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Pirttiranta 
ASEMAKAAVA NRO 330200 

Pirttirannan asemakaava-alue sijaitsee Luoteis-Vantaalla Kivistön suuralueella Seutulan kaupunginosassa. 
Alun perin 1950-luvulla kesämaja-alueeksi perustetulla alueella on nykyisin 56 asuin- ja lomarakennusta. 
Pirttirannassa maankäytön haasteena on Vantaanjoen tulvariskin ja heikon maaperän yhdistelmä.  

Pirttiranta sijaitsee Vantaanjoen varrella.  



Osallistumis- ja arviointisuunnitelma | nro 330200, 31.8.2018 | sivu 2 
 

 

LÄHTÖTIEDOT  

 

 
 
 

Sijainti 
Pirttirannan asemakaava-alue sijaitsee Luoteis-
Vantaalla Kivistön suuralueella Seutulan 
kaupunginosassa osoitteessa Pirttirannantie 9. 
Suunnittelualueen koko on noin 7 ha. 

 

 

Pirttirannan historia ja nykytilanne 
Pirttiranta on perustettu kesämaja-alueeksi Vantaanjoen varteen 1950-luvulla. Alueelle on kuitenkin 
syntynyt vakituista ympärivuotista asutusta: etenkin 1960- ja 1970-luvulla rakennusten koko kasvoi ja osa 
rakennettiin ympärivuotiseen käyttöön soveltuviksi. Kaupungin kaavoitusviranomaiset ovat vastustaneet 
pysyvän taaja-asutuksen muodostamista tulvaherkälle alueelle. Tästä tulvariskistä muistuttavat muun 
muassa vuosien 1966 ja 2004 tulvat.  

Vaikka välillä ympärivuotinen asuminen on ollut alueella mahdollista, ovat poliittiset linjaukset ja päätökset 
muuttuneet eri vuosikymmeninä. Vuosikymmenten myötä maankäytön suunnittelua ja rakentamista 
koskeva lainsäädäntö on myös kiristynyt, keskeisimpinä maankäyttö- ja rakennuslaki 132/1999 (erityisesti 
116§ sekä 72§ ja 54§), laki tulvariskien hallinnasta 620/2010 sekä patoturvallisuuslaki 494/2009. Myös 
tietämys tulvariskeistä on kasvanut.  

Kesätulvan 2004 jälkeen alueelle ryhdyttiin suunnittelemaan tulvasuojausta, joka valmistui vuonna 2012 ja 
sen vähäinen korotus 2014. Tulvavallien suunnittelusta vastasi Uudenmaan ELY-keskus. Vantaan kaupungin 
omistuksessa ovat itä- ja länsipuoliset vallit, joiden toteuttamiskustannuksista ovat vastanneet Vantaan 
kaupunki ja Uudenmaan ELY. Pirttiranta Oy on vastannut Vantaanjoen suuntaisen vallin rakentamisesta 
mailleen. Vallin suunnittelun yhteydessä on havaittu, että Pirttirannan alueen maaperän kokonaisvakavuus 
on alhainen (Pirttiranta maapohjan… 21.6.2010).  

Tulvariskin poistaminen edellyttäisi alueen korottamista, mutta heikon stabiliteetin vuoksi alueelle ei ole 
mahdollista tuoda lisämassoja. Pirttirannan tulvapenger on kokonaisuudessaan Pirttiranta Oy:n 
valvontavastuulla. Tulvapenger on rakennettu tilastollisesti keskimäärin kerran sadassa vuodessa toistuvalle 
tulvalle ja se on 1 luokan tulvavalli (HÄMELY/75/07.02/2012). Patoturvallisuuslaki luokittelee 
tulvapenkereen 1-luokan padoksi, koska onnettomuuden sattuessa aiheutuu vaaraa ihmishengelle ja 
terveydelle taikka ympäristölle tai omaisuudelle.  

Pirttiranta Oy:n näkemyksen mukaan edellä esitetyn kaltainen onnettomuus koskee kaikkia patorakennelmia 
ja patoturvallisuusalueita. Pirttirannassa kyseisen kaltainen onnettomuus on yhtiön mukaan erittäin 
teoreettinen ja epätodennäköinen. Asukkaiden toiveena on, että rakentaminen alueella on mahdollista.  



Osallistumis- ja arviointisuunnitelma | nro 330200, 31.8.2018 | sivu 3 
 

 

 
 
 

Vuoden 2004 kesätulva 
Pirttiranta kuvattuna idästä  

Nykyään Pirttirannassa on 56 asuin- ja lomarakennusta, joista vakinaisessa asuinkäytössä on noin puolet. 
Ympärivuotisesti asutaan 32 rakennuksessa, joista noin puolet on rekisteröity asuinrakennuksiksi ja puolet 
loma-asunnoiksi. Ympärivuotisia asukkaita alueella on 65 ja loma-asukkaita ainakin 41. Asukkaille 
merkittävä ongelma on pysyvän osoitteen saaminen alueelle. Väliaikaiseksi tulkittu loma-asuminen ei tällä 
hetkellä mahdollista pysyvää osoitetta, vaan sen saaminen edellyttää asuinrakennuksen käyttötarkoituksen 
muuttamista.   

Alueen asemakaavoittaminen pysyvälle asumiselle edellyttäisi tulvavaaran poistamista kokonaisuudessaan. 
Tämä olisi mahdollista vain maanpintaa nostamalla, mikä käytännössä tarkoittaisi Pirttirannassa sijaitsevien 
rakennusten purkua, maapohjan vahvistamista syvästabiloinnilla ja maanpinnan korottamista sekä 
rakennusten uudelleen rakentamista nostetun maanpinnan päälle. Asemakaavoitus asuinalueeksi 
aiheuttaisi merkittäviä kustannuksia. Pelkästään maanpinnan syvästabilointi ja maanpinnan korotukset ovat 
erittäin kalliit toteuttaa. Nämä kustannukset tulisivat Pirttirannan yhtiön ja osakkaiden vastattaviksi yhtiön 
maiden osalta.  Lisäksi osakkaiden vastattavaksi tulisivat nykyisten rakennusten purkaminen ja uusien 
asuinrakennusten rakentaminen. Kaupungin kannalta Pirttiranta sijaitsisi pysyvän asumisen alueena 
kestävän yhdyskuntarakenteen ulkopuolella, mikä tuottaisi myös kaupungille merkittäviä kustannuksia.  
 
 
 
Lähteet ja lisätiedot:  
Selvitys Pirttirannan loma-asuntoalueen käytöstä ja ominaisuuksista sekä mahdollisista jatkosuunnittelun 
vaihtoehdoista (Vantaan kaupunki 2015).  
Pirttiranta. Maapohjan kokonaisvakavuus. Tulvapenkereen rakennettavuus. 21.6.2010. 
 
Asemakaavoitukseen liittyvä aineisto on luettavissa osoitteessa: 
http://www.vantaa.fi/asuminen_ja_ymparisto/kaavoitus_ja_maankaytto/asemakaavoitus/kiviston_kaa
vat > Pirttiranta 330200 
 
Ajantasainen lainsäädäntö luettavissa: 
https://www.finlex.fi/fi/laki/ 

 

http://www.vantaa.fi/asuminen_ja_ymparisto/kaavoitus_ja_maankaytto/asemakaavoitus/kiviston_kaavat
http://www.vantaa.fi/asuminen_ja_ymparisto/kaavoitus_ja_maankaytto/asemakaavoitus/kiviston_kaavat
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Maanomistus 
Pirttiranta Oy omistaa Pirttirannan alueen, joka 
koostuu kahdesta kiinteistöstä. Pirttirannan alue on 
jaettu 58 palstaan, joita osakkeenomistajat 
hallitsevat. Osakkaat maksavat yhtiölle vastiketta 
sekä oman osuutensa kiinteistöveroista. Osakkaat 
omistavat omat rakennuksensa.  Kaksi palstaa (49 ja 
55) on yhtiön omistuksessa, ne ovat 
rakentamattomia ja virkistyskäytössä. Maa-alueet, 
joilla tulvavallit sijaitsevat, omistaa Vantaan 
kaupunki. Kaupungin tavoitteena on vuokrata 
tulvavallit Pirttiranta Oy:lle, joka vastaa tulvavallien 
ylläpidosta. 
 
 

 

 

 

 
 

 

Yleiskaava 
Pirttiranta on Vantaan yleiskaavassa (kv 17.12.2007) loma-asuntoalue alue (RA1), joka varataan 
yksiasuntoisille loma-asunnoille ja ryhmäpuutarhoille. Alueella voidaan sallia myös aluetta palvelevia 
yhteistiloja. Rakentaminen edellyttää, että alue on suojattu tulvalta. Vantaanjoen rannalla Pirttirannassa on 
lähivirkistysalue (VL), joka varataan yleiseen virkistystoimintaan ja lähiulkoiluun. Koko Pirttirannan alue on 
määritelty maisemallisesti arvokkaaksi alueeksi. Alue on osa maaseudun arvokasta kulttuurimaisemaa, 
jonka maisemakuvaa on suojeltava. Vantaanjoki on vesialue, joka on Natura 2000 -verkostoon kuuluva tai 
siihen ehdotettu alue. Alueella ei ole asemakaavaa. 

Maankäyttöä keskeisesti ohjaava laki on maankäyttö- ja rakennuslaki (MRL). Lain mukaan yleiskaavassa 
osoitetaan alueiden käytön pääpiirteet kunnassa, ohjataan yleispiirteisesti yhdyskuntarakenteen kehitystä 
ja maankäyttöä sekä toimintojen yhteen sovittamista.  Yleiskaavan perusteella ei myönnetä rakennuslupia 
tai määritetä rakennusoikeuden määrää. 
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Asemakaava 
Asemakaavassa osoitetaan alueet ja niiden käyttötarkoitukset sekä ohjataan kaavamerkinnöin ja -
määräyksin rakentamista ja muuta maankäyttöä. Maankäyttö- ja rakennuslain mukaan asemakaava on 
laadittava ja pidettävä ajan tasalla sitä mukaa kuin kunnan kehitys taikka maankäytön ohjaustarve sitä 
edellyttää. Pirttirannassa ei ole asemakaavaa. 

Suunnittelutarvealue ja poikkeamispäätös 
Vantaan rakennusjärjestyksen mukaan koko Vantaan asemakaavoittamaton osa on 
suunnittelutarvealuetta. Suunnittelutarveratkaisussa harkitaan edellytykset rakennusluvan myöntämiselle 
asemakaavan ulkopuolisilla alueilla, jotka asutuksen tiheyden tai yleiskaavassa olevan määräyksen vuoksi 
ovat suunnittelutarvealuetta. Suunnittelutarveratkaisumenettelyä sovelletaan myös sellaiseen 
rakentamiseen, joka ympäristövaikutusten merkittävyyden vuoksi edellyttää tavanomaista lupamenettelyä 
laajempaa harkintaa. Suunnittelutarveratkaisu tehdään yhdyskuntakehityksen, ympäristöarvojen ja tulevan 
maankäytön näkökulmasta. Rakentaminen ei saa aiheuttaa haittaa kaavoitukselle tai alueiden käytön 
muulle järjestämiselle eikä aiheuttaa haitallista yhdyskuntakehitystä. Rakentamisen on oltava sopivaa 
maisemalliselta kannalta eikä se saa vaikeuttaa erityisten luonnon- tai kulttuuriympäristön arvojen 
säilyttämistä eikä virkistystarpeiden turvaamista. Suunnittelutarveratkaisu koskee pääasiassa uutta 
rakentamista ja jo olemassa olevan rakennuksen merkittävää laajentamista.  

Pirttirannassa rakentamiseen (tai rakennuksen käyttötarkoituksen muutokseen) tarvitaan 
suunnittelutarveratkaisun lisäksi poikkeamispäätös. Poikkeamispäätöksistä säädetään maankäyttö- ja 
rakentamislain luvussa 23. Kunta voi tietyin edellytyksin myöntää poikkeamisen rakentamista koskevista 
säännöksistä, määräyksistä, kielloista ja muista rajoituksista. Poikkeamishakemuksen tueksi on aina 
esitettävä erityinen syy. Poikkeaminen ei saa aiheuttaa haittaa kaavoitukselle, kaavan toteuttamiselle tai 
alueiden käytön muulle järjestämiselle, vaikeuttaa luonnonsuojelun tavoitteiden saavuttamista eikä 
vaikeuttaa rakennetun ympäristön suojelemista koskevien tavoitteiden saavuttamista. Poikkeusta ei saa 
myöntää, jos se johtaa vaikutuksiltaan merkittävään rakentamiseen tai muutoin aiheuttaa merkittäviä 
haitallisia ympäristö- tai muita vaikutuksia. Uuden rakennuksen rakentaminen tai vanhan rakennuksen 
vähäistä suurempi laajentaminen vesistön ranta-alueella, jolla ei ole asemakaavaa tai rakennusluvan 
myöntämiseen oikeuttavaa yleiskaavaa, tarvitaan myönteinen poikkeamispäätös. Poikkeamispäätökset 
arvioidaan aina tapauskohtaisesti.  
 
Suunnitteluperiaatteet 
Pirttirannan alustavissa vaihtoehtotarkasteluissa on arvioitu mahdollisuutta laatia Pirttirannan alueelle 
suunnitteluperiaatteet asemakaavan sijaan. Koska suunnitteluperiaatteilla ei ole oikeusvaikutteista asemaa, 
perustuisivat rakennusluvat jatkossakin suunnittelutarveratkaisuihin. Tarpeet ja ratkaisut pysyisivät siten 
tapauskohtaisesti arvioituina. Vantaan kaupungin näkemyksen mukaan tasapuolisiin ratkaisu olisi 
asemakaava. Asemakaavoituksessa on mahdollista arvioida Pirttirannan alue kokonaisuutena ja laatia 
kaavamääräykset, jotka oikeusvaikutteisina takaisivat yhdenvertaisen ja tasa-arvoisen kohtelun alueen 
asukkaille myös tulevaisuudessa.  
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Tulvariski 
Pirttiranta sijaitsee Vantaanjoen 
tulvariskialueella.  
 
Tulvavaarakartassa vasemmalla on 
osoitettu tilastollisesti kerran 20 vuodessa 
toistuva tulva (1/20a tulva). Pirttirannan 
sijainti on osoitettu punaisella ympyrällä. 
(kartta.vantaa.fi) 

 

 

 
 
 
Tulvavaarakartassa vasemmalla on 
osoitettu Tilastollisesti kerran 250 
vuodessa toistuva tulva. Pirttirannan 
sijainti on osoitettu punaisella ympyrällä. 
(kartta.vantaa.fi) 
 
Tilastollisesti kerran 250 vuodessa toistuva 
tulva (1/250a tulva) on Vantaan 
tulvaohjelmassa ehdotettu tulva-alue.  
 

 

MITÄ ALUEELLE SUUNNITELLAAN? 

Vantaan kaupunki hakee asemakaavaa Pirttirantaan loma-asuntoalueeksi. Työ on osa kaupunkisuunnittelun 
työohjelmaa 2018 numerolla 330200. Kaavatyössä selvitetään, millä ehdoin Pirttirannan alue on 
mahdollista asemakaavoittaa voimassa olevan yleiskaavan (2007) mukaisesti loma-asuntoalueeksi. 

Pirttirannan asemakaavoituksessa arvioidaan paikan soveltuvuutta rakentamiselle maankäyttö- ja 
rakennuslain mukaisesti: 

MRL 116 §: Rakennuspaikkaa koskevat vaatimukset 
Asemakaava-alueella rakennuspaikan sopivuus ratkaistaan asemakaavassa. Rakennuspaikan tulee 
asemakaava-alueen ulkopuolella olla tarkoitukseen sovelias, rakentamiseen kelvollinen ja riittävän suuri, 
kuitenkin vähintään 2 000 neliömetriä. Rakennuspaikan soveliaisuutta ja kelvollisuutta harkittaessa on 
muun muassa otettava huomioon, ettei rakennuspaikalla ole tulvan, sortuman tai vyörymän vaaraa. 
Lisäksi rakennukset on voitava sijoittaa riittävälle etäisyydelle kiinteistön rajoista, yleisistä teistä ja 

http://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/1999/19990132#a132-1999
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naapurin maasta. Rakennuksen etäisyydestä asemakaava-alueen ulkopuolella toisen omistamaan tai 
hallitsemaan maahan ja sillä olevaan rakennukseen säädetään asetuksella. 
 
MRL 54 § 2.mom.: 
Asemakaava on laadittava siten, että luodaan edellytykset terveelliselle, turvalliselle ja viihtyisälle 
elinympäristölle, palvelujen alueelliselle saatavuudelle ja liikenteen järjestämiselle. Rakennettua 
ympäristöä ja luonnonympäristöä tulee vaalia eikä niihin liittyviä erityisiä arvoja saa hävittää. 
Kaavoitettavalla alueella tai sen lähiympäristössä on oltava riittävästi puistoja tai muita lähivirkistykseen 
soveltuvia alueita. 

 
Maankäyttö- ja rakennuslain 116 § todetaan, että rakennuspaikalla ei tule olla tulvan vaaraa. Pirttirannassa 
on tällä hetkellä Vantaanjoen tulvariskialuetta. Terveellinen, turvallinen ja viihtyisä elinympäristö edellyttää 
tulvariskien hallintaa. 
 
Asemakaavoituksessa tutkitaan, millä edellytyksin nykyinen tulvavalli mahdollistaa loma-asumisen 
asemakaavan.  
 

MITEN KAAVAN VAIKUTUKSIA SELVITETÄÄN JA ARVIOIDAAN?  

Vaikutusten arviointia tehdään kaavatyön yhteydessä ja se vaikuttaa kaavaratkaisun sisältöön. Pirttirannan 
asemakaavoituksella on erityisesti taloudellisia, sosiaalisia ja ympäristövaikutuksia, joita kaavoitustyön 
yhteydessä arvioidaan:  

 Taloudelliset vaikutukset: 
o kaupunki 
o Pirttiranta Oy ja osakkaat 
o vastuut, kuten korvausvastuut tulvariskin toteutuessa 

 
 Sosiaaliset vaikutukset: 

o väestön määrä ja rakenne 
o vaikutukset asukkaiden elinolosuhteisiin ja asumiseen 
o vaikutukset terveyteen ja turvallisuuteen 
o vaikutukset alueen sosiaaliseen luonteeseen ja yhteisöön 

 
 Ympäristövaikutukset, rakentamisen aikaiset ja sen jälkeiset: 

o vaikutukset rakennuskantaan 
o vaikutukset ympäristöön 

 

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. 

 Kaavamuutoksen hakijat 

 Alueen maanomistajat ja maanvuokraajat, osakkeen omistajat ja vuokraajat 

http://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/1999/19990132#a132-1999
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 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, kuten 

 Uudenmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus  

 Pelastuslaitos 

 Vantaan kaupunginmuseo  

 tietoliikenneverkkoja ylläpitävät yhtiöt, energiayhtiöt 

 Uudenmaan liitto, HSY, HSL, TUKES 

Osallistuminen järjestetään suunnittelun eri vaiheissa mm. asukastilaisuuksissa, suunnittelukokouksissa, 
viranomaisneuvottelussa, asettamalla suunnitelma nähtäville ja lausunnoille.  

 

 

KAAVAN ETENEMINEN, TIEDOTTAMINEN JA OSALLISTUMISTAVAT 

VIREILLETULO 
Kaavatyö on hyväksytty työohjelmaan 2018 (nro 330200). Se julkaistaan myös kaavoituskatsauksessa, 
joka jaetaan jokaiseen vantaalaiseen kotiin. Kaavoituksen vireilletulosta tiedotetaan Vantaan Sanomissa 
tai asukaslehdessä 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 sekä 
sopimusvalmistelijat. 

Asemakaavasuunnittelija Eija Hasu on tavoitettavissa virka-aikaan puhelimitse sekä sähköpostitse 
yhteystiedoissa mainituin tiedoin. 
 
Kaavatyöhön liittyen pidetään asukastilaisuus 12.9.2018 klo 18 Königstedtin koululla. Asiasta 
tiedotetaan tarkemmin Vantaan verkkosivuilla sekä Kivistön asemakaavoituksen Facebook-sivulla.  
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KAAVALUONNOS 
Kaupunkisuunnittelulautakunta ja kaupunginhallitus käsittelevät kaavaehdotuksen ja päättää kaavan 
asettamisesta nähtäville. 
 
Nähtävilläolosta kuulutetaan kaupungin verkkosivuilla. Tavoiteaikataulun mukaan asemakaavan 
muutosluonnos käsitellään kaupunkisuunnittelulautakunnassa vuoden 2019 aikana. 

Mielipiteet ja lausunnot 
Kaavaluonnos on nähtävillä 30 päivän ajan, jolloin siitä on mahdollisuus jättää mielipide. Lausunnot 
pyydetään 1 kuukauden kuluessa. Mielipiteisiin ja lausuntoihin annetaan vastineet. 

 

KAAVAEHDOTUS 
Kaupunkisuunnittelulautakunta ja kaupunginhallitus käsittelevät kaavaehdotuksen ja päättää kaavan 
asettamisesta nähtäville. 
 
Nähtävilläolosta kuulutetaan kaupungin verkkosivuilla. Tavoiteaikataulun mukaan asemakaavan 
muutosehdotus 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, 
Vantaan Sanomissa, Hufvudstadsbladetissa ja kaupungin ilmoitustaululla. Kaavan 
hyväksymispäätöksestä voi valittaa. 

 

 

LISÄTIETOJA 

Kaava-asiakirjat ovat luettavissa internetissä www.vantaa.fi/ajankohtaiset_kaavat. Internetin kautta voit 
seurata myös päätöksentekoa, nähtävillä olevia kaavoja ja yleisötilaisuuksia sekä saada tietoa 
asemakaavaprosessin etenemisestä. 

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

 
 

 

http://www.vantaa.fi/ajankohtaiset_kaavat
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Asiaa hoitaa 

asemakaavasuunnittelija Eija Hasu 
Kivistön asemakaavayksikkö  
puhelin 050 302 9427 
sähköposti eija.hasu@vantaa.fi  

Suunnittelusta vastaa 

aluearkkitehti Anna-Riitta Kujala 
Kivistön asemakaavayksikkö 
puhelin 050 302 8799 

sähköposti anna-riitta.kujala@vantaa.fi 

 

 

 

 

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 
 

 

mailto:eija.hasu@vantaa.fi
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