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VIHERTIE 44-48 
ASEMAKAAVAN MUUTOS NRO 002447 
Harkittavan asemakaavamuutoshakemuksen suunnittelualue sijaitsee noin 400 metrin päässä 
Martinlaakson juna-asemalta, linja-autoterminaalista ja ostoskeskuksesta. Martinlaakson asemanseutu on 
kasvava ja uusiutuva kaupunginosa ja yleiskaavan täydennysrakentamiskohde.  Suunnittelualue liittyy myös 
Martinlaakson Kestävä Keskusta 2022-2025 avainhankkeeseen, jonka lähtökohtana on tiivistyvä, mutta 
kestävän kehityksen mukainen kokonaisvaltainen kaupunkiympäristö.  
 
Vihertie 44-48 kortteli 17605 tontit 1 ja 12 ovat Martinlaaksontien eteläpuolella Louhelantien ja Vihertien 
risteyksessä. Korttelia rajaa pohjoispuolella huoltoasema. Naapuritonteilla on omakoti- ja rivitaloja. 
Eteläpuolella on Jokiuomapuiston lähivirkistysalue.  
 

 

ilmakuva alueesta 2019. kaava-alueen rajaus punaisella.  

Martinlaakson  
Rautatieasema  
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LÄHTÖTIEDOT  
Asemakaavatyö tukee valtakunnallisten alueiden käyttötavoitteiden, Uudenmaan maakuntakaavan ja 
Vantaan yleiskaavan toteutumista. 

Maakuntakaava 2050 
Alue on rataan tukeutuva pääkaupunkiseudun ydinvyöhyke. 
 
 
 

 
 
 
 
Voimassa oleva yleiskaava 2007 ja hyväksytty yleiskaava 2020 (valituksenalainen) 
Vuoden 2007 yleiskaavassa Vihertie 44-46 on kaupunkikeskustanaluetta ja Vihertie 48 pientaloaluetta. 
Uudessa yleiskaavassa 2020 kaupunkikeskustan alue on laajentunut ja koko Martinlaakson asemanseutu on 
osoitettu kestävän kasvunvyöhykkeeksi. 

Kaupunkikeskustan aluetta kehitetään monipuolisena, toiminnoiltaan sekoittuneena kaupunkiympäristönä. 
Merkittävä osa kasvusta keskittyy joukkoliikennekaupungin kestävän kasvun vyöhykkeelle. Vyöhykkeelle 
ohjataan kaupunginosan maankäyttöä tehostava rakentaminen nykyistä kaupunkirakennetta eheyttäen ja 
uudistaen. 

Yleiskaava on yleispiirteinen maankäytön suunnitelma. Asemakaavamuutoksessa rakentaminen tutkitaan 
yleiskaavaa tarkemmin. 
 
Vantaan karttoja, kaavoja ja paikkoja voi katsoa tarkemmin osoitteessa kartta.vantaa.fi.   

 

 
Myyrmäen keskustatoimintojen alue 
 
 
 
Pääkaupunkiseudun ydinvyöhyke  
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Hyväksytty yleiskaava 2020 (valituksen alainen) 

  

 
 
Voimassa oleva yleiskaava 2007  

  

 
 
Voimassa oleva ajantasakaava 1997  

   

Kaupunkikeskustanalue  
monipuolinen toiminnoiltaan 
sekoittunut kaupunkiympäristö 
 
Kestävän kasvunvyöhyke 
maankäyttöä tehostava 
rakentaminen ohjataan ensisijaisesti 
asemanseuduille 
 
Lähivirkistysalue 
Alue varataan yleiseen 
virkistystoimintaan ja lähiulkoiluun 
 

Kaupunkikeskustanalue  
monipuolinen toiminnoiltaan 
sekoittunut kaupunkiympäristö 
 
Pientaloalue 
Alueelle saa rakentaa ensisijaisesti 
pientaloja. Alueella voidaan sallia 
asuinympäristöön soveltuvia 
työtiloja. 
 

yhdistettyjen liike- ja 
asuntokerrostalojen alue  
 
asuinpientalojen korttelialue 
 
erillispientalojen ja rivitalojen 
korttelialue 
 
puistoalue  
  
huoltoaseman korttelialue 

AL 

AP 

LH 

VP 

AOR 

A3 

C 

C 

VL 
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MITÄ ALUEELLE SUUNNITELLAAN? 
Hanke on alkanut maanomistaja Kiinteistö Oy Vihertie 44-46 aloitteesta. Kaavamuutoshakemus on 
saapunut kaupungille 04.09.2020. Kaupunkisuunnittelulautakunta on hyväksynyt hankkeen vuoden 2021 
kaavoitusohjelmaan. Kaavoituksen vireille tulo on ilmoitettu Vantaan asukaslehdessä 06.03.2021.  
 
Vihertie 44-46 kortteli 17605 tontti 12 osallistumis- ja arviointisuunnitelma 01 julkaistiin 07.06.2021 ja 
asukastilaisuus pidettiin 15.06.2021. Alustavakuuleminen järjestettiin 07.06.-16.08.2021. Vihertie 48 
kortteli 17605 tontti 1 on liitetty kaavahakemukseen 27.09.2021 YIT Suomi Oy aloitteesta. 
Asemakaavamuutosehdotuksessa on tarkoitus käsitellä Vihertie 44-48 tontit yhtenä kokonaisuutena. 
Tästä johtuen julkaistaan uusi osallistumis- ja arviointisuunnitelma 02 ja järjestetään uudelleen 
alustavakuuleminen. Kaikkiin mielipiteisiin vastataan kaavaselostuksessa. 
 
Asemakaavamuutosehdotuksen tavoitteena on lisätä Vihertie 44–46 tontin voimassa olevaa 
rakennusoikeutta 1934 k-neliömetristä 7000-8000 k-neliömetriin. Vihertie 48 tontilla tavoitteena on 
muuttaa asuinpientalojen korttelialue (AP) asuinkerrostalojen ja rivitalojen korttelialueeksi (AKR). Arvioitu 
rakennusoikeus on 2000-4000 k-m2. Lisäksi asemakaavamuutosehdotus tulee sisältämään esityksen 
jalankulku ja pyöräily reitistä Vihertieltä Jokiuomapuistoon osana Martinlaakson kestävä keskusta hanketta. 
 
Asemakaavamuutos laaditaan kaupungin omana työnä ja viitesuunnitelman laatii arkkitehtitoimisto HMV 
Oy. Kaavaan liittyy maankäyttösopimus, joka valmistellaan hakemuksen yhteydessä. 
 
 

KAUPUNKISUUNNITTELUN KESKEISET TAVOITTEET 
 

 
 
 

 
tontti liittymä 
 
jalankulku ja pyöräily 
reitti 

päiväkoti 
 
 

kaupunkitaloja 
 
kerrostaloja 
 
 
 

maamerkki 
 
liiketiloja 
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Suunnitelmalla haetaan monipuolista asuintalorakentamista ja vihreää ja viihtyisää asuinaluetta.  

Kaupungin tavoitteita: 

• Tontilla 44-46 sijaitsevasta toimistotalosta 1986 on tehty rakennushistoriallinen selvitys (Innovarch 
Oy 07.04.2022). Rakennuksella ei ole merkittäviä kulttuurihistoriallisia arvoja ja sen purkamiselle ei 
ole estettä. Vihertie 48 tontin kiinteistö on purettu. 

• Louhelantien ja Vihertien risteykseen luodaan maamerkki. 
• Kerrostalojen tulee sijoittua Louhelantien varteen ja madaltua pientaloalueen suuntaan. 
• Kerrostalojen tulee olla korkeudeltaan vaihtelevia ja julkisivujen polveilevia. 
• Vihertien rakennusten massan tulee istua pientaloalueen ympäristöön. 
• Liiketilaa ja palveluita varattava Louhelantien ja Vihertien risteysalueelle. 
• Tontin 44-46 liittymä siirretään pois Louhelantien risteyksestä. 
• Alueen pysäköintiratkaisut on toteutettava kokonaisvaltaisesti pyrkien keskitettyyn, 

nimeämättömään ja vuorottaiskäyttöiseen ratkaisuun. Alueella ei suosita maantasopysäköintiä.  
• Alueelle tulee toteuttaa lyhytaikaista kadunvarsipysäköintiä. Paikoituksen tulee noudattaa ’vihreän 

paikoituksen’ periaatteita.  
• Tontin läpi varataan kulkuyhteys rautatieasemalle ja Louhelantien bussipysäkille ja 

Jokiuomapuistoon 
• Viher- ja pihasuunnitelma, sekä kasvikatot ovat keskeinen osa kaavasuunnitelmaa. Alue tulee 

toteuttaa vihertehokkaasti (viherkerroin 0,9). 
   

 
perspektiiviluonnos, Länsi-Vantaan asemakaavayksikkö Anders Hedmann  
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ALUSTAVAT LUONNOKSET 

Vihertie 44-46 ja 48 tonteille esitetään kolme vaihtoehtoista suunnitelmaa. Suunnitelmaluonnokset 
kuvaavat mahdollisia toteutusvaihtoehtoja, jotka havainnollistavat rakennusoikeuden määrää sekä 
rakennusten massoittelua ja kerroslukuja korttelissa. Alustavat luonnokset eivät tarkastele yksityiskohtia 
kuten materiaaleja. Suunnitelmia, toimintojen sijoittumista sekä rakennusoikeuksia ja kerroslukuja 
tullaan tarkastelemaan kaavaehdotusvaiheessa ja niistä laaditaan yksi kaavamuutosehdotus.  

 
VAIHTOEHTO A PISTETALOT 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Vaihtoehto A Asemapiirrosluonnos Arkkitehtitoimisto HMV Oy  
 

 
Vaihtoehto A Leikkausluonnos Arkkitehtitoimisto HMV Oy   
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Vaihtoehto A Pistetalot  
Vaihtoehto A on korttelisuunnitelma, joka perustuu kerrostaloihin Louhelantien ja Vihertien laidalla. 
Suunnitelmassa on huomioitu piha-alueiden suojaaminen liikennemelulta esittämällä Louhelantien varteen 
melumuurimainen rakennusrintama. Louhelantien rakennusten kerroskorkeus nousee etelästä pohjoiseen 
päättyen 9-kerroksiseen pistetaloon, joka muodostaa näkyvän maamerkin korttelia lähestyttäessä. 
Vihertien varrella sijaitsevat 4-krroksiset pistetalot. 
 
Autot ovat tontilla 44-46 pihakannen alla. Vieraspaikat ovat kadun varressa ja liiketilan paikat tontilla. 
Niiden sijaintia tutkitaan suhteessa Vihertienkatusuunnitelmaan. Tontteja halkoo yleinen jalankulkuväylä ja 
hulevesiuoma, jonka korkeus kansipiharatkaisussa suunnitellaan suhteessa pihoihin. 
 
Rakennusoikeus tonteilla on yhteensä 10 600 k-m2. Pysäköintipaikkoja 53 kpl; Tontilla 44-46 pääasiassa 
maanpäällisen pihakannen alla, tontilla 48 viherkattoiset autokatokset, joissa 21 autopaikkaa. 
 
 
Vaihtoehto A vahvuudet  
 

+ Kaupunkimainen, suljettu korttelimuodostelma 

+ Autot piilossa pihakannen alla 

+ Pihakansi luo käytettävää ulkotilaa 

 

Vaihtoehto A jatkokehitys tarpeita  

- Vihertien varressa sijaitsevat 4-kerroksiset pistetalot liian massiivisia verrattuna pientaloihin. 

- Paljon kansipihaa ja pieni maanvarainen piha, jossa vaikea toteuttaa vihertehokkuutta. Kansipiha 

vaikeuttaa myös hulevesien käsittelyä.  

- Pihakokonaisuutta on kehitettävä edelleen. Tontin 48 autokatoksen liittämistä tontin 44-46 

pihankanteen tutkitaan jatkosuunnittelussa. 

- Liittymä pihakannen alaiseen pysäköintiin hankala järjestää sisäkaarteessa. 

- Pyörätien pinnan nosto on kallis toteuttaa.  
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Vaihtoehto A Vihertien katukuvaluonnos Arkkitehtitoimisto HMV Oy  
 
 
 

 
Vaihtoehto A Louhelantien katukuvaluonnos Arkkitehtitoimisto HMV Oy  
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VAIHTOEHTO B KERROS- JA RIVITALOT 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Vaihtoehto B Asemapiirrosluonnos Arkkitehtitoimisto HMV Oy  
 
 
 
 
 
 
 

 
Vaihtoehto B Leikkausluonnos Arkkitehtitoimisto HMV Oy  
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Vaihtoehto B Kerros- ja rivitalot  
Vaihtoehto B perustuu korttelisuunnitelmaan, jossa tontilla 44-46 Vihertien varrella on pistetalo ja Vihertie 
48 tontilla rivitalo. Suunnitelmassa on huomioitu piha-alueiden suojaaminen liikennemelulta esittämällä 
Louhelantien varteen melumuurimainen rakennusrintama. Louhelantien rakennusten kerroskorkeus 
nousee etelästä pohjoiseen päättyen 9-kerroksiseen pistetaloon, joka muodostaa näkyvän maamerkin 
korttelia lähestyttäessä.  
 
Autot ovat tontilla 44-46 pihakannen alla. Vieraspaikat ovat kadun varressa ja liiketilan paikat tontilla. 
Niiden sijaintia tutkitaan suhteessa Vihertienkatusuunnitelmaan. Tontteja halkoo yleinen jalankulkuväylä ja 
hulevesiuoma, jonka korkeus kansipiharatkaisussa suunnitellaan suhteessa pihoihin. 
 
Rakennusoikeus tonteilla on yhteensä 10 200 k-m2. Pysäköintipaikkoja 51 kpl; Tontilla 44-46 pääasiassa 
maanpäällisen pihakannen alla, tontilla 48 viherkattoiset autokatokset ja 21 autopaikkaa. 
 
 
Vaihtoehto B vahvuudet  
 

+ Kaupunkimainen, suljettu korttelimuodostelma 

+ Rivitalot muodostavat pientalomaista katukuvaa Vihertien suuntaan 

+ Rivitalon matala rakennusmassa lounaassa vähentää pihanvarjostusta 

+ Autot piilossa pihakannen alla 

+ Pihakansi luo käytettävää ulkotilaa 

 

Vaihtoehto B jatkokehitys tarpeita 

- Paljon kansipihaa ja pieni maanvarainen piha, jossa vaikea toteuttaa vihertehokkuutta. Kansipiha 

vaikeuttaa myös hulevesien käsittelyä.  

- Tontti 48 jää ahtaaksi. Pihakokonaisuutta ja pihatoimintoja on kehitettävä edelleen. Tontin 48 

autokatoksen liittämistä tontin 44-46 pihankanteen tutkitaan jatkosuunnittelussa. 

- Rivitalon ja maanpintojen suhde tontin 50 villaan ongelmallinen, koska rakennukset ajautuvat liian 
lähelle toisiaan. 
 

- Tontin 44-46 pistetalon massan suhdetta pientaloihin kehitettävä edelleen. 
 

- Liittymä pihakannen alaiseen pysäköintiin hankala järjestää sisäkaarteessa. 

- Pyörätien pinnan nosto on kallis toteuttaa.  
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Vaihtoehto B Vihertien katukuvaluonnos Arkkitehtitoimisto HMV Oy  
 
 
 

 
Vaihtoehto B Louhelantien katukuvaluonnos Arkkitehtitoimisto HMV Oy  
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VAIHTOEHTO C KERROSTALOT 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Vaihtoehto C Asemapiirrosluonnos Arkkitehtitoimisto HMV Oy  
 
 
 
 
 

 
Vaihtoehto C Leikkausluonnos Arkkitehtitoimisto HMV Oy  
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Vaihtoehto C Kerrostalot  
Suunnitelmassa rakentaminen on keskitetty Louhelantien varteen, ja Vihertien varressa on istutusvyöhyke 
ilman rakennusmassoja. Vihertie 48 tontista on lohkaistu erillinen LPA-alue, jossa on molempien korttelien 
autopaikkoja. Suunnitelmassa on huomioitu piha-alueiden suojaaminen liikennemelulta esittämällä 
Louhelantien varteen melumuurimainen rakennusrintama. Louhelantien rakennusten kerroskorkeus 
nousee etelästä pohjoiseen päättyen 9-kerroksiseen pistetaloon, joka muodostaa näkyvän maamerkin 
korttelia lähestyttäessä.  
 
Vaihtoehdossa C on erillinen LPA-alue, jossa on molempien tonttien autopaikkoja sekä lisäksi 
maantasopaikkoja. Vieraspaikat ovat kadun varressa ja liiketilan paikat tontilla. Tontteja halkoo yleinen 
jalankulkuväylä ja hulevesiuoma, jota kehitetään jatkossa korttelin keskeiseksi hulevesiaiheeksi. 
 
Rakennusoikeus tonteilla on yhteensä 10 600 k-m2. Pysäköintipaikkoja 37 kpl: maantasopaikkaa tontilla 44-
46, tontista 48 lohkaistulla LPA-alueella kasikerroksinen rakenteellinen pysäköinti, jossa 44 paikkaa. 
 
 
Vaihtoehto C vahvuudet  
 

+ Pihat muodostavat visuaalisesti yhteneväisen kokonaisuuden.  

+ Hyvät mahdollisuudet viherkertoimen ja hulevesien luonnonmukaiseen hallintaan 

+ Sallii Vihertien luoteispuolen kehittämisen vapaasti ilman varjostusongelmia korttelien välillä 

+ Liikenteellisesti toimiva ja liittymien paikat hyvät. LPA-alueella autot tehokkaasti kahdessa tasossa 

 

Vaihtoehto C jatkokehitys tarpeita 

- Vihertien varrelta puuttuva rakentaminen tekee ehdotuksesta lähiömäisen kerrostalokorttelin. 

- Pysäköintipaikkojen määrä maan tasossa suhteessa toiminnalliseen pihaan liian suuri. 

- Hyödyntämätön tila pysäkin ja jalkakäytävän kulmassa tulee ottaa osaksi piha suunnitelmaa. 

- Kadunvarsipaikat ovat yleisessä käytössä kaikille tienkäyttäjille. Niiden sijaintia tutkitaan suhteessa 

Vihertienkatusuunnitelmaan. Kadunvarsipaikkoja ei voida osoittaa tietylle taloyhtiölle. 
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Vaihtoehto C Vihertien katukuvaluonnos Arkkitehtitoimisto HMV Oy  
 
 
 

 
Vaihtoehto C Louhelantien katukuvaluonnos Arkkitehtitoimisto HMV Oy  
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MITEN KAAVAN VAIKUTUKSIA SELVITETÄÄN JA ARVIOIDAAN?  
Vaikutusten arviointia tehdään kaavatyön yhteydessä ja se vaikuttaa kaavaratkaisun sisältöön. 

Alueen tiivistäminen ja uudistaminen aiheuttaa vaikutuksia erityisesti kaupunkikuvaan, liikenteeseen ja 
palveluverkkoon. Suunnittelualuetta koskien laaditaan tarvittavat selvitykset ja tutkitaan mm. miten 
vesihuolto ja hulevedet hallitaan alueella. Lisäksi tehdään suunnitelma liikennejärjestelystä sekä 
pysäköintiratkaisuista. Alueelle laaditaan pihasuunnitelma ja kaava toteutetaan vihertehokkaasti. Myös 
toteuttamisen välittömiä ja välillisiä vaikutuksia arvioidaan suhteessa mm. nykyisiin asukkaisiin, 
ympäristöön ja kaavatalouteen. 

Arviota tehdään suhteesta 

• maakuntakaavaan ja yleiskaavaan 
• ihmisen elinoloihin ja ympäristöön  
• kaupunkikuvaan ja maisemaan  
• alue- ja yhdyskuntarakenteeseen 
• liikenteeseen 
• lentoliikenne, tieliikennemeluun 
• varjostusselvitys 
• vesihuolto, ja hulevedet 

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 
• Kaupungin omat asiantuntijat 

 

Osallisia ovat myös ne viranomaistahot ja yhteisöt, joiden toimialaa suunnittelussa käsitellään. 
Viranomaisneuvottelu järjestetään tarvittaessa. 

• Uudenmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus  
• Pelastuslaitos 
• tietoliikenneverkkoja ylläpitävät yhtiöt, energiayhtiöt 
• HSY, HSL 
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KAAVAN ETENEMINEN, TIEDOTTAMINEN JA OSALLISTUMISTAVAT 

VIREILLETULO 
Kaavatyö on hyväksytty työohjelmaan 2021. Kaavoituksen vireille tulo on ilmoitettu 
kaavoituskatsauksessa 06.03.2021. Kaavatyö julkaistiin Vantaan sanomissa 12.06.2021 (OAS 01) ja 
uudelleen 07.05.2022 (OAS 02). Osallisille ilmoitetaan asiasta kirjeellä tai sähköpostilla. 

Mielipiteet  
Jos teillä on huomautettavaa osallistumis- ja arviointisuunnitelman (OAS 02) sisällöstä, voitte ilmoittaa 
mielipiteenne kirjaamoon 06.06.2022 mennessä. Voitte lähettää mielipiteenne sähköisesti: 
Kirjaamo@vantaa.fi tai postitse: Vantaan kaupunki, Kirjaamo, PL 1100, 01030 Vantaa. 
 
Osallistumis- ja arviointisuunnitelmaan voidaan tehdä työn kuluessa tarvittaessa muutoksia ja 
täydennyksiä. 

 

VALMISTELU 
Kaavatyön valmisteluun osallistuvat kaupungin omat suunnittelijat ja asiantuntijat, sekä konsultti. 

Kaavatyöhön liittyen pidetään asukastilaisuus verkossa ´teams’ tapahtumana keskiviikkona 11.05.2022 
klo 17-18.30. Asiasta tiedotetaan tarkemmin asukaslehdessä tai Vantaan sanomissa sekä Vantaan 
Kaupungin nettisivuilla.  
 
Asemakaavasuunnittelija Annakaisa Haanpää on tavoitettavissa puhelimitse maanantaina 23.05.2022 
klo 13-15.00 tel. 0438268456 
 

 

KAAVAEHDOTUS 
Kaupunginhallitus käsittelee kaavaehdotuksen ja päättää kaavan asettamisesta nähtäville. Nähtävillä 
olosta kuulutetaan kaupungin verkkosivuilla. Tavoiteaikataulun mukaan asemakaavan muutosehdotus 
käsitellään kaupunkiympäristölautakunnassa ja kaupunginhallituksessa syksyn 2022 aikana. 

Muistutukset ja lausunnot 
Kaava(muutos)ehdotus 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.  

 

mailto:Kirjaamo@vantaa.fi
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LISÄTIETOJA 
Kaava-asiakirjat ovat luettavissa internetissä https://www.vantaa.fi/fi/kaavoitus/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 Annakaisa Haanpää  
Länsi-Vantaan asemakaavayksikkö  
puhelin 043 8268456  
annakaisa.haanpaa@vantaa.fi  

 

Suunnittelusta vastaa 

Aluearkkitehti Timo Kallaluoto  
Länsi-Vantaan asemakaavayksikkö 

puhelin 050 3122132  
timo.kallaluoto@vantaa.fi 
 

 

 

 

 

Hankkeen 
vaiheet ja 
aineisto 

 

 

 
Kaupungin verkkosivusto 
www.vantaa.fi > asuminen ja ympäristö > 
kaupunkisuunnittelu > kaavoitus > asukastilaisuudet ja 
ajankohtaiset 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 
 

 

https://www.vantaa.fi/fi/kaavoitus/kaavat
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