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PUU-KIVISTÖN 
ALOITUSKORTTELIT 
ASEMAKAAVA JA ASEMAKAAVAN MUUTOS NRO 232400 SEKÄ 
TONTTIJAKO 

Suunnittelualue sijaitsee Kivistön keskustassa Kehäradan pohjoispuolella. Etäisyys Kehäradan Kivistön 
asemalle on noin 500 metriä. Suunnittelualue rajautuu Ruusukvartsinkatuun, Timanttikujaan, Kehärataan ja 
Puuhelmenpuistoon. Alueen pinta-ala on noin 7 000 m2. Suunnittelualue on pääosin rakentamatonta 
sekametsää. 

 

Kuvassa on valkoisella viivalla suunnittelualueen alustava rajaus vuoden 2017 ortoilmakuvan päällä.  
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MITÄ ALUEELLE SUUNNITELLAAN? 

Vantaan kaupunki hakee asemakaavaa Puu-Kivistön aloituskortteleiden alueelle. Kaavatyö kuului osaksi Puu-
Kivistön asemakaavaa ja asemakaavan muutoksen (nro 231900) suunnittelualuetta, joka on osa 
kaupunkisuunnittelun työohjelmaa 2018. Aloituskortteleiden alue rajattiin pois Puu-Kivistön asemakaavasta, 
koska aloituskortteleita varten päätettiin järjestää puurakentamista edistävä suunnittelu- ja 
tontinluovutuskilpailu ennen asemakaavoituksen aloittamista. Puu-Kivistön asemakaava (nro 231900) on 
edennyt hyväksymiskäsittelyyn ja Puu-Kivistön aloituskortteleiden asemakaava etenee erillisenä 
asemakaavana (nro 232400). 

Asemakaavoituksen tavoitteet 

Suunnittelualueen kaavoituksen lähtökohtana on suunnitella Marja-Vantaan osayleiskaavan mukaisesti 
Kehäradan Kivistön asemaan tukeutuvat asuinkorttelit Kivistön keskustaan. Asemakaavalla mahdollistetaan 
puurakenteisten, innovatiivisten ja resurssiviisaiden asuinkortteleiden toteuttaminen Kivistön aseman ja 
mahdollisen Lapinkylän aseman läheisyyteen. Lisäksi suunnittelualue sisältää Kehäradan rautatiealuetta. 
Suunnittelualueen rajaus tarkentuu työn edetessä. 

Suunnittelulla toteutetaan Kivistön vision 2042 mukaisia tavoitteita. Suunnittelualue on keskeinen osa 
Kivistön keskustaa ja osayleiskaavassa tehokkaalle asumiselle osoitettua aluetta. Tavoitteena on muodostaa 
urbaaneja asumisen kortteleja, jotka kytkeytyvät toiminnallisesti ja kaupunkikuvallisesti aluetta 
ympäröivään, osin rakennettuun ja osin rakenteilla olevaan Kivistön keskustan rakenteeseen. Suunnittelun 
erityisteemaksi on nostettu puurakentaminen. Taiteen konsepti sisällytetään osaksi asemakaavamääräyksiä 
ja selostusta. 

Asemakaavatyöllä tutkitaan Kehäradan ylittävän sillan sijoittamista suunnittelualueen eteläosaan. Sillalle ei 
ole vielä määritelty tarkkaa sijaintia. Lisäksi asemakaavatyöllä tutkitaan myös rautatiealueen kaventamista 
suunnittelualueen kohdalla niin, että rautatiealuemerkintä kattaa radan toiminnallisuuden edellyttämän 
alueen ja kaupungin rakentama katualue Kvartsiraitti merkitään katualueeksi.  

Asemakaavatyön tavoitteita täsmennetään tämän osallistumis- ja arviointisuunnitelman sekä 
kaavaehdotuksen nähtävilläolon aikoina saadun palautteen pohjalta. 

Alueelle laaditaan tonttijako kaavan laatimisen yhteydessä. 

Puurakentamisen edistäminen erityistavoitteena suunnittelu- ja tontinluovutuskilpailussa 

Vantaan kaupunginhallitus on nimennyt Puu-Kivistön Vantaan puurakentamisen erityiskohteeksi, jossa 
erityisenä tavoitteena on puurakentamisen määrällinen lisääminen ja laadullinen kehittäminen yhteistyössä 
puualan toimijoiden kesken. Osana Puu-Kivistön puurakentamisen erityiskohteen edistämistä Vantaan 
kaupunki järjesti kaikille toimijoille avoimen Puu-Kivistön aloituskortteleiden suunnittelu- ja 
tontinluovutuskilpailun (päätös kaupunginhallitus 5.2.2018) 14.2. - 31.5.2018. Kilpailulla etsittiin 
puurakentamisen toteuttajia kahdelle asuinkorttelille. Tavoitteellinen asumisen kerrosala kilpailualueella oli 
yhteensä vähintään 15 000 k-m2, joka jakautui kahteen kilpailukohteeseen (kilpailukohde 1 ja kilpailukohde 
2).  

Kilpailulla etsittiin ehdotuksia, jotka edistävät puurakentamista sekä luovat monimuotoista ja 
kaupunkikuvaltaan värikästä puukorttelinaapurustoa. Ehdotuksilta edellytettiin myös monipuolisia 
asumisratkaisuja sekä yhteisöllisiä ja vehreitä pihoja ekologisuutta arvostaville asukkaille. Suunnittelu- ja 
tontinluovutuskilpailuun tuli yhteensä seitsemän kilpailuehdot täyttävää ehdotusta, joista viisi kilpaili 
ensimmäisen ja kaksi toisen korttelin toteutuksesta.  
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Kilpailuehdotusten arvioinnin suoritti arviointiryhmä ja työryhmä, johon kuului Vantaan kaupungin 
maankäytön, rakentamisen ja ympäristön toimialan edustajia. Kilpailuehdotusten arviointi perustui 
kilpailuohjelmassa määriteltyihin arviointiperusteisiin. Kilpailukohteessa 1 valittiin ensimmäinen, toinen ja 
kolmas sija. Kilpailukohteessa 2 valittiin vain ensimmäinen sija. Kilpailuehdotusten arvioinnista laadittiin 
arviointipöytäkirja. Kilpailun tulokset julkistettiin julkistamistilaisuudessa 4.9.2018. Kilpailun tuloksista 
päätettiin Vantaan kaupunkisuunnittelulautakunnan kokouksessa 10.9.2018 ja kaupunginhallituksen 
kokouksessa 17.9.2018. 

Kilpailukohteen 1 voitti kilpailuehdotus nimeltä ”Bosco”, jonka ovat suunnitelleet yhteistyössä Sisco Oyj, 
Sisco Vuokra-asunnot Oy, Arkkitehtipalvelu Oy, Tieno Arkkitehdit Oy, Nomaji maisema-arkkitehdit Oy ja 
taiteilija Osmo Rauhala. Voittajaehdotus on moni-ilmeinen kaupunkikortteli, joka perustuu rohkeaan ja 
veistokselliseen arkkitehtuuriin ja monipuoliseen ja inspiroivaan puun käyttöön. Ehdotuksessa on kiinnitetty 
erityistä huomiota korttelin liikkumisympäristöön, valaistusolosuhteisiin sekä vehreään ja yhteisöllisyyttä 
edistävään korttelipihaan. 

Kilpailukohteen 2 voitti kilpailuehdotus ”Kolmen kerroksen väkeä”, jonka ovat suunnitelleet Rakennusliike 
Reponen Oy, Taaleri Vuokrakoti Ky, OOPEAA Office for peripheral architecture, Lunden Architecture 
Company ja VSU maisema-arkkitehdit Oy. Kilpailuehdotus on arkkitehtuuriltaan raikas, tyylikäs ja moderni 
korttelikokonaisuus, joka edustaa kepeää pohjoismaista arkkitehtuuria. Puu on keskeisessä roolissa edistäen 
sekä modernia että perinteistä puunkäyttöä. Tiivis, mutta osin avoin korttelirakenne sekä vaihtelevat 
kerroskorkeudet ja kattomuodot luovat kiinnostavan ja monimuotoisen kaupunkikorttelin sekä ison ja 
valoisan piha-alueen. Kilpailuehdotuksessa on kiinnitetty erityistä huomiota monipuolisiin 
asumisratkaisuihin. 

Aloituskortteleiden asemakaava laaditaan yhdessä kilpailun voittajien kanssa ja asemakaavoitetut tontit 
lähtökohtaisesti myydään kilpailun voittajille suunnittelu- ja tontinluovutuskilpailun kilpailuohjelmassa 
määritetyllä tavalla. Sekä asemakaavoituksessa että asemakaavan voimaan tulon jälkeisessä 
jatkosuunnittelussa noudetaan Puu-Kivistön aloituskortteleiden suunnittelu- ja tontinluovutuskilpailun 
kilpailuohjelmaa sekä arviointipöytäkirjaa. Lisätietoa Puu-Kivistön aloituskortteleiden kilpailusta: 
www.vantaa.fi/puu-kiviston_suunnittelukilpailu. 

Alla olevissa kuvissa kilpailukohteen 1 voittajaehdotus ”Bosco”. Voittajaehdotuksen kilpailijaryhmään kuuluivat Sisco Oyj, Sisco 

Vuokra-asunnot Oy, Arkkitehtipalvelu Oy, Tieno Arkkitehdit Oy, Nomaji maisema-arkkitehdit Oy ja taiteilija Osmo Rauhala 

 

 

file://///srvhakemistot2/mato/kaupunkisuunnittelu/Kivistö/01_ASEMAKAAVAT/232400_Puu-Kivistön%20aloituskorttelit/01_OAS/www.vantaa.fi/puu-kiviston_suunnittelukilpailu.
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Alla olevissa kuvissa kilpailukohteen 2 voittajaehdotus ”Kolmen kerroksen väkeä”. Voittajaehdotuksen kilpailijaryhmään 
kuuluivat Rakennusliike Reponen Oy, Taaleri Vuokrakoti Ky, OOPEAA Office for peripheral architecture, Lunden Architecture 

Company ja VSU maisema-arkkitehdit Oy. 
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LÄHTÖTIEDOT  

Suunnittelualueen pinta-ala on noin 7 000 m2. Suunnittelualue on pääosin rakentamatonta sekametsää. 

Maanomistus Suunnittelualueen pääasiallisena maanomistajana on Vantaan kaupunki. Osa 
suunnittelualueesta on vuokrattu ulkopuolisille väliaikaiseen pysäköinti- ja työmaakäyttöön. Kehäradan 
rata-alueen omistaa Suomen valtio/Liikennevirasto. 

Maaperä Suunnittelualue sijoittuu pintamaalajikartan mukaan moreeni-, hiekka-, siltti- ja savialueelle. 
Alueen keskivaiheilla on moreenia ja hiekkaa, jota ympäröi siltti ja siltti/savi -alue. Ruusukvartsinkadun 
varrella ja Timanttikujan pohjoisosassa pintamaa muuttuu saveksi. Alueella tehtyjen kairausten mukaan 
maan pinnassa on 1-2 metrin paksuinen pehmeä maakerros. Sen alla on 2-4 metriä savea, silttiä tai hiekkaa. 
Ruusukvartsinkadun varrella savikerros on paikoin paksuudeltaan noin 5 metriä. Tehdyt kairaukset ovat 
ulottuneet 3-7 m syvyydelle maanpinnasta. Suunnittelualueella ei ole pohjaveden havaintoputkia. 
Ympäröivillä alueilla pohjavesi on ollut arviolta noin 2-4 metrin syvyydellä maanpinnasta. 

Kunnallistekniikka Ruusukvartsinkadulla ja Timanttikujalla on rakennettu kunnallistekniikka vuosina 2014 ja 
2015, joihin suunnittelualue tukeutuu. Kaduilla kulkee vesihuoltoverkostoa, kaukolämpöä, jäteputkia sekä 
sähkö- ja telekaapeleita. Alue kuuluu jätteiden putkikeräysjärjestelmän piiriin.  
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Maakuntakaavatilanne 

 

 

 
 
Ote maakuntakaavojen yhdistelmästä. 
Suunnittelualueen sijainti on merkitty 
mustalla viivalla. 
 

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

Yleiskaavatilanne 

 

 
 
Ote Marja-Vantaan osayleiskaavasta. 
Suunnittelualueen sijainti on merkitty 
mustalla viivalla. 
 

  
  

Suunnittelualue on Marja-Vantaan osayleiskaavassa (kv 19.6.2006, lainvoimainen 9.7.2008) merkitty 
tehokkaaksi asuntoalueeksi (A1), joka rajautuu Kehärataan etelässä. Kilpailualue sijaitsee 
lentomeluvyöhykkeellä m3:n eli Lden 50 - 55 dB:n alueella, joka ei aseta rajoituksia asumisen suhteen. 
Finavian ympäristöluvassa esittämien uusien lentomeluennusteiden toteutuessakaan kaava-alueen 
melutaso ei muutu nykyisestä.  
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Asemakaavatilanne 

 

Ote ajantasa-asemakaavasta. Suunnittelualueen sijainti on merkitty punaisella pistekatkoviivalla. 

Suunnittelualue on pääosin asemakaavoittamatonta aluetta. Suunnittelualueen eteläosassa on 
rautatiealueeksi sekä jalankululle ja pyöräilylle kaavoitettuja alueita, jotka kuuluvat lainvoimaiseen 
asemakaavaan Kehärata (nro 701100).  

MITEN KAAVAN VAIKUTUKSIA SELVITETÄÄN JA ARVIOIDAAN?  

Vaikutusten arviointia tehdään kaavatyön yhteydessä ja se vaikuttaa kaavaratkaisun sisältöön. Puu-Kivistön 
asemakaavan (nro 231900) yhteydessä on laadittu meluselvitys (Ramboll Finland Oy, 2016) ja 
kaavatalousselvitys (Ramboll Finland Oy, 2016), jota voidaan hyödyntää myös tämän kaavatyön yhteydessä 

Kaavaratkaisun vaikutusten 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  

• liikenteeseen 

• kaupunkikuvaan ja maisemaan  

• kulttuuriperintöön ja rakennettuun ympäristöön  

• lentomeluun, tieliikennemeluun sekä 

• erityisselvityksiin. 

Asemakaavan selostuksessa esitetään johtopäätökset ja tiivistelmät selvityksistä ja arvioidaan keskeisiä 
vaikutuksia.   
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KUINKA OSALLISTUMINEN JA VUOROVAIKUTUS JÄRJESTETÄÄN? 

Osallisia ovat ne, joiden oloihin tai etuihin kaava saattaa huomattavasti vaikuttaa: 

• kaavamuutoksen hakijat 

• 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 sekä 

• 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 sekä 

• muut: esim. Finavia. 

Osallistuminen järjestetään suunnittelun eri vaiheissa kuten suunnittelijatapaamisissa ja 
suunnittelukokouksissa sekä asettamalla suunnitelma nähtäville ja lausunnoille.   

  



Osallistumis- ja arviointisuunnitelma | nro 232400, 12.11.2018 | sivu 10 
 

 

KAAVAN ETENEMINEN, TIEDOTTAMINEN JA OSALLISTUMISTAVAT 

VIREILLETULO 
Kaavatyö on hyväksytty työohjelmaan 2015. Tieto kaavatyöstä julkaistaan myös kaavoituskatsauksessa 
joka jaetaan jokaiseen vantaalaiseen kotiin. Kaavoituksen vireilletulosta tiedotetaan 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. Osallistumis- ja arviointisuunnitelmaan voidaan tehdä työn 
kuluessa tarvittaessa muutoksia ja täydennyksiä. 

 

VALMISTELU 
Kaavatyön valmisteluun osallistuvat kaupungin omat suunnittelijat ja asiantuntijat, konsultit sekä 
sopimusvalmistelijat. 

Asemakaavasuunnittelijat Sonja Sahlsten ja Säde Palmu ovat tavoitettavissa virka-aikaan puhelimitse 
sekä sähköpostitse yhteystiedoissa mainituin tiedoin.  
 
Kaavatyöhön liittyen pidetään asukastilaisuus 14.11.2018 klo 18 Aurinkokiven palvelukeskuksessa. 
Ennen asukastilaisuutta pidetään kaavakävely suunnittelualueelle (lähtö Aurinkokiven pääsisäänkäynnin 
edestä klo 17.15). Asiasta tiedotetaan tarkemmin Vantaan verkkosivuilla sekä Kivistön 
asemakaavoituksen Facebook-sivulla Suunnitellaan Kivistö – visio ja kaavarunko. Suunnittelijat ovat 
tavattavissa asukastilaisuudessa. 

 

KAAVAEHDOTUS 
Kaupunkisuunnittelulautakunta ja kaupunginhallitus käsittelee kaavaehdotuksen ja päättää kaavan 
asettamisesta nähtäville. 
 
Nähtävilläolosta kuulutetaan kaupungin verkkosivuilla. Tavoiteaikataulun mukaan asemakaavaehdotus 
käsitellään kaupunkisuunnittelulautakunnassa ja kaupunginhallituksessa vuoden 2019 aikana. 

Muistutukset ja lausunnot 
Kaavaehdotus on nähtävillä 30 päivän ajan, jolloin siitä on mahdollisuus jättää muistutus. Lausunnot 
pyydetään 1 kuukauden kuluessa. 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. Puu-Kivistön 
aloituskortteleiden kilpailun aineistot ovat luettavissa internetissä www.vantaa.fi/puu-
kiviston_suunnittelukilpailu. Internetin kautta voit seurata myös päätöksentekoa, nähtävillä olevia kaavoja 
ja yleisötilaisuuksia sekä saada tietoa asemakaavaprosessin etenemisestä. 

Aineistoon voit tutustua myös maankäyttötoimen asiakaspalvelussa (Kielotie 13, puh. 8392 2242, ma - to 
8.15 - 16.00 ja pe 8.15 - 15.00) ja Vantaa-infoissa (Myyrmäki, Korso). 

 

Asiaa hoitavat  

asemakaavasuunnittelijat Sonja Sahlsten ja Säde Palmu 
Kivistön asemakaavayksikkö  
puhelin: 050 312 4370 Sonja Sahlsten/ 043 826 9012 Säde Palmu 
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 maankaytto > asemakaavoitus > Kivistön kaavat 
 
Vantaan kartat, kaavat ja ilmakuvat  
www.kartta.vantaa.fi  
 
Maankäytön asiakaspalvelu 
Kielotie 13, Tikkurila 
puhelin 09 839 22242 
avoinna ma-to 8.15-16, pe klo 8.15-15.  
 
Vantaa-infot 
Tikkurila, Korso, Myyrmäki 
 

 

http://www.vantaa.fi/ajankohtaiset_kaavat
http://www.vantaa.fi/puu-kiviston_suunnittelukilpailu
http://www.vantaa.fi/puu-kiviston_suunnittelukilpailu

