002444 NEILIKKAPOLKU 12
VIERTOLA

KAUPUNKIRAKENNE JA YMPÄRISTÖ / ASEMAKAAVOITUS
Asemakaavamuutoksen selostus, joka koskee 9.11.2021 päivättyä, 5.4.2022 tarkistettua asemakaavakarttaa nro 002444. Kaavoitus on tullut vireille 17.12.2020.
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PERUS- JA TUNNISTETIEDOT
Asemakaavan muutos:
Osa korttelista 63125 kaupunginosassa 63 Viertola. (Kumoutuvan asemakaavan osa korttelista
63125, kaupunginosassa 63 Viertola.)
Tonttijaon muutos:
Osa korttelista 63125 kaupunginosassa 63, Viertola.

Asemakaavan muutoksella mahdollistetaan nykyisten paritalojen korvaaminen kahdella kerrostalolla, joiden kerrosluvut ovat viisi ja kuusi. Rakennusoikeus on yhteensä 3 170 kerrosneliömetriä,
josta asuntojen osuus on 3 100 k-m2 ja liiketilan 70 k-m2. Tonttitehokkuudeksi muodostuu e= 1,29.
Aikaisempi tonttitehokkuus oli e= 0,35 ja rakennusoikeus 873 k-m2, eli kasvua on 2 297 k-m2. Autopaikat sijoittuvat rakennusten ensimmäiseen kerrokseen ja maantasoon rakennusten väliin. Katualueen rajausta tarkistetaan, ja pohjoiseteläsuuntaista kevyen liikenteen yhteyttä sujuvoitetaan.
Viitesuunnitelmassa asuntoja on 62 kpl ja niiden keskipinta-ala on noin 42 huoneistoneliömetriä.
Yksiöitä on 17 kpl (27 %), kaksioita 27 kpl (44 %), kolmioita 17 kpl (27 %) ja neliöitä 1 kpl (2 %). Autopaikkoja on 30 kpl. Kaava-alueen pinta-ala on 0,27 ha ja kokonaistehokkuus e= 1,19.
Kaavaan liittyy maankäyttösopimus.
Kaavan laatija: Tuuli Huhtala, asemakaava-arkkitehti, Vantaan kaupunki,
etunimi.sukunimi@vantaa.fi, puh. 040 1977963.

KAAVA-ALUEEN SIJAINTI
Kaavamuutosalue sijaitsee Viertolassa,
Peltolantorin lounaispuolella.
Alueeseen kuuluu kiinteistö osoitteessa
Neilikkapolku 12 sekä siihen rajautuvat
katualueet Neilikkapolulla ja
Unikkotiellä. Kaavoitettavalla alueella
on nykyisin paritaloja. Etäisyys
Tikkurilan asemalle on noin 900 metriä.

KAAVAPROSESSIN VAIHEET
-

Maanomistajan jättämä kaavoitushakemus on kirjattu saapuneeksi 24.4.2020.
Kaavoitus tuli vireille 17.12.2020 ja sai numeron 002444.
Mielipiteet osallistumis- ja arviointisuunnitelmasta pyydettiin 29.1.2021 mennessä (MRL 62 §)
ja niitä saatiin 11 kappaletta.
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Hanketta esiteltiin Uudistuva Tikkurila -illassa, joka järjestettiin verkkotapahtumana
19.5.2021.
Kaavamuutosehdotus oli nähtävillä 12.1.-10.2.2022. Määräaikana ei saatu muistutuksia. Määräajan ulkopuolella saatiin yksi kirje.
Lausuntoja (13) pyydettiin 17.2.2022 mennessä ja niitä saatiin yhteensä 7 kappaletta.
Asemakaavan kahteen kaavamääräykseen tehtiin tekninen korjaus. Selostusta täydennettiin ja
siihen tehtiin lausunnoista ja kirjeestä sekä viitesuunnitelman täsmennyksestä seuranneet tarkistukset.
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1. TIIVISTELMÄ
Kaava-alue sijoittuu tiivistyvään Viertolan kaupunginosaan, Peltolantorin lounaispuolelle ja alle
kilometrin etäisyydelle Tikkurilan asemasta. Asemakaavan muutoksella mahdollistetaan neljän paritalon korvaaminen kahdella asuinkerrostalolla osoitteessa Neilikkapolku 12. Uudisrakennusten
kerrosluvut ovat viisi ja kuusi. Neilikkapolun ja Unikkotien risteyksen tuntumaan osoitetaan liiketila. Autopaikat sijoittuvat rakennusten maantasokerroksiin sekä maantasoon rakennusten väliin.
Asumista palvelevia tiloja on maantaso- ja ullakkokerroksissa sekä kellarissa.
Korttelialue muuttuu asuntorakennusten korttelialueesta (A4) asuinkerrostalojen korttelialueeksi
(AK). Rakennusoikeus on yhteensä 3 170 kerrosneliömetriä, josta asuntojen osuus on 3 100 k-m2 ja
liiketilan 70 k-m2. Tonttitehokkuudeksi muodostuu e= 1,29. Aikaisempi tonttitehokkuus oli e= 0,35
ja rakennusoikeus 873 k-m2, eli kasvua on 2 297 k-m2.
Rakennukset asettuvat osaksi ympäröivää pohjoiseteläsuuntaisten rakennusmassojen korttelia.
Julkisivut toteutetaan paikallamuuratusta tiilestä, ja Neilikkapolun varressa edellytetään kivijalkakerrosta. Pihan vehreys ja viihtyisyys varmistetaan 0,9:n vihertehokkuusvaatimuksella. Tontin pohjoisosassa säilytetään kolme vaahteraa.
Neilikkapolulta Unikkotielle johtavan pohjoiseteläsuuntaisen kevyen liikenteen reitin epäjatkuvuuskohta poistetaan mahdollistamalla reitin linjaus tontin koilliskulman kautta. Ajoyhteys siirtyy
tontin kaakkoiskulmaan ja tontille ajo sallitaan pohjoisen suunnasta Neilikkapolun kautta. Neilikkapolkua levennetään tältä katuosuudelta tontin suuntaan.
Kaavamuutos tehostaa maankäyttöä joukkoliikenteen runkolinjastoon tukeutuvalla kestävän kasvun vyöhykkeellä. Rakentaminen tukeutuu olemassa olevaan yhdyskuntatekniikkaan ja on yhdyskuntarakenteellisesti sekä -taloudellisesti perusteltua. Hanke uudistaa alueen kaupunkikuvaa ja
lisää alueen toimeliaisuutta.

Kuva yllä ja kannen kuva: Arkkitehtuuritoimisto Peltonen & Sinisalo Oy
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2. LÄHTÖKOHDAT
2.1 SELVITYS SUUNNITTELUALUEEN OLOISTA
2.1.1 Alueen yleiskuvaus
Vantaan hallinnollinen keskus Tikkurila sijaitsee Helsingin metropolialueen keskellä, pääradan varrella ja vajaan viiden kilometrin päässä lentoasemalta. Kaava-alue sijoittuu Viertolan kaupunginosaan, välittömästi Tikkurilan vilkkaan kävelykeskustan länsipuolelle.
Viertolan itäreuna rajautuu Talvikkitiehen, pohjoisessa aluetta rajaa Läntinen Valkoisenlähteentie
ja etelässä Keravanjoki. Läntinen raja kulkee Tikkurilan keskuspuistossa Kylmäojaa pitkin. Viertola
on osa Tikkurilan suuralueen keskustaa, ja asumisen ohella alueella sijaitsee myös työpaikkoja ja
palveluita. Virkistysmahdollisuuksia tarjoavat Keravanjoen ranta Viertolan eteläosassa ja Tikkurilan
urheilupuisto alueen pohjoisreunalla. Lähellä ovat myös Kylmäojan varsi sekä Tikkurilan keskuspuisto.
Viertolan asutushistoria on vanhaa: Keravanjoen ja Kylmäojan varrella on sijainnut keskiaikaista
asutusta. Alueen eteläosassa nykyinen Tikkurilantie seuraa historiallisen Suuren Rantatien (Kuninkaantien) itä-länsisuuntaista linjausta, ja etelästä pohjoiseen Viertolan läpi kulkee vanha kylätie
Osmankäämintie.
Viertola kehittyy parhaillaan. Itäreuna tiivistyy ja eteläisiin osiin Tikkurilantien varrelle on rakennettu kerrostalokortteleita. Alueelle alettiin rakentaa omakotitaloja 1950-luvulla, erityisen vilkasta
rakentaminen oli 1980-luvulla. 2000-luvulla alueen tiivistyminen on jatkunut.
2.1.2 Luonnonympäristö
Maisemakuva ja -rakenne
Alue sijoittuu Keravanjoen ja Kylmäojan laakson savitasangolle. Vuonna 1870-1871 mitatussa Senaatin kartassa näkyy, että alue on ollut osin peltoa ja osin niittyä. Alue on kuulunut Suuren rantatien vaikutuspiiriin. Tikkurilan ydinkeskustan tuntumassa alkuperäistä luonnonmaisemaa ei ole
enää juuri havaittavissa.
Vesistöt ja vesitalous
Kaavoitettavaan alueeseen sisältyy pientaloaluetta ja katualuetta. Pientalotontilla on rakennettujen alueiden lisäksi pysäköintialuetta, kulkuväyliä ja istutusalueita. Alue ei ole pohjavesialuetta.
Maaperä ja rakennettavuus
Maaperä- ja pohjavesiolosuhteet: Maalajikartan mukaan kaava-alueen maaperä on savea. Kaavaalueen lähistöltä tehdyt kairaukset ovat ulottuneet noin 13,95–14,55 m syvyyteen maanpinnasta
ja savikerroksen alapinta on noin 10–11,5 m syvyydellä maanpinnasta. Alueen koillispuolella olevien pohjaveden havaintoputkien mukaan pohjavedenpinnan korkeus on mitattu tasovälillä
+12,29…+14,88, eli n. 0,7–3,7 m syvyydellä maanpinnasta.
Rakennettavuus maaperän suhteen sekä geotekniset rakentamisrajoitteet: Kohde ei sijaitse pohjavesialueella. Kaava-alueella ei ole tiedossa olevia pilaantuneita maa-aineksia. Asemakaavamuutosalueelle sijoittuu sähkö- ja tietoliikennekaapeleita sekä jäte- ja hulevesiviemäreitä. Alustavan arvion mukaan kaava-alueen rakennukset tulee perustaa paalujen varaan. Rakentamisratkaisujen
tulee perustua rakennuspaikkakohtaisiin pohjatutkimuksiin ja suunnitelmiin. Alueella ei saa alentaa pysyvästi pohjavedenpinnan tasoa.
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Topografia
Alue on melko tasainen. Maaston korot vaihtelevat +15,5 ja 16,5 metrin välillä.
2.1.3 Rakennettu ympäristö
Väestön rakenne ja kehitys kaupunginosassa
Viertolassa asui vuoden 2020 alussa 7 535 henkilöä. Alueen väkiluku on noussut tasaisesti viiden
viimeisen vuoden aikana, ja vuodesta 2010 nousu on ollut noin 1 900 henkilöä. Viertolan asukkaista lapsia ja nuoria on yhteensä 15,1 % (koko Vantaa 18,3 %) ja 65-vuotiaita tai vanhempia 18,8
% (koko Vantaa 15,5 %). Tikkurilan suuralueella asui vuoden 2020 alussa 45 300 henkilöä. Määrän
ennustetaan kasvavan eniten Tikkurilan kaupunginosassa, mutta myös Viertola tiivistyy ja väestömäärä jatkaa kasvuaan.1

Asuminen/nykytilanteen kuvaus
Kaavamuutosalue sijaitsee tiivistyvällä vyöhykkeellä pientalo- ja kerrostaloasumisen rajapinnassa.
Suunnittelualueella on neljä 1970-luvulla rakennettua huonokuntoista paritaloa. Yksikerroksisissa
rakennuksissa on kahdeksan asuntoa, joiden keskipinta-ala on 83,5 m2. Alueen pohjoispuolella sijaitsee 2007 Peltolantorin laitaan valmistunut Folkhälsan-talo, jossa on päiväkoti, senioriasuntoja
ja vanhusten ryhmäkoteja. Rakennuksen kerrosluku vaihtelee yhdestä kuuteen. Suunnittelualueen
länsi- ja eteläpuolella on ajallisesti kerroksellista pientaloaluetta, itäpuolella asuin-, liike- ja toimistorakennusten korttelialuetta sekä pysäköintialueita.
Sosiaalinen ympäristö
Viertolan väestö on aikuisvaltaista, ja asuntokunnista lähes 80 % on yhden tai kahden hengen talouksia. Tikkurilan suuralueella työttömyys on hieman vähäisempää kuin Vantaalla keskimäärin.
Palvelut ja työpaikat
Tikkurila on toiseksi merkittävin työpaikka-alue Vantaalla heti Aviapoliksen jälkeen. Tikkurilassa oli
vuonna 2018 noin 6 700 työpaikkaa. Jakauma on monipuolinen ja palvelupainotteinen: mm.

1

http://www.vantaa.fi/hallinto_ja_talous/tietoa_vantaasta/tilastot_ja_tutkimukset
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julkinen hallinto sekä sosiaali- ja terveysala ovat suuria toimialoja. Myös Viertolassa on toiminnoiltaan sekoittunutta kaupunkirakennetta, vuonna 2018 työpaikkamäärä oli noin 1 450.
Yhdyskuntarakenne
Suunnittelualue on Tikkurilan ydinkeskustan tuntumassa. Korttelin pohjoispuolinen Peltolantie jatkuu Tikkurilan kaupunginosan puolella Tikkuraitin ja Asematien muodostamana keskeisenä asemalle johtavana kävelyakselina. Peltolantorin kehittämismahdollisuuksia tutkitaan, kun torimyynti
on pääosin siirtynyt aseman kupeeseen. Peltolantorin pohjoispuolella sijaitsee Sinirikonpuiston
leikkipaikka ja toimintapuisto.
Kaupunkikuva
Viertola on vehreä asuinalue, jossa on typologialtaan monipuolinen kaupunkirakenne. Rakenteen
tiiveys ja rakennusten korkeudet kasvavat Tikkurilan keskustaa lähestyttäessä. Kylmäojan varsi on
pienimittakaavaista pientalojen ja kytkettyjen pientalojen vyöhykettä, jolla rakennusten kerrosluku vaihtelee yhdestä kahteen. Talvikkitie, Peltolantie ja Tikkurilantie ovat tiiviimmin rakennettuja kerrostalovaltaisia ympäristöjä, muu Viertola on pääosin pientalojen ja kytkettyjen pientalojen aluetta. Kaava-alue sijoittuu vyöhykkeelle, jossa Tikkurilan keskustan toiminnallisesti sekoittunut kaupunkirakenne muuttuu pientaloalueeksi. Alueen vehreys muodostuu suurelta osin tonttien
kasvillisuudesta.

Rakennettu kulttuuriympäristö
Kaava-alueella tai sen lähiympäristössä ei sijaitse rakennetun kulttuuriympäristön kohteita, arkeologisia kohteita, eikä alueella ole erityisiä maisemallisia arvoja.
Virkistys
Keravanjoen rantojen viheralueet ovat Viertolan vetovoimaisin viheraluekokonaisuus. Jokimaisemassa näkyvät eri vuosikymmenillä rakennetut Tikkurilan historiasta kertovat rakennukset, jotka
liittyvät rautatiehen, teollisuuteen ja maatalouteen. Jokirannan lisäksi tilaa virkistykselle löytyy
Kylmäojan varresta sekä Vantaan suurimmasta urheilukeskittymästä Tikkurilan urheilupuistosta.
Liikenne
Kaavamuutosalueen pohjoispuolinen Peltolantie on itä-länsisuuntainen kokoojakatu. Tontille ajo
tapahtuu Unikkotien ja Neilikkapolun risteyksen kautta. Neilikkapolku on varattu jalankululle ja
pyöräilylle. Peltolantien eteläreunassa on Viertolan kaupunginosan läpi kulkeva pääpyöräreitti,
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Unikkotiellä yhdistetty jalkakäytävä ja pyörätie. Kevyen liikenteen reiteissä on epäjatkuvuuskohta
nykyisen tontille ajon kohdalla. Lähin kaupunkipyöräasema on Peltolantorilla.

Kevyen liikenteen reitit (sinisellä)
Alueen joukkoliikenteen palvelutaso on hyvä. Tikkurilan matkakeskukseen on linnuntietä noin 900
metrin matka. Lähimmät bussipysäkit sijaitsevat Peltolantiellä, ja niiltä on yhteys Tikkurilan aseman kautta Mellunmäen metroasemalle sekä Jumbon kautta lentokentälle. Tikkurilantiellä ja Kielotiellä liikennöi useita bussilinjoja. Suunnitteilla olevan Vantaan ratikan pysäkeistä lähimpänä
ovat Tikkuraitin ja Silkkitehtaan pysäkit.
Vesihuolto
Kaava-alueen ympäristössä on rakennettua vesihuoltoverkostoa.
Vedenjakelu
Neilikkapolulla kaava-alueen länsipuolella on vuonna 2013 rakennettu DN 110 vesijohto. Alue kuuluu Tikkurilan painepiiriin, jonka ylävesisäiliö (tilavuus 8000 m3, HW=+81 ja LW=+66) sijaitsee Hiekkaharjussa. Käyttövesi saadaan Pitkäkosken vedenpuhdistuslaitokselta Ylästön paineenkorotuspumppaamon kautta.
Jätevesiviemäröinti
Neilikkapolulla kaava-alueen länsipuolella on vuonna 2013 rakennettu DN 250 jätevesiviemäri.
Alueen jätevedet johdetaan Viertolan halki Suutarilan jätevedenpumppaamolle. Lopulta jätevedet
päätyvät Viikinmäen jätevedenpuhdistamolle.
Hulevesiviemäröinti
Neilikkapolulla kaava-alueen länsipuolella on vuonna 2013 rakennettu DN315 hulevesiviemäri. Hulevedet johdetaan hulevesiviemärissä Viertolan halki Keravanjokeen.
Kaukolämpö
Suunnittelualueella ei sijaitse Vantaan Energian kaukolämpöverkkoa. Lähimmät johdot ovat Neilikkapolun ja Kuminatien risteyksessä sekä Unikkotiellä suunnittelualueen itäpuolella.
Sähköverkko
Vantaan Energialle kuuluvia pien- ja keskijännitemaakaapeleita on Neilikkapolun ja Unikkotien varressa. Mikäli maakaapeleita pitää siirtää, siirtokustannusten osalta toimitaan Vantaan kaupungin
ja Vantaan Energia Oy:n 20.7.1993 laaditun yhteistyösopimuksen mukaisesti.
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Ympäristöhäiriöt
Koko Vantaan alueella on voimassa meluntorjuntatarve lentomelua ja muuta liikennemelua vastaan. Kaava-alueella mitoittavana melulähteenä on lentomelu, jonka torjuntaa ohjaa Vantaan rakennusjärjestys. Tieliikenteen melu tai pienhiukkaset eivät aiheuta ongelmia.
Kaava-alueella ei ole pilaantuneita maita.

Tiemelu 2016 päivällä (7–22), Vampatti-kartat, Vantaan kaupunki
2.1.4 Maanomistus
Nykyisen tonttijaon (vuodelta 1981) mukainen tontti 11 koostuu kiinteistöstä 92-421-12-400, joka
on asemakaavamuutoksen hakijan omistuksessa, sekä kiinteistöstä 92-421-12-996-P10 (pinta-alaltaan 40 m2 kaistale Neilikkapolun varressa), jonka omistaa Vantaan kaupunki. Kaavamuutoksen
yhteydessä 92-421-12-996-P10 liitetään osaksi katualuetta.

2.2 SUUNNITTELUTILANNE
2.2.1 Kaava-aluetta koskevat suunnitelmat, päätökset ja selvitykset
Valtakunnalliset alueidenkäyttötavoitteet
Valtioneuvoston 14.12.2017 päättämien valtakunnallisten alueidenkäyttötavoitteiden (VAT) pyrkimyksenä on vähentää yhdyskuntien ja liikenteen päästöjä, turvata luonnon monimuotoisuutta ja
kulttuuriympäristön arvoja sekä parantaa elinkeinojen uudistumismahdollisuuksia. Niillä myös sopeudutaan ilmastonmuutoksen seurauksiin ja sään ääri-ilmiöihin. Hanke on näiden tavoitteiden
mukainen, ja luo edellytyksiä vähähiiliselle ja resurssitehokkaalle yhdyskuntakehitykselle, joka tukeutuu ensisijaisesti olemassa olevaan rakenteeseen. Tavoitteiden toteutuminen on selostettu
tarkemmin selostuksen kohdissa 4 ja 5.
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Maakuntakaava
Oheisessa kartassa on ote maakuntakaavayhdistelmästä (3/2022).
Uusimaa-kaavan kokonaisuus on tullut
Helsingin hallinto-oikeuden 24.9.2021
päätösten myötä voimaan siltä osin kuin
valitukset hylättiin. Voimaantulon myötä
kaavakokonaisuus korvaa pääosin aiemmin voimassa olleet maakuntakaavat, lukuun ottamatta Östersundomin alueen
maakuntakaavaa, 4. vaihemaakuntakaavan tuulivoimaratkaisua sekä hallinto-oikeuden päätöksen myötä voimaan jääviä
merkintöjä ja määräyksiä. Uusimaa-kaavan
muutoksenhakuprosessi on vielä kesken.
Hyväksyttyjen valitusten osalta Uusimaakaavan ratkaisut ovat edelleen täytäntöönpanokiellossa eivätkä voi tulla voimaan, ellei korkein hallinto-oikeus muuta
tai kumoa hallinto-oikeuden ratkaisua.
Lainvoiman kaavat voivat saada vasta, kun
jatkovalitukset on ratkaistu korkeimmassa
hallinto-oikeudessa.
Voimassa olevassa Helsingin seudun vaihemaakuntakaavassa asemakaava-alue on taajamatoimintojen kehittämisvyöhykettä ja pääkaupunkiseudun ydinvyöhykettä.
MAL 2019 -suunnitelma
MAL 2019 on suunnitelma Helsingin seudun maankäytön, asumisen ja liikenteen kehittämiseksi
vuosille 2019–2050. Suunnitelma valmistellaan neljän vuoden välein yhteistyössä seudun 14 kunnan ja HSLn toimesta. Suunnitelmassa määritellään ja priorisoidaan seudullisesti merkittävän
maankäytön ja erityisesti asuntorakentamisen sijoittumista sekä linjataan kasvua tukevat liikennejärjestelmän kehittämistoimet. Tavoitteena on kuvata seudun yhteinen tahtotila, jonka pohjalta
yhdessä toimitaan tavoitetilan saavuttamiseksi. Suunnitelmassa tavoitellaan vähäpäästöistä, houkuttelevaa, elinvoimaista ja hyvinvoivaa seutua.
Suunnitelman päämittarien tavoitetasoissa vuodelle 2030 on määritelty. että
liikenteen kasvihuonekaasupäästöt vähenevät 50 % vuoden 2005 tasosta vuoteen
2030 mennessä (määräävä tavoitetaso),
asuntotuotannosta vähintään 90 % kohdistuu ensisijaisesti kehitettäville maankäytön vyöhykkeille (oheinen kartta) ja väestöstä vähintään 85 % sijoittuu kestävän
liikkumisen vyöhykkeille. MAL 2019 suunnitelma on hyväksytty Vantaan osalta
HSLn hallituksessa 26.3.2019 (liikenteen
osuus) ja kaupunginvaltuustossa
20.5.2019.
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Yleiskaava
Vantaan yleiskaavassa (Kv 2007) alue on merkitty matalaksi ja tiiviiksi asuntoalueeksi (A2).
Alueelle saa rakentaa ensisijaisesti pienkerrostaloja ja kytkettyjä pientaloja. Alueella voidaan
sallia asuinympäristöön soveltuvia työtiloja.
Suunnittelualue rajautuu keskustatoimintojen
alueeseen (C) ja tehokkaaseen asuntoalueeseen (A1), ja siksi tontin tiivistymisen kehittyvän kaupunkikeskustan äärellä voidaan katsoa
olevan yleiskaavan tavoitteiden mukaista.
Kaupunginvaltuuston 17.12.2007 hyväksymä
yleiskaava on tullut voimaan 25.2.2009,
3.6.2009 ja 13.1.2010.

Vantaan uusi yleiskaava 2020
Uusi yleiskaava 2020 on hyväksytty valtuustossa 25.1.2021, mutta ei ole vielä
voimassa. Alue on merkitty kaupunkikeskustan alueeksi (C), jota kehitetään monipuolisena, toiminnoiltaan sekoittuneena
kaupunkiympäristönä. Alue sijoittuu kestävän kasvun vyöhykkeelle. Se on joukkoliikenteen runkolinjastoon tukeutuva vyöhyke, jolle kaupunginosan maankäyttöä
tehostava rakentaminen ensisijaisesti ohjataan. Tikkurilantie ja Talvikkitie on merkitty tärkeiksi liikenneyhteyksiksi.
Tikkurilantie on osoitettu myös raitiotiereitiksi ja pyöräilyn baanaksi. Se on lisäksi osa Suurta rantatietä ja katukuvan kehitysaluetta, jolle rakennettaessa tulee tehdä laadukasta kaupunkitilaa. Lähimmät virkistysalueyhteydet ovat itä-länsisuuntaan Voikukantiellä/Hernetiellä ja pohjoiseteläsuuntaan Koiruohonpolulla/Savikkatiellä. Kaupunkikeskustoissa ja niiden läheisillä asuinalueilla
merkinnän varrella olevat julkiset ulkotilat toteutetaan vehreinä ja viihtyisinä, toisiinsa kytkeytyneinä kaupunkitiloina. Kaavahanke on uuden yleiskaavan mukainen.
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Asemakaava

Voimassa olevassa asemakaavassa 000185 (Kv 8.12.1980) suunnittelualue on asuntorakennusten
korttelialuetta (A4) ja katualuetta. Neilikkapolku on yleiselle jalankululle varattua katualuetta. Rakennusoikeus on ilmoitettu tehokkuuslukuna (e=0,35), joka suunnittelualueella merkitsee noin
870 k-m2. Suurin sallittu kerrosluku on kaksi.
Osa suunnittelualueen katualueista sijoittuu viereisten asemakaavojen alueille.
Unikkotien ja Neilikkapolun risteys on kaavassa 001695 (Kv 16.12.2002) ja Neilikkapolun eteläisin osa kaavassa 630100 (SM
22.3.1974).

Asemakaavat alueina (siniset rajat)
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Muut päätökset ja suunnitelmat

Tikkurilan keskustan kaavarungossa (2015)
suunnittelualue on ensisijaisesti kerrostaloille tarkoitettua tehokasta asuntoaluetta
(A1). Kaavahanke on nykyisen kaavarungon
mukainen.

Tikkurilan kaavarunko 2020 -luonnoksessa
suunnittelualue on pääosin asumiselle
osoitetulla vyöhykkeellä, jonka maksimitehokkuus on 1,5. Alueelle voi sijoittua myös
julkisia ja yksityisiä lähipalveluita sekä asumisen yhteyteen soveltuvia työtiloja. Kaavarunkoluonnos on ollut nähtävillä 19.8. –
3.10.2021. Kaavahanke on kaavarunkoluonnoksen mukainen.

3. ASEMAKAAVAN SUUNNITTELUN VAIHEET
3.1 SUUNNITTELUN KÄYNNISTÄMINEN, SITÄ KOSKEVAT PÄÄTÖKSET JA VIREILLETULO
Maanomistajan (As Oy Peltolankulma) jättämä kaavamuutoshakemus on kirjattu saapuneeksi
24.4.2020. Kaavamuutos sai työohjelmassa numeron 002444 ja kaavoitus tuli vireille 17.12.2020.

3.2 OSALLISTUMINEN JA YHTEISTYÖ
3.2.1 Osalliset
- alueen maanomistajat
- naapurit (viereisten alueiden omistajat ja vuokralaiset)
- asukkaat, yritykset ja työntekijät, asukas- ym. yhdistykset
- ne, jotka katsovat olevansa osallisia
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kaupungin asiantuntijaviranomaiset: maankäyttötoimi (yrityspalvelut, rakennusvalvonta, ympäristökeskus, tekninen toimiala), Keski-Uudenmaan pelastuslaitos, kaupunginmuseo
Muut viranomaiset ja yhteisöt: Uudenmaan liitto, HSL, Museovirasto, HSY, Uudenmaan ELYkeskus, Vantaan Energia Oy, Elisa Oyj ja HSL.

3.2.2 Osallistuminen ja vuorovaikutus
Asemakaavamuutoksen alkamisesta on tiedotettu Vantaan kaupungin verkkosivuilla, Vantaan Sanomissa sekä kirjeitse (MRL 62§) maanomistajille, naapureille ja viranomaisille.
Mielipiteet osallistumis- ja arviointisuunnitelmaan
Osallistumis- ja arviointisuunnitelmasta saatiin 11 mielipidettä, joista 10 kirjallisena ja yksi suullisena. Yksityinen mielipiteen antaja piti tontille ajon sallimista Neilikkapolun kautta huonona ratkaisuna, koska kyse on kymmenistä autoista lasten käyttämällä reitillä. Toinen yksityinen piti esitettyjä rakennuksia liian korkeina matalassa ympäristössä ja pelkäsi rakentamisen liiketiloineen
tuovan huomattavan määrän ihmisiä, autoja ja melua rauhalliselle alueelle. Kolmas yksityinen katsoi uudisrakentamisen alentavan asuntonsa arvoa varjostamalla piha-aluetta ja vähentämällä nykyisten asukkaiden omaa rauhaa. Alueelle tulisi rakentaa rivi-, pari- tai luhtitaloja. Naapurissa sijaitsevaa taloyhtiötä huolestutti, miten yhtiön ilman paalutusta rakennetut talot kestävät uusien
kerrostalojen paalutusta ja rakentamista viereiselle tontille. Uudisrakennuksia pidettiin liian korkeina ja massiivisina. Lähin kerrostalo sijaitsee liian lähellä naapuria ja häiritsee asuntojen sekä
oleskelupihojen yksityisyyttä. Toinen taloyhtiö esitti tontille ajoa suoraan Unikkotieltä, tontin koilliskulmasta. Mikäli kuitenkin tontille ajo toteutuu esitetyllä tavalla, tulisi Neilikkapolun loppuosan
säilyä kevyen liikenteen väylänä ja tontille ajon osuudella olla erikseen varattu tila kevyelle liikenteelle. Kevyen liikenteen väylää tulisi lisäksi parantaa entisestään.
Vantaan Energia Oy ja Vantaan Energia Sähköverkot Oy edellyttivät, että maakaapeleiden sijainti
otetaan huomioon. Kaukolämpöverkosta ei ollut huomautettavaa. HSY:lla ei ollut huomautettavaa. HSL:lla ei ollut lausuttavaa. Alueella ei ole Fingridin voimajohtoja eikä Caruna Oy:n sähköverkkoa. Vantaan kaupunginmuseolla ei ollut huomautettavaa, eikä sitä tarvitse kuulla jatkovaiheessa,
mikäli suunnitelmaan tai kulttuuriympäristöön ei tule merkittäviä muutoksia.
Vastineet mielipiteisiin
Pientalovaltaisen alueen ja tiiviimmän kaupunkirakenteen nivelkohdassa on haettu ratkaisua, joka
ottaa huomioon sekä naapuruston nykyisen rakentamisen että alueen kehittämismahdollisuudet.
Rakennusten varjostusvaikutukset on tutkittu. Tontti aidataan naapureita vasten pensasaidalla tai
aidalla ja köynnösistutuksilla. Länsipuolelle naapurin asuntopihojen suuntaan sijoittuu leveämpi
istutettava alue, jolle edellytetään myös suureksi kasvavia puita.
Tontin ajoyhteys on sijoittumassa tontin kaakkoisnurkkaan, jotta autoliikenne ei risteäisi jalankulun ja pyöräilyn kanssa juuri Unikkotien kulmassa, jota on tarkoitus kehittää kevyen liikenteen kannalta sujuvammaksi. Suunnittelualueen eteläpuolinen osa Neilikkapolusta on jatkossakin varattu
ainoastaan kevyelle liikenteelle.

Varjot: kesäpäivänseisaus kello 10, kello 14 ja kello 18.
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Varjot: kevät/syyspäiväntasaus kello 10, kello 14 ja kello 18.
Asukastilaisuudet
Hanketta esiteltiin lyhyesti Uudistuva Tikkurila -illassa, joka järjestettiin 19.5.2021 TeamsLive-tilaisuutena verkossa.
Nähtäville asettaminen ja lausuntojen pyytäminen
Kaupunkisuunnittelulautakunta päätti 9.11.2021 (§ 6) esittää kaupunginhallitukselle 13.12.2021 (§
29), että kaava asetetaan nähtäville ja oikeutetaan kaupunkisuunnittelu pyytämään tarvittavat
lausunnot. Lausuntoja pyydettiin 17.2.2022 mennessä 13 kpl ja saatiin seitsemän. Nähtävilläoloaikana 12.1.-10.2.2022 ei saatu yhtään muistutusta. Määräajan ulkopuolella saatiin yksi kirje.
Lausunnot
Fingrid Oyj:llä, HSL:llä ja Tukesilla ei ollut asiaan lausuttavaa. HSY:n lausunnon mukaan kaavaratkaisu ei edellytä uutta vesihuoltoverkostoa, johtosiirtoja tai johtokujavarauksia. ELY:n lausunnossa
todetaan asemakaavaratkaisun tiivistävän onnistuneesti yhdyskuntarakennetta palveluiden läheisyydessä tarkentaen yleiskaavaratkaisua. Uudenmaan liitto ei lausu kaavasta, mutta toteaa päivitystarpeen kaavaselostuksen maakuntakaavatilanteen osalta. Vantaan Energia Oy ja Vantaan
Energia Sähköverkot Oy muistuttivat pien- ja keskijännitemaakaapeleiden sijainnin huomioimisesta. Mikäli kaapeleita tulee siirtää, toimitaan Vantaan kaupungin ja Vantaan Energia Oy:n yhteistyösopimuksen mukaisesti. Asemakaavan muutosehdotuksen suunnittelualueella ei sijaitse Vantaan Energian kaukolämpöverkkoa.
Vastineet lausuntoihin
Saatujen lausuntojen johdosta kaavaselostukseen tehtiin tarpeelliset korjaukset ja täydennykset.
Kaavaselostuksen lähtötietoihin päivitettiin maakuntakaavan tilanne ja tarkennettiin tieto siitä,
ettei suunnittelualueella sijaitse kaukolämpöverkkoa.
Muistutukset ja kirjeet
Yksityishenkilön kirjeessä esitetyt huomautukset kohdistuivat asemakaavaehdotuksen liikenneratkaisuun. Kirjeen mukaan tontille ajon salliminen Neilikkapolun kautta on ristiriidassa vireillä olevan
Tikkurilan kaavarungon 2020 käveltävyyttä ja turvallisuutta painottavien tavoitteiden kanssa. Neilikkapolkua käyttävät paljon vanhukset ja lapset, pp/t-alue tulisi muuttaa takaisin yleiselle jalankululle varatuksi alueen osaksi.
Vastine ja kirjeeseen
Yhtenä kaavatyön tavoitteena on sujuvoittaa pohjoiseteläsuuntaista kevyen liikenteen reittiä,
jossa nykyisellään on epäjatkuvuuskohta tontille ajon kohdalla. Kaavamuutoksessa tontin koilliskulmassa on yleiselle jalankululle varattu alueen osa. Kevyt liikenne siirtyy pois unikkotien ajoradalta ja koukkaa korttelialueen kautta. Korttelin Peltolantorin puoleiseen kulmaan muodostuu
pieni autoliikenteeltä rauhoitettu aukio, jossa kevyen liikenteen reitin ääreen aukeaa liiketila.
Uutta ajoliittymää ei ole sijoitettu kevyen liikenteen reitin mutkaan, vaan Neilikkapolun suoralle
osuudelle. Tontille on tulossa hyvin maltillinen määrä autopaikkoja, joten autoliikenne Neilikkapolun tontilleajo-osuudella tulee olemaan vähäistä. Neilikkapolun levennys tuottaa kävelijöille ja
pyöräilijöille normaalin kevyen liikenteen väylän leveyden, vaikka vierestä ajoneuvo juuri tontille
olisikin saapumassa. Tontin käytön suunnittelussa on huomioitu näkemät tontilta lähdettäessä
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myös etelän suuntaan. Suorakulmainen tontille tai tontilta ajo pakottaa ajonopeudet mataliksi
Neilikkapolulla.
Kaavaselostukseen tehtiin saadun kirjeen johdosta muutama täydennys. Kaavaselostuksen lähtötietoihin lisättiin kuva kevyen liikenteen reiteistä. Kohtaa 3.4.1 Asemakaavaratkaisun valinta ja perusteet sekä 4.4.1 Asemakaavan vaikutukset rakennettuun ympäristöön / liikenne täydennettiin.

3.3. ASEMAKAAVAN TAVOITTEET
3.3.1 Lähtökohta-aineiston antamat tavoitteet
Kunnan asettamat tavoitteet
Vantaan valtuustokauden 2018–2021 strategia (Kv 11.12.2017):
Kaupunkia tiivistetään lähiluontoa vaalien. Nykyistä kaupunkirakennetta vahvistetaan resurssiviisaasti. Kaupunkikeskusten kehittämismahdollisuudet hyödynnetään rohkeasti ja kaupunkiympäristöistä ja asunnoista tehdään kansainvälisesti kilpailukykyisiä. Ratkaisuissa ja päätöksenteossa turvataan talouden tasapainoa, lisätään kaupungin elinvoimaa ja vetovoimaa, edistetään asukkaiden
hyvinvointia, ollaan edelläkävijöitä palvelujen kehittämisessä ja johdetaan uudistuen ja osallistuen.
Maapoliittiset linjaukset koskien kaavoitusta, maanhankintaa ja maanluovutusta (Kv 18.6.2018)
-

Kaupungin omistaman maan ja asemakaavoitettujen täydennysrakentamisalueiden kaavoittaminen on etusijalla.
Asuntotuotantoa varten asemakaavavarantoa lisätään niin, että se vastaa viiden vuoden rakentamisen tarvetta.
Kaavoituksen tavoitteena on laatu, kohtuuhintaisuus, toteuttamiskelpoisuus ja kaupunkirakenteen eheys.
Korkeaa rakentamista ja täydennysrakentamista edistetään aktiivisesti asemanseuduilla ja
keskustoissa, joissa on hyvät palvelut.

Vantaan arkkitehtuuriohjelma 2015 (Kv 11.5.2015):
- Luomme Vantaalle kerroksellisen, tiiviin ja läheisen kaupunkikuvan.
- Kannustamme hyvään ja kohtuuhintaiseen arkkitehtuuriin, kestävään rakentamiseen sekä uusien energiamuotojen käyttöön.
Resurssiviisauden tiekartta (Kv 18.6.2018)
- Resurssiviisauden tiekartta määrittää Vantaan pitkän aikavälin ympäristötavoitteita ja konkretisoi valtuustokauden 2018 – 2021 strategiaa. Kaupunkisuunnittelussa keskeisiä tavoitteita
ovat:
- Kaupunkirakenne on kestävästi täydentyvä ja sekoittuva.
- Liikkuminen on hiilineutraalia, sujuvaa ja kohtuuhintaista.
- Varaudutaan ilmastonmuutoksen vaikutuksiin ja käytetään resurssitehokkaita, luonnonmukaisia ratkaisuja.
- Luonnon monimuotoisuus säilytetään ja sitä kartutetaan myös rakennetuilla alueilla.
- Viherrakenne luo hyvinvointia ja viheralueet ovat helposti saavutettavissa.
- Ohjataan uusiutuvan energian käyttöön.
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3.3.2 Muut tavoitteet
Vihertehokkuus
- Resurssiviisaus, vehreä ympäristö ja hulevesien hallinta huomioidaan kaavatyössä. Asemakaavassa alueelle määrätään maankäytön mukainen vihertehokkuustaso. Vihertehokkuuden tason määrittelyllä saavutettava vehreä ympäristö turvaa ekosysteemipalveluita ja luo kaavaalueelle viihtyisää kaupunkiympäristöä ja lisää terveysvaikutuksia.

3.4 ASEMAKAAVARATKAISUN VAIHTOEHDOT
Kaavan perusratkaisu on pysynyt suhteellisen samana koko suunnitteluprosessin ajan. Uudet rakennukset sijoittuvat ajallisesti kerrostuneeseen ympäristöön, jossa yhdistävänä tekijänä on rakennusten pohjoiseteläsuuntaisuus. Katualueita rajataan tiiviillä rakentamisella. Valtaosa pysäköintipaikoista sijoittuu rakennusten maantasokerroksiin, leikki- ja oleskelualue rakennusten väliin. Ratkaisua on kehitetty alkuvaiheen suunnitelmiin verrattuna siten, että lännen puoleinen rakennus on matalampi ja pihalla on vähemmän autopaikkoja.
3.4.1 Asemakaavaratkaisun valinta ja perusteet
Suunnittelualue on osa kehittyvää Viertolaa, joka sijaitsee Tikkurilan keskustan tuntumassa. Pientalo- ja kerrostaloalueiden rajapintaan sijoittuvalla tontilla mahdollistetaan asuinkerrostalojen rakentaminen. Ratkaisu asettuu osaksi eri ikäisten pohjoiseteläsuuntaisten rakennusten korttelia,
joka saattaa tiivistyä jatkossakin. Katutilaa rajataan kaupunkimaisesti, ja Peltolantorin puoleiselle
tontin kulmalle sijoittuu liiketila. Pääosa pysäköintipaikoista sekä jätehuolto on sijoitettu rakennusrunkoon, jotta piha-aluetta säästyy istutuksille. Rakennusten välissä on oleskelu- ja leikkialue
sekä maantasopysäköintiä.
Vehreä oleskelupiha on tontin pohjoisosassa, jonne naapurissa sijaitsevan Folkhälsan-talon korttelipiha aukeaa. Folkhälsanin päiväkodille ja vanhusten asunnoille avautuu näkymiä uudisrakennusten välistä, erityisesti on varmistettu väljyys senioritalon päätyparvekkeiden edessä. Lähellä tontin
pohjoisrajaa säilytetään kolme vaahteraa. Naapurin asuntopihoihin rajoittuvalla tontin länsireunalla on vihervyöhyke, jolle istutetaan myös suureksi kasvavia puita.
Neilikkapolulta Unikkotielle johtavan pohjoiseteläsuuntaisen kevyen liikenteen reitin epäjatkuvuuskohta poistetaan sallimalla reitin linjaus suunnittelualueen koilliskulman kautta. Korttelin Peltolantorin puoleiseen kulmaan muodostuu pieni autoliikenteeltä rauhoitettu aukio, jossa kevyen
liikenteen reitin ääreen aukeaa liiketila. Neilikkapolun tonttiin rajautuvalle osuudelle sallitaan tontille ajo Unikkotien suunnasta. Ajoliittymä siirtyy torin kulmalta Neilikkapolun suoralle osuudelle,
ja katualuetta laajennetaan tontin suuntaan.

4. ASEMAKAAVAN KUVAUS
4.1 KAAVAN RAKENNE
Asemakaavalla muutetaan nykyinen asuinrakennusten korttelialue asuinkerrostalojen korttelialueeksi AK. Korttelialueen koilliskulmassa on yleiselle jalankululle varattu alueen osa. Neilikkapolun
ja Unikkotien katualueet laajenevat korttelialueen suuntaan. Kevyen liikenteen reitti Neilikkapolku
muuttuu jalankululle ja polkupyöräilylle varatuksi kaduksi pp/t, jolla tontille ajo on sallittu.
4.1.1 Mitoitus
Vantaan väestöennusteessa 2020 kerrostaloasumisen keskimääräinen asumisväljyys on 32,8 hum2, joka kerrosneliömetreiksi muutettuna on noin 48 k-m2/hlö. Näillä oletuksilla kohteen asuinkerrosalamäärästä seuraava asukasmäärä on noin 65 asukasta. Viitesuunnitelmassa asuntoja on
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62 kpl ja niiden keskipinta-ala on noin 38 huoneistoneliömetriä. Yksiöitä on 17 kpl (27 %), kaksioita
27 kpl (44 %) ja kolmioita 18 kpl (29 %).
Asuinkerrostalojen korttelialue AK
Tontin pinta-ala

2453 m2

Rakennusoikeus

3100 k-m2 asumiselle, 70 k-m2 liiketiloille

Tontin tehokkuusluku e=1,29

Pysäköinti
1 ap/110 asuntok-m2, kuitenkin vähintään 1 ap/2 asuntoa
Vieraspaikkoja 1 ap/1500 k-m2
Huolto- yms. pysäköintiä varten 1 ap/5000 k-m2
Liiketilat 1 ap/100 k-m2
Polkupyöräpaikkoja tulee varata vähintään 2 pp/asunto, liiketiloille 1 pp/50 k-m2.
Jalankululle ja polkupyöräilylle varattu katu, jolla tontille ajo on sallittu pp/t
Alueen pinta-ala

195 m2

Katu
Alueen pinta-ala

10 m2

4.2 YMPÄRISTÖN LAATUA KOSKEVIEN TAVOITTEIDEN TOTEUTUMINEN
Kaavaratkaisulla ja sen määräyksillä on pyritty varmistamaan rakentamisen ja ympäristön laatu.
Kaavan mukaiset rakennukset asettuvat osaksi pohjoiseteläsuuntaisten rakennusten muodostamaa korttelirakennetta. Ne sopeutuvat alueen pohjoispuolisen kerrostalorakentamisen mittakaavaan, tiivistävät yhdyskuntarakennetta ja tehostavat alueensa maankäyttöä. Katuvartta rajaa kuusikerroksinen rakennus, lännen puoleinen rakennus on kerrosta matalampi. Rakennusten arkkitehtuurista on annettu laatua ja julkisivumateriaaleja koskevia määräyksiä. Viherrakentamisesta, vihertehokkuudesta ja hulevesien käsittelystä on määrätty kaavassa. Vihertehokkuuden tason määrittelyllä saavutettava vihreä ympäristö turvaa ekosysteemipalveluita ja luo kaavamuutosalueelle
esteettisyyttä, viihtyisyyttä ja terveysvaikutuksia.
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Asemapiirros: Arkkitehtuuritoimisto Peltonen & Sinisalo Oy

4.3 ALUEVARAUKSET
4.3.1 Korttelialueet
AK, asuinkerrostalojen korttelialue
Asuinkerrostalojen korttelialueella on kaksi rakennusalaa, joiden kerrosluvut ovat viisi ja kuusi. Niiden yhteenlaskettu asuinrakennusoikeus 3 100 k-m2. Liikehuoneistojen rakennusoikeus on 70 km2, josta tulee toteuttaa vähintään 80 %. Liiketilat tulee sijoittaa kuusikerroksiseen rakennukseen,
joka rajaa Neilikkapolkua, ja avata Peltolantorin suuntaan.
Asumista palvelevat tilat sekä porrashuoneiden 15 k-m2/porrastaso ylittävän osan saa rakentaa
kerrosalan lisäksi. Neilikkapolun puoleiseen rakennukseen on mahdollista rakentaa saunaosasto
kerrosluvun ja rakennusoikeuden estämättä. Jätehuollon tilat on sijoitettava rakennusrunkoon.
Rakennusten julkisivuilta edellytetään korkealuokkaisia materiaaleja ja yhtenäistä rakennustapaa.
Julkisivujen päämateriaali on paikallamuurattu tiili. Neilikkapolun varteen tulee rakentaa avoimen
ja toiminnallisen vaikutelman antava kivijalkakerros. Korttelialueen yleiselle jalankululle varattu
koilliskulma toteutetaan laadukkaana ja yhtenäisenä kaupunkitilana.
Tontille ajetaan suunnittelualueen kaakkoiskulmasta. Asemakaava mahdollistaa pysäköinnin sijoittamisen rakennusten maantasokerroksiin. Piha-alueelle on lisäksi rajattu pysäköimispaikka, jonka
pysäköintiruudut toteutetaan nurmikivipintaisina.
Pihan tulee olla korkeatasoinen ja monipuolinen. Ohjeellinen leikki- ja oleskelualue on merkitty
rakennusten väliin ja naapurikorttelin sisäpihan tuntumaan. Kasvillisuuden tulee olla monilajista ja
vuodenaikojen vaihtelun huomioivaa. Naapuritonttien suuntaan tontti aidataan pensasaidalla tai
aidalla ja köynnösistutuksella. Läntisen naapurin asuntopihoja vasten on osoitettu istutettava alueen osa, jolle tulee istuttaa myös suureksi kasvavia puita. Tontin pohjoislaidalla on kolme suojeltavaa vaahteraa. Pihan vehreys ja viihtyisyys varmistetaan 0,9:n vihertehokkuusvaatimuksella.
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4.3.2 Muut alueet
Liikennealueet
Kaava-alueeseen kuuluva osuus Neilikkapolusta on jalankululle ja polkupyöräilylle varattua katualuetta pp/t, jolla tontille ajo on sallittu. Katualue laajenee korttelialueen suuntaan sekä Neilikkapolun että Unikkotien kohdalla. Unikkotiellä kapea muutosalue liittyy osaksi Unikkotien katualuetta.

4.4 KAAVAN VAIKUTUKSET
Hankkeen MRA 1 §:n mukaisia vaikutuksia on tarkasteltu kaavaa laadittaessa. Arvioinnissa on
myös tarkasteltu valtakunnallisten alueiden käyttötavoitteiden (VAT) toteutumista.
Hanke sijoittuu jo rakennetulle alueelle ja on yhdyskuntarakennetta tiivistävä ja täydentävä. Se
sijoittuu hyvien joukkoliikenneyhteyksien varteen. Hanketta voidaan pitää kestävän kaupunkirakentamisen tavoitteiden mukaisena. Kokonaisratkaisu on taloudellisesti toteutettavissa.
4.4.1 Vaikutukset rakennettuun ympäristöön
Väestön rakenne ja kehitys
Kaavamuutos lisää Viertolan asukasmäärää noin 65 asukkaalla. Pientalovaltaisen alueen ja tiiviimmän kaupunkirakenteen saumakohtaan rakennetaan esteettömiä asuntoja, jotka sopivat kaikenikäisille asukkaille.
Yhdyskuntarakenne

Alue sijoittuu tiivistyvään Viertolan kaupunginosaan, alle kilometrin päähän Tikkurilan asemasta. Ratkaisu edistää asuinalueen täydennysrakentamista ja luo tiivistä ja tehokasta, kaupunkirakennetta.
Rakentaminen sijoittuu Tikkurilan keskustan palveluiden ja joukkoliikenneyhteyksien tuntumaan.
Bussipysäkit ovat lähietäisyydellä.

Kaupunkikuva
Uudiskohde rakentuu yleiskaavan 2020 kestävän kasvun vyöhykkeelle pientalo- ja kerrostalovaltaisten alueiden saumakohtaan. Rakennukset asettuvat osaksi ympäröivää pohjoiseteläsuuntaisten rakennusmassojen korttelia. Neilikkapolun varressa edellytetään kivijalkakerrosta. Kerrosluku
on sama kuin viereisen Folkhälsan-talon korkeassa osassa. Peltolantorin suuntaan avautuvan liiketilan edustalle muodostuu laadukkaana ja yhtenäisenä kaupunkitilana toteutettava kulmaus, joka
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omalta osaltaan muokkaa torin ympäristöä kantakaupunkimaiseen suuntaan. Julkisivut toteutetaan paikallamuuratusta tiilestä.

Katujulkisivu itään, Neilikkapolku 12 ja lähimmät naapurirakennukset: Arkkitehtuuritoimisto Peltonen & Sinisalo Oy
Rakennettu kulttuuriympäristö
Kaava-alueella tai sen lähiympäristössä ei sijaitse rakennetun kulttuuriympäristön kohteita tai arkeologisia kohteita.
Asuminen
Kaavamuutos mahdollistaa kahden kerrostalon rakentamisen. Asukkaita tontille tulee noin 65.
Hanke noudattaa valtakunnallisia alueidenkäyttötavoitteita lisäämällä asuntotuotantoa ja monipuolistamalla asuntokantaa hyvien joukkoliikenneyhteyksien äärellä.
Palvelut ja työpaikat
Peltolantorin tuntumaan rakennetaan uusi kivijalkaliiketila. Asukkaiden lisäys puolestaan vaikuttaa
positiivisesti Viertolan ja Tikkurilan keskustan palveluiden säilymiseen ja monipuolistumiseen. Asukasluvun kasvu lisää päiväkotipaikkojen ja koulupaikkojen tarvetta.
Taloudelliset vaikutukset
Kaavan toteuttamiseen liittyvien kunnallisteknisen rakentamisen kustannukset ovat vähäiset. Kadut ja johtoverkot on rakennettu ja kulkevat tontin vieritse. Katualuetta tulee laajentaa asuinkerrostalotontin suuntaan. Kiinteistöllä on mahdollisuus liittyä kaukolämpöverkostoon. Uudet asunnot lisäävät asukaspohjaa ja työvoimaa, mikä tukee alueen palveluiden säilymistä ja kehittymistä.
Kaavamuutoksen hakija osallistuu yhdyskuntarakentamisen kustannuksiin maankäyttösopimuksella.
Sosiaalinen ympäristö
Alueelle tulee uusia asukkaita. Kerrostaloasuntojen koko vaihtelee, ja alueelta löytyy koti moneen
tarpeeseen ja elämänvaiheeseen. Vanhan pientaloalueen ikääntyville asukkaille tarjoutuu mahdollisuus esteettömään ja huolettomaan kerrostaloasumiseen. Tavoitteena on ehjä sosiaalinen aluekokonaisuus.
Virkistys
Hanke uusine asukkaineen lisää virkistysalueiden, kuten Sinirikonpuiston ja Tikkurilan urheilupuiston käyttöä. Rakennukset sijoittuvat jo rakennetulle alueelle, joten hanke ei vaaranna VAT:n virkistyskäyttöä koskevia tavoitteita.
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Liikenne
Kaavamuutosalue sijaitsee hyvien joukkoliikenneyhteyksien äärellä. Bussireitit, juna-asema ja tulevaisuudessa mahdollisesti raitiotie sijaitsevat lähellä. Ratkaisu lisää joukkoliikenteen matkustajamäärää ja parantaa joukkoliikennepalvelujen kannattavuutta. Kasvava asukasmäärä lisää liikennemääriä Unikkotiellä muutamalla kymmenellä ajoneuvolla vuorokaudessa. Lisääntyvä liikkuminen
on pääosin henkilöautoliikennettä ja asuintalon huoltoliikennettä. Tontille on järjestelty asukkaiden pysäköinnin lisäksi vieras- ja huoltopysäköintipaikkoja.
Neilikkapolulta Unikkotielle johtavan pohjoiseteläsuuntaisen kevyen liikenteen reitin epäjatkuvuuskohta poistuu, kun reitti linjataan korttelialueen koilliskulman kautta. Neilikkapolun pohjoispään luonne muuttuu, kun ajoliittymä siirtyy torin kulmalta Neilikkapolun suoralle osuudelle, ja
Neilikkapolulle sallitaan tonttiin rajautuvalla osuudella tontille ajo Unikkotien suunnasta. Liikenteen toimivuuden varmistamiseksi Neilikkapolun ja Unikkotien katualuetta laajennetaan tontin
suuntaan. Suorakulmainen tontille tai tontilta ajo pakottaa ajonopeudet mataliksi Neilikkapolulla.
Vesihuolto
Uudet rakennuksen voidaan liittää jo rakennettuun vesihuoltoverkostoon. Yleistä vesihuoltoverkostoa ei tarvitse kaavamuutosta varten laajentaa, joten muutoksesta ei aiheudu vesihuollolle lisäkustannuksia.
Muodostuvia hulevesiä tulee viivyttää tontilla ennen vesien johtamista yleiseen verkostoon. Hulevesien hallintarakenteet tulee mitoittaa 10 minuutin sadetilanteelle, jonka rankkuus on 150 l/s/ha.
Tontilta saa poistua mitoitussadetilanteessa samansuuruinen virtaama kuin sieltä poistuisi luonnontilassa. Tonttien tasaus tulee suunnitella siten, että tulvatilanteessa vesi voi kertyä piha- ja pysäköintialueille hetkellisesti. Tämä tulvamitoitus tehdään 30 minuuttia kestävälle sateelle, jonka
rankkuus on 167 l/s/ha. Tätä suurempia sadetilanteita varten tulee suunnitella hallittu tulvareitti
tontilta yleisille alueille. Tontin hulevesisuunnitelma tulee esittää rakennuslupaa haettaessa.
Rakennusluvan yhteydessä tulee laatia hulevesisuunnitelma, joka hyväksytetään kaupungilla.
Ympäristöhäiriöt
Asemakaavan toteuttaminen tuottaa terveellistä ja turvallista elinympäristöä, eikä se tuota ympäristöhäiriöitä.
4.4.2 Vaikutukset luontoon ja luonnonympäristöön
Uudisrakentaminen sijoittuu jo rakennetuille alueille, eikä sillä ole vaikutusta alueen luontoarvoihin. Tontin pohjoislaidalla säilytetään kolme vaahteraa, ja vehreys varmistetaan vihertehokkuusmääräyksillä. Hanke hyödyntää pitkälti olemassa olevaa yhdyskuntatekniikkaa. Hanke ei vaaranna
VAT:n luonnonvaroja koskevia tavoitteita.
Vesistöt ja vesitalous
Kaavamuutosalue on nykyisin jo rakennettua pintaa, jonka osuus ei tule merkittävästi muuttumaan kaavamuutoksen myötä. Kaava-alueella muodostuvia hulevesiä tulee viivyttää/imeyttää
tontilla ennen niiden johtamista hulevesiviemäriin, joten alueelta poistuvia hulevesiä hallitaan nykytilaa paremmin uuden rakentamisen myötä.
4.4.3 Vaikutukset ilmastonmuutoksen kannalta
Rakentamisen vaikutukset ilmastonmuutokseen ovat vähäiset. Rakentaminen lisää aina kasvihuonekaasupäästöjä, samoin rakennusten käyttö mm. lämmityksen ja liikenteen kautta. Toisaalta nyt
rakennettava kortteli tiivistää olemassa olevaa yhdyskuntarakennetta. Se tukeutuu ja tukee laadukkaita joukkoliikennepalveluja.
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4.5 YMPÄRISTÖN HÄIRIÖTEKIJÄT
Ympäristöhäiriöt on käsitelty kaavaselostuksen vaikutuksista kertovassa kohdassa 4.4.1. Muut vaikutukset, Ympäristöhäiriöt. Ilmanlaadun haasteita kaavamuutosalueella ei ole. Ympäristöhäiriöiden vähentämistä ja terveellisen elinympäristön rakentumista on pyritty edistämään valtakunnallisten alueidenkäyttötavoitteiden mukaisesti.

5. ASEMAKAAVAN TOTEUTUS
Kaavamuutokseen liittyy maankäyttösopimus. Tavoitteena on aloittaa rakentaminen välittömästi,
kun kaupunginvaltuusto on hyväksynyt asemakaavaehdotuksen.
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6. KAAVATYÖHÖN OSALLISTUNEET
T2H Rakennus Oy:
Liina-Reetta Sillanpää
Taloyhtiön edustaja:
Jaakko Sylvin
Arkkitehtuuritoimisto Peltonen & Sinisalo Oy:
Tero Sinisalo
Roope Hannonen
Vantaan kaupunki:
Kaupunkisuunnittelu:

Kadut ja puistot:
Kiinteistöt ja tilat:

VANTAAN KAUPUNKI

Marjaana Yläjääski
Seppo Niva
Tuuli Huhtala
Eeva Eitsi
Leena Kaunismäki
Anna-Liisa Vanhala
Paula Luomala
Samuli Haveri
Tomi Henriksson
Janne Karppinen

aluearkkitehti
arkkitehti
asemakaava-arkkitehti
maisema-arkkitehti
kaavatekninen koordinaattori
kaavoitusteknikko
suunnitteluinsinööri/vesihuolto
liikenneinsinööri
kiinteistökehityspäällikkö
geotekniikkainsinööri

Kaupunkirakenne ja ympäristö / Asemakaavoitus

Vantaalla, 9. päivänä marraskuuta 2021, 5.4.2022 tarkistettu
Tuuli Huhtala
asemakaava-arkkitehti

Marjaana Yläjääski
aluearkkitehti
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7. ASEMAKAAVAN SEURANTALOMAKE
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8. ASEMAKAAVAKARTTA JA –MÄÄRÄYKSET
-OTSIKKO JÄTETÄÄN KAAVAKARTAN ALLE (Kuva siis tekstin päälle) Tarkoitus on, että kohta näkyy sisällysluettelossa.
KAAVAKARTTA ALKUPERÄISESSÄ MITTAKAAVASSAAN (yleensä 1:2000)!
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9. MUU SUUNNITELMA-AINEISTO
OTSIKKO JÄTETÄÄN KAAVAKARTAN ALLE (Kuva siis tekstin päälle) Tarkoitus on, että kohta näkyy sisällysluettelossa.
Tähä n muut suunnitelmat; vesihuollon tai liikenteen yleissuunnitelmat.

Vesihuollon esisuunnitelma (yllä) ja alustavan vihertehokkuuslaskelman tuloskortti (alla)

Vesihuollon esisuunnitelma (yllä)
Alustavan vihertehokkuuslaskelman tuloskortti (alla)

002444 / Neilikkapolku 12, 9.11.2021, 5.4.2022 tarkistettu
Alustavan vihertehokkuuslaskelman elementit

Sivu 31 / 32

