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Myyr Yorkin sporttikorttelit
Kivikirveenkujalla
ASEMAKAAVAN MUUTOS NRO 002363
Kaavamuutosalue sijaitsee Vaskivuorentien ja Raappavuorentien kulmassa ja koskee korttelin 15500 tontteja
2 (Kivikirveenkuja 3) ja 3 (Kivikirveenkuja 1), korttelin 15501 tontteja 1, 3, 5, 6 ja 7 (Vaskivuorentie 20-22,
Kivikirveenkuja 2 ja 4, Meripihkatori 2), sekä niihin liittyviä viher-, katu- ja torialueita kaupunginosassa 15,
Myyrmäki. Suunnittelualue rajautuu pohjoisessa Vaskivuorentiehen, etelässä Kivikaudenpuiston
viheralueeseen ja Liesikujan eteläpuoliseen asuinkortteliin, idässä Meripihkapolun viereiseen asuinkortteliin
ja lännessä Raappavuorentiehen. Suunnittelualueella sijaitsee As Oy Kaarenhongan asuinkortteli ja VAV:n ja
HOAS:n vuokra-asuntoja asuinkerrostalojen korttelialueella AK sekä pysäköintialuetta autopaikkojen
korttelialueella LPA.

Sijainti ja asemakaavamuutoksen suunnittelualueen alustava rajaus punaisella.
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MITÄ ALUEELLE SUUNNITELLAAN?
Vantaan kaupunki on hakenut yhdessä VAV Asunnot Oy:n, HOAS:in, Kivikirveenkujan Autopaikat Oy:n sekä
As Oy Kaarenhongan kanssa asemakaavan muuttamista Myyrmäen kortteleihin 15500 ja 15501. Alueella
sijaitsee kuusi VAV Asunnot Oy:n ja yksi HOAS:in omistamaa asuinrakennusta. As Oy Kaarenhongan
pysäköintipaikat sijaitsevat korttelissa 15500 Kivikirveen Autopaikat Oy: tontilla 92-15-500-3, joten näiden
paikkojen säilyttäminen nykyisellä sijainnilla tulee turvata uudessa kaavassa.

VAV Asunnot Oy:n ja HOAS:in rakennukset ovat huonokuntoisia ja tulleet käyttöikänsä päähän. Myös
asuntojen huoneistotyypit eivät enää vastaa nykyajan kysyntää. Alueen hallintamuotojakauma on hyvin
vuokra-asuntopainotteista ja on tarkoituksenmukaista saada alueelle monipuolisemmin hallintamuotoja,
etenkin omistusasumista. Kaavamuutoksen tavoitteena on uudistaa korttelien rakennus- ja asuntokanta
purkavan uudisrakentamisen kautta sekä tehostaa alueen maankäyttöä ja rakentaa alueelle viihtyisä ja
laadukas asuinkortteli. VAV:n ja HOAS:n rakennukset puretaan ja tilalle suunnitellaan noin 25 000 – 29 000
kem2 asumista ja kaupungin päiväkoti. Asuinkorttelin teemaksi on ideoitu jotain liikunnallisuuteen tai
aktiivisuuteen viittaavaa, koska se sijaitsee ihanteellisesti Myyrmäen urheilupuiston vieressä.

Alueella on tarkoitus järjestää suunnittelu- ja tontinluovutuskilpailu, jossa voittaneen ehdotuksen tekijät
saavat osto-oikeuden alueen tontteihin. Kaupunki järjestää yhdessä kiinteistön omistajien kanssa
suunnittelukilpailun. Tavoitteena on saada hankkeesta malliesimerkki purkavasta saneerauksesta, jossa
uudistetaan kokonaista asuntokantaa monipuolisesti. Luodaan liikunnallisuutta painottava keskusta-kortteli,
jossa kohtaavat eri-ikäiset aktiiviset asukkaat ja virikkeellinen toimintaympäristö. Korttelikokonaisuuteen
tulee omistus- ja vuokra-asuntoja sekä kaupungin päiväkoti. Kilpailu on mukana Asumisen rahoitus- ja
kehittämiskeskuksen (ARA) yhdyskuntien uudistaminen 2016-2019 -projektissa. Kilpailussa huomioidaan
myös yhteisöllisyys ja yhteiskäyttöisyys.

Kaavatyö on tulossa vuoden 2019 kaupunkisuunnittelun työohjelmaan. Kaavatyön yhteydessä laaditaan
mahdollinen tonttijako. Kaavatyö noudattaa Vantaan maa- ja asuntopoliittisia linjauksia (hyv.
kaupunginvaltuusto 18.6.2018), joiden mukaan keskustojen elinvoimaisuutta parannetaan ja rakentamista
suunnataan täydennysrakentamiseen. Kaavoituksen tavoitteena on laatu, kohtuuhintaisuus,
toteuttamiskelpoisuus ja kaupunkirakenteen eheys. Korkeaa rakentamista ja täydennysrakentamista
edistetään aktiivisesti asemanseuduilla ja keskustoissa, joissa on hyvät palvelut. Maapolitiikalla pyritään
monipuolisen ja kohtuuhintaisen asuntotuotannon toteutumiseen. Kaupungin omistaman maan ja
asemakaavoitettujen täydennysrakentamisalueiden kaavoittaminen on etusijalla.

LÄHTÖTIEDOT
Myyrmäki sijaitsee liikenteellisesti erinomaisella paikalla Kehäradan varrella ja lähellä Hämeenlinnanväylää.
Yhteydet Helsingin keskustaan, lentoasemalle ja muualle pääkaupunkiseudulle ovat sujuvat. Myyrmäkeä
kehitetään merkittävänä alueellisena keskuksena. Myyrmäen suuralueella asuu tällä hetkellä noin 55 000
asukasta (v. 2017) ja varsinaisessa kaupunginosassa noin 16 500 asukasta. Myyrmäen vetovoimatekijöitä ovat
erinomainen palvelutarjonta, hyvä sijainti, läheiset virkistysalueet ja yhteisöllisyys. Myyrmäen
kaupunkikulttuuri kukoistaa etenkin alueella toimivan Myyrmäki-liikkeen ansiosta. Alue on profiloitunut
myös katutaiteen kaupunginosana. Kaavoituksen pääpaino on Myyrmäen keskustassa. Uudet
kaavoituskohteet sijoittuvat tiiviisti nykyiseen kaupunkirakenteeseen ja hyvien joukkoliikenneyhteyksien
varrelle kehäradan vaikutusalueelle.

Suunnittelun kohteena oleva alue sijaitsee noin 550 metrin päässä Myyrmäen asemasta.
Kaavamuutosalueella sijaitsevat purettaviksi esitetyt VAV:n ja HOAS:n asuinkerrostalot ovat valmistuneet
vuosina 1978-1980. Näillä 6-8-kerroksisilla asuinkerrostaloilla (sis. maanpäällisen kellarikerroksen) ei ole
suojeluarvoa.
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Kivikirveenkuja 3:n asuinkerrostalot ovat 4-7-kerroksisia. Kortteleiden autopaikat ovat maantasossa kahdella
pysäköintikentällä Vaskivuorentien ja Kivikirveenkujan varressa. Kaava-alueen ympärillä on katu- ja
viheraluetta, torialue, 2-8-kerroksisia asuinkerrostaloja ja Myyrmäen urheilupuisto. Vaskivuorentietä
rajaavat pohjoispuolella katupuut, pysäköintialueet sekä rakennusten päädyt. Suunnittelualueen
välittömässä läheisyydessä ovat Myyrmäen urheilupuisto monipuolisine palveluineen sekä Myyrmäen
urheilutalo ja uimahalli, lisäksi peli- ja pallokenttiä. Myyrmäen urheilupuiston lähiliikuntapaikkojen
toteuttamisen on tarkoitus alkaa ensi vuonna. Lähin laajempi viheralue sijaitsee Raappavuorilla noin 800
metrin päässä. Kivikaudenpuisto sijaitsee suunnittelualueen eteläpuolella.

Kivikirveen Autopaikat Oy:n pysäköintialue etualalla, takana purettavia kerrostaloja

Vasemmalla purettavia kerrostaloja, oikealla nykyinen leikkialue

Kaavatyö noudattaa samaan aikaan tehtävää Myyrmäen kaavarunkoa (työnumero 014400). 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.
Kaupunginhallitus hyväksyi 23.4.2018 kaavarunkoluonnoksen nähtäville (16.5.-14.6.2018).

Alustava suunnittelukonsepti

Tavoitteena on rakentaa Myyrmäkeen ”Myyr Yorkin Sporttikorttelit”, jossa yhdistyvät urbaani asuminen ja
aktiivinen elämäntapa. Tekeillä olevassa Myyrmäen kaavarungossa suunnittelualueelle on esitetty noin 8-
kerroksista asuinkerrostalorakentamista. 9 kerrosta voidaan sallia, jos ylimmässä kerroksessa huoneisto on 2
tasossa. Uuden rakentamisen sopeutuminen ympäröivään kaupunkirakenteeseen tutkitaan. Tavoitteena on
arkkitehtuuriltaan vaihteleva, monipuolinen ja kerroksellinen kaupunkikortteli. Uusi rakentaminen on
pääosin omistusasumista. Vaskivuorentien varren kivijalkakerrokseen tutkitaan liike-, palvelu ja työtilojen
soveltumista.  Meripihkatori, Liesikuja ja muut katu- ja torialueet yhdistetään kortteleihin luontevasti sekä
toiminnoiltaan että korkeusasemaltaan.
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Alustava suunnittelukonsepti

Länsi-itä-suuntaista kevyen liikenteen yhteyttä vahvistetaan Liesikujalla. Tavoitteena on miellyttävä
jalankulkuympäristö. Reittiyhteys Liesikujalta urheilupuistoon on tärkeä ja sitä halutaan selkeyttää.
Suunnittelualueen eteläreunassa sijaitsevan leikkipuiston paikka ja toiminnot sovitetaan yhteen muun
rakentamisen kanssa. Vaskivuorentie ja Raappavuorentie on esitetty Myyrmäen kaavarunkoluonnoksessa
niin sanotuiksi sini-viherkaduiksi, joilla kehitetään katujen kuivatusta siten, että vedet ohjataan viherkaistoille
toteutettaviin biosuodatuspainanteisiin.

Alueella on tarve kaupungin omalle päiväkodille. Siksi kortteliin varataan noin 4000 m2 kokoinen korttelialue
uudelle päiväkodille.  Tarkemmassa suunnittelussa tutkitaan saatto- ja huoltoliikenteen riittävä ja turvallinen
järjestäminen sekä päiväkodin liittyminen asuinkorttelialueeseen, kaupungin puistoalueeseen ja reitteihin.

Alueella sijaitsee runsaasti kunnallistekniikkaa, joka huomioidaan suunnittelussa. Hulevesiä käsitellään
kortteleissa kaupungin hulevesien hallinnan toimintamallin mukaisesti. Kilpailussa esitetään ideoita
korttelialueelle sopivista hulevesien hallintamenetelmistä, jotka ovat samalla osa ulkotilojen maisema-
arkkitehtuuria. Tarkempi hulevesisuunnitelma tehdään jatkosuunnittelun yhteydessä.
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Kaavatilanne

Maakuntakaavassa (Vahvistettujen maakuntakaa-
vojen yhdistelmä 2014) alue on keskustatoiminto-
jen (pun.), taajamatoimintojen (ruskea) ja tiivistet-
tävää (ruudutus) aluetta. Pääkaupunkiseudun poi-
kittainen joukkoliikenteen yhteysväli (violetti koros-
tus) kulkee itä-länsisuunnassa Myyrmäen poikki.
Myyrmäen keskusta on Kehäradan (poikkiviiva)
varrella.

Yleiskaavassa (Kv 17.12.2007) alue on tehokasta
asuntoaluetta (A1). Tekeillä olevassa uudessa
yleiskaavassa alue on sekoittuneiden
kaupunkitoimintojen aluetta.

Asemakaava

¢ 
15500
2535
VII
AK
LPA

Kaavamuutosalueen rajaus
Korttelin numero
sallittu kerrosala
suurin sallittu kerrosluku
Asuinkerrostalojen korttelialue
Autopaikkojen korttelialue, alue on osoitettu
korttelien 15500-15501 autopaikoille

Maanomistus: Suunnittelualueen katualueet ja
aukio ovat kaupungin maanomistuksessa (kuvassa
vaalean punaisella). Muut korttelialueet omistavat
VAV Asunnot Oy, HOAS, Kivikirveenkujan
Autopaikat Oy sekä As Oy Kaarenhonka.

Karttoja voit katsoa myös: kartta.vantaa.fi
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MITEN KAAVATYÖN VAIKUTUKSIA SELVITETÄÄN JA ARVIOIDAAN?

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

Arviota tehdään mm. suhteesta:

• ihmisen elinoloihin ja ympäristöön
• maa- ja kallioperään, veteen ja ilmastoon
• alue- ja yhdyskuntarakenteeseen
• yhdyskuntatalouteen
• liikenteeseen
• kaupunkikuvaan ja maisemaan, kulttuuriperintöön ja rakennettuun ympäristöön
• vertailu valtakunnallisiin alueidenkäyttötavoitteisiin, maakuntakaavaan, yleiskaavaan ja voimassa

olevaan asemakaavaan
• lentomeluun, tieliikennemeluun
• sosiaaliset vaikutukset ja osallistumisesta saatu palaute
• vihertehokkuuslaskemat, hulevesien hallintasuunnitelmat, ilmastovaikutusten arviointi
• 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
· Kaupungin asiantuntijaviranomaiset
· 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
· Liikennevirasto (rautatie- ja vesialueet), Pelastuslaitos, Vantaan kaupunginmuseo
· Tietoliikenneverkkoja ylläpitävät yhtiöt, energiayhtiöt
· Uudenmaan liitto, HSY, HSL, TUKES
· Muut: esim. Finavia

Osallistuminen järjestetään suunnittelun eri vaiheissa mm. asukastilaisuuksissa, suunnittelijatapaamisissa,
suunnittelukokouksissa, viranomaisneuvottelussa ja asettamalla suunnitelma nähtäville ja lausunnoille.
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KAAVATYÖN ETENEMINEN, TIEDOTTAMINEN JA OSALLISTUMISTAVAT

VIREILLETULO
Myyr Yorkin Sporttikorttelit, 002363, asemakaavamuutos on tulossa työohjelmaan 2019. Kaavatyöstä
laaditaan osallistumis- ja arviointisuunnitelma (OAS), jonka nähtäville tulosta ilmoitetaan Vantaan
Sanomissa ja kaupungin internetsivulla http://www.vantaa.fi. OAS on nähtävillä kaupungin
internetsivulla ja kaupungin maankäytön palvelupisteessä, Kielotie 13, katutaso, Tikkurila. Osallisille
ilmoitetaan asiasta kirjeellä tai sähköpostilla.

Mielipiteet
Jos teillä on huomautettavaa osallistumis- ja arviointisuunnitelman (OAS) sisällöstä, voitte ilmoittaa
mielipiteenne 1.11.2018 mennessä.

Kirjalliset mielipiteet lähetetään osoitteeseen: Vantaan kaupungin kirjaamo, Asematie 7, 01300 Vantaa
tai sähköpostitse osoitteeseen: kirjaamo@vantaa.fi

Ilmoittakaa mielipiteessänne kaavatyön numero 002363, osoitteenne sekä sähköpostiosoitteenne.

Antamanne mielipide on julkinen.

Osallistumis- ja arviointisuunnitelmaan voidaan tehdä työn kuluessa tarvittaessa muutoksia ja täyden-
nyksiä.  Ajantasainen osallistumis- ja arviointisuunnitelma on nähtävillä kaupungin internetsivulla.

VALMISTELU
Kaavatyön valmisteluun osallistuvat kaupungin omat suunnittelijat ja asiantuntijat, ulkopuoliset
asiantuntijat (konsultit) sekä maanomistajat.

Kaavatyön yhteyshenkilö Vantaan kaupungilla on asemakaavasuunnittelija Johanna Rajala.
Asemakaavamuutoksen lähtökohtia esitellään asukastilaisuudessa 23.10.2018 klo 17.00, Kilterin koulun
auditoriossa ja ruokalassa (Iskostie 8).

Muista yleisötilaisuuksista tai osallistumismahdollisuuksista tiedotetaan Vantaan Sanomissa tai
asukaslehdessä ja Vantaan kaupungin internet-sivuilla.

KAAVAMUUTOSEHDOTUS
Kaupunkisuunnittelulautakunta ja kaupunginhallitus käsittelevät asemakaavan muutosehdotuksen
arviolta kesä-syyskuussa 2019 ja päättävät sen asettamisesta nähtäville. Nähtävilläolosta kuulutetaan
kaupungin verkkosivuilla.

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



Osallistumis- ja arviointisuunnitelma | nro 002363, 26.9.2018 |

8

HYVÄKSYMINEN JA VOIMAANTULO
Asemakaavamuutoksen 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 maankäyttötoimen asiakaspalvelussa (Kielotie 13, puh. 8392 2242, ma - to
8.15 - 16.00 ja pe 8.15 - 15.00) ja Vantaa-infoissa (Myyrmäki, Korso).

Asiaa hoitaa

Asemakaavasuunnittelija Johanna Rajala
Länsi-Vantaan asemakaavayksikkö
puhelin 050 302 8975
sähköposti johanna.rajala@vantaa.fi

Suunnittelusta vastaa

Aluearkkitehti Timo Kallaluoto
Länsi-Vantaan asemakaavayksikkö
puhelin 050- 312 2132
sähköposti timo.kallaluoto@vantaa.fi

Hankkeen
vaiheet ja
aineisto

Kaupungin verkkosivusto
www.vataa.fi > asuminen ja ympäristö
> kaavoitus ja maankaytto >
asemakaavoitus > Myyrmäen kaavat

Vantaan kartat, kaavat ja ilmakuvat
www.kartta.vantaa.fi

Maankäytön asiakaspalvelu
Kielotie 13, Tikkurila
puhelin 09 839 22242
avoinna ma-to 8.15-16, pe klo 8.15-15.

Vantaa-infot
Tikkurila, Korso, Myyrmäki


