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KVARTSIKULMA
Kaavatyö on tullut vireille 5.3.2019 päivätyn osallistuis-ja arviointisuunnitelman nähtäville asettamisen
yhteydessä. Suunnittelualueen laajenemisen takia, osallistumis- ja arviointisuunnitelmaa on päivitetty
11.11.2019.

ASEMAKAAVAN MUUTOS NRO 232800
Suunnittelualue sijaitsee Kivistön keskustassa Kehäradan pohjoispuolella. Etäisyys Kehäradan Kivistön
asemalle on noin 800 metriä ja Lapinkylän tulevalle asemalle 500 metriä. Suunnittelualue rajautuu
lounaassa Lumikvartsinkatuun, etelässä Kehärataan. Luoteessa ja pohjoisessa alue rajautuu
asemakaavoitettuun Kvartsijuonen puistoon. Koillisessa ja idässä aluetta rajaavat asemakaavan
ulkopuoliset rakentamattomat alueet. Alueen pinta-ala on noin 3,5 ha. Kaava-alueen rajaus ja pinta-ala
saattavat muuttua kaavatyön edetessä.

Ilmakuva vuodelta 2017. Suunnittelualue on rajattu keltaisella katkoviivalla
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MITÄ ALUEELLE SUUNNITELLAAN?
Asemakaavoituksen tavoitteena on mahdollistaa tehokas asuntorakentaminen alueelle. Tavoitteena on
toteuttaa alue Kivistön keskustan kaupunkikuvaa ja -rakennetta täydentävällä rakentamisella. Kaava-
alueeseen kuuluu alueita kahdesta kaupungin omistuksessa olevasta kiinteistöstä nro 92-409-1-34 ja 92-
413-2-8 sekä kapea kaistale valtion omistamaa rata-aluetta kiinteistöstä 92-871-1-1. Kaavoitustyöhön on
ryhdytty maanomistajan, eli tässä tapauksessa kaupungin toimesta. Kaavaan ei liity maankäyttösopimuksia.

Kaavatyöstä ei ole mainintaa nimellä Kvartsikulma vuoden 2019 kaavoitusohjelmassa. Asemakaavoituksen
10-vuotissuunnitelmassa työhön viitataan nimellä Kivistön sinikvartsi, joka on aikataulutettu
käynnistettäväksi vuonna 2020. Kivistön keskustan luontoselvityksistä on ilmennyt, että Kehäradan
eteläpuoleisessa osassa Kivistön keskustaa on huomattava määrä lahokaviosammalesiintymiä. Kaupunki on
jo käynnistänyt siirtoselvitykset koskien esiintymiä, mutta asumisen asemakaavoituksen määrätavoitteisiin
päästäksemme joudumme aikaistamaan Kivistön sinikvartsin asemakaavaa ja otamme laadittavaksi siitä
osan nimellä Kvartsikulma. Kvartsikulman asemakaavoituksen aikaistaminen vaikuttaa Kivistön onnenkiven
ja Kivistön lumikvartsin asemakaavatöihin viivästävästi.

Kaavatyön yhteydessä alueelle laaditaan tonttijako.

Kaupungin tavoitteet:

· Tehostaa alueen maankäyttöä Kivistön kaavarunkotyön tavoitteiden mukaisesti.
(Kaavarunkoluonnos, kaupunkisuunnittelulautakunta 20.8.2018).

· Toteuttaa Kivistön vision 2042 mukaisia tavoitteita.
· Mahdollistaa alueelle asuntorakentaminen noin 800 asukkaalle (36 000 k-m2).
· Huomioida alueen luontoarvot ja säilyttää suunnittelualueen rajauksen puitteissa liito-oravan

elinolosuhteet alueella.
· Suunnittelussa ja toteutuksessa huomioidaan Vantaan resurssiviisauden tiekartassa (Kaupungin

valtuusto 18.6.2018) asetettuja tavoitteita mahdollisuuksien mukaan.
· Tuoda taide osaksi arkkitehtuuria ja elämisen arkea. Taide pyritään ottamaan osaksi kaikkea

rakentamisen ympäristön suunnittelua heti alkuvaiheessa.
· Vihertehokkuuden tavoitetason saavuttaminen.
· Kaava-alueen asukaspysäköinti järjestetään keskitettynä rakenteellisena pysäköintinä.
· Hulevedet määrätään viivytettäväksi kaupungin ohjeistuksen mukaisesti.
· Jätteen keräyspisteiden lisäksi varmistetaan alueellinen kierrätyshuone.
· Katuliittymät kaava-alueelle osoitetaan Sinikvartsin kadulta 

Tässä lueteltuja kaavatyön tavoitteita täydennetään tämän osallistumis- ja arviointisuunnitelman sekä
kaavaehdotuksen nähtävilläolon aikoina saadun palautteen pohjalta. Täydennetyt tavoitteet kirjataan
asemakaavaselostukseen.

LÄHTÖTIEDOT
Suunnittelualueesta noin puolet on rakentamatonta havupuuvaltaista metsää, josta osa on hakattu.
Alueeseen kuuluu lisäksi vuoden 2015 asuntomessuja varten rakennettu linja-autojen pysäköintialue, joka
on tällä hetkellä tilapäisesti alueen asukkaiden käytettävissä. Metsän, hakkuiden ja pysäköintialueen laajuus
ja sijainti ilmenevät edellisen sivun vuoden 2017 ilmakuvasta. Metsäinen maisema jatkuu suunnittelualueen
pohjoispuolella asemakaavoitettuna Kvartsijuonen puistona. Ympäröivä rakennuskanta, joka sijoittuu vielä
jokseenkin etäälle, muodostuu Kivistön rakenteilla olevan keskustan uusista (vuoden 2014 jälkeen
valmistuneista) rakennuksista.



Osallistumis- ja arviointisuunnitelma | nro 232800, 11.11.2019 | sivu 3

Suunnittelualueen pinta-alasta noin 15 % (5200 m2) on liito-oravan elinympäristöä, joka tulee pääosin
säilyttää luonnonmukaisena. Elinympäristön muotoa voidaan tarkistaa soveltuvan elinympäristöalueen
puitteissa. Suunnittelualeen osalta säilytettävä elinympäristön tarkka rajaus määritellään kaavatyön
yhteydessä. Vuoden 2019 liito-oravaselvityksen mukaan suunnittelualueella on kaksi ns. papanapuuta ja
yksi kolopuu.

Vuonna 2018 tehdyn Kivistön lahokaviosammalselvityksen mukaan alueella ei ole
lahokaviosammalesiintymiä. Selvityksen laatijan mukaan suunnittelualueella on kuitenkin
lahokaviosammaleelle soveltuvaa ympäristöä. Soveltuvavaksi katsottu suunnittelualueenosa on alue, jolta
puustoa ei ole hakattu. Lahokaviosammaleelle soveltuva alue ei rajoita rakentamista.

Maaston muodoiltaan suunnittelualue on loivasti
kaakkoon viettävää rinnettä. Korkeuseroa on alueen
korkeimman ja matalimman pisteen välillä on noin 4
metriä ja alue hahmottuukin maisemassa tasaisena.
Alueen etelä reunassa kulkee Kvartsiraitti niminen
kevyenliikenteen väylä, joka on muuta maanpintaa
reilut kaksi metriä alempana. Maanpinnan korot
vaihtelevat noin +39.3 metristä +43.0 metriin
merenpinnan yläpuolella.

Pintamaalajikartan mukaan alue on pääosin savea.
Alueen länsikulmassa on kapea kaistale siltin sekaista
savea ja alueen kulmassa pieni laikku hiekkaa. Alueen
etelä osalla maaperä koostuu siltin sekaisesta savesta,
hiekasta ja savesta, lisäksi alueen itäosalla on pieni alue
täyttömaata.

Ote pintamaalajikartasta 1:5000

Maakuntakaava

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

Ote maakuntakaavasta. Suunnittelualueen likimääräinen sijainti merkitty mustalla ympyrällä.
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Yleiskaava

Marja-Vantaan osayleiskaavassa (Kv 19.6.2006,
lainvoimainen 9.7.2008) suunnittelualue on merkitty
A1 -merkinnällä tehokkaaksi asuinalueeksi.
Kaavamääräyksen mukaan alueelle saa rakentaa
ensisijaisesti asuinkerrostaloja. Alueella voidaan sallia
asuinympäristöön soveltuvia työtiloja.
Suunnittelualue 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.

Ote Marja-Vantaan osayleiskaavasta 1:10 000. Suunnittelualueen likimääräinen sijainti ja laajuus merkitty
punaisella.

Ote ajantasakaavasta 1: 3 000. Suunnittelualueen rajaus on merkitty punaisella pistekatkoviivalla.
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Lukuun ottamatta alueen lounas -koillinen suunnassa halkaisevaan Sinikvartsinkatu nimistä katualuetta
(vielä rakentamaton) ja alueen etelä reunaa, suunnittelualueella ei ole voimassa asemakaavaa. Etelä reunaa
koskee vuonna 2009 voimaantullut Kehärata 701100 -niminen asemakaava, jossa alue on osoitettu rautatie
alueeksi. Edellä mainittu Sinikvartsin katualue kuuluun Marja-Vantaan asuntomessualue 231000 -nimiseen
asemakaavaan (KV 21.5.2012).

Pohjoisessa alue rajautuu em. Marja-Vantaan asuntomessualue 231000 -nimiseen asemakaavaan ja
luoteessa pieneltä osalta Kivistön jäteasema 231700 -nimiseen asemakaavaan (KV16.12.2013). Koillisessa ja
Idässä aluetta rajaa asemakaavoittamaton ja rakentamaton metsä.

MITEN KAAVAN VAIKUTUKSIA SELVITETÄÄN JA ARVIOIDAAN?
Vaikutusten arviointia tehdään kaavatyön yhteydessä ja se vaikuttaa kaavaratkaisun sisältöön.
Suunnittelualueen naapurissa Lumikvartsinkadun lounaispuolella on 14.11.2018 voimaan tullut Puu-
Kivistön asemakaava (nro 231900), jonka yhteydessä on laadittu mm. meluselvitys (Ramboll Finland Oy,
2016), jota voidaan tarvittaessa hyödyntää myös tämän kaavatyön yhteydessä.

Arviota tehdään mm. suhteesta:

· ihmisen elinoloihin ja ympäristöön
· luonnon monimuotoisuuteen
· alue- ja yhdyskuntarakenteeseen,
· yhdyskunta- ja energiatalouteen
· liikenteeseen
· kaupunkikuvaan ja maisemaan
· rakennettuun ympäristöön
· lentomeluun, tieliikennemeluun, raideliikennemeluun

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

KAAVAN ETENEMINEN, TIEDOTTAMINEN JA OSALLISTUMISTAVAT

VIREILLETULO
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 13.12.2019 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.

Asemakaavan suunnittelijat Veli-Pekka Ristimäki ja Ville Leppänen ovat tavoitettavissa virka-aikaan
puhelimitse sekä sähköpostitse yhteystiedoissa mainituin tiedoin.

Kaavatyötä esitellään alueen yleisötilaisuuksissa vuoden 2019 ja 2020 aikana. Asiasta tiedotetaan
tarkemmin vantaan verkkosivuilla sekä Kivistön asemakaavoituksen Facebook -sivulla.

KAAVAEHDOTUS
Kaupunkisuunnittelulautakunta ja kaupunginhallitus käsittelevät kaavaehdotuksen ja päättävät kaavan
asettamisesta nähtäville.

Nähtävilläolosta kuulutetaan kaupungin verkkosivuilla. Päivitetyn tavoiteaikataulun mukaan
asemakaavaehdotus käsitellään kaupunkisuunnittelulautakunnassa ja kaupunginhallituksessa vuoden
2020 aikana.

Muistutukset ja lausunnot
Kaavamuutosehdotus 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. 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

Asemakaava-arkkitehti Veli-Pekka Ristimäki
Kivistön asemakaavayksikkö
puhelin: 043 825 0515
sähköposti: etunimi.sukunimi@vantaa.fi

Asemakaava-arkkitehti Ville Leppänen
Kivistön asemakaavayksikkö
puhelin: 050 312 4370
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 maankayttö > 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-pe 8.15-15.00

Vantaa-infot
Tikkurila, Korso, Myyrmäki


