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PERUS- JA TUNNISTETIEDOT
Asemakaavan muutos:

Osa korttelia 52131 sekä katualuetta kaupunginosassa 52, Veromies. (Kumoutuvan asemakaavan
osa korttelia 52131, sekä katualuetta kaupunginosassa 52, Veromies).

Tonttijaon muutos:

Osa korttelia 52131 kaupunginosassa 52, Veromies.

Asemakaavan muutoksella mahdollistetaan uuden hotellin, toimiston, asuinkerrostalojen sekä py-
säköintilaitoksen rakentaminen. Kortteli sijaitsee näkyvällä paikalla Tikkurilantien ja Lentoaseman-
tien kulmassa ja on kävelymatkan päässä Aviapoliksen rautatieasemalta. Alue on osa uudistuvaa
Huberilaa, josta rakentuu elävää ja viihtyisä kaupunkiympäristöä.

Kaavaan liittyy toteuttamissopimus.

Kaavan laatija: Päivi Veijola, asemakaava-arkkitehti, Vantaan kaupunki; etunimi.sukunimi@van-
taa.fi, puh. 043 8266 958.

KAAVA-ALUEEN SIJAINTI

Asemakaavan muutos koskee Veromiehen kaupunginosassa sijaitsevan korttelin 52131 tontteja 7,
8, 9, 10, ja 11 sekä Markkatien pohjoisosaa. Alue rajautuu lännessä Lentoasemantiehen, pohjoi-
sessa Tikkurilantiehen, idässä Robert Huberin tiehen ja etelässä rakentamattomiin toimitilatonttei-
hin. Kaavamuutosalueen pinta-ala on noin 2,3 ha. Aviapoliksen rautatieasemalle on matkaa noin
500 m ja lentoasemalle noin 2 km.

Asemakaavan muutosalueen sijainti on merkitty opaskartalle punaisella ympyrällä.
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KAAVAPROSESSIN VAIHEET

- Tonttia 52131-11 koskeva kaavamuutoshakemus on kirjattu saapuneeksi 23.2.2018. Kaava-
muutos sai vuoden 2019 työohjelmassa numeron 002396 nimellä Robert Huberin tie 16.

- Markkatien tonteista 12, 14 ja 16 järjestettiin julkinen haku keväällä 2019. Kilpailun tuloksena
kaupunginhallitus päätti 7.10.2019 antaa NREP Oy:lle suunnitteluvarauksen alueelle. Asema-
kaavamuutos laaditaan kilpailuehdotuksen Mark of Huber pohjalta.

- NREP Oy:n ja Koy Robert Huberin tie 16 jättämä kaavamuutoshakemus on kirjattu saapuneeksi
22.11.2019.

- Kaavamuutoksen 002396 rajausta laajennettiin käsittämään korttelin 52131 tontit 7, 8, 9, 10 ja
11. Vuoden 2020 työohjelmassa kaavamuutos 002396 sai uuden nimen Markkatie 12−20.

- Kaavoitus tuli vireille 3.2.2020.
- Mielipiteet ja kommentit pyydettiin 3.3.2020 mennessä (MRL 62 §) ja niitä saatiin 5 kappa-

letta.
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LUETTELO SELOSTUKSEN LIITEASIAKIRJOISTA

- Asemakaavakartta ja kaavamääräykset 17.8.2021
- Viitesuunnitelma 28.5.2021 (Avarrus Arkkitehdit Oy)
- Meluselvitys 7.4.2021 (WSP Finland Oy)
- Pysäköintilaskelma 15.3.2021 (WSP Finland Oy)
- Hulevesisuunnitelma 7.4.2021 (Infrakonsultointi H. Lindgren)
- Johtosiirrot 7.4.2021 (Infrakonsultointi H. Lindgren)
- Vihertehokkuuslaskelmat 1.4.2021 (Nomaji maisema-arkkitehdit Oy)
- Yhteenveto oas-vaiheen mielipiteistä 3.11.2020

LUETTELO MUISTA KAAVAA KOSKEVISTA ASIAKIRJOISTA, TAUSTASELVITYKSISTÄ JA LÄHDEMATERI-
AALISTA

- Aviapoliksen kaavarunko, kaupunginvaltuusto 18.4.2016.
- Aviapolis, Veromiehen verkot, 052700, Vantaan kaupunki, Kaupunkisuunnittelu, 2018.
- Aviapoliksen liikenneverkkoselvitys ja alustava yleissuunnitelma, 7.1.2020
- Poikkeamispäätös 52-0095-17-POP, 16.2.2018.
- Julkinen haku Markkatien 12,14 ja 16 tonteille, 11.3.-14.5.2019.
- Mark of Huber, hanketiimi: NREP Oy, Colliers International, Avarrus Arkkitehdit Oy ja WSP Oy,

14.5.2019.
- Suunnitteluvaraus korttelin 52131 tonteille 7, 8 ja 9, kaupunginhallitus 7.10.2019.



002396 / Markkatie, 17.8.2021                  5 / 54

1. TIIVISTELMÄ
Asemakaavalla mahdollistetaan Markkatien tonteille 12, 14 ja 16 järjestetyn tonttikilpailun (KH
7.10.2019 § 33) mukainen hotelli- ja toimistorakentaminen sekä asuinrakentaminen korttelin
52131 kaakkoisosaan. Rakennusten kerrosluvut vaihtelevat kuudesta kuuteentoista. Alueen maa-
merkiksi muodostuu Tikkurilantien ja Lentoasemantien kulmaan kohoava hotellitorni. Korttelin
rakennusmassat sijoittuvat liikenneväylien varteen ja muodostavat melulta suojattuja sisäpihoja,
joiden suunnittelussa on panostettu viihtyisään ja turvalliseen jalankulkuun ja oleskeluun.

Liike- ja toimistorakennusten korttelialueen (K) rakennusoikeus on yhteensä 24 700 k-m2 ja kortte-
litehokkuus on e=2.16. Asuinkerrostalojen korttelialueen (AK) pääkäyttötarkoituksen mukainen
rakennusoikeus on 14 700 k-m2 ja liike- ja toimistotilojen rakennusoikeus on 1 000 k-m2. AK-kort-
telialueen tehokkuus on e=2.39. Rakennusoikeus suunnittelualueella kasvaa yhteensä 20 300 k-m2

aiemmin voimassa olevaan kaavaan nähden. Kaavamuutos mahdollistaa noin 370 uutta asukasta
(laskennallinen mitoitus 40 k-m2 / asukas).

Alueen arkkitehtuurin ja ympäristörakentamisen tulee olla kaupunkimaista, laadukasta ja toteu-
tuksen korkeatasoista. Muurimaiset rakennusmassat tulee jakaa pienempiin, toisistaan selvästi
erottuviin osiin. Erottuminen tehdään varioimalla mm. julkisivun materiaalia tai väriä, rakennuk-
sen korkeutta tai kattomuotoa sekä ikkunajaotusta. Kattopintojen elävöittämiseksi tasakatoille
edellytetään viherkattojen, kattopihojen- ja terassien tai aurinkopaneelien rakentamista. Resurssi-
viisauden periaatteiden mukaisesti asemakaavassa on esitetty vaatimuksia uusiutuvan energian
käytöstä, vihertehokkuudesta, varautumisesta sähköautoihin sekä asukkaiden yhteisöllisten tilojen
rakentamisesta.

Koko kaava-alueetta koskeva autopaikkavaatimus on pysäköintiselvityksen perusteella vähintään
310 autopaikkaa. Autopaikat on keskitetty pysäköintilaitokseen ja niiden tulee olla yhteiskäytössä
ja nimeämättömiä. Pysäköintilaitokseen saa sijoittaa myös yleistä pysäköintiä, mikä tarvittaessa
mahdollistaa kaupungin pysäköintiyhtiön toiminnan. K- ja AK-tonteille saa sijoittaa vain tarvittavat
huollon, saattoliikenteen, kotipalvelujen sekä liikuntaesteisten pysäköintipaikat.

Näkymä Lentoasemantielle. kuva: Arkkitehdit Soini & Horto ja Avarrus Arkkitehdit Oy
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2. LÄHTÖKOHDAT

2.1 SELVITYS SUUNNITTELUALUEEN OLOISTA

2.1.1 Alueen yleiskuvaus

Suunnittelualue sijaitsee kaupunkikuvallisesti erittäin merkittävällä paikalla Lentoasemantien ja
Tikkurilantien varressa. Alueen länsiosa on luonnontilaista metsikköä ja nurmialuetta. Tontille
52131-11 on valmistunut kesällä 2019 toimistorakennus. Tikkurilantien varteen sijoittuva raken-
nus on neljäkerroksinen ja sen kerrosala on 9 221 k-m2. Pihalla on 209 autopaikkaa. Toimistora-
kennus on rakennettu poikkeamispäätöksellä, sillä se poikkeaa voimassa olevasta asemakaavasta
mm. rakennusoikeuden, kerrosluvun ja pysäköintiratkaisun osalta. Markkatien rakentaminen on
kesken.

Ilmakuva suunnittelualueesta vuodelta 2019

Tontilla 11 sijaitseva toimistorakennus ja pysäköintialue.
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2.1.2  Luonnonympäristö

Maisemakuva ja -rakenne

Suunnittelualue sijoittuu Veromiehen pohjoisosassa sijaitsevan laajan selänteen reunavyöhyk-
keelle. Selänteen pohjavesistä saavat alkunsa Aviapoliksen alueella virtaavat, Vantaan- ja Keravan-
jokeen laskevat ojat, Pytinoja ja Palo-oja. Alueen maisemakuvaa hallitsevat mittakaavaltaan suuret
väylät ja rakennukset. Suunnittelualueen pohjoisosa on entistä Tikkurilantien pohjaa, jonka raken-
tamattomat osat ovat nykyisin nurmialuetta. Suunnittelualueen länsireunassa on jäljellä pieni kais-
tale rakentamatonta selännemetsää. Alueelta ei ole tiedossa erityisiä luontoarvoja.

Vesistöt ja vesitalous

Kaavamuutosalue on nykytilanteessa osittain rakentamatonta pensaista ja puustoista aluetta eli
vettä läpäisevää pintaa. Lisäksi kaava-alueeseen kuuluu läpäisemätöntä pintaa nykyisen toimisto-
rakennuksen sekä pysäköintialueen osalta.

Nykytilanteessa kaava-alueelle satavat vedet osin imeytyvät maaperään ja osa vesistä ohjautuu
tontin sisällä olevien ojien kautta Markkatien hulevesiviemäreihin.

Kaavamuutosalue kuuluu Palo-ojan (ent. Kirkonkylänoja) valuma-alueeseen. Kaava-alueen huleve-
det johtuvat ojien ja hulevesiviemäreiden kautta Palo-ojaan, josta vedet laskevat edelleen Kera-
vanjokeen Helsingin pitäjän kirkonkylässä.

Kaava-alue ei sijaitse pohjavesialueella.

Maaperä

Maalajikartta (ei mittakaavassa)
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Maalajikartan mukaan alueen pintamaa (0−1 m) on hiekkaa, savea, silttiä, täyttöä ja moreenia.
Pohjatutkimusten mukaan pintamaan (täyttöä n. 0,2−0,8 m) alla on noin 0,2−2,5 m paksu kerros
savea ja/tai silttiä. Saven ja siltin alla on n. 0,3−3,1 m kerros hiekkaa ja tämän alla kalliopinta pääl-
lystämä pohjamoreeni. Kairaukset ovat päättyneet kiveen tai kallioon noin 1,2−4,7 m syvyydellä
maanpinnasta. Kaava-alueella tehdyt pohjatutkimuspisteet näkyvät kuvassa 2.

Kaava-alueella tehdyt pohjatutkimuspisteet

Pohjaveden pinnan tasoa ei ole mitattu lähialueella. Kaava-alue ei sijaitse merkityllä pohjavesialu-
eella.

Markkatien eteläpuoliselta tontilta on löytynyt pilaantuneita maa-aineksia (teollinen toiminta /
öljysäiliön vuoto). Pilaantuneet maat on kunnostettu, mutta maa-ainekset ovat jääneet kiinteis-
tölle.

Alustavan arvion mukaan rakennukset voidaan perustaa maanvaraisesti. Savi- ja silttialueilla tulee
tehdä massanvaihto pehmeän maakerroksen alapintaan. Kunnallistekniset rakenteet ja liikennöi-
tävät alueet voidaan alustavan arvion mukaan perustaa maanvaraisesti. Alueella tulee tehdä täy-
dentävä rakennuspaikkakohtainen pohjatutkimus. Rakentamisratkaisut tulee perustua rakennus-
paikkakohtaisiin pohjatutkimuksiin ja suunnitelmiin.

Topografia

Alueen topografia laskee pohjoisesta Tikkurilantieltä etelään Markkatietä kohti. Maaston korkeus-
asemat vaihtelevat +31,6 ja +37 metrin välillä. Jyrkimmät luiskat sijaitsevat Tikkurilantien varressa
sekä korttelin keskellä metsän ja avomaan reunalla.
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2.1.3 Rakennettu ympäristö

Väestön rakenne ja kehitys

Aviapoliksen suuralueen väestö kasvaa nopeasti. Vuonna 1997 väkiluku oli reilut 4 200 henkeä ja
vuonna 2019 jo lähes 19 400 henkeä. Veromiehessä asukkaita oli vuonna 2019 vain 630 henkeä.
Vantaan väestöennusteen 2019 mukaan Aviapoliksen väestön ennustetaan kasvavan vuoteen
2023 mennessä vajaaseen 27 700 henkeen. Suurin väestönkasvu kohdistuu runsaan uudisrakenta-
misen myötä Veromiehen kaupunginosaan, missä väestön määrä kasvaa 6 300 henkilöllä. Vireillä
olevat kaavahankkeet tulevat muuttamaan ennustetta arvioitua suuremmaksi.

Asuminen

Kaava-alueella ei ole asuntoja. Lähimmät asuinrakennukset sijaitsevat Pyhtäänkorvenkujalla ja Pe-
rintötien varressa.

Palvelut ja työpaikat

Aviapoliksen suuralue on Vantaan suurin työpaikkakeskittymä, jossa oli vuonna 2017 lähes 40 000
työpaikkaa. Kaupunginosista työpaikkoja oli selvästi eniten Veromiehessä, 14 800. Vieressä olevat
Pakkala ja Lentokenttä ovat myös merkittäviä työpaikka-alueita, molemmissa on yli 7 000 työpaik-
kaa. Veromiehen kasvu on kuitenkin ollut omaa luokkaansa, sillä vuodesta 2008 vuoteen 2017 työ-
paikat lisääntyivät 6 900:lla. Tähän myötävaikutti noin 4 800 työpaikan siirtyminen Lentokentän
kaupunginosasta Veromiehen kaupunginosaan vuonna 2014. Aviapoliksen työpaikoista lähes kol-
masosa oli kuljetuksen ja varastoinnin toimialalla. Muita merkittäviä toimialoja olivat tukku- ja vä-
hittäiskauppa, teollisuus ja hallinto- ja tukipalvelutoiminta.

Aviapoliksen kaavarungossa varaudutaan noin 40 000–60 000 työpaikan sijoittumiseen Veromie-
hen alueelle.

Lentoasema on houkutellut ympärilleen yrityksiä, joille on tarjolla toimitiloja Veromiehen toimis-
tokokonaisuuksissa, mm. Technopoliksessa ja Kehä III:n pohjoispuolella. Alueella on myös hotel-
leja ja erityiskauppoja. Kehä III:n eteläpuolella sijaitsevat Jumbon liikekeskus ja Flamingon kylpylä-
hotelli ja viihdekeskus. Etelämpänä Pakkalassa on yrityspuisto, jossa sijaitsee mm. ympäristöosaa-
miskeskus Leija. Vantaan ammattiopisto Varian Rälssitien toimipiste sijaitsee Veromiehessä teolli-
suus- ja varastoalueen keskellä. Lentoaseman läheisyydessä on Finavian ammatillinen erikoisoppi-
laitos Avia Collegessa, jossa annetaan koulutusta eri ilmailuammatteihin, sekä helikopterikoulutus-
keskus. Veromiehessä on myös ilmailun valtakunnallinen erikoismuseo, Suomen Ilmailumuseo.

Lähimmät koulut ovat Veromäen koulu sekä Vantaan kansainvälinen koulu Pakkalassa. Veromie-
hen ensimmäisen koulun (Atomi) on arvioitu valmistuvan vuonna 2023 Äyritielle. Perintökujalla
toimii yksityinen päiväkoti.

Yhdyskuntarakenne

Suunnittelualue sijaitsee liikenteellisesti keskeisellä paikalla, noin kilometrin päässä Helsinki-Van-
taan lentokentältä. Alueelta on sujuvat ajoyhteydet sekä pääkaupunkiseudulle että valtakunnalli-
sesti merkittävään tieverkkoon. Kehärata yhdistää suunnittelualueen pääkaupunkiseudun raide-
verkkoon. Tikkurilantien pohjoispuolella on Aviapoliksen asema, jonka ympäristöön on rakentunut
uutta toimisto- ja hotellirakentamista. Alueelle suunnitellaan myös asuinrakentamista ja monipuo-
lisia palveluja. Lentoasemantien varrella on Technopoliksen toimistokokonaisuus. Muuten Tikkuri-
lantien pohjoispuoli on suunnittelualueen läheisyydessä rakentamatonta metsää, jossa sijaitsee
alueen korkein mäki Pyttisberget. Suunnittelualueen länsipuolella on Muuran kehittyvä alue, joka
on nykytilanteessa vielä metsää ja vanhaa teollisuusaluetta.
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Kaavamuutosalue on osa Huberilan uudistuvaa aluetta, josta rakentuu Aviapoliksen keskeinen
kulttuurin, liikunnan ja päivittäisen asioinnin keskus. Huberilaan rakennetaan asuntoja noin 6 000
asukkaalle ja työpaikkoja jopa lähes 5 000 työntekijälle. Asunnot sijoittuvat pääasiassa Tikkurilan-
tien pohjoispuolelle ja toimistotilat Lentoasemantien varteen, mutta alueen keskeisillä osilla toi-
minnot sekoittuvat vahvasti. Huberilan alueen kehittämisestä on laadittu viitesuunnitelma, jonka
pohjalta tullaan laatimaan asemakaavaluonnos. Kaavaluonnoksen valmistelu aloitetaan vuonna
2021.

Kaupunkikuva

Veromiehen kaupunkikuvaa hallitsevat suuret liikenneväylät, metsäiset alueet niiden varressa,
mittakaavaltaan suuret, mutta väljästi rakennetut tontit sekä laajat pysäköintialueet. Työpaikka- ja
varastorakennukset ovat arkkitehtuuriltaan pääosin vaatimattomia. Yhdyskuntarakenteen muutos
kohti tiivistä kaupunkirakentamista alkaa kuitenkin jo näkyä alueella, kuten Perintötien varrelle
rakentuvissa asuinkerrostaloissa.

Kortteli 52131 sijaitsee kaupunkikuvallisesti erittäin näkyvällä paikalla Lentoasemantien ja Tikkuri-
lantien kulmassa. Eritasoliittymä ramppeineen hallitsee kaupunkikuvaa ja sen lähiympäristö on
pääosin metsää. Korttelin 52131 etelän puoleisella tontilla on Kaukokiidon käyttöön 1980-luvun
alussa valmistunut teollisuus- ja varastorakennus. Sen viereen sijoittuu kaarevan kamman muotoi-
nen hotellirakennus 1990-luvun alusta.

Robert Huberin tien itäpuolella sijaitsevat Huberin hallit, jotka ovat alueen historiallinen ja kau-
punkikuvallinen sydän. Vesijohtoliike Oy Huber Ab rakennutti 1960-luvun puolivälissä kolme kaari-
kattoista varasto- ja konepajahallia, jotka ovat ilmeeltään epätavallisen arkkitehtonisia tehdasra-
kennuksiksi. Rakennukset on luokiteltu suojeltaviksi luokkaan A1.

Huberin kaarihallit ovat alueen maamerkki. Kuva Perintötien varresta.

Suunnittelualueella tontilla 11 oleva toimistorakennus rajaa Tikkurilantietä. Linjakas, musta-valkoi-
nen rakennus edustaa Veromieheen viime vuosina rakennettua uudenlaista toimisto- ja hotelliark-
kitehtuuria. Tontin suunnittelussa on kiinnitetty erityistä huomiota viherrakentamiseen ja huleve-
sien hallintaa. Toimistorakennuksen katto on osittain viherkattoa ja pihalla autopaikat on päällys-
tetty nurmikivellä. Muu osa korttelista 52131 on luonnontilaista metsää.
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Näkymä kaava-alueelle Lentoasemantieltä.

Näkymä kaava-alueelle Tikkurilantieltä.

Virkistys

Suunnittelualueella tai sen lähiympäristössä ei nykytilanteessa ole virkistyskäyttöä ja lento- ja tie-
melu vähentävät niiden arvoa ulkoilualueena. Lähimmät luonnonmukaiset metsäalueet, jotka so-
veltuvat ulkoiluun, ovat Plootukallio Lentoasemantien länsipuolella ja Pyttisberget Tikkurilantien
pohjoispuolella.

Kaupunkirakenteen muutos yksipuolisesta työpaikka-alueesta monipuoliseksi asumisen, työpaik-
kojen ja palveluiden alueeksi edellyttää virkistysalueiden ja -yhteyksien kehittämistä koko Vero-
miehen alueella. Veromiehen verkot -selvityksessä suunnittelualueen eteläpuolelle esitetään vi-
herkantta, mikä parantaisi viheryhteyttä Lentoasemantien yli.
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Ote Veromiehen viherverkosta. Suunnittelualueen sijainti merkitty punaisella ympyrällä.

Liikenne

Kaava-aluetta rajaavat Maantie 135 (Lentoasemantie), Tikkurilantie-niminen pääkatu, Robert Hu-
berin tie -niminen kokoojakatu sekä Markkatie-niminen tonttikatu. Lentoasemantie yhdistää len-
toaseman valtakunnan päätieverkkoon ja Tikkurilantie yhdistää itä-, keski- ja länsi-Vantaan. Kaava-
alueeseen rajautuu Lentoasemantien ja Tikkurilantien eritasoliittymä, jota kautta alue yhdistyy
sekä Vantaan että koko valtakunnan pääväyläverkkoon. Tikkurilantiellä ja Lentoasemantiellä on
joukkoliikennettä, sekä Vantaan sisäisiä linjoja että Lentoasemalle päättyvinä seudullisia linjoja.
Kehäradan Aviapoliksen aseman sisäänkäynti on alle puolen kilometrin päässä alueesta. Samassa
paikassa sijaitsee myös Aviapoliksen aseman bussiterminaali. Lentoasemalle on matkaa vain n. 1,5
km. Tikkurilantiellä on jalankulku- ja pyörätie, jota kehitetään osana itä-länsisuuntaista pyöräilyn
baana-yhteyttä. Alueen sijainti on liikenteellisesti jopa poikkeuksellisen keskeinen. Lentoaseman-
tien vuorokausiliikennemäärä arkena on vähän yli 20 000 ajon/vrk ja Tikkurilantien n. 9 000
ajon/vrk.

Vesihuolto

Vedenjakelu

Kaavamuutosalue on rakennetun vesijohtoverkoston piirissä. Markkatiellä kaava-alueen eteläpuo-
lella, sijaitsee kaava-alueen lähin yleinen vesijohto (VJ 110 V 2015), johon kaavoitettava tontti voi-
daan liittää.

Alue kuuluu Tikkurilan painepiiriin, jonka yläsäiliö (tilavuus 6700 m³, HW = +80.00 ja LW = +72.00)
sijaitsee Hiekkaharjussa. Käyttövesi saadaan Pitkäkosken vedenpuhdistuslaitokselta Ylästön pai-
neenkorotuspumppaamon kautta. Alueen painetasot vaihtelevat välillä +66.00 … +83.00 m. Tarkat
painetasot annetaan HSY:n liitoskohtalausunnossa.
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Jätevesiviemäröinti

Kaavamuutosalue on rakennetun jätevesiviemäriverkon piirissä. Markkatiellä, kaava-alueen etelä-
puolella, sijaitsee kaava-alueen lähin yleinen jätevesiviemäri (JV 250 M 2015), johon kaavoitettava
tontti voidaan liittää.

Jätevedet johdetaan vuonna 1964 rakennetun 500 mm runkoviemärin kautta Tuusulanväylän
alitse köyhämäen mittausasemalle. Mittausasemalta vedet johdetaan Keski-Uudenmaan vesien-
suojelun kuntayhtymän viemäritunneliin ja lopulta Viikinmäen keskuspuhdistamolle

Hulevesiviemäröinti / hulevesijärjestelmä

Kaavamuutosalue on rakennetun hulevesiviemäröinnin piirissä. Kaavamuutosalueen lähimmät
yleiset hulevesiviemärit sijaitsevat Markkatiellä (HV 400 B 1987) sekä Robert Huberin tiellä (HV
315 M 2015). Lisäksi Tikkurilantiellä kulkee HV 800 B 2015.

Lisäksi kaavoitettavalla tontilla kulkee nykytilanteessa olemassa olevan toimistorakennuksen yksi-
tyiset tonttijohdot, jotka tulee huomioida suunnittelussa ja rakentamisessa.

Kaukolämpö

Kaukolämpöverkko ulottuu alueelle. Johdot kulkevat Robert Huberin tiellä ja Markkatien alku-
päässä.

Sähköverkko

Vantaan Energialle kuuluvia kaapeleita on Lentoasemantie, Tikkurilantie, Robert Huberin tien ja
Markkatien varressa.

Ympäristöhäiriöt

Lentomelu

Suunnittelualue on yleiskaavan lentomeluvyöhykkeellä m3 (Lden 50–55 dB), mikä ei aseta rajoituk-
sia alueen toiminnoille, mutta asettaa vaatimuksia rakenteiden ääneneristävyydelle. Rakennusjär-
jestyksen mukaan asuinhuoneiden ulkokuoren ääneneristävyyden lentomelua ∆L vastaan on ol-
tava tällöin vähintään 32 dB ja toimistotilojen vähintään 28 dB.

Liikennemelu

Vantaan karttapalvelun Tiemelu päivällä 2016 -kartassa kortteliin 52131 kohdistuva liikennemelu
on pääosin 55–60 dB. Suurimmillaan liikennemelu on 65–70 dB Lentoasemantien ja Tikkurilantien
rajalla. Asemakaavatyön yhteydessä suunnittelualueelle on laadittu tarkempi meluselvitys WSP
Finland Oy:n toimesta.

2.1.4 Maanomistus

Vantaan kaupunki omistaa korttelin 52131 tontit 7, 8, 9, 10 sekä suunnittelualueeseen kuuluvan
osan Markkatiestä. Kaupunki on varannut tontit 7, 8 ja 9 NREP Oy:lle asemakaavamuutoksen laati-
misen ajaksi, ja ne on tarkoitus myydä asemakaavan hyväksymisen yhteydessä. Korttelin 52131
tontti 11 on Koy Robert Huberin tie 16 / NREP Oy:n omistuksessa.
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Tunnus Maanomistaja Pinta-ala (ha)
52-131-7 Vantaan kaupunki 0,32
52-131-8 Vantaan kaupunki 0,25
52-131-9 Vantaan kaupunki 0,31
52-131-10 Vantaan kaupunki 0,22
52-131-11 kaavamuutoksen hakija 1,06
Yhteensä 2,16

2.2 SUUNNITTELUTILANNE

2.2.1 Kaava-aluetta koskevat suunnitelmat, päätökset ja selvitykset

Valtakunnalliset alueidenkäyttötavoitteet

Valtioneuvoston 30.10.2000 päättämien (tarkistettu 1.3.2009) valtakunnallisten alueidenkäyttöta-
voitteiden (VAT) erityistavoitteena on, että asuin-, työpaikka- tai palvelutoimintojen alueita ei si-
joiteta irralleen olevasta yhdyskuntarakenteesta. Jalankulun ja pyöräilyn verkostoja varten on va-
rattavariittävät alueet ja edistettävä niiden jatkuvuutta, turvallisuutta ja laatua.

Helsingin seutua kehitetään kansainvälisesti kilpailukykyisenä valtakunnallisena pääkeskuksena
luomalla edellytykset riittävälle ja monipuoliselle asunto- ja työpaikkarakentamiselle, toimivalle
liikennejärjestelmälle sekä hyvälle elinympäristölle. Helsingin seudulla edistetään joukkoliikentee-
seen, erityisesti raideliikenteeseen tukeutuvaa ja eheytyvää yhdyskuntarakennetta.  Hanke on näi-
den tavoitteiden mukainen.

Maakuntakaava

Uudenmaan maakuntakaavojen yhdistel-
mässä (2017) suunnittelualue on osoitettu
taajamatoimintojen alueeksi sekä tiivistet-
täväksi alueeksi. Tiivistettävää aluetta on
suunniteltava joukkoliikenteeseen, käve-
lyyn ja pyöräilyyn tukeutuvana kyseisen
taajaman muuta aluetta tehokkaammin ra-
kennettavana alueena.

Ote maakuntakaavojen yhdistelmästä. Suunnittelualueen sijainti merkitty punaisella ympyrällä.



002396 / Markkatie, 17.8.2021                  15 / 54

Maakuntakaava 2050

Uudenmaan alueelle on laadittu Uusimaa-
kaava 2050, jonka voimaantulosta maa-
kuntahallitus päätti 7.12.2020. Kaavakoko-
naisuus on kuitenkin asetettu täytäntöön-
panokieltoon valitusten vuoksi, joten se ei
vielä ole voimassa. Uusimaa-kaavassa 2050
suunnittelualue on osoitettu pääkaupunki-
seudun ydinvyöhykkeeksi. Kehittämisperi-
aatemerkinnällä osoitetaan pääkaupunki-
seudun muuta taajamatoimintojen kehit-
tämisvyöhykettä tehokkaammin rakennet-
tavat taajama- ja keskustatoimintojen alu-
eet, jotka tukeutuvat kestävään liikenne-
järjestelmään ja tukevat verkostomaisen
kaupunkirakenteen kehittymistä. Suunnit-
telualueen vieressä kulkeva Lentoaseman-
tie on merkitty valtakunnallisesti merkittä-
väksi kaksiajorataiseksi tieksi.

Ote maakuntakaavojen yhdistelmästä. Suunnittelualueen sijainti merkitty punaisella ympyrällä.

Yleiskaava

Suunnittelualueella on voimassa
kaupunginvaltuuston 17.12.2007 hy-
väksymä yleiskaava 2007. Yleiskaa-
vassa alue on osoitettu työpaikka-
alueeksi (TP). Alue varataan työvoi-
mavaltaisia ja ympäristöhäiriöitä ai-
heuttamattomia toimisto-, tuotanto-
ja palvelutyöpaikkoja varten. Alue
on lentomeluvyöhykkeellä m3 (Lden

50–55 dB), mikä ei rajoita toiminto-
jen sijoittelua, mutta vaikuttaa ra-
kenteiden ääneneristystarpeeseen.
Tikkurilantiellä on ohjeellinen jouk-
koliikenteen runkoyhteys.

Ote yleiskaavasta. Suunnittelualueen sijainti merkitty mustalla ympyrällä.
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Yleiskaava 2020

Vantaalle on laadittu yleiskaava
2020, jonka kaupunginvaltuusto hy-
väksyi 25.1.2021. Päätöksestä on
valitettu, joten uusi yleiskaava ei
vielä ole lainvoimainen. Kaavassa
alue on osoitettu kaupunkikeskus-
tan alueeksi (C) ja kestävän kasvun
vyöhykkeeksi. Alue on lentomelu-
vyöhykkeellä 3 (Lden 50–55 dB). Asu-
miseen ja muihin melulle herkkiin
toimintoihin käytettävien rakennus-
ten ulkokuoren ääneneristävyyden
ΔL lento- ja tieliikennemelua vas-
taan tulee olla vähintään 32 dB. Tik-
kurilantiellä kulkee pyöräilyn baana.

Ote yleiskaavasta 2020. Suunnittelualueen sijainti merkitty mustalla ympyrällä.

Aviapoliksen kaavarunko

Kaavarunko on hyväksytty kaupun-
ginvaltuustossa 18.4.2016 alueen
asemakaavoituksen pohjaksi. Kaa-
varungon mukaan suunnittelualue
on sekoittuneiden kaupunkitoimin-
tojen aluetta.

Ote kaavarungosta. Suunnittelualueen sijainti merkitty mustalla ympyrällä.

Aviapoliksen teematyö – Lentokenttäkaupungin suunnitteluperiaatteet

Aviapoliksen teematyö käynnistyi 27.2.2020 ja tekeillä olevan selvityksen aineistoa on hyödyn-
netty myös tämän asemakaavamuutoksen laadinnassa. Aviapoliksen teemat -työllä mahdolliste-
taan alueen kokonaisvaltainen suunnittelu, johon yksittäiset kaavamuutokset ja muut suunnitel-
mat liittyvät. Työ keskittyy Veromieheen ja osin Pakkalan pohjoisosiin. Teemoilla luodaan suunta-
viivoja suunnittelulle ja parannetaan alueen imagoa. Työssä osallistetaan yhteistyökumppaneita,
asukkaita, maanomistajia, yrittäjiä ja muita asiantuntijatahoja. Teematyö sisältää kolme osaa:
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Kaupunkivihreän malli, Käveltävä kaupunki ja Kiehtova kaupunki.

Asemakaava

Suunnittelualueella on voimassa vuonna 2013 hyväksytty asemakaava 001835. Asemakaavassa
korttelin 52131 tontit 8, 9 ja 11 on osoitettu toimitilarakennusten korttelialueeksi (KTY) ja tontit 7
ja 10 autopaikkojen korttelialueeksi (LPA). Rakennusoikeutta toimitiloille on yhteensä 20 100 k-
m2. Asemakaava mahdollistaa toimitilarakennusten rakentamisen Lentoasemantien varteen (ker-
rosluku V) sekä Tikkurilantien varteen (kerrosluku III). Väylien kulmauksessa toimitilarakennuksen
kerrosluku on VIII.  Pysäköinti on osoitettu rakennusten kellarikerroksiin sekä korttelin keskiosaan
kahteen erilliseen pysäköintilaitokseen.

Ote ajantasa-asemakaavasta. Suunnittelualueen sijainti merkitty punaisella katkoviivalla.
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Muut päätökset ja suunnitelmat

Huberilan viitesuunnitelma

Vantaan kaupunki ja yksityiset maanomistajat ovat teettäneet yhdessä Huberilan alueen kehittä-
misestä viitesuunnitelman asemakaavoituksen pohjaksi. Kaavaluonnoksen valmistelu aloitetaan
vuonna 2021.

Uusi Kaupunki Kollektiivi Oy:n laatima suunnitelma Uusi Huberila valmistui 11.1.2019. Työssä ha-
ettiin ratkaisuja Huberilan alueen julkisten ja yksityisten palvelujen sekä asumisen sijoittumiseen,
viherverkostoon, liikennesuunnitteluun ja historiallisten arvojen korostamiseen. Asemakaavan
pohjaksi laadittu viitesuunnitelma on luonteeltaan ohjeellinen.

Huberilan uudesta alueesta rakentuu Aviapoliksen keskeinen kulttuurin, liikunnan ja päivittäisen
asioinnin keskus. Alueen ydin ovat rakennushistoriallisesti arvokkaat kaarihallit, joiden ympärille
käveltävä korttelikaupunki rakentuu. Huberilaan suunnitellaan asuntoja 6 200 asukkaalle ja työ-
paikkoja jopa 5 100 työntekijälle. Alue rakentuu pääasiallisesti umpikorttelirakenteena tehokkuu-
della ek=1,5–2,5. Vähintään 1/3 korttelialueesta on oltava kasvullista maata. Alueen läpi kulkee
pienistä puistikoista ja viherkaduista koostuva viheryhteys, joka jatkuu Lentokentäntien yli vihersil-
taa pitkin. Alueelle sijoittuu myös suurempi korttelipuisto. Pysäköinti sijoitetaan pääasiassa pysä-
köintitaloihin.

Huberila rajautuu lännessä lentokentälle johtavaan Lentoasemantiehen, jonka varressa toimisto-
rakennusten seinämä muodostaa näyttävän julkisivun. Tikkurilantien kulmassa näkymä huipentuu
muita korkeampaan toimisto- tai hotellirakennukseen. Asuinrakennukset noudattavat Huberilan
pienimittakaavaista ja miellyttävää tiivistä kaupunkiympäristöä vehreine sisäpihoineen. Aluetta
itä–länsi -suunnassa halkova Tikkurilantie muuttuu alueen rakentuessa kaupunkimaiseksi kaduksi,
jolla kulkee Tikkurilan ja lentokentän yhdistävä raitiotie sekä nopea pyöräily-yhteys.

Viitesuunnitelmassa kaavamuutosalueelle esitetään rakennettavaksi uutta toimitilaa n. 27 400 k-
m2 ja asumista n. 16 200 k-m2. Pysäköinti sijoittuu pysäköintilaitokseen ja pihakannen alle. Kortte-
lin halki rakennetaan uusi kevyen liikenteen yhteys.

 Viitesuunnitelman asemapiirros. Suunnittelualue merkitty punaisella viivalla.



002396 / Markkatie, 17.8.2021                  19 / 54

Kilpailutyö Mark of Huber

Tonttihaun voittajaksi valittiin ehdotus Mark of Huber, jonka hanketiimiin kuuluivat NREP Oy, Col-
liers International, Avarrus Arkkitehdit Oy ja WSP Oy. Suunnitelmassa esitettiin kilpailualueelle ho-
tellia (10 200 k-m²), toimistorakennusta (7 900 k-m²) sekä pysäköintilaitosta. Lisäksi suunnitel-
massa esitettiin NREP:n omistamalle naapuritontille asuinrakentamista (17 000 k-m²). Kilpailualue
ja viereinen tontti muodostivat suunnitelmassa yhtenäisen ja toimivan kokonaisuuden. Asemakaa-
vamuutos laaditaan voittaneen kilpailuehdotuksen pohjalta ja suunnitelma tarkentuu kaavapro-
sessin aikana.

Kilpailualueen kortteli toimii Aviapoliksen maamerkkinä sekä porttina Huberilan kävelykeskustaan.
Korttelin julkisivu Lentoasemantielle ja Tikkurilantielle näyttää materiaaleillaan alueen historialli-
sen luonteen tuotannon ja teollisuuden erityisalueena. Rakennusten julkisivuissa on käytetty tiiltä,
lasia ja metallia. Rakennusten sisältä kajastavat lämpimät puupinnat, jotka muodostavat rakennus-
ten sydämen. Korttelin rakennusmassa on jaettu visuaalisesti erikokoisiin osiin, jotka muodostavat
rytmikkään korttelijulkisivun. Pysäköintilaitoksen kaaret heijastavat Huberin hallien muotoja. Ma-
talan korttelin ylle esitetään alueen maamerkiksi 16-kerroksista hotellitornia.

Kilpailualueelle sijoittuu kaksi aukiota; toimiston ja hotellin korttelipuisto sekä Markkatien kul-
massa oleva aukio. Lisäksi suunnitelmassa on esitetty asuinkorttelin puistomainen, yhtenäinen si-
säpiha. Toimiston ja hotellin korttelipuisto on kaikille avoin, vehreä ja tunnelmallinen. Puiston
maaston muoto laskee etelään päin, mikä antaa luonnollisen mahdollisuuden huleveden viivy-
tysaltaille. Altaiden poikki kulkee laiturimaisia kävelyreittejä, ja muu puistoala on istutettu tiiviisti.
Puistoon sijoittuu monipuolisia aktiviteetti- ja oleskelupaikkoja. Puiston eteläpäästä pääsee kiipeä-
mään kuntoiluportaita parkkilaitoksen päällä sijaitsevalle ulkokuntosalille, joka palvelee kaikkia
korttelin käyttäjiä.

Hankkeen hiilineutraaliuden neljä teemaa ovat energia, jakamistalous, muuntojoustavuus sekä
vesi ja vihreä. Rakennusten lämmöntuotanto ja jäähdytys toteutetaan syvälämpökaivolla (Qheat),
joka mahdollistaa myös lämpöenergian varastoinnin. Tavoitteena on, että maalämpö kattaa 70 %
huipputehosta ja sähkökattila loput 30 % huipputehosta. Koko kohteen sähköenergian tarpeesta
noin 15-25 % tuotetaan aurinkopaneeleilla rakennusten katoilla. Loput sähköstä ostetaan viher-
sähkönä. Muita hiilineutraaliutta edistäviä ratkaisuja ovat mm. viherkatot, hulevesien viivytysal-
taat sekä sähköautojen ja -polkupyörien latauspaikat.

Kuva kilpailutyöstä. Kuva: Avarrus Arkkitehdit Oy.
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Poikkeamispäätös

Vantaan kaupunki on myöntänyt 16.2.2018 tontille 52131-11 (Robert Huberin tie 16) poikkeamis-
luvan toimistotalon rakentamiseksi. Suunniteltu rakennus poikkeaa voimassa olevasta asemakaa-
vasta 001835 rakennusoikeuden, kerrosluvun, ravintolan sijoittelun ja pysäköintiratkaisun osalta.
Asemakaavan rakennusoikeus on 7 300 k-m2 ja suunnitellun rakennuksen kerrosala n. 8 700 k-m2,
joten rakennusoikeuden ylitys on n. 19 %. Tikkurilantien varteen sijoittuva rakennusmassa on neli-
kerroksinen, mikä poikkeaa asemakaavan kerrosluvusta III. Ravintola sijaitsee rakennuksen ylim-
mässä kerroksessa, eikä kaavan mukaisesti maantasokerroksessa ulko-oleskelutilaa elävöittävästi.
Autopaikat on sijoitettu tontille maanalaisen pysäköintilaitoksen sijaan piha-alueelle. Pysäköinti
maantasoon on Aviapoliksen kaavarungon vastainen ja asiaa tarkastellaan uudelleen korttelin jat-
kokehittämisen yhteydessä. Poikkeamispäätöksessä hankkeelta edellytetään myös vihertehok-
kuuslaskentaa, jonka tulee olla vähintään 0,6. Poikkeamispäätöksellä tontille rakennettu toimisto-
rakennus on valmistunut kesällä 2019.

3. ASEMAKAAVAN SUUNNITTELUN VAIHEET

3.1 SUUNNITTELUN KÄYNNISTÄMINEN, SITÄ KOSKEVAT PÄÄTÖKSET JA VIREIL-
LETULO
Tontille 52131-11 on myönnetty 16.2.2018 poikkeamisluvan toimistotalon rakentamiseksi. Raken-
nus on valmistunut kesällä 2019. Poikkeamisluvan ehtona on, että hakija laittaa asemakaavamuu-
toshakemuksen vireille. Tonttia 52131-11 koskeva kaavamuutoshakemus on kirjattu saapuneeksi
23.2.2018. Kaavamuutos sai vuoden 2019 työohjelmassa numeron 002396 nimellä Robert Huberin
tie 16.

Vantaan kaupunki järjesti keväällä 2019 Markkatie 12, 14, ja 16 tonteista kilpailun. Voittajaksi va-
littiin ehdotus Mark of Huber, jonka hanketiimiin kuuluvat NREP Oy, Colliers International, Avarrus
Arkkitehdit Oy ja WSP Oy. Kilpailuehdotuksen toteuttaminen edellyttää asemakaavamuutosta.

Kaupunginhallitus päätti 7.10.2019 antaa NREP Oy:lle suunnitteluvarauksen alueelle. Suunnittelu-
varaus on voimassa 31.10.2020 asti. Varausta jatketaan 31.10.2021 asti, mikäli 31.10.2020 men-
nessä NREP Oy ja kaupunki toteavat yksimielisesti, että NREP Oy on edistänyt hankkeen suunnitte-
lua siihen pisteeseen, että tonttien asemakaavamuutosta voidaan edistää täysmääräisesti, ja NREP
Oy on edistänyt käyttäjäneuvotteluita hotellioperaattorin sekä toimiston pääkäyttäjien kanssa.

NREP Oy:n ja Koy Robert Huberin tie 16 jättämä kaavamuutoshakemus on kirjattu saapuneeksi
22.11.2019. Koska korttelia 52131 on tarkoituksenmukaista kehittää kokonaisuutena, kaavamuu-
toksen 002396 aluetta laajennettiin käsittämään korttelin 52131 tontit 7, 8, 9, 10 ja 11. Vuoden
2020 työohjelmassa kaavamuutos 002396 sai uuden nimen Markkatie 12−20. Kaavoitus tuli vireille
3.2.2020.

3.2 OSALLISTUMINEN JA YHTEISTYÖ

3.2.1 Osalliset
- Alueen maanomistajat ja maanvuokraajat
- Viereisten ja vastapäisten alueiden omistajat ja vuokralaiset (naapurit)
- Kaupunginosan tai lähialueen asukkaat, yritykset ja työntekijät
- Kaupungin omat asiantuntijat
- Uudenmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus
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- Tietoliikenneverkkoja ylläpitävät yhtiöt, Vantaan Energia
- Muut viranomaistahot ja yhteisöt: Uudenmaan liitto, HSY, HSL, Pelastuslaitos
- Asukas- ym. yhdistykset
- Kunnan jäsenet ja ne, jotka katsovat olevansa osallisia

3.2.2 Osallistuminen ja vuorovaikutus

Asemakaavamuutoksen alkamisesta on tiedotettu Vantaan kaupungin verkkosivuilla, Vantaan Sa-
nomissa sekä kirjeitse (MRL 62§) maanomistajille, naapureille ja viranomaisille.

Mielipiteet ja kommentit pyydettiin 3.3.2020 mennessä. Osallistumis- ja arviointisuunnitelmasta
jätettiin yhteensä 5 viranomaiskommenttia ja mielipidettä. Vantaan kaupunginmuseon ja Fingrid
Oyj:n kommenteissa ei ollut hankkeesta huomautettavaa.

Vantaan Energia Oy:n ja Vantaan Energia Sähköverkot Oy:n kommentissa edellytettiin, että ase-
makaavan muutosehdotuksessa huomioidaan maakaapeleiden ja kaukolämpöputkien sijainti.
Mahdollisten siirtokustannuksien osalta toimitaan Vantaan kaupungin ja Vantaan Energia Oy:n yh-
teistyösopimuksen mukaisesti. Kaava-alueelle tarvitaan uusia muuntamopaikkoja mahdollisesti 2
kpl. Arviota muuntamoista, niiden sijainneista ja kaapelointitarpeiden määristä tarkennetaan alu-
een suunnittelutyön edetessä.

Helsingin seudun ympäristöpalvelut -kuntayhtymä (HSY) todettiin, että kaavamuutosalueen poh-
joisosassa sijaitsee betoninen 800 mm hulevesiviemäri (rakennettu v. 2015) noin 8 metrin syvyy-
dessä penkereen alla. Uudisrakentamisessa on huomioitava erityisesti hulevesiviemärin kunnossa-
pitoon liittyvät seikat. Viemäri on voitava kaivaa esille ja se tulee suojata rakentamisen aikana ra-
kentamishankkeen toimesta. Myös Markkatien pohjoisosassa sijaitsee rakennettua vesihuoltoa;
PE-muovinen 110 mm vesijohto, PVC-muovinen 250 mm jätevesiviemäri ja betoninen 300 mm hu-
levesiviemäri (rakennettu v. 2015). Lisäksi alueella sijaitsee huleveden purkuputkia, joiden omis-
tussuhteista ei ole täyttä varmuutta sekä poikkeusluvalla vuonna 2019 rakennetun toimistoraken-
nuksen tonttijohdot. Alueen nykyisen vesijohto- ja jätevesiviemäriverkoston kapasiteetin riittävyys
tulee varmistaa myöhemmissä suunnitteluvaiheissa. Muodostuvien uusien tonttien kytkentä vesi-
huoltoon tarkastellaan kustannusarvioineen kaavoituksen edetessä ja esitetään kaavaselostuksen
osana vesihuollon esisuunnitelmassa. Esisuunnitelman laadinnassa on huomioitava HSY:n laatima
lentokentän alueellinen esisuunnitelma.

YIT Suomi Oy:n mielipiteessä pyydettiin huomioimaan, että voimassa olevassa asemakaavassa
korttelin 52131 tonteilla 4−6 on oikeus sijoittaa autopaikkoja korttelin LPA-alueelle, joka sijaitsee
kaavamuutosalueella. Asemakaavassa 001835 koko korttelialue 52131 suunniteltiin kokonaisuu-
tena, jossa korttelin pysäköinti sijoitetaan pääosin 500 autopaikan pysäköintitaloon. Mikäli oikeus
pysäköintipaikkojen sijoittamiseen LPA-alueelle poistetaan tai oikeutta muutoin muutetaan, muut-
taa se tontit 4−6 toteuttamiskelvottomaksi tai ainakin rajaa niiden toteuttamista. Tällöin tonttien
rakennusoikeutta on mahdotonta tai vaikeaa toteuttaa kokonaisuudessaan, koska asemakaavan
vaatimaa autopaikkamäärää ei välttämättä voida toteuttaa tonteilla itsenäisesti.

Asemakaavoituksen vastine

Voimassa olevassa asemakaavassa 001835 on YIT:n omistamia tontteja 4−6 koskeva määräys Au-
topaikat saa sijoittaa LPA-alueelle, mikä säilyy nykyisellään. Asemakaava ei tarkemmin määrittele
LPA-alueen sijaintia, joten se voi sijaita korttelissa 52131 tai sen ulkopuolella. Asemakaavan
001835 mukainen pysäköintiratkaisu ei perustu ainoastaan keskitettyjen pysäköintilaitosten ra-
kentamiseen LPA-alueelle (korttelin 52131 tontit 7 ja 10), vaan kaava mahdollistaa myös autopaik-
kojen sijoittamisen tontille piha-alueelle ja maanalaiseen pysäköintilaitokseen.

Asemakaavan 001835 hyväksymisen yhteydessä YIT:llä on ollut kaupungin kanssa vuosina
2013−2018 esisopimus, jolla kaupunki myy omistamansa LPA-alueen (tontti 7) YIT:lle tonttien 4−6
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autopaikkojen rakentamista varten. YIT ei kuitenkaan ole halunnut ostaa LPA-tonttia eikä kaupun-
gilla näin ollen ole velvoitteita YIT:tä kohtaan.

Laadittavalla kaavamuutoksella alueelle muodostetaan uusi LPA-alue, jolle saa sijoittaa korttelin
52131 autopaikkoja. Pysäköintilaitoksen on suunniteltu palvelevan ensisijaisesti kaavamuutosalu-
een tontteja, mutta kaavan kerrosluku mahdollistaa suuremman autopaikkamäärän rakentamisen,
kuin asemakaavan mukainen vähimmäismitoitus edellyttää. Pysäköintilaitoksen toteuttaa yksityi-
nen pysäköintiyhtiö, jonka kanssa mahdollisesta pysäköinnin järjestämisestä tulee neuvotella ja
sopia.

3.3. ASEMAKAAVAN TAVOITTEET

3.3.1 Lähtökohta-aineiston antamat tavoitteet

Kunnan asettamat tavoitteet

Vantaan valtuustokauden 2018–2021 strategia (KV 11.12.2017):

Strateginen painopiste on kaupunkirakenteen eheyttämisessä ja keskustojen tiivistämisessä jouk-
koliikenteen runkolinjojen varsille. Kestävä kehitys on hyvien elinmahdollisuuksien turvaamista
nykyisille ja tuleville sukupolville. Ratkaisuissa ja päätöksenteossa huomioidaan ekologiset näkö-
kulmat ja oikeudenmukaisuus sekä pidetään talous tasapainossa.

Maapoliittiset linjaukset koskien kaavoitusta, maanhankintaa ja maanluovutusta (KV 18.6.2018)
- Kaupungin omistaman maan ja asemakaavoitettujen täydennysrakentamisalueiden kaavoitta-

minen on etusijalla.
- Asuntotuotantoa varten asemakaavavarantoa lisätään niin, että se vastaa viiden vuoden ra-

kentamisen tarvetta.
- Kaavoituksen tavoitteena on laatu, kohtuuhintaisuus, toteuttamiskelpoisuus ja kaupunkira-

kenteen eheys.
- Korkeaa rakentamista ja täydennysrakentamista edistetään aktiivisesti asemanseuduilla ja

keskustoissa, joissa on hyvät palvelut.

Vantaan arkkitehtuuriohjelma 2015 (KV 11.5.2015):
- Luomme Vantaalle kerroksellisen, tiiviin ja läheisen kaupunkikuvan.
- Kannustamme hyvään ja kohtuuhintaiseen arkkitehtuuriin, kestävään rakentamiseen sekä uu-

sien energiamuotojen käyttöön.

3.3.2 Muut tavoitteet

Tonttihaun tavoitteet

Aviapolis on seudun voimakkaimmin kasvava kansainvälinen työpaikka-alue, jonka kehittämiseen
Vantaan kaupunki on sitoutunut. Eheytyvän yhdyskuntarakenteen periaatteiden mukaisesti
Aviapolista tulee kehittää siten, että palvelurakenne on mahdollisimman monipuolinen, palvelut ja
työpaikat ovat hyvin saavutettavissa ja alue elää ympäri vuorokauden.

Vantaan kaupunki järjesti keväällä 2019 Markkatie 12, 14, ja 16 tonteista kilpailun, jolla haettiin
toteuttajaa rakentamaan tonteille mahdollisimman hyvin Aviapoliksen tavoitteita vastaavia palve-
luja. Hankkeilta edellytettiin myös innovatiivisia ratkaisuja hiilineutraaliuden osalta. Kaupunki va-
raa tontit valituille toimijoille asemakaavasuunnittelun ajaksi, jolloin toimijoilla on mahdollisuus
vaikuttaa suunnitteluratkaisuihin. Tontit ensisijaisesti myydään toimijoille asemakaavan hyväksy-
misen yhteydessä.
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Kaupungin tavoitteet
- Luoda alueelle käveltävää korttelikaupunkia, jossa voi viihtyä ja viipyä. Rakennusten arkkiteh-

tuurin tulee olla korkeatasoista ja kaupunkimaista. Katutilasta muodostetaan vaihtelevaa ja
elämyksellistä.

- Tehostaa maankäyttöä Aviapoliksen kaavarungon (KV 18.4.2016) ja Huberilan viitesuunnitel-
man mukaisesti. Alueelle tutkitaan uuden toimisto- ja liiketilan rakentamista noin 18 000 k-m2

sekä asuntoja noin 300 asukkaalle.
- Edistää hiilineutraalia ja energiatehokasta uudisrakentamista Vantaan kaupungin Resurssivii-

sauden tiekartan (KV 18.6.2018) mukaisesti. Kaavamääräykset tukevat uusiutuvaa energian-
tuotantoa. Korttelin riittävä viherpinta-ala varmistetaan vihertehokkuuslaskennalla.

- Keskittää pysäköinti suurkorttelikohtaisiin laitoksiin ja mahdollistaa autopaikkojen vuorottais-
käyttö.  Pysäköintilaitosten tulee olla arkkitehtuuriltaan merkittäviä ja toiminnoiltaan moni-
käyttöisiä, liikkumista kokonaisvaltaisesti palvelevia keskuksia.

Maanomistajien tavoitteet
- Mahdollistaa kilpailualueelle hotellirakennuksen (arviolta 8 000−10 000 k-m2), toimisto- tai

hotellirakennuksen (arviolta 8 000 k-m2) ja pysäköintilaitoksen rakentaminen sekä asuinraken-
nuksen rakentaminen (arviolta 16 000-19 000 k-m2) jo olemassa olevan toimistorakennuksen
viereen. Hankkeen laajuus (k-m2) tarkentuu kaavasuunnittelun edetessä.

3.4 ASEMAKAAVARATKAISUN VAIHTOEHDOT
Markkatien tonteista 12, 14 ja 16 käydyssä kilpailussa kaava-alueelle saatiin kuusi ehdotusta,
joissa esitettiin eri vaihtoehtoja alueen maankäyttöön ja rakentamisen tehokkuuteen. Kilpailueh-
dotuksia vertailtiin niiden kaupunkikuvallisten tavoitteiden toteutumisen, toiminnallisuuden ja to-
teuttamiskelpoisuuden, hiilineutraalisuuden sekä myyntihinnan perusteella. Voittajaksi valittiin
ehdotus Mark of Huber mm. seuraavin perustein: Korttelista muodostuu vaihteleva ja kaupunki-
mainen kokonaisuus, joka huipentuu maamerkkimäiseen hotellitorniin. Korttelissa on monipuoli-
set palvelut sekä viihtyisä ja vehreä sisäpiha.
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Mark of Huber
- Vaihteleva, eloisa, kontrastinen ja

kaupunkimainen korttelikoko-
naisuus, joka huipentuu maamerk-
kimäiseen hotellitorniin.

- Jokaiselle rakennukselle syntyy
oma identiteetti.

- Vehreä sisäpiha
- Monipuoliset ja hyvin saavutetta-

vat palvelut. Hyvin tutkitut liiken-
neratkaisut.

- Selostettu hyvin, miten ja mihin
aikoihin työntekijät, vierailijat ja
alueen asukkaat voivat käyttää
palveluita.

- Innovatiivinen maalämpö ja -vii-
lennysratkaisu sekä noin 20%:n
oma sähköntuotantolupaus. Ylit-
tää normin huomattavasti.

- Hiilineutraalisuuden neljä teemaa
(energia, jakamistalous, muunto-
joustavuus, vesi ja vihreä) kuvattu
yksityiskohtaisesti ja uskottavasti.

- Maalämpö ja -kylmä, aurinkoener-
gia, muuntojoustavuus, jakamista-
lous, viherkatot

- Kerrosala: yhteensä 18 100 k-m²
(hotelli 10 200 k-m², toimisto 7
900 k-m²)
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Elwood
- Lennokas, näyttävä maamerkki ja

idearikas kortteli, joka jatkaa on-
nistuneesti viereisen toimistora-
kennuksen suurpiirteistä mitta-
kaavaa.

- Hybridirakennuksella selkeä tun-
nistettava identiteetti.

- Ei varsinaista pihaa, autopaikoi-
tusta sisäpihalla. Sisäpiha kuiten-
kin porrastettu hienosti viherra-
kentein maisemaportain. Kattota-
soja hyödynnetty.

- Monipuoliset ja hyvin saavutetta-
vat palvelu. Hyvin tutkitut liiken-
neratkaisut.

- Hiilineutraalisuus on kokonaisuutena us-

kottava. Lupausten perusteeksi teh-
dyt energiasimulaatiot on toteu-
tettu uskottavien ja osaavien suo-
malaisten toimistojen toimesta.

- Lupausten perusteeksi tehdyt hiili-
jalanjälkitarkastelut on toteutettu
uskottavasti.

- Puurakentaminen (16 000 k-m²),
aurinkoenergia, hiilineutraaliuden
konsepti, älykäs energiajärjes-
telmä, viherkatot ym.

- Kerrosala: yhteensä 26 000 k-m²
(toimisto 12 900 k-m², hotelli 9
400 k-m², huoneistohotelli 2 800
k-m², sauna & wellness 900 k-m²)
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Square 9
- Omaleimainen, vaihteleva ja hal-

littu rakennusmassojen koko-
naisuus

- Rakennusryhmän nouseva muoto
muodostaa selkeän fyysisen maa-
merkin.

- Korttelille muodostuu tunnistet-
tava identiteetti. Mittakaava
otettu hyvin huomioon rakennuk-
sen massoittelussa.

- Esitetty kattopuutarhoja ja pihalle
istutuksia.

- Perustasoiset hotellipalvelut, hy-
vin saavutettavissa

- Vain lupaus hiilineutraalisuuden
ratkaisujen tutkimisesta. Talotek-
niikan energiatehokkaat ratkaisut
kuvattu korkeintaan tyydyttävästi.

- Eritelty rakentamisen hiilineutraa-
lisuusuusratkaisut ja esitetty siitä
yksityiskohtainen laskelma. Luva-
taan hyödyntää puuta rakentami-
sessa.

- Puurakentaminen (osittain), aurin-
koenergia, älykäs talotekniikka, vi-
herkatot ym.

- Kerrosala: yhteensä 27 000 k-m²
(toimisto 10 800 k-m² + optio 4
500 k-m², hotelli 7 000 k-m², co-
working + majoitus       4 700 k-m²)
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FOR(e) GREEN AVIAPOLIS
- Viileän tyylikäs, kaupunkimainen,

mutta melko tavanomainen kort-
teli.

- Kiinnitetty kuitenkin huomiota ra-
kennusten vaihtelevaan arkkiteh-
tuuriin.

- Sisäpihalle muodostuu melko vä-
hän varsinaista piha- tai aukioti-
laa.

- Melko hyvät palvelut, hyvin saavu-
tettavissa

- Maalämmön hyödyntäminen ja jä-
teveden lämmön talteenotto ylit-
tävät normin. Talotekniikan ener-
giatehokkaat ratkaisut kuvattu hy-
vin.

- Eritelty rakentamisen hiilineutraa-
lisuusratkaisut ja esitetty siitä
suuntaa antava laskelma. Luva-
taan hyödyntää puuta rakentami-
sessa.

- Vihreä vuokrasopimus. Yleiset ym-
päristölupaukset ylittävät normit.

- Puurakentaminen (osittain), aurin-
koenergia, älykäs talotekniikka, vi-
herkatot ym.

- Kerrosala: yhteensä 16 300 k-m²
(toimisto 8 000 k-m², hotelli 6 000
k-m², liiketilat 1 400 k-m², palvelut
900 k-m²)
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Valo
- Suuren mittakaavan kortteli, joka

ei luo kaupunkimaista tilaa.
- Tornit kuitenkin muodostavat tun-

nistettavan maamerkin suurmai-
semaan.

- Esitetty piha ja pysäköintikerrok-
sen päällä aukiotila.

- Melko hyvät palvelut, hyvin saavu-
tettavissa

- Kuvaa hyvin ylläpitovaiheen ener-
giatehokkuutta. Ns. älyratkaisu.
Lupaa maalämmön ja -viilennyk-
sen sekä jätevesi lto:n.

- Kuvaukset hiilineutraaliudesta ym-
päripyöreitä.

- Kerrosala: yhteensä 27 440 k-m²
(työhuone/hotelli 5 770 k-m² + 2.
vaihe 5 700 k-m², palvelutilat 3
430 k-m² + 2. vaihe 3 700 k-m²,
asuminen 2 340 k-m² + 2. vaihe 6
500 k-m²)
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Lehto
- Pelkistetty, eleetön ja suurpiirtei-

nen kortteli
- Ei varsinaista pihaa, lähinnä pysä-

köintialuetta
- Perustasoiset hotellipalvelut
- Kuvaus hiilineutraalisuudesta on

puutteellinen.
- Lupaus rakennusaikaisten päästö-

jen kompensoinnista, mutta ton-
tilla tapahtuvat toimet kuvattu
puutteellisesti vailla konkretiaa.

- Aurinkoenergia, maalämpö, ra-
kennusaikaisten materiaalien ja
päästöjen kompensointi, viher-
katto ym.

- Kerrosala: yhteensä 14 345 k-m²
(hotelli 9 400 k-m², toimisto 5 000
k-m²)

3.4.1 Asemakaavaratkaisun valinta ja perusteet

Asemakaavamuutoksen laadinnan yhteydessä hakijan viitesuunnitelma on täsmentynyt kilpailu-
työn pohjalta, mutta merkittäviä muutoksia ei ole tehty. Asemakaavamuutos on laadittu viite-
suunnitelman pohjalta.

Asemapiirros voittajaehdotuksesta Mark of Huber.
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4. ASEMAKAAVAN KUVAUS

4.1 KAAVAN RAKENNE
Asemakaavalla mahdollistetaan Markkatien tonteille 12, 14 ja 16 järjestetyn tonttikilpailun mukai-
nen hotelli- ja toimistorakentaminen sekä asuinrakentaminen korttelin 52131 kaakkoisosaan. Ra-
kennusten kerrosluvut vaihtelevat kahdesta kuuteentoista. Alueen maamerkiksi muodostuu Tikku-
rilantien ja Lentoasemantien kulmaan kohoava hotellitorni. Korttelin rakennusmassat sijoittuvat
liikenneväylien varteen ja muodostavat melulta suojattuja sisäpihoja, joiden suunnittelussa on pa-
nostettu viihtyisään ja turvalliseen jalankulkuun ja oleskeluun. Pysäköinti on keskitetty laitokseen.

Ote kaavakartasta

4.1.1  Mitoitus

Liike- ja toimistorakennusten korttelialueen (K) pinta-ala on 11 455 m2. Rakennusoikeus on yh-
teensä 24 700 k-m2 ja korttelitehokkuus on e=2.16.
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Asuinkerrostalojen korttelialueen (AK) pinta-ala on 6 572 m2. Pääkäyttötarkoituksen mukainen ra-
kennusoikeus on 14 700 k-m2 ja liike- ja toimistotilojen rakennusoikeus on 1 000 k-m2. Korttelite-
hokkuus on e=2.39.

Autopaikkojen korttelialueen (LPA) pinta-ala on 3 338 m2.

Rakennusoikeus suunnittelualueella on yhteensä 40 400 k-m2. Rakennusoikeus kasvaa yhteensä
20 300 k-m2 aiemmin voimassa olevaan kaavaan nähden.

Rakennusoikeus mahdollistaa noin noin 370 uutta asukasta alueelle (laskennallinen mitoitus 40 k-
m2 / asukas). Viitesuunnitelmassa kortteliin on suunniteltu 287 asuntoa, joiden keskipinta-ala on
44 m2. Kortteliin rakennetaan pääasiassa pieniä asuntoja (yksiöitä ja kaksioita), mutta myös perhe-
asuntoja (kolmioita ja neliöitä) on suunniteltu.

Kaava-alueen pysäköinti on keskitetty pysäköintilaitokseen, jonne tulee rakentaa vähintään 310
autopaikkaa. Paikkojen tulee olla yhteiskäytössä ja nimeämättömiä. Tonteille sijoitetaan vain huol-
lon, saattoliikenteen ja liikuntaesteisten tarvitsemat autopaikat. Autopaikkojen mitoitus perustuu
kaavan liitteeksi laadittuun pysäköintiselvitykseen.

Polkupyöräpaikkoja tulee rakentaa vähintään:

hotelli 1 pp / 150 k-m2

liiketilat 1 pp / 40 k-m2

toimisto-, työ- ja palvelutila 1 pp / 50 k-m2

asuminen 2 pp /asunto

4.2 YMPÄRISTÖN LAATUA KOSKEVIEN TAVOITTEIDEN TOTEUTUMINEN
Rakennusten arkkitehtuurista on annettu laatua ja julkisivumateriaaleja koskevia määräyksiä. Eko-
logisuus ja taloudellisuus on otettu huomioon.  Viherrakentamisesta, vihertehokkuudesta ja hule-
vesien käsittelystä on määrätty kaavassa. Vihertehokkuden tason määrittelyllä saavutettava vihreä
ympäristö turvaa ekosysteemipalveluita ja luo kaavamuutosalueelle esteettisyyttä, viihtyisyyttä ja
terveysvaikutuksia. Asemakaava mahdollistaa puurakentamisen. Uusiutuvan energian käyttöä
edellytetään. Korttelin sisälle syntyy turvallisia jalankulun ja oleskelun alueita. Korttelin halki kul-
kevalla yleiselle jalankululle osoitetulla reitillä huolehditaan siitä, että yhteydet joukkoliikenteen
pysäkeille ovat mahdollisimman lyhyitä ja miellyttäviä.

4.3 ALUEVARAUKSET
Asemakaavamuutoksella nykyiset toimitilarakennusten (KTY) ja autopaikkojen (LPA) korttelialueet
muutetaan liike- ja toimistorakennusten (K), asuinkerrostalojen (AK) sekä autopaikkojen (LPA)
korttelialueeksi. Markkatien ja Robert Huberin tien katualueita levennetään hieman.

4.3.1 Korttelialueet

K, liike- ja toimistorakennusten korttelialue

Asemakaavalla kortteliin 52131 muodostetaan liike- ja toimistorakennusten tontit 13 ja 14.

Rakennusalat sijoittuvat korttelin ulkokehälle ja muodostavat melulta suojaavan vyöhykkeen. Tik-
kurilantien ja Lentoasemantien kulma on kaupunkikuvallinen kiinnekohta. Korttelialueelle saa si-
joittaa hotellin.
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Tontin 13 pinta-ala on 6 063 m2, rakennusoikeus on 16 000 k-m2 ja kerrosluku VI−XVI. Rakennuk-
seen tulee rakentaa vähintään 13 kerrosta ja ylimpään kerrokseen tulee sijoittaa yleisölle avointa
tilaa.

Tontin 14 pinta-ala on 5 397 m2, rakennusoikeus on 8 700 k-m2 ja kerrosluku VI. Tontilla sijaitsee
vuonna 2019 rakennettu toimistorakennus.

Osa rakennusten tarvitsemasta energiasta tulee tuottaa uusiutuvalla energialla.

Lentokentän läheisyyden takia mitkään rakenteet tai laitteet eivät saa ylittää korkeustasoa +100 m
mpy.

Arkkitehtuuri

Alueen arkkitehtuurin ja ympäristörakentamisen tulee olla kaupunkimaista, laadukasta ja toteu-
tuksen korkeatasoista. Rakennukset tulee jakaa toisistaan selvästi erottuviin osiin rakennusaloit-
tain. Erottuminen tulee tehdä varioimalla julkisivun sävyä ja yksityiskohtia, rakennuksen korkeutta
ja ikkunajaotusta. Rakennusten pääasiallisen julkisivumateriaalin tulee olla tiili, metalli tai puu.
Valkoinen väri julkisivussa sallitaan ainoastaan tontilla 13 kerroksissa V-XVI. Torniosan julkisivujen
tulee olla lasia ja metallia ja ilmeeltään kevyt.

Tikkurilantien puoleiselle julkisivuille tulee muodostaa avoin, toiminnallinen ja visuaalinen kivijal-
kakerros.

Korttelialueen kattopinta-alasta vähintään 30 % tulee rakentaa kasvillisuuskattoina, terasseina tai
kattopihoina tai sijoittaa katolle aurinkopaneeleja.

Pihat

Korttelialueen vihertehokkuuden tulee olla vähintään 0,8. Vihertehokkuuslaskelmassa tulee huo-
mioida LPA-korttelialueen kattopinta-alan (m2) ja vihertehokkuuselementtien jakaminen korttelin
muille alueille autopaikkojen suhteessa (%).

Melusuojaus

Toimisto- ja liiketilojen ulkokuoren ääneneristävyyden ΔL tieliikenne- ja lentomelua vastaan on
oltava vähintään 30 dB. Hotellin majoitushuoneiden ulkokuoren ääneneristävyyden ΔL tieliikenne-
ja lentomelua vastaan on oltava vähintään 34 dB. Julkisivuilla Lentoasemantien ja Tikkurilantien
suuntaan sekä niillä julkisivuilla, joille kohdistuva päiväajan keskiäänitaso on yli 65 dB, ulkokuoren
ääneneristävyys määritellään erillisen meluselvityksen perusteella rakennuslupavaiheessa.

Pysäköinti

Autopaikat sijoitetaan korttelin 52131 LPA-alueelle.

AK, asuinkerrostalojen korttelialue

Asemakaavalla kortteliin 52131 muodostetaan asuinkerrostalojen tontit 15 ja 16. Tontti 15 on
suunniteltu siten, että se voidaan rakennuslupavaiheessa jakaa useammaksi erilliseksi tontiksi.

Tontin 15 pinta-ala on 5 725 m2, asuinrakennusoikeus on 11 550 k-m2 ja kerrosluku VI−VIII. Tontin
pohjoisreunaan tulee rakentaa yksikerroksinen rakennus, joka rajaa oleskelupihan sen vieressä
sijaitsevasta toimistotontista.

Asuinrakennusten kivijalkaan tulee rakentaa liiketilaa, jota voidaan väliaikaisesti käyttää myös
asukkaiden yhteisinä tiloina, vähintään 250 k-m2 ja enintään 1 000 k-m2.

Tontin 16 pinta-ala on 847 m2, asuinrakennusoikeus on 3 150 k-m2 ja kerrosluku VIII.

Korttelialueelle tulee rakentaa varsinaisen rakennusoikeuden lisäksi vähintään 250 k-m2 asukkai-
den yhteistiloja. Yhteistilat toteutetaan pääosin keskitetysti siten, että niistä muodostuu viihtyisiä,
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laadukkaita ja toiminnoiltaan monipuolisia koko korttelialuetta palvelevia tiloja. Kortteliin saa ra-
kentaa myös erillisen korttelitalon.

Rakennusalat muodostavat umpikorttelimaisen rakenteen, jonka sisäpuolelle muodostuu laaja yh-
tenäinen ja melulta suojattu sisäpiha. Pihan tulee olla asukkaiden yhteiskäytössä.

Osa rakennusten tarvitsemasta energiasta tulee tuottaa uusiutuvalla energialla.

Arkkitehtuuri

Alueen arkkitehtuurin ja ympäristörakentamisen tulee olla kaupunkimaista ja laadukasta ja toteu-
tuksen korkeatasoista. Rakennukset tulee jakaa toisistaan selvästi erottuviin osiin rakennusaloit-
tain. Erottuminen tulee tehdä varioimalla julkisivumateriaalia tai -väriä, rakennuksen korkeutta tai
kattomuotoa sekä ikkunajaotusta.

Rakennuksen kaupunkikuvallisesti tärkeiden, kadun ja Markkapolun puoleisten julkisivujen tulee
olla korkealuokkaisista ja kestävistä materiaaleista paikalla rakennettuja tai antaa paikalla tehdyn
julkisivun vaikutelman. Muilla julkisivuilla elementtisaumat tulee häivyttää arkkitehtuurin keinoin.
Korttelialueen ulkokehällä rakennusten julkisivumateriaalin tulee olla tiili, metalli, betoni tai puu.

Korttelissa tulee olla vähintään kolme asuinrakennusta, jossa on harjakatto. Tasakatot tulee raken-
taa pääosin viherkattoina, terasseina tai asukkaiden oleskelupihoina tai sijoittaa katolle aurinkopa-
neeleja.

Jokaisessa asunnossa tulee olla parveke, ranskalainen parveke, viherhuone, terassi tai asuntopiha.
Kadun ja Markkapolun puolella vähintään 2/3 julkisivusta tulee rakentaa arkadina tai arkadimai-
sena parvekejulkisivuna, jonka leveys on vähintään 2 metriä. Kaupunkikuvallisesti tärkeissä koh-
dissa parvekkeiden etupinnan ja pilareiden tulee muodostaa yhtenäinen tiilijulkisivu.

Katualueen ja Markkapolun puoleisille julkisivuille tulee muodostaa avoin, toiminnallinen ja visu-
aalinen kivijalkakerros, jonka julkisivut ovat pääosin lasia ja umpiosat luonnonkiveä, tiiltä, metallia
tai puuta. Kadun ja aukion varressa kivijalkakerroksen kerroskorkeuden tulee olla vähintään 4,5 m
tai kivijalan julkisivun tulee antaa kaksikerroksinen vaikutelma.

Pihat

Korttelialueen kaavamääräyksissä edellytetään vihertehokkuutta 0,9. Vihertehokkuuslaskelmassa
tulee huomioida LPA-korttelialueen kattopinta-alan (m2) ja vihertehokkuuselementtien jakaminen
korttelin muille alueille autopaikkojen suhteessa (%). Korttelialueen lounaiskulmaan osoitettu laa-
toitettava tai kivettävä alueen osa tulee suunnitella laadukkaasti viihtyisäksi julkiseksi ulkotilaksi.
Aukiolla tulee olla istutuksia ja oleskelupaikka.

Melusuojaus

Asuinrakennusten ulkokuoren ääneneristävyyden ΔL tieliikenne- ja lentomelua vastaan on oltava
vähintään 32 dB. Julkisivuilla Lentoasemantien ja Tikkurilantien suuntaan sekä niillä julkisivuilla,
joille kohdistuva päiväajan keskiäänitaso on yli 65 dB, ulkokuoren ääneneristävyys määritellään
erillisen meluselvityksen perusteella rakennuslupavaiheessa rakentamisen järjestys huomioiden
korttelissa 52131. Pihojen melusuojaus määritellään erillisen meluselvityksen perusteella raken-
nuslupavaiheessa rakentamisen järjestys huomioiden korttelissa 52131. Kaikki parvekkeet tulee
lasittaa.

Pysäköinti

Autopaikat sijoitetaan korttelin 52131 LPA-alueelle.
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LPA, autopaikkojen korttelialue

Pysäköintilaitokseen tulee rakentaa vähintään 310 autopaikkaa. Paikkojen tulee olla yhteiskäy-
tössä ja nimeämättömiä.

Alueelle saa sijoittaa myös yleistä pysäköintiä.

Osa rakennusten tarvitsemasta energiasta tulee tuottaa uusiutuvalla energialla.

Pysäköintilaitokseen tulee järjestää tiloja polkupyörien pysäköintiä, huoltoa ja säilytystä varten.
Rakennukseen tulee sijoittaa myös muita, liikkumista ja jakamistaloutta palvelevia liike- ja palvelu-
tiloja.

Arkkitehtuuri

Alueen arkkitehtuurin ja ympäristörakentamisen tulee olla kaupunkimaista ja laadukasta ja toteu-
tuksen korkeatasoista. Pysäköintilaitoksen tulee liittyä arkkitehtuuriltaan ja julkisivujen laatutasol-
taan korttelin muihin rakennuksiin. Rakennuksen julkisivumateriaalin tulee olla metalli, tiili, puu
tai kierrätysmateriaali. Markkatien ja piha-alueiden puoleisille julkisivuille tulee muodostaa avoin,
toiminnallinen ja visuaalinen kivijalkakerros, jonka julkisivut ovat pääosin lasia ja umpiosat lä-
pinäkymättömiä.

Pihat

Korttelialueen kaavamääräyksissä edellytetään vihertehokkuutta 0,8. Vihertehokkuuslaskelmassa
LPA-korttelialueen kattopinta-ala (m2) ja vihertehokkuuselementit tulee jakaa korttelin muille alu-
eille autopaikkojen suhteessa (%). Pysäköintilaitoksen katolle tulee rakentaa koko korttelin yhtei-
nen oleskelu- tai toimintapiha, jonka pinta-ala on vähintään 350 m2.

4.3.2 Muut alueet

Katu-alueet

Markkatien katualuetta levennetään noin 1,4 metriä korttelin 52131 puolelle. Markkatien levey-
deksi muodostuu 17 metriä. Robert Huberin tietä laajennetaan 3,5−6 metriä korttelin 52131 puo-
lelle.

4.4 KAAVAN VAIKUTUKSET
Hankkeen MRA 1 §:n mukaisia vaikutuksia on tarkasteltu kaavaa laadittaessa.  Arvioinnissa on
myös tarkasteltu valtakunnallisten alueiden käyttötavoitteiden (VAT) toteutumista.

Hanke sijoittuu rakentuvalle alueelle ja on yhdyskuntarakennetta tiivistävä ja täydentävä.  Se si-
joittuu hyvien joukkoliikenneyhteyksien varteen. Hanketta voidaan pitää kestävän kaupunkiraken-
tamisen tavoitteiden mukaisena. Kokonaisratkaisu on taloudellisesti toteutettavissa.

4.4.1 Vaikutukset rakennettuun ympäristöön

Väestön rakenne ja kehitys

Aviapoliksen kaavarungon mukaan Veromiehen alueelle tulisi n. 20 000 uutta asukasta, mitä te-
keillä olevat ja jo vahvistuneet asemakaavan muutokset tukevat. Näyttää jopa siltä, että kaavarun-
koalueella tavoiteasukasmäärä ylitetään.

Asuminen

Kaava-alueelle osoitetaan kerrostaloasumista yhteensä 14 700 k-m2. Tämä tarkoittaa noin 370
uutta asukasta alueelle (laskennallinen mitoitus 40 k-m2 / asukas). Suunnitelman mukaan alueelle
rakennetaan sekä omistus että vuokra-asumista, josta osa on ARA-tuotantoa. Hanke noudattaa
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valtakunnallisia alueidenkäyttötavoitteita lisäämällä asuntotuotantoa ja monipuolistamalla asun-
tokantaa hyvien raideliikenneyhteyksien varrella.

Palvelut ja työpaikat

Alueelle vuonna 2019 rakennettu toimistorakennus ja sen työpaikat säilyvät. Uusia työpaikkoja ja
palveluja kortteliin tulee liike- ja toimistorakennusten tontille 13 (hotelli, toimistotilaa vähintään
1000 k-m2) sekä asuinkorttelin kivijalkaan sijoittuviin liike-, toimisto-, työ- ja palvelutiloihin. Myös
pysäköintilaitoksen yhteyteen sallitaan liikkumista ja jakamistaloutta palvelevia liike- ja palveluti-
loja. Tavoitteena on monipuolinen, asukkaita, työntekijöitä, hotellin asiakkaita ja muita vierailijoita
palveleva kokonaisuus, joka tuo alueelle eloa. Korttelin palveluja täydentävät myös puistomaiset
piha-alueet.

Asukkaiden lisäys vaikuttaa positiivisesti koko Veromiehen palveluiden monipuolistumiseen. Asu-
kasmäärän kasvu lisää myös päiväkoti- ja koulupaikkojen tarvetta. Tällä hetkellä Huberilassa toimii
yksityinen päiväkoti ja Annefredin alueelle valmistuu peruskoulu (Atomi) vuonna 2023. Huberin
hallien ympäristöstä kehitetään alueen uutta keskusta ja alueelle suunnitellaan myös uutta päivä-
kotia. Myös Veromiehen kouluverkko täydentyy ja alueella varaudutaan yhteensä viiden koulun
rakentamiseen.

Yhdyskuntarakenne

Kaavamuutos on Aviapoliksen kaavarungon ja Huberilan viitesuunnitelman tavoitteiden mukainen.
Ratkaisu edistää Huberilan alueen uudistumista ja luo tiivistä ja kaupunkimaista ympäristöä.

Rakeisuuskartta

Kaupunkikuva

Uusi rakentaminen parantaa alueen kaupunkikuvaa. Huberilan viitesuunnitelman ja tonttikilpailun
tavoitteiden mukaisesti uudisrakentaminen on kaupunkimaista, kontrastista ja mittakaavaltaan
vaihtelevaa. Katutiloista muodostuu viihtyisää ja turvallista kävely-ympäristöä, jota kivijalan liiketi-
lat elävöittävät. Jokaiselle rakennukselle syntyy oma identiteetti. Korttelin huipentumana on
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maamerkkimäinen hotellitorni, joka erottuu muusta rakentamisesta. Tontit ohjataan vehreiksi
mm. vihertehokkuudesta määräämällä.

Näkymä Markkatieltä. Kuva: Avarrus Arkkitehdit Oy.

Näkymä asuinkorttelin sisäpihalta. Kuva: Avarrus Arkkitehdit Oy.

Taloudelliset vaikutukset

Kaavamuutos toteuttaa Aviapoliksen kaavarungon mukaista visiota alueen maankäytön muutok-
sesta logistiikka- ja teollisuusalueesta monipuoliseksi ja toiminnoiltaan sekoittuneeksi asuin- ja
työpaikka-alueeksi. Manakäyttö tehostuu, mikä on kaavatalouden kannalta edullista. Uutta kun-
nallistekniikkaa ei tarvitse rakentaa merkittävissä määrin. Alueesta tulee viihtyisämpi ja avoi-
mempi.

Kunnallistekniikan osalta suurin rakentamistoimenpide on uusi kevyen liikenteen yhteys Markka-
tien ja Tikkurilantien välille. Tämä yhteys on hieman ongelmallinen, koska korkeusero on suuri.
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Tästä syystä väylän kaltevuudeksi muodostuu 8 %. Viiden prosentin kaltevuus olisi esteetön, mutta
luiska veisi tilaa ja rikkoisi alueen kahtia. Se olisi myös kalliimpi toteuttaa. Nyt Tikkurilantien ta-
saukseen ei puututa, mutta risteyksen mitoituksessa huomioidaan Tikkurilantien pyörätien muut-
tuminen pyöräbaanaksi. Uusi kevyen liikenteen yhteys parantaa Markkatien varren saavutetta-
vuutta eli kevyen liikenteen palvelutaso nousee.

Vuonna 2015 rakennettu 800 mm hulevesiviemäri on jostain syystä rakennettu tontin kulman läpi,
mikä hankaloittaa tontin tehokasta käyttöä. Johdolle tulee varata tilaa ja sitä täytyy varoa hotellia
rakennettaessa, mikä aiheuttaa lisäkustannuksia. Johdon siirto taas tulisi suhteettoman kalliiksi,
koska johto on isokokoinen ja uusi. Johtoja ei tulisi sijoittaa tontille, vaikka tontti olisi kaupungin
omistuksessa.

Kaavamuutosalueen tontit sijaitsevat painanteessa ja maaperä on siten melko pehmeää, savea ja
hiekkaa. Korkeus- ja maaperäolosuhteet tekevät sekä rakennusten perustamisesta että hulevesien
hallinnasta hieman kalliimpaa.

Vantaan kaupunki omistaa tontin, joten kaupunki saa kaavamuutoksen myötä maanmyyntituloja
sekä maankäyttösopimustuloja.

Virkistys

Hanke uusine asukkaineen lisää läheisten virkistysalueiden, kuten Plootukallion ja Pyttisbergetin
käyttöä. Suunnittelualueelle ei kaavoiteta uusia virkistysalueita, mutta kortteliin 52131 rakenne-
taan kaksi maanvaraista piha-aluetta sekä pysäköintilaitoksen katolle kaikille avoin kattopiha.
Hanke tukee hyvin Veromiehen viherverkon kehittämisperiaatteita, joiden mukaan tiivistyvässä,
kerrostaloasutukseen perustuvassa kaupungissa sekä julkiset että yksityiset ulkotilat, eli puistot,
aukiot ja pihat toimivat elinympäristön jatkeena ja kaikki vihreä on arvokasta. Tonttien riittävä vi-
herpinta-ala on varmistettu vihertehokkuuslaskelmalla.

Liikenne

Kaava-alue sijaitsee erittäin keskeisesti sekä Vantaan että valtakunnallisten yhteyksien solmupis-
teessä lähellä lentoasemaa. Autoliikenteellä on välitön yhteys sekä Vantaan pääkatuverkkoon että
valtakunnallisten autoliikenneväylien verkkoon. Bussiliikenteen linjasto on monipuolinen ja lähellä
on Kehäradan Aviapoliksen asema. Jalankulun ja pyöräilyn yhteydet ovat hyvät ja paranevat edel-
leen. Nämä erittäin monipuoliset liikenneratkaisut mahdollistavat osaltaan alueen monipuolisen
maankäytön. Vastavuoroisesti monipuolinen maankäyttö tukee monipuolisia liikkumisratkaisuja ja
varsinkin joukkoliikenteen kehittämistä. Kaava-alueen toteuttaminen ei vaadi suuria liikenneinves-
tointeja, vaan pieniä muutoksia jo rakennettuun katuverkkoon. Liikenneratkaisuja on ollut mitoit-
tamassa maanomistajan liikennekonsultti.

Vesihuolto

Uudet asuinrakennukset sekä toimitilat voidaan liittää jo rakennettuun vesihuoltoverkostoon. Ajo-
rasitteen yhteyteen on varattu rasite tonttijohdoille. Tontin 15 vesihuoltoa varten Robert Huberin-
tielle laajennetaan yleistä vesihuoltoverkostoa n. 50 metrin matkalle. Vesihuollon arvioidut suun-
nittelu- sekä rakentamiskustannukset ovat n. 41 700 €.

Ympäristöhäiriöt

WSP Finland Oy on laatinut kaavan liitteeksi meluselvityksen (7.4.2021), jossa esitetyt ääneneristä-
vyysvaatimukset ja -ratkaisut on otettu asemakaavan muutoksessa huomioon määräyksinä. Melu-
selvityksessä on tarkasteltu tieliikenteen aiheuttamia päivä- ja yöaikaisia keskiäänitasoja (LAeq 7-
22 ja LAeq 22-7) suunnitellun rakennuksen piha-alueilla sekä julkisivuilla. Laskennat on tehty
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vuoden 2040 ennusteliikennemäärillä. Laskelmissa on huomioitu myös kaava-alueen sijainti lento-
meluvyöhykkeellä m3.

Selvityksen perusteella asuinrakennusten piha- ja oleskelualueiden melutasot täyttävät ohjearvo-
jen vaatimukset, kun kaikki suunnitelma-alueen rakennukset on toteutettu. Päiväaikana rakennus-
ten oleskelualueelle kohdistuu korkeimmillaan 48 dB melutasoja ja yöaikana korkeimmillaan 42 dB
melutasoja. Kattopihojen osalta melutasot eivät täytä ohjearvoja, minkä vuoksi asuinrakennusten
mahdolliset kattopihat ja terassit tulee suojata esim. lasituksella. Myös pysäköintilaitoksen katto-
pihalla melutasot ovat korkeat, ja vaikka tässä kohteessa ei sovelleta melun ohjearvoja, suositel-
laan kattopihan suojaamista eteläsivulla seinäkkeellä viihtyisyyden vuoksi.

Rakennusten julkisivuihin kohdistuvat melutasot vaihtelevat rakennusten sijainnista riippuen. Jat-
kosuunnittelussa tulee huomioida julkisivujen riittävä ääneneristävyys, jotta asuin- ja majoitus-
huoneissa sekä toimistohuoneissa ohjearvojen vaatimukset täyttyvät. Korkeimmat melutasot koh-
distuvat Tikkurilantien ja Lentoasemantien puoleisiin huoneistorakennuksen julkisivuihin. Asuinra-
kennusten osalta korkeimmat melutasot kohdistuvat talojen uloimpiin julkisivuihin ja pienimmät
sisäpihan julkisivuihin. Päiväaikana uloimpiin julkisivuihin kohdistuu rakennuksesta riippuen kor-
keimmillaan 63…64 dB melutasoja ja yöaikana 56…57 dB melutasoja, kun kaikki suunnitelma-alu-
een rakennukset on toteutettu. Sisäpihan julkisivuihin kohdistuu rakennuksesta riippuen päiväai-
kana 53…61 dB melutasoja ja yöaikana 46…55 dB melutasoja. Parvekkeisiin kohdistuu parvekkeen
sijainnista ja tyypistä riippuen korkeimmillaan 47…64 dB melutasoja päiväaikana.

Päiväajan keskiäänitasot kartalla

Korkeimmat julkisivuihin kohdistuvat melutasot huomioiden julkisivujen äänitasoerovaatimukseksi
ΔL saadaan asuinrakennuksille 35 dB ja huoneistorakennuksille 38 dB.
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Julkisivukohtaiset äänitasoerovaatimukset kartalla

Meluselvityksessä on tutkittu myös alueen rakentumista vaiheittain siten, että asuinkerrostalot
rakennettaisiin kortteliin ensimmäiseksi. Jos asuinrakennukset (talot D, E, F) rakennetaan ennen
muita rakennuksia, sisäpihan oleskelualueelle muodostuu alueita, joilla melutason päivä- tai yö-
ajan ohjearvot eivät ylity.  Asuinrakennusten rakentaminen ensimmäisenä kasvattaa myös asuin-
rakennusten (talot D, E ja F) ulommaisille julkisivuille ja ulkoneville parvekkeille kohdistuvia melu-
tasoja merkittävästi.

4.4.2 Vaikutukset luontoon ja luonnonympäristöön

Uudisrakentaminen sijoittuu jo rakentamiselle varatulle korttelialueelle, eikä sillä ole vaikutusta
alueen luontoarvoihin. Hanke hyödyntää pitkälti olemassa olevaa yhdyskuntatekniikkaa. Luontoar-
vojen ja ekosysteemipalveluiden turvaamiseksi kaavassa korttelialueille on määrätty vaatimukset
vihertehokkuudesta.

Vesistöt ja vesitalous

Kaavoitettavan tontin poikki kulkee nykytilanteessa avo-oja, johon mahdollisesti johtuvat vedet
tulee huomioida suunnittelussa ja rakentamisessa.

Kaavamuutoksen myötä kaavamuutosalueen vettä läpäisemättömän pinnan määrä lisääntyy. Lä-
päisemättömien pintojen lisääntyessä on odotettavissa, että hulevesivirtaamat kaava-alueelta kas-
vavat. Kaava-alueen hulevesien muodostumista korttelialueilla pyritään ehkäisemään vettä läpäi-
sevillä pintamateriaaleilla, ohjaamalla hulevettä kasvillisuuden käyttöön ja soveltamalla huleve-
sien luonnonmukaisen hallinnan periaatteita.

Tontilla muodostuvia hulevesiä tulee imeyttää tai viivyttää ennen vesien johtamista yleiseen ver-
kostoon. Hulevesien hallintarakenteet tulee mitoittaa 10 minuutin sadetilanteelle, jonka rankkuus
on 150 l/s/ha. Tontilta saa poistua mitoitussadetilanteessa samansuuruinen virtaama kuin sieltä
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poistuisi luonnontilassa. Tontin tasaus tulee suunnitella siten, että tulvatilanteessa vesi voi kertyä
piha- ja pysäköintialueille hetkellisesti. Tämä tulvamitoitus tehdään 30 minuuttia kestävälle sa-
teelle, jonka rankkuus on 167 l/s/ha. Tätä suurempia sadetilanteita varten tulee suunnitella hal-
littu tulvareitti tontilta yleisille alueille. Tulvareitti on syytä mitoittaa 50 mm sadetilanteelle.

Rakennusluvan yhteydessä tontille tulee laatia hulevesisuunnitelma, joka hyväksytetään kaupun-
gilla.

4.4.3 Vaikutukset ilmastonmuutoksen kannalta

Rakentaminen lisää aina kasvihuonekaasupäästöjä, samoin rakennusten käyttö mm. lämmityksen
ja liikenteen kautta.  Toisaalta nyt rakennettava korttelin osa tiivistää olemassa olevaa yhdyskun-
tarakennetta.  Se tukeutuu ja tukee laadukkaita joukkoliikennepalveluja ja raideliikennettä.

Markkatien tonttikilpailussa edellytettiin, että hanke on energiatehokkaampi, hiilineutraalimpi
ja/tai muulla tavoin ympäristöystävällisempi kuin samantyyppiset hankkeet keskimäärin. Hakijan
viitesuunnitelmassa hiilineutraalisuuden keinot ovat: energia (vihreän sähkön osto, syvämaaläm-
pöjärjestelmä ja aurinkosähkö), jakamistalous (yhteiskäyttöautopaikat, yhteisvastuulliset piha-alu-
eet, laadukkaat yhteistilat ja yhteinen liikkumisen palvelukeskus), vesi ja vihreä (maanvaraiset,
vehreät piha-alueet, hulevesien viivytysaltaat ja viherkatot) sekä muuntojoustavuus (runkoratkai-
sut, käyttötarkoituksen muutoksen huomioiminen pysäköintilaitoksen suunnittelussa).

Kaavamääräykset mahdollistavat puurakentamisen ja edellyttävät tuottamaan osan rakennusten
tarvitsemasta energiasta uusiutuvalla energialla.

Asemakaavamuutoksella AK-korttelialueella vaaditaan kaavan määräyksissä vihertehokkuutta 0,9
ja K-korttelialueelta vihertehokkuutta 0,8. Vihertehokkuuden - viherpintojen ja puiden - avulla hil-
litään ilmastonmuutosta ja edistetään siihen sopeutumista vähentämällä tulvariskejä, luomalla
hiilinieluja ja lieventämällä lämpösaarekeilmiötä. Vihertehokkuuslaskelma ja pihasuunnitelma tu-
lee liittää rakennuslupahakemukseen.

4.5  YMPÄRISTÖN HÄIRIÖTEKIJÄT
Tie- ja lentoliikenteen aiheuttama melu on käsitelty kohdassa 4.4.1. Ympäristöhäiriöiden vähentä-
minen on VAT:n mukaisesti otettu huomioon.

4.6 NIMISTÖ
Alueen nimistö perustuu verotuksen aihepiiriin. Kaavamuutoksella kortteliin 52131 muodostuu
yleinen kevyen liikenteen yhteys Markkatieltä Tikkurilantielle. Kaupunkisuunnittelulautakunnan
nimistöryhmä päätti 21.4.2020 kokouksessaan antaa uudelle yhteydelle nimen Markkapolku,
Markstigen.

5. ASEMAKAAVAN TOTEUTUS
Kaavamuutokseen liittyy maankäyttösopimus. Asemakaavan toteuttamisen ajankohta riippuu yksi-
tyisestä maanomistajasta.
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6. KAAVATYÖHÖN OSALLISTUNEET
NREP: Joonas Lemström

Ville Vartiainen
Henrik Huotari
Anu Hulkkonen

Avarrus Arkkitehdit Oy: Niilo Ikonen
Aura Pajamo

Arkkitehdit Soini & Horto: Arno Stenbäck
Eero Mustonen

Nomaji maisema-arkkitehdit Oy: Anni Järvitalo
Ina Westerlund

WSP Finland Oy: Jouni Ikäheimo
Esa Karvonen
Sirpa Lappalainen
Pyry Survo

Paloässät Oy: Otto Pohjola

Vantaan kaupunki:
Asemakaavoitus: Johanna Rajala alue-arkkitehti

Päivi Veijola asemakaava-arkkitehti
Vuokko Rova kaavatekninen koordinaattori
Anna-Liisa Vanhala kaavoitusteknikko
Mikko Järvi kaavoitusinsinööri

Kestävä kaupunki -tiimi: Elina Ekroos maisema-arkkitehti
Kadut ja puistot: Jarmo Pajunen liikenteen alueinsinööri

Juuso Kauppinen liikenneinsinööri
Paula Luomala suunnitteluinsinööri

Geotekniikka: Jukka Hietamies projekti-insinööri
Janne Karppinen geotekniikkainsinööri

Rakennusvalvonta: Ilkka Rekonen lupapäällikkö
Matti Kärki kaupunkikuva-arkkitehti
Hanna Tiira lupa-arkkitehti

Ympäristökeskus: Ari Pietilä ympäristösuunnittelija
Tontit ja maanhankinta: Armi Vähä-Piikkiö tonttipäällikkö
Kaupunkiympäristö: Arja Lukin projektijohtaja

VANTAAN KAUPUNKI     Kaupunkirakenne ja ympäristö /Asemakaavoitus

Vantaalla, 17. päivänä elokuuta 2021.

Päivi Veijola Johanna Rajala
asemakaava-arkkitehti aluearkkitehti
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7. ASEMAKAAVAN SEURANTALOMAKE
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8. ASEMAKAAVAKARTTA JA -MÄÄRÄYKSET
-OTSIKKO JÄTETÄÄN KAAVAKARTAN ALLE (Kuva siis tekstin päälle) Tarkoitus on, että kohta nä-
kyy sisällysluettelossa.

KAAVAKARTTA  ALKUPERÄISESSÄ  MITTAKAAVASSAAN (yleensä 1:2000), TARVITTAESSA A3!
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9.
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MUU SUUNNITELMA-AINEISTO


