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Kaupunkirakenne ja ympäristö / Asemakaavoitus / VLE, EHA

Mielipiteiden luettelo 10.1.2020–14.2.2020 Osallistumis- ja arviointisuunnitelma/
Asemakaava ja asemakaavan muutos nro 232700 Kivistön Lumikvartsi
Mielipiteitä saatiin yhdeksän (9) kpl.

Mielipiteen antaja Mielipide Huomioon ottaminen

Nro 1
Museovirasto
16.1.2020

Museoviraston ja Vantaan 
kaupunginmuseon välisen 
yhteistyösopimuksen mukaisesti 
museo vastaa lausunnon antamisesta

-

Nro 2
Fingrid Oyj
4.2.2020

Alueella ei ole Fingridin voimajohtoja; 
ei muuta kommentoitavaa.

-

Nro 3
Vantaan energia ja 
Vantaan energia 
sähköverkot Oy
4.2.2020

Sähköverkko: Keski- ja 
pienjännitemaakaapeleita ei
sijaitse suunnittelualueella. 
Asemakaavoituksessa tulee ottaa 
huomioon uusien maakaapeleiden 
sijainti, ja että alueelle tarvitaan 
useampia uusia muuntamovarauksia ja
putkituksia.
Kaukolämpöverkko: Alueella ei sijaitse 
Vantaan Energia Oy:n 
kaukolämpöputkia. 
Katualueiden suunnittelussa tulee 
ottaa huomioon kaukolämpöverkon 
tarpeet.

Asemakaavoituksessa on otettu 
huomioon sähköverkon uusien 
maakaapeleiden sijainti, 
muuntamovaraukset ja
putkitukset sekä 
kaukolämpöverkon tarpeet.

Nro 4
Väylävirasto

Nykyistä rautatiealuetta voidaan 
kaventaa siten, että rata rakenteineen 
mahtuu jäämään rautatiealueelle ja sen 
eteläpuolelle sijoittuva alue voidaan 
osoittaa muuhun käyttötarkoitukseen. 
Junaliikenteen aiheuttamat melu-, 
runkomelu- ja tärinähaitat on otettava 
huomioon. Kaavatyön yhteydessä tulee 
laatia riittävät selvitykset melun ja 
tärinän leviämisestä ja osoittaa niiden 
pohjalta tarvittavat kaavamääräykset 
haittojen torjumiseksi. Melun osalta 

Kaavamääräyksissä määrätään, 
että kortteleiden 23164 ja 23165 
rakennusten suunnittelussa on 
otettava huomioon runkomelun 
ja -tärinän torjuntatarve. 
Asemakaavan selostuksessa on 
selostettu tarkemmin melun, 
runkomelun ja tärinän 
huomioinnista kaavaratkaisussa.
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noudatettava Valtioneuvoston 
päätöksen (993/1992) mukaisia 
ohjearvoja. Hetkellinen 
maksimimelutaso on otettava 
huomioon Uudenmaan ELY-keskuksen 
oppaan mukaisesti (hetkellinen 
maksimimelu sisätiloissa yöaikaan alle 
45 dB AF-max). Runkomelun osalta 
tulee huomioida VTT:n suositus raja-
arvosta (Lprm) 30/35 dB. Otettava 
huomioon rautatieliikenteen tärinän 
aiheuttama rakennuksen 
vaurioitumisriski ja vaikutus 
asuinmukavuuteen VTT:n selvityksen 
mukaan. 

Nro 5
HSL Helsingin 
seudun liikenne -
kuntayhtymä

Tiivis rakentaminen kannatettavaa. 
Tarkemmassa suunnittelussa tärkeää 
huomioida hyvät kävely- ja pyöräily-
yhteydet alueelta Kivistön asemalle ja 
varautua kävely-yhteyksiin Lapinkylän 
aseman suuntaan, Sporttilaiturin jatke 
on järkevä osa tätä varautumista.
 Tulee varmistaa Tikkurilantien 
bussipysäkkiverkon riittävä tiheys ja 
pysäkkien saavutettavuus alueelta. 
Sujuvat kulkuyhteydet Keimolantien 
pysäkeille tulee huomioida. 
Lumikvartsinsilta Kehäradan yli on 
ehdottoman suositeltava, jotta alueelta 
säilyy kohtuulliset kävelymatkat 
Ruusukvartsinkadun pysäkeille.

Asemakaavaratkaisussa 
mahdollistetaan Lumikvartsin 
silta. Bussipysäkkien sijainnit ja 
saavutettavuus on tarkasteltu 
liikenteen yleissuunnitelmassa. 

Nro 6
HSY Helsingin 
seudun 
ympäristöpalvelut -
kuntayhtymä

Kaavoituksen yhteydessä tulee 
selvittää uuden vesihuollon ja 
johtosiirtojen tarve ja kustannukset 
sekä huomioida riittävät tilavaraukset 
vesihuollon putkille ja laitteille.

Vesihuollon yleissuunnitelma on 
laadittu.

Nro 7
Vantaan 
kaupunginmuseo

Ei huomautettavaa.
 - 
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Nro 8
Suomen 
luonnonsuojeluliiton 
Vantaan yhdistys

Kaavan lähtötiedot ovat luontoarvojen 
osalta puutteelliset, tulisi kuvata 
ja arvioida alueella esiintyvät 
luontotyypit ja niiden mahdollinen 
merkitys. 
Kaava-alueen metsät ovat luokiteltavissa 
ns. METSO-kriteereillä edustavuus-
luokkien I ja II kangasmetsiksi, lehdoiksi 
ja turvekankaiksi. Kokonaisuus paikalli-
sesti erittäin arvokas, maakunnallinen 
merkittävyys lahokaviosammalen myötä. 
Myös ilmeinen liito-oravapotentiaali. 
Alustavat suunnitelmat pohjautuvat 
mahdollisten merkittävien 
luontovaikutusten arvioinnin 
näkökulmasta selvästikin riittämättömiin 
selvityksiin ja vaikutusarviointeihin. 
Kaupungin tulee teettää hankealueella 
sekä muissa Kivistön alueen säilyneissä 
metsissä asialliset luontoselvitykset, 
joissa selvitetään ja arvioidaan metsien 
merkitys etenkin uhanalaisten ja 
silmälläpidettävien luontotyyppien, 
METSO-elinympäristökeskittymien sekä 
maakunnallisesti arvokkaan 
luontoalueen kriteerit täyttävien 
alueiden kannalta. Lajistoselvitysten 
osalta liito-orava- ja 
lahokaviosammalselvityksiä on syytä 
edelleen täydentää.

Kaava-alueen lähtötietoja on 
täydennetty: Kivistön ja 
Vantaanpuiston liito-
oravaselvitys (FCG 2020) ja 
Vantaan Kivistön 
lahokaviosammal- ja 
luontotyyppiselvitys (FCG 2020). 
Selvityksiä täydennetään vuoden 
2021 aikana linnusto- ja 
lepakkoselvityksellä. Vantaan 
Kivistön lahokaviosammal- ja 
luontotyyppiselvityksessä (FCG 
2020) ei suunnittelualueelta 
tunnistettu METSO-potentiaalia. 

Kaavaratkaisussa on 
Onnenkivenpuisto (VL)-alueelle 
esitetty luo-merkinnällä liito-
oravan ja lahokaviosammalen 
elinympäristöjä tukevat 
toimenpiteet. 

Kaavan vaikutusten arviointi eri 
näkökulmista (kuten luonnon 
monimuotoisuuden 
edistäminen, hiilineutraaliuden 
tavoitteet) on esitetty 
kaavaselostuksen luvussa 4.5.

Nro 9
Finavia Oyj

Kaava-alueen eteläisin kolmannes 
sijaitsee uuden verhokäyrän Lden 55 
dB ylittävällä alueella, jolle Finavia ei 
lähtökohtaisesti pidä sallittavana 
uuden asuinalueen sijoittamista. Mikäli 
alueelle sijoitetaan asumista, tulee 
kaavoittavan tahon ottaa vastuu 
asukkaille viihtyisän alueen 
toteutumisesta. 
Lentokonemelun vuoksi kohteeseen 
toteutettavien asuinrakennusten 
ääneneristysvaatimuksiin tulee 
kiinnittää erityistä huomiota. Alueen 
suunnittelussa tulee huomioida 
lentoaseman esterajoituspinnat.

Kaava-alueella edellytetään 35 
dB äänitasoeroa. Kaava-aineisto 
sisältää uudet verhokäyrät 
(yleiskaava 2020). 
Lentoaseman esterajoituspinnat 
ovat mainittu yleisissä 
kaavamääräyksissä.
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Nro 8



OSALLISTEN MIELIPITEET 11 / 12
YHTEENVETO Liite
17.2.2020



OSALLISTEN MIELIPITEET 12 / 12
YHTEENVETO Liite
17.2.2020

Nro 8


