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KIVISTÖN KIRKON KORTTELIT  
ASEMAKAAVAN MUUTOS NRO 002336 JA TONTTIJAKO 

Kaavamuutosalue sijaitsee Kivistön kaupunginosassa, osoitteessa Laavatie 2 / Keimolantie 24. 
Suunnittelualue rajautuu luoteessa Laavatiehen ja sen takaiseen pientaloalueeseen, koillisessa 
Keimolantiehen ja lounaassa Vanhaan Hämeenlinnantiehen. Kaakon puolelta suunnittelualue rajautuu 
Kivistön keskustan vielä rakentumattomaan Sakastipuistoon. 

Suunniteltavaan alueeseen kuuluu Kivistön kirkko, muita seurakunnan rakennuksia sekä hautausmaa-
alueeksi asemakaavoitettua metsämaata. Suunnittelualueen koko on noin 2,3 hehtaaria. Etäisyys Kivistön 
asemalle on noin 400 metriä. 

 

Kivistön kirkon alue sijaitsee Kivistön aseman pohjoispuolella. Suunnittelualueen alustava rajaus punaisella 
pistekatkoviivalla. 
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MITÄ ALUEELLE SUUNNITELLAAN? 

Kaavamuutoksen hakija on Vantaan seurakuntayhtymä. Seurakuntayhtymän tavoitteena 
asemakaavamuutokselle on lisätä Kivistön keskustan asumisen tarjontaa sekä samalla mahdollistaa kirkon 
peruskorjaus ja laajennus. Seurakuntayhtymä on teettänyt alustavan hankesuunnitelman Kivistön kirkon 
peruskorjauksesta ja laajennuksesta sekä alustavat viitesuunnitelmat uuden asumisrakentamisen 
vaihtoehdoista. 

Jo tehtyjen selvitysten perusteella Kivistön kirkkoa voi pitää paikallisesti merkittävänä 
kulttuurihistoriallisena kohteena. Asemakaavan muutoksessa tullaan tarkastelemaan Kivistön kirkon 
suojeluarvoja osana ympäristöään. Mahdollinen asemakaavallinen suojelu käsitellään kaavamuutoksen 
yhteydessä. 

Vantaan kaupunkisuunnittelulautakunnan elokuussa 2017 hyväksymä Kivistön visio tunnistaa Kivistön 
keskustan tiiviin asumisen ja palveluiden alueeksi, joten asemakaavamuutoksessa suunnittelualueen 
rakentamisen määrää halutaan tutkia mahdollisimman tehokkaana (rakennusoikeus jopa 20 000 – 30 000 k-
m2). Visiossa painotetaan vehreyttä ja liikkumisen eri muotojen houkuttelevuutta. 
Asemakaavamuutoksessa erityistä huomiota on kiinnitettävä liikkumisympäristöön, kuten jalan ja pyörällä 
liikkumiseen niin suunnittelualueella kuin sen liittymisessä ympäröiviin alueisiin. Keskusta-alueella 
pysäköinnin rakenteelliset ratkaisut ovat myös oleelliset, joten suunnittelun yhteydessä tutkitaan 
pysäköintilaitoksen tai -laitosten asuinympäristön laatua tukevia ratkaisuja. 
Kaavamuutos edellyttää tonttijakoa. Maankäyttösopimukset valmistellaan osana kaavaprosessia. 

 

LÄHTÖTIEDOT  

Suunnittelualueella (kiinteistötunnus 92-406-5-60) sijaitsee vuonna 1967 valmistunut punatiilinen Kivistön 
kirkko sekä kirkon toimintaan liittyviä kerho- ja asuinrakennuksia. Muilta osin alue on rakentamatonta 
metsäaluetta.   

Maat omistaa tällä hetkellä Vantaan seurakuntayhtymä. 
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Maakuntakaavatilanne 

 

  
 

   
 
Ote maakuntakaavojen yhdistelmästä. 
Suunnittelualueen sijainti on merkitty valkoisella 
viivalla. 
 

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

Yleiskaavatilanne 
 

 

 

 

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

 

Marja-Vantaan osayleiskaavassa suunnittelualue on osoitettu keskustatoimintojen alueeksi (C). Merkinnällä 
alue varataan toimisto-, liike- ja palvelutiloille, asunnoille sekä keskusta-alueelle soveltuville 
työpaikkatoiminnoille. 
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Asemakaavatilanne 

 

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

Asemakaavassa korttelialue jakautuu kahteen; kirkon tontti on osoitettu kirkkojen ja muiden 
seurakunnallisten rakennusten korttelialueeksi (YK) ja lounaisosa suunnittelualueesta hautausmaa-alueeksi 
(EH), jonka lounaiskulma rajautuu suojaviher- eli EV-alueeseen. 

 

MITEN KAAVAN VAIKUTUKSIA SELVITETÄÄN JA ARVIOIDAAN?  

Vaikutusten arviointia tehdään kaavatyön yhteydessä ja se vaikuttaa kaavaratkaisun sisältöön. 

Suunnittelualuetta koskien laaditaan tarvittavat selvitykset, kuten meluselvitys, selvityksiä pysäköinnin 
kokonaisratkaisusta sekä asukasryhmistä ja -tarpeista. Osa selvityksistä on jo laadittu, kuten kirkon 
rakennushistoriallinen selvitys.  

Suunnittelussa arvioidaan vaihtoehtoja ja niiden toteuttamisen välittömiä ja välillisiä vaikutuksia 
kaavataloudellisin tarkasteluin ja hyödynnetään käytössä olevia laskureita. 

Arviota tehdään mm. suhteesta:    

 ihmisen elinoloihin ja ympäristöön  

 maa- ja kallioperään, veteen, ilmaan ja ilmastoon  

 kasvi- ja eläinlajeihin, luonnon monimuotoisuuteen ja luonnonvaroihin  

 alue- ja yhdyskuntarakenteeseen  

 yhdyskunta- ja energiatalouteen  
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 liikenteeseen 

 kaupunkikuvaan ja maisemaan  

 kulttuuriperintöön ja rakennettuun ympäristöön  

 lento- ja tieliikennemeluun sekä 

 erityisselvityksiin. 

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 

 Viereisten ja vastapäisten alueiden omistajat ja vuokralaiset (naapurit) 

 Kaupunginosan tai lähialueen asukkaat, yritykset ja työntekijät 

 Asukas- ym. yhdistykset 

 Kunnan jäsenet ja ne, jotka katsovat olevansa osallisia sekä 

 Kaupungin omat asiantuntijat. 

 

Osallisia ovat myös ne viranomaistahot ja yhteisöt joiden toimialaa suunnittelussa käsitellään: 

 Uudenmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus  

 Liikennevirasto (rautatie- ja vesialueet)  

 Pelastuslaitos 

 Vantaan kaupunginmuseo  

 Museovirasto 

 Tietoliikenneverkkoja ylläpitävät yhtiöt, energiayhtiöt 

 Uudenmaan liitto, HSY, HSL, TUKES, sekä 

 muut: esim. Finavia. 

Osallistuminen järjestetään suunnittelun eri vaiheissa kuten suunnittelijatapaamisissa, 
suunnittelukokouksissa, maastokatselmuksissa ja viranomaisneuvottelussa sekä asettamalla suunnitelma 
nähtäville ja lausunnoille.  
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KAAVAN ETENEMINEN, TIEDOTTAMINEN JA OSALLISTUMISTAVAT 

VIREILLETULO 
Kaavatyö on hyväksytty työohjelmaan 2017. 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, konsultti sekä 
sopimusvalmistelijat. 

Asemakaavasuunnittelijat Sonja Sahlsten ja Eija Hasu ovat tavoitettavissa virka-aikaan puhelimitse sekä 
sähköpostitse. Yhteystiedot löytyvät tämän asiakirjan lopussa. 

 

KAAVAEHDOTUS 
Kaupunkisuunnittelulautakunta ja kaupunginhallitus käsittelevät kaavaehdotuksen ja päättävät kaavan 
asettamisesta nähtäville. 
 
Nähtävilläolosta kuulutetaan kaupungin verkkosivuilla, Vantaan Sanomissa, Hufvudstadsbladetissa ja 
kaupungin ilmoitustaululla. Tavoiteaikataulun mukaan asemakaavan muutosehdotus käsitellään 
kaupunkisuunnittelulautakunnassa ja kaupunginhallituksessa vuoden 2018 aikana. 

Muistutukset ja lausunnot 
Kaava(muutos)ehdotus 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. 
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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 maankäyttötoimen asiakaspalvelussa (Kielotie 13, puh. 8392 2242, ma - to 
8.15 - 16.00 ja pe 8.15 - 15.00) ja Vantaa-infoissa (Myyrmäki, Korso). 

 

Asiaa hoitavat  

asemakaavasuunnittelijat Sonja Sahlsten ja Eija Hasu 
Kivistön asemakaavayksikkö  
puhelin: 050 312 4370 (Sahlsten) / 050 302 9427 (Hasu) 
sähköposti: etunimi.sukunimi@vantaa.fi  

 

Suunnittelusta vastaa 

aluearkkitehti Anna-Riitta Kujala  
Kivistön asemakaavayksikkö 

 

 

 

 

Hankkeen 
vaiheet ja 
aineisto 

 

 

 
Kaupungin verkkosivusto 
www.vantaa.fi > asuminen ja ympäristö > kaavoitus  
ja maankaytto > asemakaavoitus > Kivistön kaavat 
 
Vantaan kartat, kaavat ja ilmakuvat  
www.kartta.vantaa.fi  
 
Maankäytön asiakaspalvelu 
Kielotie 13, Tikkurila 
puhelin 09 839 22242 
avoinna ma-to 8.15-16, pe klo 8.15-15.  
 
Vantaa-infot 
Tikkurila, Korso, Myyrmäki 
 

 

http://www.vantaa.fi/ajankohtaiset_kaavat
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