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VEHKALAN KINKERIT
ASEMAKAAVA NRO 251400
Vehkalan Kinkereiden suunnittelualue sijaitsee Myllymäessä, Kehä III:n pohjoispuolella, noin 600–800 
metrin päässä Kehäradan Vehkalan asemasta. Suunnittelualue rajautuu pohjoisessa Härkähaantiehen, 
idässä Hämeenlinnanväylään, etelässä Kehä III:een ja lännessä vireillä olevaan Vehkalan työpaikka-alueet 2 
asemakaava-alueeseen. Alueen pinta-ala on noin 4,8 hehtaaria ja maa on kaupungin omistuksessa. Alueella 
sijaitsee lakkautettu Vantaankosken koulu, jonka purkutyöt on aloitettu. 

Vuoden 2019 ilmakuva ja kaava-alueen alustava rajaus punaisella katkoviivalla. Suunnittelualueen 
rajaus tarkentuu työn edetessä.
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Suunnittelualueen likimääräinen sijainti merkitty kartalle punaisella ympyrällä.

MITÄ ALUEELLE SUUNNITELLAAN?
Vehkalan kinkereiden asemakaavoituksen tavoitteena on mahdollistaa Kehäradan Vehkalan aseman 
välittömään läheisyyteen työpaikkarakennusten rakentamista.  Kaavoitustyöhön on ryhdytty 
maanomistajan, eli tässä tapauksessa Vantaan kaupungin aloitteesta.

Kaavoituksen lähtökohtana on suunnitella osayleiskaavan mukaisesti Kehärataan ja Vehkalan asemaan 
tukeutuva työpaikka-alue. Tavoitteena on asemakaavoittaa kaupunkikuvallisesti korkeatasoisia työpaikka- 
ja toimitilarakennuksia keskeisessä sijainnissa Hämeenlinnanväylän ja Kehä III:n risteyksessä.

Voimassa olevassa yleiskaavassa alue on julkisten ja palvelujen alue. Vantaankosken koulu on lakkautettu 
vuoden 2019 alussa ja uudessa yleiskaavaehdotuksessa alue on työpaikka-aluetta. Vantaankosken koulun 
purku-urakka on käynnissä (valmistuu 2/2021). Suunnittelualueella ei ole voimassa olevaa asemakaavaa.
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TAVOITTEET ASEMAKAAVATYÖLLE

Kaavoituksen tavoitteena on laajentaa Vehkalan rakenteilla olevaa työpaikka-aluetta ja lisätä ja 
monipuolistaa alueen yritystoimintaa palvelevia tonttivarantoja. 

Alustavat tavoitteet asemakaavatyölle:

Korkealaatuinen arkkitehtuuri: Tavoitteenamme on mahdollistaa Kehäradan Vehkalan aseman välittömään 
läheisyyteen kaupunkikuvallisesti laadukasta työpaikka- ja toimitilarakentamista. Rakennusten 
edellytämme olevan arkkitehtuuriltaan korkeatasoisia, monimuotoisia ja värikkäitä. Rakennuksia 
ympäröivien katu- ja piha-alueiden tulee olla inhimillistä mittamaailmaa muodostavaa ja tukevaa. 
Asemakaavan yhteydessä laaditaan periaatteellinen värisuunnitelma. Tutkimme, miten rakennukset voisi 
toteuttaa niin, että näkyvyys olisi hyvä Kehä III:n ja Hämeenlinnanväylän suuntiin. 

Taiteen konsepti: Kaava-alueella tuomme taiteen osaksi ympäristöä laatimalla taiteen konseptin osana 
asemakaavaa. Pyrimme ottamaan taiteen osaksi kaikkea suunnittelua heti alkuvaiheessa.   

Kaupunkikulttuuri: Mahdollistamme kohtaamispaikkoja kaupunkitiloihin: puistoihin, pihoille ja/ tai 
katualueile, joiden osalta tutkimme myös mahdollisuutta ja tarpeita tapahtumien järjestämiseen. 
Tapahtumien järjestämisen kannalta tutkittavia seikkoja ovat muun muassa sähkön saannin helppouden ja 
kantavuuden huomioiminen jo asemakaavasuunnitteluvaiheessa.

Viherrakenne: Varmistamme alueen vihertehokkuuden säilyttämällä olemassa olevaa puustoa, erityisesti 
arvopuita, mahdollisimman paljon. Tutkimme tarvetta säilyttää puustoista aluetta liito-oravia varten tai 
osana liito-oravien liikkumisverkostoa. Pyrimme tarkastelemaan työpaikka- ja teollisuusalueen katuverkon 
viherrakennetta uudella tavalla muun muassa puuston säilyttämisen ja hulevesien hallinnan 
näkökulmista. Vihertehokkuusmenetelmän avulla varmistamme riittävän vihreän ja läpäisevän pinta-alan 
kaupungissa. Näiden merkitys ilmastonmuutokseen sopeutumisessa ja sen hillitsemisessä korostuu 
kaupunkien tiivistyessä. Määritämme asemakaavatyössä vihertehokkuuden tavoitetason korttelialueilla ja 
katualueilla.

Kävelyn ja pyöräilyn priorisointi: Säilytämme ja kehitämme olemassa olevia hyviä kävelyn ja pyöräilyn 
yhteyksiä mm. Hämeenlinnanväylän ja Kehä III:n alikulkujen kautta ja pyrimme parantamaan yhteyksiä 
Vehkalan asemalle katkeamattomilla ja intuitiivisilla kävely- ja pyöräilyreiteillä.

Yhteiset oleskelualueet: Tutkimme mahdollisuutta sijoittaa aktiivista elämäntapaa ja yhteisöllisyyttä 
tukevia toimintoja, kuten esimerkiksi liikuntapaikkoja- ja pelikenttiä yksityisiin ja julkisiin kaupunkitiloihin 
kuten rakennusten katoille ja/tai piha-, puisto- sekä katualueille.
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ALUSTAVA MAANKÄYTTÖLUONNOS

LÄHTÖTIEDOT 
Suunnittelualue sijoittuu Kehäradan Vehkalan ympäristössä jo olevan työpaikka-alueen välittömään 
läheisyyteen. Alueen länsipuolella on voimassa oleva asemakaava-alue Vehkalan työpaikka-alueet 1. 
Suunnittelualue on Vantaan kaupungin omistuksessa.

Alue on pääosin maastonmuodoiltaan tasaista. Suunnittelualueen pohjoinen osa, joka on rakentamatonta, 
on maaperältään pääosin savea. Kaava-alueeseen kuuluu alueita viidestä Vantaan kaupungin omistuksessa 
olevasta kiinteistöstä 92-412-1-22, 92-412-1-29, 92-412-1-36, 92-412-5-43 ja 92-412-5-4.

Voimassa olevassa yleiskaavassa alue on julkisten ja palvelujen aluetta. Alueella sijaitsee Vantaankosken 
koulu, joka on lakkautettu keväällä 2019. Koulun rakennukset ovat välttävässä kunnossa, ja niiden purkutyö 
on jo käynnissä. Uudessa yleiskaavaluonnoksessa suunnittelualue on monipuolista työpaikka-aluetta.
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MAAKUNTAKAAVA

Maakuntakaava

Alueella on voimassa useita vahvistettuja 
maakuntakaavoja. Uudenmaan 
maakuntakaavojen yhdistelmässä alue on 
osoitettu taajamatoimintojen alueeksi sekä 
tiivistettäväksi alueeksi.

 

Ote maakuntakaava, suunnittelualueen likimääräinen sijainti merkitty punaisella ympyrällä.

MARJA-VANTAAN OSAYLEISKAAVA

Marja-Vantaan osayleiskaavassa (Kv 19.6.2006, lainvoimainen 9.7.2008) Vantaankosken koulun alue on 
merkitty PY-merkinnällä julkisten palvelujen ja hallinnon alueeksi ja suunnittelualueen pohjoisosa TP-
merkinnällä työpaikkojen alueeksi. Suunnittelualue sijaitsee lentomeluvyöhykkeellä m1 eli Lden 60 dB:n 
alueella. Alueella ei sallita uusien asuntojen, sairaaloiden, hoitolaitosten, vanhainkotien, päiväkotien, 
oppilaitosten rakentamista tai muiden sellaisten toimintojen sijoittamista, jotka ovat herkkiä melun 
haitoille. Alueella on korjausrakentaminen sallittu. 

Ote Marja-Vantaan osayleiskaavasta. Suunnittelualueen likimääräinen sijainti ja laajuus merkitty punaisella 
ympyrällä.

Julkisten palvelujen ja hallinnon alue
Alue varataan julkisille palveluille ja hallinnolle. 
Alueelle saa sijoittaa palveluasuntoja.

Työpaikka-alue
Alue varataan työvoimavaltaisia ja 
ympäristöhäiriötä aiheuttamattomia toimisto-,
tuotanto- ja palvelutyöpaikkoja varten.

Lentomeluvyöhyke 1 (LDEN yli 60 dB)
Alueella ei sallita uusien asuntojen, sairaaloiden, 
hoitolaitosten, vanhainkotien, päiväkotien, 
oppilaitosten rakentamista tai muiden sellaisten 
toimintojen sijoittamista, jotka ovat herkkiä melun 
haitoille. Alueella on korjausrakentaminen sallittu.
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VANTAAN YLEISKAAVA 2020 (KH 16.11.2020)

Vantaan yleiskaavassa 2020 alue on esitetty TP-merkinnällä monipuolisena työpaikka-alueena ja kestävän 
kasvun vyöhykkeenä. Uudessa yleiskaavassa alue on lentomeluvyöhykettä 1 (LDEN yli 60 dB). Alueelle ei saa 
rakentaa uusia asuntoja eikä sijoittaa muita melulle herkkiä toimintoja. Korjausrakentaminen ja 
tuhoutuneen asuinrakennuksen korvaaminen on sallittu. Korvaavan asuinrakennuksen ääneneristävyyden 
ΔL lento- ja tieliikenteen melua vastaan tulee olla vähintään 38 dB. Lisäksi alue on osittain 
Laskeutumisvyöhyke Lentokoneiden laskeutumisvyöhyke, jolla melu on huomioitava rakentamisessa. 
Asumiseen ja muihin melulle herkkiin toimintoihin käytettävien rakennusten ulkokuoren ääneneristävyyden 
ΔL lento- ja tieliikennemelua vastaan tulee olla vähintään 35 dB.

Ote Vantaan yleiskaavasta 2020. Suunnittelualueen 
likimääräinen sijainti ja laajuus merkitty punaisella 
ympyrällä.

Monipuolinen työpaikka-alue
Alue varataan monipuolisille toimisto- ja 
palvelutoiminnoille sekä ympäristöhäiriötä 

aiheuttamattomille tuotantotoiminnoille. Alueen 
toteutuksessa tulee kiinnittää erityistä huomiota 
kaupunkitilan viihtyisyyteen sekä kävelyn ja pyöräilyn 
mahdollisuuksiin. Alue tulee toteuttaa vihertehokkaasti.

Kestävän kasvun vyöhyke 
Joukkoliikenteen runkolinjastoon tukeutuva 
vyöhyke, jolle kaupunginosan maankäyttöä 

tehostava rakentaminen ensisijaisesti ohjataan. 
Pientaloalueilla tehokkuuden muutos tulee suunnitella 
useiden tonttien kokonaisuuksina. Asemanseuduilla ja 
pysäkeillä parannetaan saavutettavuutta ja paikkojen 
tunnistettavuutta. Alueiden kehittämisessä aseman ja 
pysäkin lähikortteleita kehitetään sen vaikutusalueen 
palveluiden ja kaupan keskittymänä. Kaupan 
rakentuminen alueelle tulee kytkeä raitiotien 
toteutumiseen ja lähialueen asutuksen rakentumiseen. 
Raitiotien reitillä kasvun vyöhyke on ensisijaisesti 
pysäkkien kohdalla. Pysäkkien paikat määritellään 
raitiotien suunnittelun yhteydessä.
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AJANTASA-ASEMAKAAVA

Suunnittelualue on asemakaavoittamatonta aluetta.  Alue rajautuu lännessä Vehkalan työpaikka-alueet 1 –
asemakaavaan (250900) sekä idässä ja etelässä Kehä III –asemakaavoihin.  Suunnittelualueen ja 
asemakaavan 250900 välisellä alueella on käynnissä Vehkalan työpaikka-alueet 2 (251000) asemakaavatyö. 

Ote ajantasa-asemakaavasta. Suunnittelualueen sijainti on merkitty punaisella katkoviivalla. Sinisellä 
katkoviivalla merkitty käynnissä oleva Vehkalan työpaikka-alueet 2 (251000) asemakaavatyö.

LUONTOARVOT

Liito-orava

Suunnittelualueen pohjoisosalla on puustoinen alue, joka on kytkeytynyt liito-oravan 
elinympäristöverkostoon ja on olosuhteiltaan soveltuva liito-oravan elinpiirin uudeksi ydinalueeksi 
(Myyrmäen-Kivistön-Ylästön alueen liito-oravaselvitys 2016). Asemakaavatyön yhteydessä selvitetään, onko 
alueella liito-oravia, ja miten mahdolliset kulkuyhteydet turvataan.
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MITEN KAAVAN VAIKUTUKSIA SELVITETÄÄN JA ARVIOIDAAN? 
Vaikutusten arviointia tehdään kaavatyön yhteydessä ja se vaikuttaa kaavaratkaisun sisältöön.

Arviota tehdään mm. suhteesta:

 ihmisen elinoloihin ja ympäristöön 
 maa- ja kallioperään, veteen, ilmaan ja ilmastoon 
 kasvi- ja eläinlajeihin, luonnon monimuotoisuuteen ja luonnonvaroihin 
 alue- ja yhdyskuntarakenteeseen, 
 yhdyskunta- ja energiatalouteen ja 
 liikenteeseen
 kaupunkikuvaan ja maisemaan 
 kulttuuriperintöön ja rakennettuun ympäristöön 
 lentomeluun, tieliikennemeluun
 erityisselvityksiin

Asemakaavan selostuksessa esitetään johtopäätökset ja tiivistelmät selvityksistä ja arvioidaan keskeisiä 
vaikutuksia.  

KUINKA OSALLISTUMINEN JA VUOROVAIKUTUS JÄRJESTETÄÄN?
Osallisia ovat ne, joiden oloihin tai etuihin kaava saattaa huomattavasti vaikuttaa.

 Alueen maanomistajat ja maanvuokraajat
 Viereisten ja vastapäisten alueiden omistajat ja vuokralaiset (naapurit)
 Kaupunginosan tai lähialueen asukkaat, yritykset ja työntekijät
 Asukas- ym. yhdistykset
 Kunnan jäsenet ja ne, jotka katsovat olevansa osallisia
 Kaupungin omat asiantuntijat

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

 Uudenmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus 
 Liikennevirasto (rautatie- ja vesialueet) 
 Pelastuslaitos
 Vantaan kaupunginmuseo 
 tietoliikenneverkkoja ylläpitävät yhtiöt, energiayhtiöt
 Uudenmaan liitto, HSY, HSL, TUKES
 Muut: esim. Finavia

Osallistuminen järjestetään suunnittelun eri vaiheissa kuten suunnittelijatapaamisissa, 
suunnittelukokouksissa, maastokatselmuksissa, viranomaisneuvottelussa, asettamalla suunnitelma 
nähtäville ja lausunnoille. 



Osallistumis- ja arviointisuunnitelma | nro 251400, 15.12.2020 | sivu 9

KAAVAN ETENEMINEN, TIEDOTTAMINEN JA OSALLISTUMISTAVAT

VIREILLETULO
Kaavatyö on hyväksytty työohjelmaan 2021. Se julkaistaan myös kaavoituskatsauksessa, joka jaetaan 
jokaiseen vantaalaiseen kotiin. Kaavoituksen vireille tulosta tiedotetaan asukaslehdessä tai Vantaan 
Sanomissa sekä kaupungin verkkosivuilla. Kaavatyöstä laaditaan osallistumis- ja arviointisuunnitelma ja 
aloituskokouksessa määritellään osallistujat. Osallisille ilmoitetaan asiasta kirjeellä tai sähköpostilla.

Mielipiteet 
Jos teillä on huomautettavaa osallistumis- ja arviointisuunnitelman (OAS) sisällöstä, voitte ilmoittaa 
mielipiteenne kirjeessä mainitulla tavalla 31.1.2021 mennessä. Osallistumis- ja arviointisuunnitelmaan 
voidaan tehdä työn kuluessa tarvittaessa muutoksia ja täydennyksiä. Ajantasainen osallistumis- ja 
arviointisuunnitelma löytyy koko kaavaprosessin ajan Vantaan kaupungin internet-sivulta.

VALMISTELU
Kaavatyön valmisteluun osallistuvat kaupungin omat suunnittelijat ja asiantuntijat.

Asemakaavasuunnittelija Kai Zukale on tavoitettavissa virka-aikaan ensisijaisesti sähköpostitse sekä 
puhelimitse yhteystiedoissa mainituin tiedoin. Kaavatyöhön liittyen pidetään yleisötilaisuus vuoden 
2021 keväällä. Ensimmäisen kerran asemakaavatyötä esitellään videolla, joka julkaistaan 15.12.2020 
osallistuvavantaa.fi nettisivuilla. Asiasta tiedotetaan tarkemmin Vantaan kaupungin verkkosivuilla sekä 
Kivistön asemakaavoituksen Facebook -sivulla Suunnitellaan Kivistö – visio ja kaavarunko.

KAAVAEHDOTUS
Kaupunkisuunnittelulautakunta ja kaupunginhallitus käsittelevät kaavaehdotuksen ja päättää kaavan 
asettamisesta nähtäville.
Nähtävilläolosta kuulutetaan kaupungin verkkosivuilla. Tavoiteaikataulun mukaan asemakaavaehdotus 
käsitellään kaupunkisuunnittelulautakunnassa ja kaupunginhallituksessa vuoden 2021 aikana.

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

HYVÄKSYMINEN JA VOIMAANTULO
Kaavan hyväksyy kaupunginvaltuusto. Kaavan voimaantulosta kuulutetaan kaupungin verkkosivuilla. 
Kaavan hyväksymispäätöksestä voi valittaa.
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LISÄTIETOJA
Kaava-asiakirjat ovat luettavissa internetissä www.vantaa.fi/ajankohtaiset_kaavat. Internetin kautta voit 
seurata myös päätöksentekoa, nähtävillä olevia kaavoja ja yleisötilaisuuksia sekä saada tietoa 
asemakaavaprosessin etenemisestä.

Aineistoon voit tutustua myös maankäytön asiakaspalvelussa, Tikkurilan Vantaa-infossa (Dixi, Ratatie 11, 2. 
krs), puh. 8392 2133, ma - pe 8.15 - 15.00) ja muissa Vantaa-infoissa (Myyrmäki, Korso).

Asiaa hoitavat 

asemakaavainsinööri Kai Zukale ja kaavatekninen koordinaattori Riikka Mattila
Kivistön asemakaavayksikkö 
puhelin 050 312 4546 (Zukale) / 040 537 5809 (Mattila)
sähköposti etunimi.sukunimi@vantaa.fi 

Suunnittelusta vastaa

Aluearkkitehti Anna-Riitta Kujala
Kivistön asemakaavayksikkö

Hankkeen
vaiheet ja 
aineisto

Kaupungin verkkosivusto
www.vantaa.fi > asuminen ja ympäristö > kaavoitus 
ja maankäyttö > asemakaavoitus > Kivistön kaavat

Vantaan kartat, kaavat ja ilmakuvat 
kartta.vantaa.fi 

Maankäytön asiakaspalvelu
Vantaa-info, Dixi, Ratatie 11, 2. krs
puhelin 09 8392 2133
avoinna ma-to 8.15-15.00

Vantaa-infot
Tikkurila, Korso, Myyrmäki

http://www.vantaa.fi/ajankohtaiset_kaavat

