakorttelista (A, B, C ja D), joiden rakennusten kerrosluvut vaihtelevat 5 

ja 18 kerroksen välillä. Kunkin korttelin rakennusmassat on jaettu vaihtelevan korkuisiin osiin. Jönsaksentien 

ja Liesikujan katutason kerros muodostaa yhtenäisenä jatkuvaa ja aktiivista julkisivua. Kortteleita kokoavasta 

matalammasta osasta ylöspäin kohoavat rakennukset on jäsennetty julkisivuiltaan lyhyisiin, eri korkuisiin ja 

materiaaleiltaan ja väritykseltään vaihteleviin osiin. Kaksi neljästä kortteleista liittyy saumattomasti 

rautatieaseman laituritasolle. Toimitilarakennukset sijoittuvat radan molemmille puolille hyvin näkyviin ja 

helposti saavutettaviin paikkoihin.   

Suunnitelma perustuu joustavaan ja vaiheittain toteutettavissa olevaan konseptiin. Suunnitelmaa, 

toimintojen sijoittumista, rakennusoikeuksia ja kerroslukuja voidaan tarkistaa kaavaehdotukseen.  
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Viitesuunnitelmaluonnoksen asemapiirros, Arkkitehtuuritoimisto B&M OY 
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Viistoilmakuva kaakosta valmisteluaineiston suunnitelmaluonnoksesta, Arkkitehtuuritoimisto B&M OY 

 
Toimitilojen, liiketilojen ja asumisen sijoittumiskaavio ja kerrosaloja, Arkkitehtuuritoimisto B&M OY 
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Näkymä lännestä juna-asemalle ja A-kortteliin (nyk. Myyrinpuhos), Arkkitehtuuritoimisto B&M OY 

 
Näkymä etelästä Jönsaksentieltä kohti A-korttelia (nyk. Myyrinpuhos), Arkkitehtuuritoimisto B&M OY 
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Jönsaksentien aluejulkisivu, Arkkitehtuuritoimisto B&M OY 
 
 

 
Alueleikkaus D- ja C-korttelit, Arkkitehtuuritoimisto B&M OY 
 
 

 
Alueleikkaus B-kortteli, Arkkitehtuuritoimisto B&M OY 
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Alueen tunnistettava ja moni-ilmeinen ympäristö sekä rakennusten julkisivujen oman identiteetin 
periaatteita, Arkkitehtuuritoimisto B&M OY 
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Näkymä Liesipuistosta (nyk. 
Liesitori) kohti D- korttelia 
(nyk. Isomyyri). 
Arkkitehtuuritoimisto  
B&M OY 

 

Näkymä Vaskivuorentieltä 
koillisesta kohti C-korttelia 
(nyk. Liesikujan 
pysäköintilaitos). 
Arkkitehtuuritoimisto  
B&M OY 
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LÄHTÖTIEDOT 

Suunnittelun kohteena oleva alue sijaitsee Myyrmäen aseman vieressä junaradan ja Liesikujan molemmin 

puolin. Alueella sijaitsevat Isomyyrin ja Myyrinpuhoksen ostoskeskukset, joissa sijaitsee mm. palvelu- ja 

asukastiloja, muita yhteisöllisiä toimijoita ja palveluita sekä kaupallisia palveluita ja päivittäistavarakauppa. 

Viereisissä kortteleissa Jönsaksentien varrella on 4–8-kerroksisia asuinkerrostaloja. Kaava-alueen 

länsipuolelle Paalutorin viereen on rakentumassa uusi asuinkortteli, jossa korkeimmat rakennukset ovat 16-

kerroksisia. Myös Vaskivuorentien pohjoispuolelle Myyrmäentie 2:een on rakentumassa tiivis 

kaupunkikortteli, jossaa korkeimmat tornit ovat myös 16-kerroksisia. Lähin viheralue sijaitsee 

Mätäojanlaaksossa noin 300 metrin päässä. Paalukylänpuisto sijaitsee aivan suunnittelualueen vieressä.  

Myyrmäen kaavarungossa (Kh 29.4.2019) tavoitteena kasvavalle kaupunginosalle on viihtyisä ja vehreä 

asuinympäristö ja elinvoimaisena kehittyvä keskusta, jossa kohtaavat ihmiset, palvelut, työ ja sujuva 

liikkuminen. Kaiken tämän sitoo yhteen paikallinen elävä kaupunkikulttuuri sekä selkeä kaupunkikuva ja 

korkeatasoinen arkkitehtuuri. Kaavarungossa on esitetty korkean rakentamisen (24- ja 16 kerrosta) paikkoja 

Myyrmäen asemanseudulle suunnittelualueen kortteleihin. Kaavarunko on asemakaavaa yleispiirteisempi 

suunnitelma, jossa määritellään tavoitteet ja keinot ohjaamaan Myyrmäen alueen kokonaissuunnittelua. 

Länsi-Vantaan ratakaupungin visiossa (Kaupunkisuunnittelulautakunta 19.4.2017) alueen (Myyrmäki, 

Martinlaakso, Vantaankoski) suunnittelun kannalta tärkeitä aiheita ovat muun muassa: keskustojen 

elinvoimaisuus, vahva paikallisidentiteetti ja paikanhenki, mieleenpainuva kaupunkikuva, viisaasti 

täydentyvä kaupunki, sujuva ja kestävä liikkuminen, työ ja palvelut lähellä. 

Alueen rakennuksista Isomyyrin ostoskeskuksella ei ole katsottu olevan varsinaista rakennushistoriaalista 

arvoa. Sen sijaan Myyrinpuhoksen kulttuurihistoriallinen arvo on Vantaan kaupunginmuseon ylläpitämässä 

Kirsti-kulttuuriympäristötietokannassa luokkaa erittäin merkittävä, R1. Rakennuksen omaperäinen 

arkkitehtuuri edustaa liikerakentamisessa harvinaista konstruktivismia, johon on sekoittunut 

rakennusajankohdalle tyypillisiä futuristisia aiheita. Ostoskeskus on kaupunkikuvallinen maamerkki radan 

varrella. Vaikka Myyrinpuhos kuuluu oleellisesti Myyrmäen aluerakentamisen yhteyteen, on se sijaintinsa ja 

kokonsa puolesta alun perin ajateltu palvelevan myös laajempaa aluetta. Sen toimintaan haluttiin alusta asti 

sekoittaa aiempia liikekeskuksia monipuolisemmin erilaisia toimintamuotoja. Nykyään ostoskeskuksen 

merkittävyys paikallisessa palveluverkossa on kuitenkin todettu vähäiseksi. Rakennuksen kunto on välttävä 

ja edellyttäisi korjaavia muutoksia. Myyrinpuhoksen osalta kaavamuutoksen yhteydessä tehtävää 

vaikutusten arviointia varten on jo selvitetty aiemmin tutkittavaksi esitetyt muut maankäyttöehdotukset: A. 

Rakennus kunnostetaan säilyttäen sekä B. Rakennus kunnostetaan osittain tärkeimpiä ominaispiirteitä 

säilyttäen ja osittain uudistetaan. (Optiplan Oy 1.6.2018). Asemakaavamuutoksen suunnittelun lähtökohtana 

on purkaa Isomyyrin ja Myyrinpuhoksen ostoskeskukset ja tilalle esitetään asumista, liike-, toimi- ja 

palvelutilaa. Lopullisesti ostoskeskuksen tulevaisuus ratkaistaan asemakaavoittamalla ja suojelukysymys 

punnitaan kaavamuutoksen yhteydessä. 

  



Osallistumis- ja arviointisuunnitelma | nro 002400, 27.4.2021 | sivu 11 
 

 

Talven 2018–2019 aikana suunnittelualueen maanomistajat, kumppanit ja Vantaan kaupunki järjestivät 

alueen suunnittelusta kilpailun kaavamuutoksen lähtökohdaksi. Suunnittelukilpailu järjestettiin 

kutsukilpailuperiaatteella ja siihen kutsuttiin viisi arkkitehtitoimistoa. Kilpailuohjelman taustatietoihin oli 

kirjattu aiemmasta osallistumis- ja arviointisuunnitelmasta (21.6.2018) saadut mielipiteet. 

Palkintolautakunta päätti valita kilpailun voittajaksi kilpailuehdotuksen A ”Muree Myrtsi”. Ehdotuksen 

todettiin täyttävän kilpailulle asetetut tavoitteet parhaiten. Ehdotusta kehitetään kaavahankkeessa muun 

muassa arvostelussa esiin tuotujen seikkojen osalta yhteistyössä suunnittelijoiden, rakennuttajan ja 

kaupungin edustajien kesken. Kilpailutyöt olivat esillä keväällä 2019 Myyrmäen Vantaa-infossa ja niissä oli 

mahdollisuus antaa mielipide.  

 

Kaikkien kilpailutöiden näkymäkuvat 
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KAAVA- JA SUUNNITTELUTILANNE 

  
Yleiskaavassa (Kv 17.12.2007) alue on keskusta-
toimintojen aluetta (C), tieliikenteenaluetta (L) ja 
raideliikenteen aluetta (LR). Suunnittelualueella on 
kehäradan varrella sijaitsevan Myyrmäen aseman 
yhteydessä joukkoliikenteen terminaali (LJ). 
Jönsaksentielle on merkitty ohjeellinen joukko-
liikenteen runkoyhteys. 

Yleiskaavassa 2020 (Kv 25.01.2021, ei lainvoimai-
nen) alue on kaupunkikeskustan aluetta ja kestä-
vän kasvun vyöhykettä. Suunnittelualue sijoittuu 
kehäradan varrella sijaitsevan Myyrmäen rautatie-
aseman viereen. Jönsaksentielle on merkitty jouk-
koliikenteen runkoyhteys ja pyöräliikenteen baana. 

 

 
Myyrmäen kaavarungossa alue on keskusta-
toimintojen aluetta (punainen C), urbaanin syk-
keen aluetta (oranssi ”URB”) sekä katualuetta. 
Kortteleihin on osoitettu keskitettyä pysäköintiä 
(p). Enimmäiskerroskorkeudeksi on esitetty 
Isomyyrin korttelissa 24 kerrosta ja muissa 
kortteleissa 16 kerrosta.  Kaavamuutosalueen 
rajaus on esitetty mustalla. 

Ajantasa-asemakaavassa alue on osoitettu 
liikerakennusten korttelialueeksi (KL), liikenne-
alueeksi rautatietä varten (LR), asuin-, liike- ja 
toimistorakennusten korttelialueeksi (AL), sekä 
autopaikkojen korttelialueeksi (LPA), jotka on 
osoitettu korttelien 15400–15406 autopaikoille. 
Lisäksi alueella on katu- ja torialueita sekä niihin 
liittyviä osa-aluemerkintöjä. Kaavamuutosalue on 
merkitty punaisella katkoviivalla.  
Katso tarkemmin: kartta.vantaa.fi 
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MITEN KAAVAN VAIKUTUKSIA SELVITETÄÄN JA ARVIOIDAAN?  

Vaikutusten arviointia tehdään kaavatyön yhteydessä ja se vaikuttaa suunnitelman sisältöön. Kaava-alue 
sijoittuu rakennettuun ympäristöön. Alueen tiivistäminen ja uudistaminen aiheuttavat vaikutuksia erityisesti 
kaupunkikuvaan, liikenteeseen ja palveluverkkoon. Suunnittelualuetta koskien laaditaan tarvittavat 
selvitykset mm. raide- ja tieliikenteen meluselvitys, riskikartoitus sähköradan lähelle rakentamisesta, 
varjostustarkastelu, hulevesien hallintasuunnitelma, pihasuunnitelma, vihertehokkuuslaskemat sekä muita 
tarvittavia selvityksiä. 

Arviota tehdään mm. suhteesta: 

• kaupunkirakenteeseen 

• liikenteeseen 

• kaupunkikuvaan ja maisemaan, kulttuuriperintöön ja rakennettuun ympäristöön  

• vertailu valtakunnallisiin alueidenkäyttötavoitteisiin, maakuntakaavaan, yleiskaavaan ja voimassa 
olevaan asemakaavaan 

• lentomeluun, raide- ja tieliikennemeluun 

• osallistumisesta saatu palaute 

• muut erityisselvitykset 

Asemakaavan selostuksessa esitetään johtopäätökset ja tiivistelmät selvityksistä ja arvioidaan keskeisiä 
vaikutuksia. Arvioinnissa kiinnitetään huomiota erityisesti keskustamaisen asuinympäristön viihtyisyyteen, 
muodostuvaan kaupunkikuvaan sekä miellyttävään ja turvalliseen kevyen liikenteen ympäristöön. 

KUINKA OSALLISTUMINEN JA VUOROVAIKUTUS JÄRJESTETÄÄN? 

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

• Alueen maanomistajat ja maanvuokraajat 

• Kaupunginosan tai lähialueen asukkaat, yritykset ja työntekijät, naapurit 

• Asukas- ym. yhdistykset 

• Kunnan jäsenet ja ne, jotka katsovat olevansa osallisia 

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

• Uudenmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus (ELY) 

• Väylävirasto (rautatiealueet)  

• Pelastuslaitos 

• Vantaan kaupunginmuseo  

• tietoliikenneverkkoja ylläpitävät yhtiöt, energiayhtiöt 

• Uudenmaanliitto, HSY, HSL, TUKES 

Osallistuminen järjestetään suunnittelun eri vaiheissa mm. yleisötilaisuuksissa, suunnittelukokouksissa, 
suunnittelukilpailussa ja asettamalla suunnitelma nähtäville ja lausunnoille.  Kaavatyöstä järjestetään 
tarvittaessa viranomaisneuvottelu. 

Isännöitsijää pyydetään välittämään tieto kaavoituksesta yhtiönsä asukkaille ja osakkaille.  
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KAAVAN ETENEMINEN, TIEDOTTAMINEN JA OSALLISTUMISTAVAT 

VIREILLETULO 
Kaavatyö on hyväksytty työohjelmaan 2019. Se on julkaistu myös kaavoituskatsauksessa, joka jaetaan 
jokaiseen vantaalaiseen kotiin. Kaavoituksen vireille tulosta tiedotettiin Vantaan Sanomissa sekä 
kaupungin verkkosivuilla. Kaavatyöstä on laadittu osallistumis- ja arviointisuunnitelma ja 
aloituskokouksessa määriteltiin osallistujat. Osallisille on ilmoitettu asiasta kirjeellä tai sähköpostilla. 

Mielipiteet  
21.6.2018 päivätty osallistumis- ja arviointisuunnitelma (OAS) oli nähtävillä 21.6.–28.8.2018 ja siitä saatiin 10 
mielipidettä. Asukastilaisuus pidettiin 22.8.2018. Saadut mielipiteet sisällytettiin suunnittelukilpailun 
ohjelmaan. 
Suunnittelukilpailu 2018–2019 
Kilpailutyöt olivat esillä 25.2–8.3.2019 Myyrmäen Vantaa-infossa sekä kaupungin verkkosivuilla ja niistä oli 
mahdollisuus antaa mielipide. Yleisöäänestyksessä parhaasta kilpailutyöstä saatiin 221 ääntä. 

 

VALMISTELUAINEISTO NÄHTÄVILLE 
Kaavatyön valmisteluun osallistuvat kaupungin omat suunnittelijat ja asiantuntijat, konsultti sekä 
sopimusvalmistelijat. Kaavaehdotuksen valmistelua varten on laadittu valmisteluaineisto. 

Hankkeen osallistumis- ja vaikuttamismahdollisuudet ja valmisteluaineisto on koottu Osallistuvavantaa.fi -
palvelun verkkosivustolle: https://osallistuvavantaa.fi/p/9j86ro4ed3ro 
 
Asemakaavatyön valmisteluaineistoa ja päivitetyn osallistumis- ja arviointisuunnitelman sisältöä esitellään 
TeamsLive -yleisötilaisuudessa 11.5.2021 klo 17:30–19:30. Tapahtuman liittymislinkki löytyy yllä mainitulta 
osallistuvavantaa.fi -verkkosivustolta. Osallistuvavantaa.fi -sivustolla on myös julkisen ulkotilan 
yleissuunnitelmaan liittyen kysely Liesipuiston toiminnoista. Asemakaava-arkkitehti Anna Hakamäki on 
tavoitettavissa virka-aikaan sähköpostitse sekä puhelimitse varmimmin 17.5.2021 klo 14:30–16:30. 
 
Mielipiteet 
Voit antaa valmisteluaineistosta ja päivitetyn osallistumis- ja arviointisuunnitelman (OAS) sisällöstä 
mielipiteen 31.5.2021 mennessä Osallistuvavantaa.fi -verkkosivustolla, sähköpostilla kirjaamo@vantaa.fi, tai 
kirjeellä Vantaan kaupunki, Kirjaamo, PL 1100, 01030 Vantaan kaupunki. Mainitkaa nimenne, osoitteenne ja 
kaavatyön numero 002400. Mielipiteet ovat julkisia ja niihin vastataan kaavaselostuksessa. Osallistumis- ja 
arviointisuunnitelmaan voidaan tehdä työn kuluessa tarvittaessa muutoksia ja täydennyksiä. Ajantasainen 
osallistumis- ja arviointisuunnitelma on nähtävillä kaupungin internetsivuilla. 

 

KAAVAMUUTOSEHDOTUS 
Kaupunkiympäristölautakunta käsittelee kaavaehdotuksen ja kaupunginhallitus päättää 
kaavaehdotuksen asettamisesta nähtäville. Nähtävilläolosta kuulutetaan kaupungin verkkosivuilla. 

Muistutukset ja lausunnot 
Kaavamuutosehdotus on nähtävillä 30 päivän ajan, jolloin siitä on mahdollisuus jättää muistutus. 
Kaavaehdotuksesta pyydetään tarvittavat lausunnot. Muistutuksiin ja lausuntoihin annetaan vastineet. 

 

HYVÄKSYMINEN JA VOIMAANTULO 
Kaavan hyväksyy kaupunginvaltuusto. Kaavan voimaantulosta kuulutetaan kaupungin verkkosivuilla. 

https://osallistuvavantaa.fi/p/9j86ro4ed3ro
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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 maankäytön asiakaspalvelussa Tikkurilassa (Dixi, Ratatie 11, 2. krs), puh. 
8392 2133, ma - pe 8.15 - 15.00) ja muissa Vantaa-infoissa Myyrmäessä (Myyrmäkitalo, Paalutori 3) ja 
Korsossa (Lumo, Urpiaisentie 14). 

Asiaa hoitavat  

Asemakaava-arkkitehti Anna Hakamäki 
Länsi-Vantaan asemakaavayksikkö  
puhelin 050 3181 629 
sähköposti etunimi.sukunimi@vantaa.fi  

Suunnittelusta vastaa 

Aluearkkitehti Timo Kallaluoto 
Länsi-Vantaan asemakaavayksikkö 
 

 

 

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

