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ASEMAKAAVAMUUTOS 002400 MYYR YORK 
DOWNTOWN – MYYRMÄEN ASEMAKORTTELIT 
 

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMAN TÄYDENNYS 
 

MUUTOKSIA ISOMYYRIN KORTTELIN, JÖNSAKSENPUISTON JA LÖYDÖSPOLUN 
SUUNNITELMIIN 
Asemakaavamuutos on tullut vireille 21.6.2018 päivätyn osallistumis- ja arviointisuunnitelman yhteydessä. 
Kaavan valmisteluaineisto ja päivitetty osallistumis- ja arviointisuunnitelma julkaistiin 27.4.2021. Tämän 
jälkeen suunnitelmiin on tehty muutoksia, joiden vuoksi osallisille varataan nyt uusi mahdollisuus esittää 
mielipiteensä suunnitelmasta. Suunnittelualuetta laajennetaan Jönsaksenpuiston alueelle ja Isomyyrin 
korttelin suunnitteluratkaisuun on tullut muutoksia. Muilta osin aiempi valmisteluaineisto ei ole 
merkittävästi muuttunut. 
 
Voit antaa tämän osallistumis- ja arviointisuunnitelman (OAS) täydennyksen sisällöstä mielipiteen 
1.10.2021 mennessä sähköpostilla kirjaamo@vantaa.fi, tai kirjeellä Vantaan kaupunki, Kirjaamo, PL 1100, 
01030 Vantaan kaupunki. 

 

Asemakaavamuutoksen 
suunnittelualueen rajaus on 
esitetty punaisella katko-
viivalla ja muutos- ja 
laajennusalueet ovat 
korostettu keltaisella. 

Muutokset koskevat 
Isomyyrin korttelin 
suunnitteluratkaisua ja 
rakennusten massoittelua 
sekä Myyrmäen aseman ja 
Jönsaksenpuiston välillä 
olevan alikulun poistoa ja 
muuttamista suojatieksi. 
Samalla Jönsaksenpuisto ja 
Löydöspolku suunnitellaan 
uudelleen alueen 
korkeuserojen yhteen-
sovittamiseksi. 
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Isomyyrin korttelin muutokset 

 
Isomyyrin korttelin (D-kortteli) muuttuneen viitesuunnitelman asemapiirrosluonnos ja punaisella 
katkoviivalla alustava kaava-alueen rajaus, Arkkitehtuuritoimisto B&M Oy 
   

Valmisteluaineiston (27.4.2021) suunnitelma on muuttunut radan länsipuolella sijaitsevassa Isomyyrin 
korttelissa (viitesuunnitelmassa D-kortteli) siten, että toimistorakennus siirrettiin paremmin saavutettavalle 
paikalle aseman pohjoisen sisäänkäynnin yhteyteen. Uusi sijainti korttelin kaakkoiskulmassa ja Liesikujan 
varrella on toiminnallisesti ja näkyvyydeltään edellytys toteutettavuudelle.  Pohjoinen asuintorni on 
siirretty kauemmas seniorikorttelista ja toimii nyt Myyrmäentien päätenäkymänä aiemmin esitetyn 
paikoituslaitoksen sisäänajon sijaan. Vaskivuorentien varressa D-korttelin ja Myyrmäentien pohjoispuolen 
tornit eivät estä toistensa näkymiä. Aiempaa väljempi rakenne avaa näkymiä ja lisää valoisuutta 
seniorikorttelille, D-korttelin pihalle ja asunnoille. Kortteli luo edelleen visuaalisesti ja toiminnallisesti 
monipuolista keskusta- ja asemaympäristöä. 

Korttelin kerrosalat ovat samankaltaisia kuin aiemmin: liike ja toimitilojen määrä säilyy ennallaan. Liesikujan 
ja Purupihkanpolun korttelin kulmassa on nyt kivijalkatilaa. Korttelin maantason kivijalkatilat muodostavat 
miellyttävää kaupunkiympäristöä. Liesipuisto ja Keramiikkatori toimivat yhtenäisenä ja vehreänä julkisena 
tilana. Aiempaa aktiivisempi Liesikuja on jatkossakin yksi alueen tärkeimmistä itä−länsi -suuntaisista 
jalankulkureiteistä.   
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Alustava viistoilmakuva lounaasta korttelin uudesta massoittelusta, Arkkitehtuuritoimisto B&M Oy 
 
Myyrmäentien ja Vaskivuorentien nykyinen valo-ohjattu kolmihaaraliittymä muuttuu nelihaaraiseksi 
liittymäksi. Liittymään lisätään eteläinen haara uuden asuinkorttelin D liikenteelle. Nykyinen liittymän 
keskellä sijaitseva ja katutilan osalta haastava huoltoyhteys poistuu Vaskivuorentien eteläpuolelta ja 
jatkossa päivittäistavarakaupan huolto ajetaan Purupihkanpolun kautta. Korttelin huolto toimii 
pysäköintilaitoksesta erillään. Korttelin huoltopiha on sisävedetty ja suljettu; Purupihkanpolusta 
muodostuu siten parempaa ja turvallisempaa jalankulkutilaa. Huoltoyhteys on tarkoitus erottaa selkeästi 
jalankulun ja pyöräilyn yhteydestä ja huoltoajoneuvon operointi tapahtuu D-korttelin huoltopihalla. 
Purupihkanpolku ja Liesikuja muodostavat läpiajettavan reitin kiinteistöjen huoltoa varten. 
Purupihkanpolku on tarkoitus esittää pienelle huoltokalustolle läpiajettavana lyhytaikaisena 
huoltoyhteytenä D-korttelin ympäri, jolloin ulosajo tapahtuu Liesikujan kautta Jönsaksentielle. 

Suunnitelmaluonnos kuvaa yhtä mahdollista toteutusvaihtoehtoa, joka havainnollistaa rakennusoikeuden 
määrää sekä rakennusten massoittelua ja kerroslukuja korttelissa. Suunnitelmaa, toimintojen sijoittumista, 
rakennusoikeuksia ja kerroslukuja voidaan tarkistaa kaavaehdotukseen.  
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Alustava katunä-
kymä Liesikujalta 
kohti Isomyyrin 
korttelia (D), 
Liesipuistoa ja  
juna-asemaa, 
Arkkitehtuuritoimisto 
B&M Oy. 

 
 

Alikulun poisto Myyrmäen aseman ja Jönsaksenpuiston välillä sekä 
Jönsaksenpuiston ja Löydöspolun muutokset 
 

 
Muuttuneen viitesuunnitelman asemapiirrosluonnos alikulun poistosta Myyrmäen aseman ja 
Jönsaksenpuiston välillä sekä Jönsaksenpuiston ja Löydöspolun uudesta suunnitteluratkaisusta. Punaisella 
katkoviivalla kaava-alueen alustava rajaus. LOCI maisema-arkkitehdit Oy / JVi 31.08.2021.  
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Valmisteluaineiston (27.4.2021) suunnitelma on muuttunut siten, että nykyisen Myyrinpuhoksen 
(viitesuunnitelmassa A-kortteli) kulmalta on poistettu alikulkuyhteys Jönsaksentien itäpuolelle ja muutettu 
se suojatieksi. Lisäksi kadun länsipuolelle bussiterminaalin poikki on lisätty jalankulku- ja pyöräily-yhteys. 
Jönsaksentien turvallinen ylitys varmistetaan toteuttamalla uudelle suojatielle liikennevalot 
suojatieylitykseen sekä odotustila ajokaistojen väliin. Alikulun poistamisen seurauksena Jönsaksenpuiston 
ja Löydöspolun alueet liitetään kaavamuutokseen ja ne suunnitellaan liittymään Jönsaksentien 
korkotasoihin. Muutosten tavoitteena on luoda keskustamaisempaa ja miellyttävämpää katuympäristöä 
sekä luoda toiminnallisempi yhteys puiston, bussiterminaalin, juna-aseman ja uusien kivijalkatilojen välille. 
Muutos mahdollistaa myös kivijalkaliiketiloja koko Myyrinpuhoksen korttelin eteläreunaan.  
 
Kokonaisuutena on tarkoituksena luoda kaupunkimaisempaa katuympäristöä lisäämällä Jönsaksentielle ja 
Vaskivuorentielle kadunvarsipysäköintiä, poistamalla yli- ja alikulkuja alueen ympäristöstä sekä poistamalla 
kääntymiskaistoja. Nämä toimenpiteet tulevat hillitsemään ajonopeuksia Jönsaksentiellä ja koko 
katumaailmaa muuttuu ajoneuvovoittoisesta enemmän jalankulku- ja pyöräily-ystävälliseksi. Ajokaistojen 
osalta Jönsaksentie säilyy 2+2 kaistaisena ja bussiterminaalialueen tilavaraus säilyy ennallaan.  
 
Myyrmäen aseman ja Jönsaksenpuiston välisen alikulun poistuessa yhteys asemalta itään muodostuu 
luontevaksi osaksi uusien kortteleiden luomaa kaupunkitilaa.  Yhteys Jönsaksentien yli Jönsaksenpuistoon 
tapahtuu suojatien yli, josta pääsee esteetöntä 5% luiskaa puiston keskelle. Alikulun poiston seurauksena 
maaston korko nousee suojatien pohjoispuolisen asuinrakennuksen tontin rajalla. Nykyinen Löydöspolun 
kevyen liikenteen reitti puiston pohjoisreunalta siirtyy puiston keskelle ja muuntuu toiminnalliseksi 
puistoakseliksi. Osana puiston kokonaissuunnitelmaa ja ilmettä suunnitellaan myös hulevesien 
keräysalueet. Puistoa ympäröivien rakennusten suojana olevat vihervyöhykkeet kasvavat ja suurin osa 
nykyisistä puista pyritään säästämään. Jönsaksentien itäpuolelle saadaan aiempaa enemmän vapaata tilaa 
asuinkiinteistöjen ja uuden pyöräbaanan välille. Tilaa hyödynnetään säilyttämällä mahdollisuuksien mukaan 
nykyisiä puita puistossa ja lisäämällä uusia puita nykyisten asuinrakennusten ja kadun väliin. 
Tulevaisuudessa raitiotien mahdollistava tilanvaraus vaatii lisää leveyttä katutilalle, joten kaikkia puita 
Jönsaksentien itäpuolella ei voida säilyttää.  
 
Suunnitelmaluonnos kuvaa yhtä mahdollista toteutusvaihtoehtoa. Suunnitelmaa, toimintojen sijoittumista, 
rakennusoikeuksia ja kerroslukuja voidaan tarkistaa kaavaehdotukseen. 
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Kaavan eteneminen, tiedottaminen ja osallistumistavat 

VIREILLETULO JA VALMISTELUN AIEMMAT VAIHEET 
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 osallisille on 
ilmoitettu asiasta kirjeellä tai sähköpostilla. Osallisille on varattu mahdollisuus mielipiteen esittämiseen 
kaavan valmisteluaineistosta. 

Aiemmat vaiheet 
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.  
Talvella 2018-2019 järjestettiin suunnittelukilpailu ja 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 ja päivitetty OAS olivat nähtävillä 27.4.-31.5.2021 ja niistä saatiin 10 mielipidettä. 
TeamsLive -yleisötilaisuus pidettiin 11.5.2021. 

 

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMAN TÄYDENNYS 
OAS:an on lisätty erillinen täydennys kaava-alueen laajentamisen ja suunnitelman muutoksien vuoksi. 
Osallisille varataan mahdollisuus mielipiteen esittämiseen OAS:n täydennyksessä esitetyistä asioista. 

Mielipiteet 
Voit antaa osallistumis- ja arviointisuunnitelman (OAS) täydennyksen sisällöstä mielipiteen 1.10.2021 
mennessä 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.  
 
Asemakaava-arkkitehti Anna Hakamäki on tavoitettavissa virka-aikaan sähköpostitse sekä puhelimitse 
varmimmin pe 17.9.2021 klo 10-11:30 ja ti 21.9.2021 klo 15:30-17. 

 

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 
Kaavaehdotuksesta saadut muistutukset ja lausunnot, vastineet niihin sekä mahdolliset muutokset 
kaavaehdotukseen käsitellään kaupunkiympäristölautakunnassa ja kaupunginhallituksessa. Kaavan 
hyväksymisestä päättää kaupunginvaltuusto. Kaavan voimaantulosta kuulutetaan kaupungin 
verkkosivuilla. 
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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. 

 

Asiaa hoitaa  

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

Suunnittelusta vastaa 

Aluearkkitehti Timo Kallaluoto 
Länsi-Vantaan asemakaavoitus 
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