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PUU-KIVISTÖ 
ASEMAKAAVA JA ASEMAKAAVANMUUTOS NRO 231900 SEKÄ 
TONTTIJAKO 

Suunnittelualue sijaitsee Kivistön keskustassa, Kehäradan pohjoispuolella. Suunnittelualue rajautuu 
Ruusukvartsinkatuun, Lumikvartsinkatuun ja Timanttikujaan sekä Kehärataan. Suunnittelualueen pinta-ala 
on noin 5,4 ha. 

 

Kuvassa on punaisella pistekatkoviivalla suunnittelualueen alustava rajaus vuoden 2017 ortoilmakuvan päällä.  
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MITÄ ALUEELLE SUUNNITELLAAN? 

Vantaan kaupunki hakee asemakaavaa ja asemakaavan muutosta Puu-Kivistö (kaavatyön nimi aiemmin: 
Kivistön keskusta-asuminen 6). Työ on osa kaupunkisuunnittelun työohjelmaa 2017 numerolla 231900. 

Asemakaava-alue sisältyy asemakaava- ja asemakaavan muutosluonnokseen nro 230600, jonka Vantaan 
kaupunginhallitus on hyväksynyt 11.4.2011 jatkosuunnittelun pohjaksi. Asemakaavan muutos koskee 
Kehäradan asemakaavaa nro 701100, jonka kaupunginvaltuusto on hyväksynyt 15.12.2008 sekä Kivistön 
jäteaseman asemakaavaa nro 231700, jonka kaupunginvaltuusto on hyväksynyt 16.12.2013. 

Kaavoituksen lähtökohtana on suunnitella Marja-Vantaan osayleiskaavan mukaisesti Kehärataan ja Kivistön 
asemaan tukeutuvat asuinkorttelit Kivistön keskustaan. Asemakaavalla mahdollistetaan mm. innovatiivisten 
ja resurssiviisaiden asuinkortteleiden, päiväkodin ja puistoalueiden toteuttaminen Kivistön aseman ja 
mahdollisen Lapinkylän aseman läheisyyteen. Lisäksi suunnittelualue sisältää Kehäradan rautatiealuetta. 
Suunnittelualueen rajaus tarkentuu työn edetessä. 

Suunnittelulla toteutetaan Kivistön vision 2042 mukaisia tavoitteita. Suunnittelualue on keskeinen osa 
Kivistön keskustaa ja osayleiskaavassa tehokkaalle asumiselle osoitettua aluetta. Tavoitteena on muodostaa 
urbaaneja asumisen kortteleja, jotka kytkeytyvät toiminnallisesti ja kaupunkikuvallisesti aluetta 
ympäröivään, osin rakennettuun ja osin rakenteilla olevaan Kivistön keskustan rakenteeseen. Alueelle 
toteutetaan keskitetty pysäköintiratkaisu. Suunnittelun keskeisinä teemoina ovat kestävän 
kaupunkisuunnittelun eri tavoitteet ja niiden mukaiset toteutukset. Suunnittelun erityisteemaksi on 
nostettu puurakentaminen. Taiteen konsepti sisällytetään osaksi asemakaavamääräyksiä ja selostusta. 

Asemakaavatyöllä tutkitaan myös rautatiealueen kaventamista suunnittelualueen kohdalla niin, että 
rautatiealuemerkintä kattaa radan toiminnallisuuden edellyttämän alueen ja kaupungin rakentama 
katualue Kvartsiraitti merkitään katualueeksi.  

Asemakaavatyön tavoitteita täsmennetään tämän päivitetyn osallistumis- ja arviointisuunnitelman sekä 
kaavaehdotuksen nähtävilläolon aikoina saadun palautteen pohjalta. 

Alueelle laaditaan tonttijako kaavan laatimisen yhteydessä. 

 

LÄHTÖTIEDOT  

Kaavoitettava alue on pääosin rakentamatonta sekametsää. Suunnittelualueen luoteis- ja pohjoisosissa, 
Ruusukvartsinkadun varressa, on kaksi väliaikaista pysäköintialuetta. Alueella on liito-oravahavaintoja: 
suunnittelualueen koilliskulma on liito-oravien elinympäristöä ja aluetta halkoo pohjois-eteläsuunnassa 
tärkeäksi tunnistettu liito-oravien yhteystarve Kehäradan ylitse.  

Suunnittelualueen maanomistajia ovat tällä hetkellä Vantaan kaupunki ja Vantaan kaupungin omistama 
yhtiö sekä rautatiealueen osalta Suomen valtio. Osa maa-alueista on vuokrattu ulkopuolisille väliaikaiseen 
pysäköintikäyttöön. 
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Maakuntakaavatilanne 

 

 

 
 
Ote maakuntakaavojen yhdistelmästä. 
Suunnittelualueen sijainti on merkitty 
mustalla 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 (Kv 19.6.2006, lainvoimainen 9.7.2008) alue on merkitty asumisen 
alueeksi, joka rajautuu Kehärataan etelässä. 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. 
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Asemakaavatilanne 

 

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

Suunnittelualue on pääosin asemakaavoittamatonta aluetta. Suunnittelualueen eteläosassa on 
rautatiealueeksi sekä jalankululle ja pyöräilylle kaavoitettuja alueita, jotka kuuluvat lainvoimaiseen 
asemakaavaan Kehärata (nro 701100). Suunnittelualueen itäosassa on yhdyskuntateknistä huoltoa 
palvelevien rakennusten ja laitosten korttelialueeksi sekä katualueeksi kaavoitettuja alueita, jotka kuuluvat 
lainvoimaiseen asemakaavaan Kivistön jäteasema (nro 231700). 
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MITEN KAAVAN VAIKUTUKSIA SELVITETÄÄN JA ARVIOIDAAN?  

Vaikutusten arviointia tehdään kaavatyön yhteydessä ja se vaikuttaa kaavaratkaisun sisältöön. 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  

 liikenteeseen 

 kaupunkikuvaan ja maisemaan  

 kulttuuriperintöön ja rakennettuun ympäristöön  

 lentomeluun, 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  

 tietoliikenneverkkoja ylläpitävät yhtiöt, energiayhtiöt 

 rajoittuvat naapurikunnat  

 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 tullut vireille vuonna 2015 ja se on vuoden 2017 työohjelmassa (nro 231900). Tieto 
kaavatyöstä julkaistaan myös kaavoituskatsauksessa, joka jaetaan jokaiseen vantaalaiseen kotiin. 
Kaavoituksen vireilletulosta tiedotetaan Vantaan Sanomissa ja asukaslehdessä sekä kaupungin 
verkkosivuilla. Kaavatyöstä on laadittu kaavatyön alkaessa osallistumis- ja arviointisuunnitelma, joka on 
nyt päivitetty suunnittelutilanteen muututtua. Osallisille ilmoitetaan asiasta kirjeellä tai sähköpostilla. 

Mielipiteet  
Jos teillä on huomautettavaa päivitetyn 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. 

Asemakaavasuunnittelijat Sonja Sahlsten, Hertta Ahvenainen ja Eija Hasu ovat tavoitettavissa virka-
aikaan puhelimitse sekä sähköpostitse yhteystiedoissa mainituin tiedoin.  
 
Kaavatyöhön liittyen pidetään asukastilaisuus 16.11.2017. Asiasta tiedotetaan tarkemmin Vantaan 
verkkosivuilla sekä Kivistön asemakaavoituksen Facebook-sivulla Suunnitellaan Kivistö – visio ja 
kaavarunko. Suunnittelijat ovat tavattavissa asukastilaisuudessa. 

 

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 
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, 
Vantaan Sanomissa, Hufvudstadsbladetissa ja kaupungin ilmoitustaululla. Kaavan hyväksymispäätöksestä 
voi valittaa. 



Osallistumis- ja arviointisuunnitelma | nro 231900, 20.3.2015, päivitetty 14.11.2017 | sivu 7 
 

 

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, Hertta Ahvenainen ja Eija Hasu 
Kivistön asemakaavayksikkö  
puhelin: 050 312 4370 (Sahlsten) / 043 826 9012 (Ahvenainen) / 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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