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ARVIOINTISUUNNITELMA
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KIVIKIRVEENKUJA,
MYYR YORKIN
SPORTTIKORTTELIT
ASEMAKAAVAN MUUTOS NRO 002363
Kaavamuutosalue sijaitsee Vaskivuorentien ja Raappavuorentien kulmassa ja koskee
korttelin 15500 tontteja 2 (Kivikirveenkuja 3) ja 3 (Kivikirveenkuja 1), korttelin 15501
tontteja 1, 3, 5, 6 ja 7 (Vaskivuorentie 20-22, Kivikirveenkuja 2 ja 4, Meripihkatori 2),
korttelin 15504 tontteja 1, 2 ja 3 (Ruukuntekijäntie 8, 10 ja 12) sekä niihin liittyviä viher-,
katu- ja torialueita kaupunginosassa 15, Myyrmäki. Suunnittelualue rajautuu pohjoisessa
Vaskivuorentiehen, etelässä Kivikaudenpuiston viheralueeseen ja Ruukuntekijäntiehen,
idässä Meripihkapolun viereiseen asuinkortteliin ja lännessä Raappavuorentiehen.
Suunnittelualueella sijaitsee As. Oy Kaarenhongan asuinkortteli ja VAV:n ja HOAS:n
vuokra-asuntoja asuinkerrostalojen korttelialueella AK sekä pysäköintialuetta
autopaikkojen korttelialueella LPA.

Sijainti ja asemakaavamuutoksen suunnittelualueen alustava rajaus punaisella.
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MITÄ ALUEELLE SUUNNITELLAAN?
Vantaan kaupunki on hakenut yhdessä VAV Asunnot Oy:n, HOAS:in, Kivikirveenkujan
Autopaikat Oy:n sekä As Oy Kaarenhongan kanssa asemakaavan muuttamista Myyrmäen
kortteleihin 15500 ja 15501. Alueella sijaitsee kuusi VAV Asunnot Oy:n ja yksi HOAS:in
sekä As.Oy Kaarenhongan kolme omistamaa asuinrakennusta. As Oy Kaarenhongan
pysäköintipaikat sijaitsevat korttelissa 15500 Kivikirveen Autopaikat Oy: tontilla 92-15-5003, joten näiden paikkojen säilyttäminen nykyisellä sijainnilla tulee turvata uudessa
kaavassa. Korttelin 15504 tontit 1, 2 ja 3 (Ruukuntekijäntie 8, 10 ja 12) on sisällytetty
kaavamuutosalueeseen koska niiden rajat voivat muuttua Kivikauden polun puolelta.
Suunnittelutilanne
Vahvistetussa yleiskaavassa 2007 alue on tehokasta asuntoaluetta, A1, ja yleiskaavassa
2020 alue on sekoittuneen toiminnan kaupunkikeskustan aluetta, C. Myyrmäen
kaavarungossa 2019 alue on merkitty tehokkaaksi asuinalueeksi, kerroskorkeudeltaan VIII
krs., joka sopeutuu olemassa olevaan kaupunkirakenteeseen.
Vantaan kaupunki järjesti 01.06 -22.09 2021 alueelle yhteistyössä VAV-konsernin ja
Helsingin seudun opiskelija-asuntosäätiö sr:n (HOAS) kanssa suunnittelu- ja
tontinluovutuskilpailun nimeltä: ”Myyr Yorkin Sporttikorttelit – Myyrmäen Kivikirveenkujalle
liikunnallisuuteen aktivoiva asuinkortteli”. Kilpailu oli avoin kilpailu, joka oli suunnattu
rakennuttajille ja rakentajille suunnitteluryhmineen.
Suunnittelukilpailun tavoitteena oli löytää Sporttikortteleiden alueelle suunnitelma
kaavoituksen lähtökohdaksi. Tavoitteena on suunnitella alueelle kaupunkikuvaltaan
laadukas asuinalue ja -ympäristö, joka kannustaa asukkaita aktiiviseen ja liikunnalliseen
elämäntapaan. Alueen asumistehokkuutta haluttiin nostaa ja saada alueelle monipuolisesti
asuntoja. Kilpailuehdotuksen haluttiin yhdistävän luontevasti monipuolinen asuntotuotanto
virikkeelliseen ja viihtyisään asuinkortteliympäristöön joka samalla korostetusti edistäisi
monimuotoista liikunnallisuutta.
VAV-konserni ja HOAS ovat alueen suurimmat maanomistajat. VAV-konsernin ja HOAS:in
talot ovat tulleet teknisen käyttöikänsä loppupäähänsä ja ne on päätetty purkaa uuden
asuntorakentamisen tieltä. Kaupunki omistaa kilpailualueella katuosuudet sekä kilpailussa
mukana olevan osuuden Kivikauden puistoalueesta.
Kilpailualueelle suunniteltiin purettavien VAV:n ja Hoas: rakennusten tilalle asumista
vähintään 29 000 kem2 sekä kaupungin päiväkoti. Alueen kaavamuutos on käynnistynyt
syksyllä 2018, ja kilpailun tulokset ovat lähtötietoja kaavaprosessissa. Kaavamuutosalueen
katualueet ja aukiot ovat kaupungin maanomistuksessa.
Muut korttelialueet omistavat Kivikirveenkujan Autopaikat Oy / Myyrmäen Huolto Oy, VAV
asunnot Oy ja HOAS. Tontinluovutuskilpailun pohjalta tehtävä kaavamuutos toteuttaa
maakuntakaavan,
yleiskaavan
ja
Myyrmäen
kaavarunkoluonnoksen
täydennysrakentamisen tavoitteita. Kaavoituksen yhteydessä laaditaan uusi tonttijako ja
tonttijaon muutoksia. As.Oy. Kaarenhongan pysäjköntinormit saatetaan tarkistaa
kaavamuutoksen yhteydessä.
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Vasemmalla purettavia kerrostaloja, oikealla nykyinen leikkialue

KILPAILUALUEEN RAJA

Suunnittelukonsepti

Kilpailuun saapui määräaikaan mennessä 8 ehdotusta. Kokonaisuutena ehdotukset ovat
hyvin ja monin tavoin ratkaisseet suunnittelutehtävää. Pyrkimys Myyrmäen kehittämiseen
paremmaksi paikaksi asua ja elää monipuolisesti on luettavissa kaikista kilpailutöistä”.
Palkintolautakunta päätti valita kilpailun voittajaksi kilpailuehdotuksen G ”SYKE”.
Ehdotuksen todettiin täyttävän kilpailulle asetetut tavoitteet parhaiten. Ehdotusta
kehitetään kaavahankkeessa muun muassa arvostelussa esiin tuotujen seikkojen osalta
yhteistyössä suunnittelijoiden, rakennuttajan ja kaupungin edustajien kesken. Kaavaan
liittyy maankäyttösopimus. Kilpailutyöt ovat esillä sivulla https://www.vantaa.fi/fi/kaavoitus.
Kilpailun voittaneesta ehdotuksesta on mahdollisuus antaa mielipide 25.4 mennessä. kts
alla.

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma | nro 002363, 28.03.2022 | sivu 4

Voittajaehdotus G. SYKE :
Työryhmä: Hartela Etelä-Suomi Oy,
Arkkitehtisuunnittelu; JKMM Arkkitehdit Oy., Vesitaito Oy, WSP Finland Oy, Maisemaarkkitehtitoimisto Kokoma sekä Green Building Partners Oy.

Julkisivu etelään, julkisivuote sivulla 5

VASKIVUORENTIE

Rakeisuuskuva kaupunkirakenteesta

Julkisivu Vaskivuorentielle, pohjoiseen, julkisivuotteet sivulla 5
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Julkisivu pohjoiseen, julkisivuote

Julkisivu etelään, julkisivuote
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VASKIVUORENTIE

1.

2.

7.

1.

6.

6.

5.

7.

3.

4.

5.

Asemapiirros. 1. Kattopiha. 2. Pysäköintitalo 3. Päiväkoti 4.Leikkipuisto 5. Juoksulenkki 6. ”Shared space”
(pihakatu, yhdistetty liikenne) 7. Korttelipiha

Kortteliin kaavaillut hallintamuodot.

ULKOTILAT JA PIHAT
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Pihasuunnitelma

KASVILLISUUS
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IKÄRYHMÄT JA TOIMINNAT
Suunnitelukilpailussa tuli kiinnittää erityistä huomiota liikunnallisuuden lisäämiseksi osana asumisen
arkea. Voittaneessa ehdotuksessa eri käyttäjäryhmille suunnatut toimnnat ovat eroteltu mutta
samalla myös sijoitettu niin että ikäryhmät voivat toimia rinnan samoissa paikoissa.

Ilmakuva kaakosta

Katunäkymä luoteesta,
Vaskivuorentien ja Raappavuorentien risteyksestä

Ilmakuva Luoteesta (Raappavuorentie etualalla)

Näkymä länteen Meripihkatorilta Liesikujaa pitkin

Ote voittaneen suunnitelman arvostelusta:

”Ehdotus on kauniilla tavalla toteuttanut tasapainoinen korttelikokonaisuus, jolla
tyylikkyydellään on edellytyksiä kohentaa Myyrmäen tulevaisuuden kaupunki-imagoa”.
Edotus toteuttaa monipuolinen kortteli vaihtelevin rakennustyypein ja tukee myös
liikunnallisuutta sekä pihoille, kattopuutarhoihin ja pysäköintitalon katolle että juoksulenkin
muodossa korttelin eri osia yhdistävästi.
Ehdotusta tullaan kehittämään kaavatyön pohjaksi mm. arvostelussa esiin tuotujen
seikkojen osalta yhteistyössä suunnittelijoiden, rakennuttajan ja kaupungin edustajien
kesken.
Kokonaisuus:
Hyvä klassinen ote, jossa kumminkin moderni raikkaus, vaihtelevalla tavalla. Samalla
turvallisen ja kodikkaan tuntuinen. Laadukkaat materiaalit. Selkeä tilarakenne.
Juoksulenkki korttelin ympäri hyvä, elävä ja vaihteleva. Hyvä pysäköintitaloasuintaloyhdistelmä.
Kaupunkikuva Julkisivut:
Viistokatot miellyttäviä, rakennusmateriaalit laadukkaita. Eroaa selvästi nykyisestä
Myyrmäestä erilaisella arkkitehtuurilla, hyvällä tavalla. Erilaiset rakennukset hyviä,
vaihtelevuus hallittavissa. Julkisivut kauniisti esitetty.
-------------------------------------------Luonto, Hulevedet, Kunnallistekniikka:
Luonnonmonimuotoisuutta huomioitu. Ruderaattibiotooppi (”rikkaruohosto”) katoilla
hyönteisille ja linnuille. "Dynaamisia" istutuksia, uutta puustoa. Tarkat kasvilajikkeet
määritelty eri paikoille.
-------------------------------------------------
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Kiitettävää:
Miellyttävä tasapainoinen kokonaisote, laadukas ulkoasu ja tunnelma,
selkeä korttelirakenne, julkisivut kauniit, huolella ja kauniisti suunnitellut pihat.
Kehitettävää:
Yksi HOAS:in rakennusmassa voisi ehkä harkita siirrettäväksi Vaskivuorentien varteen,
jolloin P-talon katon valoisuus paranisi ja Vaskivuorentien julkisivu eheytyisi.
Urheilullisuuden edelleen kehittely. ”Shared space”(pihakatu)-liikennealueen ja juoksureitin
tarkemmat määrittelyt.
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Kilpailuehdotukset ylhäällä vasemmalta A ”SYKE”, B ”MOVE YORK”, C ”KOTIKENTTÄ”,
Rivi 2: D Kaikki Voittaa, G ”SYKE”(voittaja), rivi 3 vasemmalta (kunniamaininnat) E ”Sportteli”, F ”PODIUM”,
Alimpana H ”KANNUSTUS”
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LÄHTÖTIEDOT
Kaavatilanne

Yleiskaavassa 2007 (Kv 17.12.2007) alue on
tehokasta asuntoaluetta (A1). Tekeillä olevassa
uudessa yleiskaavassa alue on sekoittuneiden
kaupunkitoimintojen aluetta.

Yleiskaavassa 2020 (Kv 25.01.2021) alue on
kaupunkikeskustan aluetta ( C ) jota kehitetään
monipuolisena, toiminnoiltaan sekoittuneena
kaupunkiympäristönä.
Olemassa
olevissa
keskustoissa tulee varmistaa, että liike ja toimitilan
määrä kehittyy edelleen ja rakentaminen parantaa
kaupunkitilan laatua erityisesti katutasolla.
Keskeisillä keskusta-alueilla maantasokerrosten
tilojen tulee avautua kaupunkitilaan ja ne tulee
osoittaa liike- ja toimitiloiksi.

Asemakaava


15500
2535
VII
AK
LPA

VK

Kaavamuutosalueen rajaus
Maanomistus: Suunnittelualueen katualueet ja
Korttelin numero
aukio ovat kaupungin maanomistuksessa (kuvassa
sallittu kerrosala
vaalean punaisella). Muut korttelialueet omistavat
suurin sallittu kerrosluku
VAV Asunnot Oy, HOAS, sekä Kivikirveenkujan
Asuinkerrostalojen korttelialue
Autopaikkojen korttelialue, alue on osoitettu Autopaikat Oy sekä As Oy Kaarenhonka.
korttelien 15500-15501 autopaikoille
Karttoja voit katsoa myös: kartta.vantaa.fi
Puisto
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MITEN KAAVAN VAIKUTUKSIA SELVITETÄÄN JA ARVIOIDAAN?
Vaikutusten arviointia tehdään kaavatyön yhteydessä ja se vaikuttaa suunnitelman sisältöön. Kaavaalue sijoittuu valmiiksi rakennettuun ympäristöön. Alueen tiivistäminen ja uudistaminen aiheuttavat
vaikutuksia erityisesti kaupunkikuvaan, liikenteeseen ja palveluverkkoon. Vaikutusten arviointia
tehdään kaavatyön yhteydessä ja se vaikuttaa kaavaratkaisun sisältöön. Suunnittelualuetta koskien
laaditaan tarvittavat selvitykset mm. liikenne- ja meluselvitys, hulevesien hallintasuunnitelma,
pihasuunnitelma, vihertehokkuuslaskemat sekä muita tarvittavia selvityksiä.
Arviota tehdään merkittävistä vaikutuksista mm. suhteesta:
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Alue- ja yhdyskuntarakenteeseen
yhdyskuntatalouteen
liikenteeseen
kaupunkikuvaan ja maisemaan, kulttuuriperintöön ja rakennettuun ympäristöön
vertailu valtakunnallisiin alueidenkäyttötavoitteisiin, maakuntakaavaan, yleiskaavaan ja
voimassa olevaan asemakaavaan
lentomeluun, tieliikennemeluun
sosiaaliset vaikutukset ja osallistumisesta saatu palaute
vihertehokkuuslaskemat, hulevesien hallintasuunnitelmat, ilmastovaikutusten arviointi
muut erityisselvitykset

Asemakaavan selostuksessa esitetään johtopäätökset ja tiivistelmät selvityksistä ja arvioidaan
keskeisiä vaikutuksia. Arvioinnissa kiinnitetään huomiota erityisesti keskustamaisen
asuinympäristön viihtyisyyteen, muodostuvaan kaupunkikuvaan sekä miellyttävään ja turvalliseen
kevyen liikenteen ympäristöön.

KUINKA OSALLISTUMINEN JA VUOROVAIKUTUS JÄRJESTETÄÄN?
Osallisia ovat ne, joiden oloihin tai etuihin kaava saattaa huomattavasti vaikuttaa.
 Kaavamuutoksen hakijat
 Alueen maanomistajat ja maanvuokraajat
 Kaupunginosan tai lähialueen asukkaat, yritykset ja työntekijät, naapurit
 Asukas- ym. yhdistykset
 Kaupungin asiantuntijaviranomaiset
 Kunnan jäsenet ja ne, jotka katsovat olevansa osallisia
Osallisia ovat myös ne viranomaistahot ja yhteisöt, joiden toimialaa suunnittelussa käsitellään.
 Uudenmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus, ELY
 Pelastuslaitos, Vantaan kaupunginmuseo
 Tietoliikenneverkkoja ylläpitävät yhtiöt, energiayhtiöt
 HSY, HSL
 Muut
Osallistuminen
järjestetään
suunnittelun
eri
vaiheissa
mm.
asukastilaisuuksissa,
suunnittelijatapaamisissa, suunnittelukokouksissa, viranomaisneuvottelussa ja asettamalla
suunnitelma nähtäville ja lausunnoille.
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KAAVAN ETENEMINEN, TIEDOTTAMINEN JA OSALLISTUMISTAVAT
VIREILLETULO
Kaavatyö on hyväksytty työohjelmaan 2018. Se julkaistaan myös kaavoituskatsauksessa, joka jaetaan
jokaiseen vantaalaiseen kotiin. Kaavatyöstä on laadittu ensimmäinen osallistuminen (OAS) 2018 ja
suunnittelukilpauilu pidetty v. 2021 ja nyt tämä toinen OAS jonka nähtäville tulosta ilmoitetaan
Vantaan Sanomissa ja kaupungin internetsivulla http://www.vantaa.fi. OAS on nähtävillä kaupungin
internetsivulla ja kaupungin maankäytön palvelupisteessä, Vantaa-info, Dixi, Ratatie 11, 2. krs
Tikkurila. Osallisille ilmoitetaan asiasta kirjeellä tai sähköpostilla.
Mielipiteet
Jos teillä on huomautettavaa osallistumis- ja arviointisuunnitelman (OAS) sisällöstä, voitte ilmoittaa
mielipiteenne 25.04.2022 mennessä.
Kirjalliset mielipiteet lähetetään osoitteeseen: Vantaan kaupungin kirjaamo, Asematie 7, 01300
Vantaa tai sähköpostitse osoitteeseen: kirjaamo@vantaa.fi
Ilmoittakaa mielipiteessänne kaavatyön numero 002363, osoitteenne sekä sähköpostiosoitteenne.
Antamanne mielipide on julkinen.
Osallistumis- ja arviointisuunnitelmaan voidaan tehdä työn kuluessa tarvittaessa muutoksia ja
täydennyksiä. Ajantasainen osallistumis- ja arviointisuunnitelma on nähtävillä kaupungin
internetsivulla.

VALMISTELU
Kaavatyön valmisteluun osallistuvat kaupungin omat suunnittelijat ja asiantuntijat, ulkopuoliset
asiantuntijat (konsultit) sekä maanomistajat.

Kaavatyön yhteyshenkilö Vantaan kaupungilla on asemakaavasuunnittelija Anders Hedman puhelinaika
alla.
Asemakaavamuutoksen lähtökohtia esitettiin asukastilaisuudessa 23.10.2018

OAS-yleisötilaisuus jossa esitellään tontinluovutuskilpailun tulos tullaan järjestämään
Teamssissa 19.4 2022 klo. 17.00 -18.00. Linkki tilaisuuteen on sivulla:
https://www.vantaa.fi/fi/kaavoitus
Muista yleisötilaisuuksista tai osallistumismahdollisuuksista tiedotetaan Vantaan Sanomissa tai
asukaslehdessä ja Vantaan kaupungin internet-sivuilla.
Suunnittelija Anders Hedman on tavattavissa asukastilaisuudessa 19.4 ja puhelimitse 20.04 klo.13-15 p.
050 3029167

KAAVAMUUTOSEHDOTUS
Kaupunkiympäristölautakunta ja kaupunginhallitus käsittelee kaavaehdotuksen ja päättää kaavan
asettamisesta nähtäville.
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Nähtävilläolosta kuulutetaan kaupungin verkkosivuilla. Tavoiteaikataulun mukaan asemakaavan
muutosehdotus käsitellään kaupunkiympäristölautakunnassa ja kaupunginhallituksessa syksyn/kevään
2022-2023 aikana.

Muistutukset ja lausunnot
Kaava muutosehdotus 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.

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 hoitaa
Asemakaavasuunnittelija Anders Hedman
Länsi-Vantaan asemakaavayksikkö
puhelin +358 503029167
sähköposti anders.hedman@vantaa.fi
Suunnittelusta vastaa
Aluearkkitehti Timo Kallaluoto
Länsi-Vantaan asemakaavayksikkö
puhelin 050- 312 2132
sähköposti timo.kallaluoto@vantaa.fi

Hankkeen
vaiheet ja
aineisto

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

