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PERUS- JA TUNNISTETIEDOT 
Asemakaava koskee kortteleita 23164, 23165, 23166, 23167, 23168, 23169 ja 23126 sekä katu-, 
puisto- ja virkistysalueita kaupunginosassa 23, Kivistö. 

Asemakaavan muutos koskee osaa katualuetta muutettavissa asemakaavoissa Kivistön jäteasema 
(231700) ja Puu-Kivistö (231900) sekä osaa rautatiealuetta muutettavassa asemakaavassa Kehä-
rata (nro 701100) kaupunginosassa 23, Kivistö.  

Tonttijako koskee kortteleita 23164, 23165, 23166, 23167, 23168, 23169 ja 23126 kaupungin-
osassa 23, Kivistö. 

Asemakaavalla ja asemakaavan muutoksella mahdollistetaan Kivistön keskusta-alueen laajenemi-
nen Kehäradan eteläpuolelle. Kaavaratkaisun kaupunkirakenteellinen toteutus luo tiiviistä, katuti-
loiltaan aktiivista, monikäyttöistä ja vehreää urbaania kaupunkitilaa, jossa priorisoidaan miellyttä-
vää kävely-ympäristöä. Kaava mahdollistaa noin 57 000 k-m² asuinrakentamista sekä lisäksi liiketi-
laa. Alueelle mahdollistetaan kaksi päiväkotia ja kivijalaltaan aktiivinen pysäköintilaitos sekä Lumi-
kvartsinsilta Kehäradan yli. Kaavaan sisältyy myös puisto- ja lähivirkistysalueita: Onnenkivenpuis-
ton liito-oravayhteys Kehäradalta kohti etelää, Onnenkivenpuiston jatke kohti itää, ja kaupunkikoi-
rapuisto Villakoiranpuisto. 
 
Kaavan laatija:  
Ville Leppänen, asemakaavasuunnittelija, Vantaan kaupunki; ville.leppanen2@vantaa.fi,  
puh. 050 312 4370. 

KAAVA-ALUEEN SIJAINTI 

 
Suunnittelualue sijaitsee Kivistön keskustassa Kehäradan eteläpuolella, Kivistön aseman ja Lapin-
kylän asemavarauksen välissä, ja on kooltaan noin 6,4 hehtaaria. Suunnittelualue rajautuu pohjoi-
sessa Kehärataan ja lounaisnurkassaan vireillä olevaan Kivistön Onnenkiven asemakaavaan. Kehä-
radan ylityksen osalta kaava rajautuu myös Kivistön jäteaseman ja Puu-Kivistön asemakaavoihin 
sekä vireillä olevaan Kvartsikulman asemakaavaan. 

mailto:ville.leppanen2@vantaa.fi
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Muissa suunnissa kaava rajautuu toistaiseksi asemakaavoittamattomaan metsään, mutta huomi-
onarvoista on, että ympäröivät alueet ovat Kivistön keskustan kaavarungossa (2021) ja Vantaan 
yleiskaavassa 2020 määritelty kaupunkirakentamisen alueeksi.  

KAAVAPROSESSIN VAIHEET  
- Asemakaava on kaavoitusohjelmassa 2020, 2021 ja 2022, numerolla 232700. 
- Kaavoitus tuli vireille 10.1.2020. 
- Mielipiteet osallistumis- ja arviointisuunnitelmasta pyydettiin 14.2.2020 mennessä (MRL 62 §) 

ja niitä saatiin 9 kappaletta. 
- Hankkeesta järjestettiin 30.1.2020 yleisötilaisuus. Koronavirusepidemian aikana työn etenemi-

sestä on viestitty sivustolla osallistuvavantaa.fi > Suunnitellaan Kivistö.  
- Yleisötilaisuus verkossa aiheena Kivistön ajankohtaiset kaavat järjestettiin 22.4.2021. Tilaisuu-

dessa esiteltiin Kivistön Lumikvartsin asemakaava. 
- Asemakaava- ja asemakaavamuutosehdotus oli kaupunkisuunnittelulautakunnan käsittelyssä 

25.5.2021 ja kaupunginhallituksen käsittelyssä 15.6.2021 
- Asemakaava- ja asemakaavamuutosehdotus oli MRA 27 §:n mukaisesti nähtävillä 30.6.2021-

30.8.2021. Muistutuksia saatiin 30.8.2021 mennessä yhteensä 0 kpl. 
- Lausunnot ehdotuksesta pyydettiin 30.8.2021 mennessä. Lausuntoja pyydettiin 16 kpl ja saa-

tiin 7 kpl.  
- Nähtävilläolleet kaavamateriaalit olivat esillä yleisötilaisuudessa 31.3.2022 Kivistön kirjastolla. 
- Tarkistettu ehdotus sekä lausuntojen ja muistutusten vastineet ovat kaupunkiympäristölauta-

kunnan käsittelyssä 7.6.2022 
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- LIITE 2: kunnallistekninen yleissuunnitelma / vesihuollon yleissuunnitelma  
- LIITE 3: Lumikvartsinsilta 
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- OAS-vaiheen mielipiteet ja vastineet 17.12.2020, koonti  
- Lumikvartsin asemakaava-alueen meluselvitys (Sitowise 7.5.2021) 
- KEKO Lumikvartsi 232700 (22.4.2021)  
- Kivistön keskusta-alueen hulevesisuunnitelma (Sitowise Oy, 16.6.2020)  
- Vantaan Kivistön lahokaviosammal- ja luontotyyppiselvitys (FCG Oy, 2020a)  
- Vantaan Kivistön ja Vantaanpuiston liito-oravaselvitys (FCG Oy, 2020b)  
- Vantaan Kivistön seuranta-alueen liito-oravaselvitys (FCG Oy, 2020c) 
- Kivistön keskustan liito-oravaseurannat (Ramboll Finland Oy, 2017, 2018, 2019)    
- Myyrmäen, Kivistön ja Ylästön liito-oravaselvitys (Ramboll Finland Oy, 2016)  
- Lahokaviosammal Vantaalla: esiintymisselvitys ja suojelusuunnitelma. Faunatican raportteja 

1/2020 (Manninen, O. & Nieminen, M., 2020)  
- Marja-Vantaan alueen matelija- ja sammakkoeläinselvitys (Faunatica Oy, 2011)    
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LUETTELO MUISTA KAAVAA KOSKEVISTA ASIAKIRJOISTA, TAUSTASELVITYKSISTÄ JA LÄHDEMATERI-
AALISTA  
- Kivistön keskustan kaavarunko (Vantaan kaupunki, kh 22.3.2021) ladattavissa 

https://www.vantaa.fi/fi/kaavoitus/kaavat/kiviston-visio-ja-keskustan-kaavarunko  
- Kivistön keskustan kaavarungon viher- ja virkistyssuunnitelma, päivitys 2020-2021 (Maisema-

arkkitehtitoimisto Näkymä Oy ja Vantaan kaupunki, 9.3.2021)  

- Vantaan hulevesiohjelma 2019  
- Vantaan kaupungin hulevesien hallinnan toimintamalli 2014  
- Koko Vantaan kattava liito-oravan suojelusuunnitelma 2022 on valmisteilla (alustavat tulokset 

eivät tuo Lumikvartsin osalta mainittavia muutoksia) 
  

https://www.vantaa.fi/fi/kaavoitus/kaavat/kiviston-visio-ja-keskustan-kaavarunko
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1. TIIVISTELMÄ 
Kivistön Lumikvartsin asemakaavalla ja asemakaavamuutoksella laajennetaan Kivistön keskustaa 
kohti tulevaa Lapinkylän asemaa Kehäradan eteläpuolen vielä rakentamattomalle alueelle ja mah-
dollistetaan koteja noin 1 300 asukkaalle, kaksi päiväkotia, koirapuisto sekä muita keskustapalve-
luita. Suunnitelmalla rakennetaan kestävää ja resurssiviisasta kaupunkia: elävää ja urbaania kes-
kusta-aluetta, jossa kävely-ympäristö ja vehreys tulevat ensin. 
 
Suunnittelualue on asemakaavoittamatonta aluetta lukuun ottamatta Kehäradan aluetta (LR) sekä 
Kehärataan rajoittuvaa Lumikvartsinkadun katualuetta. 

 
Kaava mahdollistaa kuusi asuinkorttelia, jotka koostuvat asuinrakennusten korttelialueista (A) ja 
rivitalojen ja muiden kytkettyjen pientalojen korttelialueista (AR). Asumisen kerrosluvut vaihtele-
vat kahdesta yhteentoista siten, että korkeimmat rakennusmassat sijoittuvat kortteleiden pohjois-
laidoille mahdollistaen luonnonvaloisempia korttelipihoja ja asuntoja. Kehäradan varren rakenta-
minen on keskimäärin korkeampaa kuin muun kaava-alueen suojaten kaava-aluetta rautatieme-
lulta. Kortteleilla on yhteiset korttelipihat ja maantasokerroksen asuinhuoneistoille vaaditaan huo-
neistokohtaisia sisääntulopihoja tai puutarhoja. A- ja AR-kortteleihin osoitetaan rakennusoikeutta 
yhteensä 60 100 k-m², josta 1 600 k-m² on liiketilojen rakennusoikeutta ja 800 k-m² on rakennus-
oikeutta, jolla mahdollistetaan esimerkiksi päiväkoti kortteliin 23166, lisäksi mahdollistetaan 50 k-
m² korttelisaunalle. Kaavan mahdollistamia A-kortteleihin sijoittuvia liiketiloja on kortteleissa 50–
480 k-m².  
 
Y-korttelilla mahdollistetaan päiväkoti, jonka rakennusoikeus on 3 000 k-m². Päiväkodin käytössä 
on resurssiviisaasti viereisen A-korttelin piha-alue päiväkodin toiminta-aikoina sekä Y-korttelialu-
een pohjoisosaan sijoittuva metsäleikkipuisto (le), joka rajautuu Onnenkivenpuistoon (VL) ja joka 
on yleisessä käytössä päiväkodin toiminta-aikojen ulkopuolella. 
 
Kaava-alueen pysäköinti keskitetään pysäköintilaitokseen. Hybridiratkaisua edustava pysäköintilai-
tos sijoittuu keskustatoimintojen kortteliin (C). Kortteliin sijoittuu pysäköinnin lisäksi liiketiloja yh-
teensä 560 k-m² sijoittuen kokonaisuudessaan maantasokerroksen etelä- ja länsisivuille ja näin ol-
len edesauttaen aktiivisen kaupunkitilan syntymistä. Pysäköintilaitoksen katto on aktiivisessa käy-
tössä korttelipuistona ja lisäksi kattopintaa on hyödynnettävä hulevesien viivytykseen. 
 
Alueelle tulee useita puisto- ja lähivirkistysalueita. Kaava sisältää Onnenkivenpuisto-nimisen lähi-
virkistysalueen (VL), joka on osa liito-oravien etelä-pohjoissuuntaista kulkureittiä. VL-alueella luo-
määräyksellä varmistetaan liito-oravan ja luonnon monimuotoisuutta indikoivan lahokaviosamma-
len elinympäristövaatimukset. Onnenkivenpuisto (VL) jatkuu kaava-alueen keskellä myös länsi-
itäsuuntaisena aina Lumikvartsinkadulle saakka luoden jatkuvaa virkistysyhteyttä Kivistön ase-
malta kohti tulevaa Lapinkylän asemaa. Puistossa pyritään säilyttämään mahdollisimman paljon 
olemassa olevaa puustoa ja pitämään metsänpohja mahdollisimman luonnontilaisena mm. pitkos-
puuratkaisujen avulla. Rakennetun naapurustopuiston sijoittamisella C-korttelin katolle mahdollis-
tetaan puuston säilymistä näillä metsäisiksi jäävillä VL-alueilla. Kaava-alueeseen kuuluu myös lähi-
koirapuisto (VP, hau) joka palvelee Kivistön keskusta-alueen koiratalouksia. Koirapuisto jatkuu Lu-
mikvartsinsillan alle resurssiviisaasti minimoiden sillan alle jäävän hukkatilan ja mahdollistaen 
säältä suojattua puistoaluetta. 
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Kaava-alueen rajaus ja rakenne havainnollistettuna. Taustakarttana Kivistön keskustan kaava-
runko (kaupunginhallituksessa hyväksytty 22.3.2021) 
 
 
Alueelle tulee useita katualueita. Alue liittyy jo rakennettuun Kivistön keskustaan sekä Kivistön 
puistokadun kautta että Lumikvartsinkadun ja Kehäradan ylittävän, asemakaavan mahdollistaman 
Lumikvartsinsillan kautta. Lumikvartsinkatu liittyy etelässä Tikkurilantiehen ja luo näin uuden ajo-
liikenneyhteyden Kivistön keskustan ulkopuolelle suuntautuvalle liikenteelle. Lumikvartsinkatu 
suunnitellaan niin, että HSL:n linjaliikenne on mahdollista; kadulle sijoittuu ajoratapysäkkipari On-
nenkivenpuiston kohdalle sekä pohjoissuunnan pysäkkitasku Tikkurilantien risteykseen. Kaava-
alueen sisäiset kadut ovat pääosin pihakatuja, jotka suunnitellaan kävelijän näkökulmasta miellyt-
täväksi, mutta kortteleiden huoltoajon ja lyhytaikaisen pysäköinnin tilatarpeet huomioiden. 
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Osa asemakaavoittamattoman alueen pohjoispuolella sijaitsevasta Kehäradan rautatiealueesta 
muutetaan jalankululle ja pyöräilylle varatuksi katualueeksi (Sporttilaituri).   
 
Suunnittelualue sijaitsee noin 600 metrin päässä niin Kivistön asemasta kuin Lapinkylän asemava-
rauksesta. Kaavaratkaisu tiivistää olevaa yhdyskuntarakennetta ja vastaa siltä osin kestävän kau-
punkisuunnittelun tavoitteisiin. Resurssiviisauden tavoitteisiin vastataan keskitetyn pysäköinnin, 
vihertehokkuuden ja uusiutuvan energian määräyksillä, lisäksi kaava-alueelle mahdollistetaan hen-
kilöautoriippuvuutta vähentäviä palveluita. Hanke vastaa kaupunkistrategian tavoitteisiin kehittää 
asemanseutuja ja hyödyntää kaupungin omaa maavarantoa. Alue on lähes kokonaan kaupungin 
omistuksessa (pl. valtion rata-alue, johon sijoittuu sekä katu- että A-korttelialuetta), mikä mahdol-
listaa alueen kehittämisen vaiheittain erilaisten kilpailutusten avulla, aina ajantasaisiin vaatimuk-
siin perustuen. Kaava-alueelle on laadittu taiteen konsepti, joka on liitetty osaksi asemakaavan se-
lostusta. 
 

2. LÄHTÖKOHDAT 

2.1 SELVITYS SUUNNITTELUALUEEN OLOISTA 

2.1.1 Alueen yleiskuvaus 

Suunnittelualue sijaitsee noin 600 metrin etäisyydellä sekä Kivistön asemasta ja Lapinkylän asema-
varauksesta. Alueen pinta-ala on noin 6,4 hehtaaria. Suunnittelualue on pääosin rakentamatonta 
sekametsää. Suunnittelualue sisältää Kehäradan rautatiealuetta, osan Sinikvartsinkadun aluetta 
sekä osan Kvartsiraitin jalankululle ja pyöräilylle varattua katualuetta.  

 
Ilmakuva, v. 2021. Suunnittelualue rajattu punaisella viivalla. 
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2.1.2 Luonto ja luonnonympäristö 

Maisemakuva ja -rakenne 

Alue sijoittuu Vantaanjokilaakson savitasangon vaihettumisvyöhykkeelle ja on luonteeltaan met-
säinen ja sulkeutunut lukuun ottamatta suunnittelualueen pohjoisosaa, jossa metsää on raivattu ja 
näkymät avautuvat avoimina itään.  

Alue on Senaatin kartan 1872 mukaan ollut metsää länsiosalta, ja itäosassa on ollut peltoviljelyä, 
sittemmin alue on metsittynyt kauttaaltaan (Pitäjänkartta 1933). Ilmakuva vuodelta 1976 kertoo 
osassa suunnittelualuetta tehdyn metsänhakkuuta, sittemmin alue on metsittynyt uudestaan se-
kametsäksi. Kehäradan linjausta valmistelleet hakkuut ovat kaventaneet metsäaluetta suunnitte-
lualueen pohjoisosassa.  

Luontoarvot 

Alueen luontoarvoja kartoittanut selvitys, Kivistön kaavarunkoalueen luontotyyppi- ja lahoka-
viosammalkartoitus (FCG 2020a), on kartoittanut luontotyyppiarvoja seuraavasti: rauhoitetut, sil-
mälläpidettävät, uhanalaiset tai alueellisesti uhanalaiset kasvilajit sekä muu huomionarvoinen la-
jisto. Luontotyypeistä on kartoitettu uhanalaiset ja silmälläpidettävät luontotyypit sekä metsälain 
(§ 10), vesilain (§ 11, 2. luku) ja luonnonsuojelulain (§ 29) mukaiset suojeltavat luontotyypit. Lu-
kuun ottamatta liito-oravaa ja lahokaviosammalta ei suunnittelualueelta tunnistettu erityisiä luon-
toarvoja, myöskään puuston osalta: alue on toistaiseksi lähes kokonaan rakentamatonta sekamet-
sää, jonka puusto on pääosin tasaikäistä. Alueella aikanaan tehdyn avohakkuun jälkeen puusto on 
kasvanut takaisin, minkä myötä latvuksen monikerroksellisuus puuttuu. Alueella 2000-luvun alussa 
laaditussa lepakkoselvityksessä on suositeltu asemakaavoituksen yhteydessä säilyttää alueen sisäi-
siä puustoisia viheryhteyksiä lepakoiden kulkuväyliksi (Faunatica 2009). Vuoden 2021 linnusto- ja 
lepakkoselvityksessä (Faunatica 2021) Lumikvartsin asemakaava-alueelta on löytynyt hömötiainen 
ja kanahaukka. Alue ei kuitenkaan ole suojeltu kohde, ja selvitys toteaa sen säilyttämisen olevan 
vapaaehtoista. Jotta hömötiainen voisi säilyä alueella, tulisi Kehäradan ja Tikkurilantien välinen 
metsä suojella laajamittaisesti, lisäksi jo nykytilanteessa luvaton maastoliikenne häiritsee lintujen 
pesintää. Vantaan kaupunki näkee, että kokonaiskestävyyden kannalta on positiivisempaa raken-
taa tiiviisti asemanseuduille, ja säästää koskematonta, luontoarvoiltaan rikasta metsää Kivistön 
keskustan ympärillä ja muualla Vantaalla. 
 
Liito-orava (Pteromys volans)   

Kivistön keskustan alueella tehdyissä vuosittaisissa liito-oravaseurannoissa (2016–2020) suunnitte-
lualueen lähistöllä on tehty liito-oravahavaintoja. Suunnittelualueen länsireunassa sijaitseva, vuo-
den 2019 seuranta-aineistossa esitetty pohjois-eteläsuuntainen yhteystarve on otettu huomioon 
Onnenkivenpuisto-nimisen puistoalueen VL- ja luo-merkinnöin ja kaavamääräyksin. Uusimman 
liito-oravaselvityksen tulokset esittävä kartta toteaa suunnittelualueen eteläosan sivuavan liito-
oravalle soveltuvaa elinympäristöä (FCG Oy, 2020b).  
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Kuvassa liito-oravaseuranta 2019 (Ramboll 2019). Suunnittelualueen sijainti ja rajaus on merkitty 
karttaan punaisella. 

 

 

 

 
Kuvassa liito-oravan elinympäristöt 2020 (FCG 2020b). Suunnittelualueen sijainti ja rajaus on mer-
kitty karttaan punaisella.  
 
Lahokaviosammal (Buxbaumia viridis)  
Lahokaviosammal on luonnonsuojeluasetuksella erityisesti suojeltava laji, jonka uusia esiintymiä 
on löydetty viime vuosina runsaasti eri puolilta Uuttamaata. Kivistön Lumikvartsin suunnittelualu-
eella on lahokaviosammalelle soveltuvaa maapuuta ja lahopuuta. Vantaan kaupungin teettämässä 
koko kaupungin tasoisessa lahokaviosammalen esiintymäselvityksessä on merkittävä osa 
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suunnittelualueesta määritelty lahokaviosammalen ydinalueeksi.   

 
Manninen & Nieminen 2020: Kivistön keskusta-alueen lahokaviosammalen ydinalueet ja niiden pis-
teytykset. Kaava-alueen sijainti on merkitty karttaan punaisena alueena. Alueen pisteytys on 13–
15. Numero 19 on selvityksessä käytetty kohdealueen numero. 

 

Vantaan kaupungin teettämä lahokaviosammalen esiintymäselvitys ja suojelusuunnitelma lahoka-
viosammalen huomioimiseksi kaavoituksessa ja lajin suotuisan suojelutason säilymisen arvioi-
miseksi (Manninen, O. & Nieminen, M. 2020) on koko kaupungin tasoinen. Selvityksen tavoitteena 
on turvata lajin suotuisan suojelutason säilyminen Vantaalla.  

Selvityksessä otetaan huomioon se, että osaan tunnetuista esiintymistä kohdentuu maankäytön 
muutospaineita. Selvityksessä todetaan, että yleiskaava 2020:een osoitetut maankäytön muutok-
set kompensoivat pinta-alan ja kasvupaikkojen (havaittu itiöpesäke tai itujyväsryhmä) osalta ra-
kennettaviksi osoitetuilla alueilla olevien lahokaviosammalesiintymien heikennykset riittävällä ta-
solla, jotta lajin suojelutaso säilyy Vantaalla suotuisana seuraavin varauksin:    

• Yleiskaavaehdotuksessa esitetyt lahokaviosammalen ydinalueita turvaavat merkinnät py-
syvät kaavassa ja suojelualueet toteutetaan     

• Yleiskaavaehdotuksen metsätalousalueilla, virkistysalueilla ja muilla viheralueilla olevien 
lahokaviosammalen ydinalueiden turvaamiseen panostetaan, jotta kasvupaikat säilyvät 
niillä mahdollisimman kattavasti.     

• Lahokaviosammalen ydinalueisiin ja kasvupaikkoihin jatkossa mahdollisesti kohdistuvat 
heikennykset kompensoidaan niiltä osin kuin se on mahdollista.     

• Populaatioiden muutosta seurataan erikseen valittavilla kohdealueilla ja mahdolliseen ne-
gatiiviseen kehitykseen puututaan.  

• Yleiskaavaehdotuksessa rakennettaviksi osoitetuilla alueilla olevat lahokaviosammalen 
kasvupaikat säästetään niiltä osin kuin se yksityiskohtaisen maankäyttösuunnittelun avulla 
on mahdollista. 
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Lahokaviosammal kasvaa yleensä sopivasti kostealla, järeällä lahopuulla. Kasvuympäristönä laho-
kaviosammal suosii kosteahkoa ympäristöä, kuten kuusivaltaista lehtometsää, puronvarsia ja poh-
joisrinteiden kosteahkoja kangasmetsiä. Myös korvet ja niiden reunukset ovat mahdollisia kasvu-
paikkoja. (Manninen & Nieminen 2020)  

Lahokaviosammalen selviytymisestä muuttuvassa kaupunkiympäristössä ei ole kokemuksia, mutta 
aiemmissa lahokaviosammalselvityksissä1 on mainittu esimerkiksi rakennettavan aidan tai kerros-
talon tuottaman varjon mahdollisesti edistävän lahokaviosammalelle suotuisaa kasvuympäristöä. 
Tällöinkin on huolehdittava puuston monikerroksellisuudesta, lahopuujatkumosta sekä esiinty-
mien suojaamisesta kulumiselta.  

Vesistöt ja vesitalous  

Kaava-alue kuuluu Koivupäänojan valuma-alueeseen ja on nykytilanteessa vettäläpäisevää met-
säistä aluetta. Ennen Kehäradan rakentamista alueen halki virtasi Koivupäänoja luoteesta kaak-
koon. Radan rakentamisen seurauksena vesien luonnollinen reitti on katkennut: radan pohjois-
puolella vedet johdetaan nykyään hulevesiviemäreissä Murronpuiston viivytysaltaan kautta Koivu-
päänojaan. Radan eteläpuolella vedet virtaavat edelleen maan pinnalla Koivupäänojan vanhaa uo-
maa pitkin, joka laskee lopulta idässä Vantaanjokeen. Vantaanjoki laskee mereen Helsingissä Van-
hankaupunginlahdella.  

Kaava-alue ei sijaitse pohjavesialueella.  

Topografia 

Maastonmuodoiltaan suunnittelualue on loivasti itään viettävää. Maanpinta vaihtelee noin tasolla 
+39,0…+41,0. Alueen pohjoisreunassa kulkeva Kehärata on noin kolme metriä muuta maanpintaa 
alempana.   

Maaperä ja rakennettavuus  

Maaperäkartan mukaan alue on pääosin savea, länsiosassa silttiä. Kairaukset ovat päättyneet n. 
6,8–18,2 m syvyydellä maanpinnasta. 
 
Pohjaveden pinta on havaittu alueen luoteisosassa noin 2,6…5,8 m syvyydellä maanpinnasta, n. 
tasolla +36,3…39,5 ja alueen itärajan keskivaiheilla noin 1,2…3,9 m syvyydellä maanpinnasta, n. 
tasolla +35,0…+37,6. Viimeisimmät pohjavesimittaukset on tehty v. 2014. Pohjaveden pinnan taso 
tulee selvittää tarkemmin suunnittelun edetessä. 
 
Rakennukset suositellaan perustettavaksi paalujen varaan. Kellarien ja muiden maanalaisten ra-
kenteiden suunnittelussa tulee huomioida pohjaveden pinnan taso. Kunnallistekniset rakenteet ja 
liikennöitävät alueet voidaan alustavan tarkastelun perusteella rakentaa maanvaraisina. Suunnitel-
taessa rakentamista lähelle rautatietä, tulee junaliikenteestä aiheutuva tärinä ja runkomelu huo-
mioida.  
 
Rakentamisratkaisujen tulee perustua rakennuspaikkakohtaisiin pohjatutkimuksiin ja suunnitel-
miin. 

 
1 Manninen & Nieminen (2018): Jäkälä-, kääpä-, sammal- ja METSO-elinympäristöjen selvitykset Hannusjär-
ven ympäristössä sekä Iivisniemenkallion ja Kaitaanlaakson alueella vuonna 2018. 
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2.1.3 Rakennettu ympäristö 

Väestön rakenne ja kehitys kaupunginosassa 

Kivistön kaupunginosassa asui vuonna 2021 yli 9 600 asukasta ja kilometrin säteellä Kivistön ase-
masta asukkaita on lähes 7 800. Kivistön asemasta korkeintaan 1 000 metrin etäisyydellä asuvista 
50 % on 19–34-vuotiaita (3860 asukasta), 35–64-vuotiaita reilu neljäsosa (lähes 2200 asukasta) ja 
yli 65-vuotiaita vain 4 % eli runsaat 330 asukasta. Alle kouluikäisiä on 8 % (638 lasta), 7–12-vuoti-
aita 5 % (353 lasta) kuten on myös 13–18-vuotiaita (352 lasta). (seuturuutu.hsy.fi, 21.4.2021)  

Kivistön keskusta-alue on Vantaan nopeimmin kasvavia alueita.  

Asuminen 

Kaava-alueella ei ole asuntoja. 

Yhdyskuntarakenne, palvelut ja työpaikat 

Suunnittelualueelta on noin 600–850 metriä Kivistön asemalle, jonne tullaan toteuttamaan kau-
pallisia palveluita ja tiloja julkisille palveluille sekä lyhimmillään noin 450 metriä suunnitellulle La-
pinkylän asemalle.  

Kehäradan pohjoispuolella, Ruusukvartsinkadulla sijaitsee päivittäistavarakauppa ja Aurinkokiven 
palvelukeskus, jossa on päiväkoti, yhtenäiskoulu ja neuvola sekä erilaisia harrastetoimintoja. Lähi-
alueilla sijaitsee myös muita päiväkoteja. Kivistön asemakortteleihin sijoittuvan palvelukeskitty-
män rakentaminen on käynnistynyt huhtikuussa 2021 ja tavoiteaikataulun mukainen valmistumi-
nen on vuonna 2023. Kivistön asukkaista valtaosa käy töissä alueen ulkopuolella. Kivistön kaupun-
ginosassa keskeisimmät työllistävät alat ovat rakentaminen sekä terveys- ja sosiaalipalvelut.  

Kaupunkikuva 

Kivistön keskusta on uusi kaupunkikeskusta, joka jatkaa rakentumistaan tulevina vuosina ja vuosi-
kymmeninä. Kivistön keskustan jo toteutuneille osille luonteenomaista ovat 5–7-kerroksiset ker-
rostalot ja näiden väliin jäävät matalammat talot ja erilaiset piharakennukset. Katupuut sekä katu-
alueiden muut istutukset tuovat vehreyttä ajoin kiviseksi koettuun kaupunkikeskustaan. 

Virkistys 

Kivistön keskusta liittyy laajempiin virkistysalueisiin. Keskeistä keskustan kehittämisessä on viher-
yhteyksien vahvistaminen ja kehittäminen. Tunnistettujen luontoarvojen vaalimisen lisäksi tavoit-
teena on, että asunnolta on enintään 300 metriä viheryhteydelle, joka johtaa laajemmalle viher-
alueelle. Kivistön keskusta-alueelle on laadittu yhtäaikaisesti tämän kaavan kanssa kaavarunko, 
johon liittyy urheilupuiston toimintojen määrittely ja sijoittaminen. Kaava-alueen läheisyydessä, 
Kehäradan pohjoispuolella, sijaitsevat jo rakennetut Kvartsijuonenpuiston, Lipunkantajankentän ja 
Lipunkantajanpuiston lähivirkistys- ja puistoalueet. Kvartsijuonenpuistossa kaupunkiviljely ja leikki-
paikat mahdollistavat tekemistä kaiken ikäisille. Lipunkantajankenttä tarjoaa lähiliikuntapalveluita. 
Laajemmat viheralueet löytyvät Kvartsijuonenpuiston pohjoispuolelta, Kenraalinpuistosta. Kivistön 
keskustasta, aseman kupeesta avautuu lumitalvina yhtenäinen latuyhteys Petikkoon, Hämeenlin-
nanväylän länsipuolelle. 

Liikenne 

Kaava-alue sijaitsee lähimmillään noin 600 metrin etäisyydellä Kivistön rautatieasemasta. Suunnit-
telualueen pohjoispuolella, Kehäradan pohjoisreunassa, kulkee Vantaan ensimmäinen toteutettu 
pyöräilyn laatukäytävän osa, Kvartsiraitti. Kivistön keskustaa kehitetään tavoin, joilla tuetaan ja-
lankulkua ja pyöräilyä sekä joukkoliikenteen käyttöä. Pysäköinti on Kivistön keskustan alueella 
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järjestetty ensisijaisesti rakenteellisena, keskitettynä pysäköintinä maanpäällisissä pysäköintilai-
toksissa.  

Vesihuolto   

Vedenjakelu  
 
Kaava-alueen eteläpuolelle Kivistön puistokadulle on suunniteltu toistaiseksi vielä rakentamaton 
yleinen vesijohto (225 PE-PN10), joka liittyy Tikkurilantiellä runkovesijohtoon (500 M).     

Lumikvartsin kaava-alue kuuluu Kivistön painepiiriin. Painepiirin vesisäiliönä toimii Myyrmäen ylä-
säiliö, jonka tilavuus on 4500 m³, ylävesipinta +95,35 ja alavesipinta +85.86.  

Vedensyöttö Myyrmäen painepiiriin tapahtuu Helsingistä, Pitkäkosken vedenpuhdistuslaitokselta 
Kaivokselan ja Myyrmäen paineenkorotuspumppaamoiden kautta. Myyrmäen painepiiristä vesi 
johdetaan Kivistön painepiiriin Kivistön paineenkorotusaseman kautta. Kivistön paineenkorotus-
asemalta vesi johdetaan DN 500–400 vesijohdolla Kivistöön.   

Vesijohtoverkon alin painetaso kaava-alueella on noin +99 ja ylin painetaso noin +100. Tarkat pai-
netasot annetaan HSY:n liitoskohtalausunnossa.  

Jätevesiviemäröinti  
 
Kaava-alueen eteläpuolelle Kivistön puistokadulle on suunniteltu toistaiseksi vielä rakentamaton 
yleinen jätevesiviemäri (315 PVC/k-SN8). Tämä viemäri liittyy Tikkurilantiellä rakennettuun viemä-
riin (315 M), joka johtaa jätevedet kaakkoon Piispankylän jätevedenpumppaamolle. Jätevedet 
pumpataan kohti lounasta, Hämeenlinnanväylän ja Kehä III:n ali kohti Espoon viemäriverkostoa ja 
edelleen puhdistettavaksi Suomenojan jätevedenpuhdistamolle  

Hulevesiviemäröinti  

Kaava-alueen eteläpuolelle Kivistön puistokadulle on suunniteltu toistaiseksi vielä rakentamaton 
hulevesiviemäri (800 B/Ek-Br), joka tulee purkamaan vedet Tikkurilantien varteen, mistä vedet va-
luvat edelleen Koivupäänojaan ja Vantaanjokeen.  

Alueen suunnittelussa tulee myös huomioida alueen luoteiskulma, johon on suunniteltu puretta-
vaksi hulevesiviemäri. Tätä hulevesiviemäriä tulee jatkaa Lumikvartsin kaava-alueella tai muilla 
tavoin johtaa hulevedet hallitusti eteenpäin kuivatusjärjestelmässä.   

Jätehuolto 

Kivistön keskustan jätehuolto perustuu jätteen putkikeräysjärjestelmään, jonka koonta-asema si-
jaitsee Lumikvartsinkadun ja Kehäradan risteyksessä. Kaikki keskustakorttelit liittyvät putkikeräys-
järjestelmään. 

Kaukolämpö 

Suunnittelualueella ei sijaitse kaukolämmön jakeluverkkoa. 

Sähköverkko 

Suunnittelualueella ei sijaitse sähkön jakeluverkkoa. 

Ympäristöhäiriöt 

Tie- ja rautatieliikenteen melu  
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Suunnittelun aikana on kaava-alueelle laadittu erillinen meluselvitys, jossa on tutkittu raideliiken-
teen ja tieliikenteen meluvaikutuksia suunnitelmaan. Tällä hetkellä kaava-alueen keskiäänitaso on 
päiväaikaan enimmillään noin 50–55 dB ja yöaikaan noin 45–50 dB (2016 tilanne). (Sitowise 2021) 

Lentomelu  

Tiedot alueen lentomelusta ja sen kehityksestä perustuvat Finavian julkaisemiin lentomelun ver-
hokäyriin, jotka ovat vahvistuneet Uudenmaan maakuntakaavassa ja edelleen Marja-Vantaan 
osayleiskaavassa. Asemakaava perustuu Marja-Vantaan osayleiskaavaan ja sen mukaisesti lento-
melu ei estä asuinrakentamista. Lentomelua on kuultavissa koko kaava-alueella. Asemakaava-alue 
sijaitsee lentomeluvyöhykkeellä 3 (Lden 50–55 dB), joka ei estä uusien asuinalueiden rakenta-
mista. Lentomeluvyöhykkeen 2 (Lden 55–60 dB) raja kulkee kaava-alueen eteläisellä osalla. Lento-
melun osalta koko Kivistön keskusta-alueella on erikseen sovittu käytettäväksi 35 dB ääneneristä-
vyysvaatimusta kaikissa asuinrakennuksissa. Tämä vastaa uuden yleiskaavan (kv 25.1.2021, ei lain-
voimainen) lentomeluvyöhykkeen L2 vaatimusta asuinrakennusten ääneneristävyydestä ∆L lento- 
ja liikennemelua vastaan.  

Ilmanlaatu  

HSY:n ilmanlaatukartan mukaan kaava-alue on Hämeenlinnanväylän pahimpien hiukkaspäästöjen 
ulkopuolella, ja alueella on keskimäärin parempi ilmanlaatu kuin alueilla lähempänä Helsingin kes-
kustaa.  

Maaperän haitta-aineet  

Alueella ei ole pilaantuneita yms. maita.  

Seveso-laitokset  

Transmeri Oy:n alue, jossa harjoitetaan mm. kemikaalien varastointia, sijaitsee noin 1 kilometrin 
päässä suunnittelualueesta. Transmeri Oy:n toiminta ei aseta reunaehtoja alueen suunnitteluun. 

2.1.4 Maanomistus 

Suunnittelualueen pääasiallisena maanomistajana on Vantaan kaupunki. Kehäradan rautatiealu-
een omistaa Suomen valtio, ylläpitäjänä Väylävirasto.  

Maanomistaja Pinta-ala (ha)
Vantaan kaupunki 5,6
Vantaan kaupunki 0,4
Suomen valtio 0,4

6,4  
 

 

  

2.2 SUUNNITTELUTILANNE 

2.2.1 Kaava-aluetta koskevat suunnitelmat, päätökset ja selvitykset 

Valtakunnalliset alueidenkäyttötavoitteet 

Valtioneuvoston 14.12.2017 päättämien valtakunnallisten alueidenkäyttötavoitteiden (VAT) pyrki-
myksenä on vähentää yhdyskuntien ja liikenteen päästöjä, turvata luonnon monimuotoisuutta ja 
kulttuuriympäristön arvoja sekä parantaa elinkeinojen uudistumismahdollisuuksia. Niillä myös 
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sopeudutaan ilmastonmuutoksen seurauksiin ja sään ääri-ilmiöihin. Hanke on näiden tavoitteiden 
mukainen. Tavoitteiden toteutuminen on selostettu tarkemmin selostuksen kohdissa 4 ja 5. 

Kaava-alue toteuttaa resurssitehokkaan ja vähähiilisen yhdyskuntakehityksen tavoitetta. Alue on 
joukkoliikenteen, kävelyn ja pyöräilyn kannalta hyvin saavutettavissa. Alueen suunnittelussa on 
varauduttu ilmastonmuutoksen vaikutuksiin. Samalla huolehditaan virkistyskäyttöön soveltuvien 
alueiden riittävyydestä sekä viheralueverkoston jatkuvuudesta sekä edistetään ekologisten yh-
teyksien säilymistä.  

Asemakaava vastaa VAT-tavoitteisiin muun muassa seuraavien tavoitteiden osalta:  

• Luodaan edellytykset elinkeino- ja yritystoiminnan kehittämiselle sekä väestökehityksen 
edellyttämälle riittävälle ja monipuoliselle asuntotuotannolle. 

• Luodaan edellytykset vähähiiliselle ja resurssitehokkaalle yhdyskuntakehitykselle, joka tu-
keutuu ensisijaisesti olemassa olevaan yhdyskuntarakenteeseen.  

• Edistetään palvelujen, työpaikkojen ja vapaa-ajan alueiden hyvää saavutettavuutta eri vä-
estöryhmien kannalta. Edistetään kävelyä, pyöräilyä ja joukkoliikennettä.  

• Sijoitetaan merkittävät uudet asuin-, työpaikka- ja palvelutoimintojen alueet siten, että ne 
ovat joukkoliikenteen, kävelyn ja pyöräilyn kannalta hyvin saavutettavissa.  

• Huolehditaan virkistyskäyttöön soveltuvien alueiden riittävyydestä sekä viheralueverkos-
ton jatkuvuudesta. 

 

Maakuntakaava 

 
Vantaan alueella on voimassa useita maakuntakaavoja: Uudenmaan maakuntakaava, Uudenmaan 
1., 2., 3. ja 4. vaihemaakuntakaavat sekä Uudenmaan 2. vaihemaakuntakaava – Östersundomin 
alue. Oheisessa kartassa on ote maakuntakaavayhdistelmästä.  

Suunnittelualueen sijainti on merkitty keltaisella ympyrällä. Kaavahanke on maakuntakaavojen 
mukainen. 
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Uusimaa-kaava 2050 kokonaisuus on valmistunut ja sen on tarkoitus korvata kaikki muut voimassa 
olevat maakuntakaavat paitsi Östersundomin alueen kaava. Maakuntavaltuusto hyväksyi kaavan 
25.8.2020 ja maakuntahallitus päätti voimaantulosta 7.12.2020. Kaavakokonaisuuden oli määrä 
tulla voimaan tammikuun 2021 lopulla, mutta Helsingin hallinto-oikeus on välipäätöksellään 
22.1.2021 kieltänyt valtuuston päätöksen täytäntöönpanon.  

Uusimaa-kaava 2050:ssä Kivistö on merkitty keskustatoimintojen alueeksi ja keskukseksi (punai-
nen ympyrä) sekä pääkaupunkiseudun ydinvyöhykkeeksi (ruskea pysty- ja vaakaviivat). Suunnitte-
lualueen sijainti merkitty keltaisella ympyrällä. 

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 kun-
nan ja HSL:n toimesta. Suunnitelmassa määritellään ja priorisoidaan seudullisesti merkittävän 
maankäytön ja erityisesti asuntorakentamisen sijoittumista sekä linjataan kasvua tukevat liikenne-
järjestelmän kehittämistoimet. Tavoitteena on kuvata seudun yhteinen tahtotila, jonka pohjalta 
yhdessä toimitaan tavoitetilan saavuttamiseksi. Suunnitelmassa tavoitellaan vähäpäästöistä, hou-
kuttelevaa, elinvoimaista ja hyvinvoivaa seutua. Suunnitelman päämittarien tavoitetasoissa vuo-
delle 2030 on määritelty mm., 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 vähin-
tään 85 % sijoittuu kestävän liikkumisen vyöhykkeille. MAL 2019 -suunnitelma on hyväksytty Van-
taan osalta HSL:n hallituksessa 26.3.2019 (liikenteen osuus) ja kaupunginvaltuustossa 20.5.2019.  
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Ote MAL 2019 -suunnitelman ensisijaisesti kehitettävistä vyöhykkeistä, koko Vantaa. Kaava-alueen 
sijainti on esitetty mustalla pisteellä. 

 

 
Ote MAL 2019 -suunnitelman ensisijaisesti kehitettävistä vyöhykkeistä, suurennos Kivistön  
keskustasta. Kaava-alueen sijainti on esitetty mustalla pisteellä. 
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Yleiskaava 

 
Ote Marja-Vantaan osayleiskaavasta (kv 19.6.2006, voimaantullut 9.7.2008). Suunnittelualueen 
sijainti on merkitty punaisella viivalla.  

Suunnittelualueen sijainti on merkitty lainvoimaiseen osayleiskaavaotteeseen punaisella viivalla. 
Suunnittelualue on merkitty tehokkaaksi asuntoalueeksi (A1), jolle saa rakentaa ensisijaisesti 
asuinkerrostaloja. Lisäksi alueella voidaan sallia asuinympäristöön soveltuvia työtiloja. Alue sijait-
see lentomeluvyöhykkeellä 3 eli Lden 50–55 dB:n alueella, joka ei aseta rajoituksia asumisen suh-
teen. Finavian ympäristöluvassa esittämien uusien lentomeluennusteiden toteutuessakaan kaava-
alueen melutaso ei muutu nykyisestä. Kaavahanke on voimassa olevan osayleiskaavan mukainen.  

Vantaan yleiskaava 2020 

 
Ote Vantaan yleiskaava 2020:stä. Suunnittelualueen sijainti on merkitty punaisella viivalla. 

Koko Vantaan kattava uusi yleiskaava 2020 on hyväksytty kaupunginvaltuustossa 25.1.2021, mutta 
ei ole vielä voimassa. Vantaan yleiskaava 2020 tulee korvaamaan muun muassa Marja-Vantaan 
osayleiskaavan. Yleiskaava 2020 mukaan suunnittelualue on kaupunkikeskustan asuinaluetta (AC) 
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ja eteläosassa lisäksi lentomelualueen laajenemisvyöhykettä (/LM2), jolloin alueen kehittämisessä 
huomioidaan lentomeluun varautuminen. Alue on lisäksi osoitettu merkinnällä kestävän kasvun 
vyöhyke: joukkoliikenteen runkolinjastoon tukeutuva vyöhyke, jolle kaupunginosan maankäyttöä 
tehostava rakentaminen ensisijaisesti ohjataan. Kaavahanke on yleiskaavan 2020 mukainen. 

Asemakaava  

 
Ote ajantasakaavasta. Suunnittelualueen rajaus on merkitty punaisella katkoviivalla.  

Suunnittelualueen pohjoisosassa on voimassa asemakaava nro 701100, (Kehärata, kv 15.12.2008) 
sekä asemakaavat nro 231700 (Kivistön jäteasema, kv 16.12.2013) ja 231900 (Puu-Kivistö kv 
24.9.2018), joista suunnittelualueeseen lukeutuu osa Lumikvartsinkatua. Kaava rajautuu etelä-
osastaan Tikkurilantiehen, joka kuuluu Kehäradan asemakaavaan 701100. 

Kaava-alueen itä- ja länsipuolilla ei ole voimassa olevia asemakaavoja. Alueen länsipuolelle laadit-
tiin aiemmin Kivistöntähden asemakaavaa (232500, kv 16.11.2020), joka kaatui Helsingin hallinto-
oikeudessa. Alueen asemakaavoitus on tarkoitus käynnistää uudelleen vuoden 2022 aikana. 
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Kivistöntähden (kaatunut hallinto-oikeudessa), Kvartsikulman ja Kivistön Lumikvartsin asemakaa-
vaehdotukset ajantasa-asemakaavan päällä. Kivistön Lumikvartsin vanha, hieman pienempi, en-
simmäiseen lautakuntakäsittelyyn (5/21) mennyt rajaus merkitty punaisella viivalla. 

Muut päätökset ja suunnitelmat 

Kivistön suuralueen visio 2042  

Suunnittelulla toteutetaan Kivistön vision 2042 mukaisia tavoitteita (kaupunkisuunnittelulauta-
kunta 21.8.2017). Visioksi on määritelty Onnellinen Kivistö – vehreä ja aktiivinen kotikaupunki. Vi-
siotyössä Kivistön suuralue on määritelty muodostuvan viidestä eri aluetyypistä: Kivistön keskusta, 
Tiivistyvä Kivistö, Kulttuurimaiseman Kivistö, Metsäinen Kivistö ja Elinkeinojen Kivistö. Kaava-alue 
sijoittuu Kivistön keskustan alueelle. Kivistön keskustan aluetyypin tavoitetilaksi on määritelty: Ki-
vistön keskusta on kahden asemanseudun muodostama monipuolinen ja värikäs kaupunki.  

Kivistön keskustan kaavarunko  

Kivistön keskustan kaavarunko on hyväksytty noudatettavaksi ohjeena alueen asemakaavoituk-
sessa (kh 22.3.2021). Kivistön keskustan kaavarunko esittää vision kestävästä, kahden aseman 
kaupunkikeskustasta tavoitevuodelle 2050. Kaavarungolla osoitetaan Lapinkylän aseman toteutta-
misen ja käyttöönoton edellyttämä asukasmäärä mahdolliseksi. Kivistön tiivis ja vehreä kaupunki-
keskusta mahdollistaa tulevaisuudessa asumista 45 000 asukkaalle ja merkittävän määrän työpaik-
koja ja palveluja. Sekoittunut, pienimittakaavainen kaupunkirakenne perustuu kävelyyn ja kohtaa-
mispaikkojen syntymiseen kaupunkiympäristössä sekä luontoarvot ja biodiversiteetin huomioi-
vaan viherrakenteeseen. Kaavarunkoaineisto on luettavissa kokonaisuudessaan osoitteessa 
https://www.vantaa.fi/fi/kaavoitus/kaavat/kiviston-visio-ja-keskustan-kaavarunko  

Kivistön Lumikvartsin asemakaava toteuttaa Kivistön keskustan kaavarungon tavoitteita.  

 

3. ASEMAKAAVAN SUUNNITTELUN VAIHEET 

3.1 SUUNNITTELUN KÄYNNISTÄMINEN, SITÄ KOSKEVAT PÄÄTÖKSET JA  
VIREILLETULO 
Asemakaavaa ja asemakaavan muutoksen laatimista on hakenut Vantaan kaupunki. Kaavatyö on 
otettu kaavoitusohjelmaan vuonna 2020 (nro 232700). Kaavoitus tuli vireille 10.1.2020. 

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 

- kaupungin asiantuntijaviranomaiset: maankäyttötoimi (yrityspalvelut, rakennusvalvonta, 
ympäristökeskus, tekninen toimiala), Keski-Uudenmaan pelastuslaitos, kaupunginmuseo 

- Muut viranomaiset ja yhteisöt: Uudenmaan liitto, HSL, Museovirasto, HSY, Uudenmaan 
ELY-keskus, Vantaan Energia Oy, Elisa Oyj ja HSL. 

https://www.vantaa.fi/fi/kaavoitus/kaavat/kiviston-visio-ja-keskustan-kaavarunko


232700 / Kivistön Lumikvartsi, 7.6.2022                    22 / 81 
 

 
 
 

3.2.2 Osallistuminen ja vuorovaikutus  

Asemakaavamuutoksen alkamisesta on tiedotettu Vantaan kaupungin verkkosivuilla, Vantaan asu-
kaslehdessä (Vantaan Sanomissa) sekä kirjeitse (MRL 62 §) maanomistajille, naapureille ja viran-
omaisille.  

Osallistumis- ja arviointisuunnitelmasta annettiin yhdeksän (9) mielipidettä 14.2.2020 mennessä. 
Mielipiteen antoivat: Museovirasto, Fingrid Oyj, Vantaan Energia ja Vantaan Energia sähköverkot 
Oy, Väylävirasto, HSL Helsingin seudun liikenne -kuntayhtymä, HSY Helsingin seudun ympristöpal-
velut -kuntayhtymä, Vantaan kaupunginmuseo, Suomen luonnonsuojeluliiton Uudenmaan piirin 
Vantaan yhdistys ja Finavia Oyj.  

Mielipiteissä tuotiin esiin mm. lentomelu (Finavia Oyj) sekä alueen luontoarvot (Suomen luonnon-
suojeluliiton Vantaan yhdistys): erityistä huomiota on kiinnitettävä liito-oravan ja lahokaviosam-
malen esiintymiseen alueella. Mielipiteet ja niiden vastineet kokonaisuudessaan ovat saatavilla 
kaavan verkkosivulla:  
https://www.vantaa.fi/fi/kaavoitus/kaavat/lumikvartsiin-viihtyisaa-kaupunkia-1-200-asukkaalle  
 
Yleisötilaisuus järjestettiin asukastila Rubiinissa Kivistössä 30.1.2020 Kivistön kaupunkisuunnitte-
lun avointen ovien tilaisuutena. Koronarajoitteiden astuttua voimaan on vuorovaikutus siirtynyt 
verkkoon: osallistuvavantaa.fi-sivustolle perustettiin Kivistön keskustan kehityksen osio, nyt ni-
mettynä ”Suunnitellaan Kivistö”, jossa esitellään myös Lumikvartsin kaavahanketta. Kivistön kaik-
kia käynnissä olevia kaavahankkeita käsittelevä avoin yleisötilaisuus järjestettiin 22.4.2021 Teams 
Live -verkkotapahtumana, jossa yleisöllä oli mahdollisuus esittää kysymyksiä ja kommentteja 
suunnitelmista. Yleisötilaisuuden aineistot ovat saatavilla osallistuvavantaa.fi-sivuston Suunnitel-
laan Kivistö -osiossa. Yleisötilaisuuden esitystallenne on ollut katsottavissa kahden viikon ajan sa-
massa osoitteessa. 
 
Nähtävilläolleet kaavamateriaalit olivat myös esillä yleisötilaisuudessa 31.3.2022 Kivistön kirjas-
tolla. 
 

Nähtävilläolo ja lausuntojen pyytäminen. Muistutusten ja lausuntojen huomioiminen. 

Ehdotuksesta saatiin 7 lausuntoa, joista suurimmassa osassa ei ollut huomautettavaa. Uudenmaan 
ELY-keskus huomautti melunhallintaan ja parvekkeisiin liittyvistä teemoista, joihin on vastattu uu-
silla ja tarkistetuilla määräyksillä. Vantaan Energia Oy:n lausunnon perusteella lisättiin yksi ohjeel-
linen muuntamomerkintä. Kokonaiset lausunnot ja vastineet löytyvät kaavan verkkosivuilta: 
https://www.vantaa.fi/fi/kaavoitus/kaavat/lumikvartsiin-viihtyisaa-kaupunkia-1-200-asukkaalle  

Nähtävilläolon jälkeen tehdyt muutokset kaavakarttaan ja -määräyksiin 

- Asemakaavan rajausta on tarkistettu pohjoisessa. Kaava-alueeseen on sisällytetty hieman 
lisää rata-aluetta, jolloin minimoidaan käyttökelvottoman maa-alueen syntyminen Sportti-
laiturin ja rata-alueen väliin. Sporttilaituri on siirretty kulkemaan kiinni radan tukimuu-
rissa, ja korttelialueet 23164 ja 23165 ovat laajentuneet pohjoiseen. Tämän johdosta kort-
telien rakennusaloja on uudelleenmuotoiltu ja rakennusoikeutta tarkistettu. Myös Villa-
koiranpuistoa on laajennettu hieman.  

- Asemakaavan rajausta on tarkistettu lännessä. Kivistöntähden (232500) asemakaava- ja 
asemakaavamuutosehdotuksen kumouduttua hallinto-oikeudessa on pohjois-eteläsuun-
tainen liito-oravayhteys otettu osaksi Kivistön Lumikvartsin asemakaava-aluetta, koska yh-
teys on edellytys alueen rakentamiselle kokonaisuudessaan. Alue on merkitty luo-

https://www.vantaa.fi/fi/kaavoitus/kaavat/lumikvartsiin-viihtyisaa-kaupunkia-1-200-asukkaalle
https://www.vantaa.fi/fi/kaavoitus/kaavat/lumikvartsiin-viihtyisaa-kaupunkia-1-200-asukkaalle
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merkinnällä, jossa ei saa merkittävästi heikentää liito-oravan elinmahdollisuuksia eikä hei-
kentää lahokaviosammalen kasvupaikkoja. Alueen läpi kulkee ur-yhteyksiä Lumikvartsin 
asemakaava-alueelta länteen. 

- Jadekatu on lyhennetty loppumaan Onnenkivenpuiston reunalle, josta kulkuyhteys jatkuu 
puiston läpi ohjeellisena ur-merkintänä lännen suuntaan. Ratkaisulla vältetään mahdolli-
nen liito-oravapuiden tuhoutuminen, koska ur-merkinnän sijanti on ohjeellinen ja näin ol-
len puiden säilyttäminen voidaan huomioida paremmin jatkosuunnittelussa ja ne voidaan 
tarpeen mukaan esim. kiertää. 

- C-korttelissa 23126 on lisätty kl-merkintöihin alleviivaukset. 

- Y-kortteliin on lisätty ohjeellinen muuntamovaraus (vm), mikä luo joustavuutta muunta-
mon sijoittamiselle Jadekadun läheisyyteen.  

- Lisätty vi-alue Sporttilaiturille. 

- Lisätty autopaikkavaatimus y-rakennusoikeudelle A-korttelialueella (1 ap / 150 k-m²) 

- Lisätty autopaikkavaatimus kl-rakennusoikeudelle C-korttelissa (1 ap / 60 k-m²) 

- Vaihdettu termi etupiha täsmällisempään termiin sisääntulopiha. 

- Vaihdettu termi ääneneristävyys tarkempaan termiin äänitasoero melua koskevissa mää-
räyksissä.  

- Määräys "Ulko-oleskelutiloja on katettava (esim. kasvihuoneeksi) meluntorjunnan vuoksi." 
on korvattu seuraavalla yksiselitteisemmällä määräyksellä: ”Ulko-oleskelutiloista vähin-
tään 5 % on katettava.”  

- Lisätty lihavoitu osuus määräykseen: ”Mikäli valtioneuvoston voimassa olevat melusuo-
jauksen ohjearvot tai muut kaavamääräykset eivät edellytä parvekelasituksia, tulee oles-
keluparvekkeet kerroksissa III–IV toteuttaa lasittamattomina.” 

- C-korttelialueilla poistettu määräys: ”Oleskelualueella tulee alittaa melun ohjearvot ja 
määrittää tarvittava meluntorjunta rakennuslupavaiheessa” (korvattu tarkemmalla mää-
räyksellä) 

- Lisätty seuraavat melunhallintaan liittyvät määräykset koskien A-, AR- ja C-korttelialueita: 

o A- ja C-korttelialueilla: Yhteiskäyttöön tarkoitetuilla ulko-oleskelualueilla ja oleskeluun tar-
koitetuilla parvekkeilla tulee saavuttaa vähintään valtioneuvoston päätöksen 993/1992 
mukaiset melun ohjearvot tai kulloinkin vastaava voimassa oleva ohjearvo.  

o AR-korttelialueilla: Ulko-oleskelualueilla ja oleskeluun tarkoitetuilla parvekkeilla tulee saa-
vuttaa vähintään valtioneuvoston päätöksen 993/1992 mukaiset melun ohjearvot tai kul-
loinkin vastaava voimassa oleva ohjearvo.   

o Raideliikenteestä aiheutuvan runkomelun Lprm enimmäistaso tulee rajoittaa rakennerat-
kaisuilla asuinhuoneistoissa 30 dB.    

o Raideliikenteestä aiheutuvan tärinän värähtelyn vw, 95 enimmäistaso tulee rajoittaa ra-
kenneratkaisuilla asuinhuoneistoissa 0,3 mm/s. Rakennuslupahakemuksen yhteydessä tu-
lee esittää selvitys, miten runkomelu ja tärinä on otettu huomioon. 

o Kortteleissa 23164 ja 23165 asunnot eivät saa avautua ainoastaan Kehäradan suuntaan. 

o Oleskeluparvekkeet, joihin asemakaavan meluselvityksen perusteella kohdistuu yli 52 dB:n 
julkisivumelutaso, tulee lasittaa. 

- Otettu huomioon lentomelun heijastusvaikutukset paremmin täsmentämällä määräystä 
”Kattomateriaalien ja kattomuotojen valinnoin ei saa edistää melun heijastusvaikutuksia.” 
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seuraavanlaiseksi: ”Rakennusmateriaalien ja kattomuotojen valinnoin ei saa edistää melun 
heijastusvaikutuksia.” 

- Lisätty seuraavat kaavan tavoitteita tukevat parvekkeiden toteuttamiseen liittyvät mää-
räykset koskien A- ja AR-korttelialueita: 

o Jokaisessa asunnossa tulee olla vähintään yksi oleskeluparveke tai tuuletusparveke.  

o Asuntokohtaisia tuuletusparvekkeita ei saa lasittaa.  

o A-korttelialueilla: Jokaisella julkisivulla tulee olla parvekkeita, joista oleskeluparvekkeita 
vähintään 10 %, tuuletusparvekkeita vähintään 20 % ja ranskalaisia parvekkeita vähintään 
20 %.  

o A-korttelialueilla: Vähintään 40 %:ssa asunnoista on oltava enemmän kuin yksi parveke. 
Toinen parveke voi olla ranskalainen parveke.  

- Selostukseen on kuvattu luontoselvitysten päivittynyt nykytilanne. Vantaan kaupunki on 
mukana Suomen ympäristökeskuksen (SYKE) organisoimassa ekologisen kompensaation 
kansallisessa pilotissa, jossa etsitään kaupunkitasoista ratkaisua kompensaatioratkaisuihin. 

- Tärinä- ja runkomeluselvitys on laadittu. Tärinä- ja runkomelukysymyksiä on kuvattu uu-
den selvityksen mukaisesti. 

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 resurssivii-
saasti. Kaupunkikeskusten kehittämismahdollisuudet hyödynnetään rohkeasti ja kaupunkiympäris-
töistä ja asunnoista tehdään kansainvälisesti kilpailukykyisiä. Ratkaisuissa ja päätöksenteossa tur-
vataan talouden tasapainoa, lisätään kaupungin elinvoimaa ja vetovoimaa, edistetään asukkaiden 
hyvinvointia, ollaan edelläkävijöitä palvelujen kehittämisessä ja johdetaan uudistuen ja osallis-
tuen. 

MAL-sopimus (Kv 21.9.2020):   
Helsingin seudun kuntien ja valtion välinen MAL sopimus 2020–31 sisältää sovitun toimenpiteen 
asumisen asemakaavoituksesta: Helsingin seudun kunnat sitoutuvat siihen, että koko sopimuskau-
della (2020–2023) valmistuu asuntotonttien asemakaavoja (asumiseen tarkoitettua rakennusoi-
keutta) yhteensä 6 miljoonaa kerrosneliömetriä. Vantaan kuntakohtainen osuus on 960 200 ker-
rosneliömetriä neljässä vuodessa. Kivistön keskusta-alue vastaa merkittävästä osasta Vantaan 
asuntotuotantotavoitteista. 

Maapoliittiset linjaukset koskien kaavoitusta, maanhankintaa ja maanluovutusta (Kv 18.6.2018) 
- Kaupungin omistaman maan ja asemakaavoitettujen täydennysrakentamisalueiden kaavoitta-

minen on etusijalla.  
- Asuntotuotantoa varten asemakaavavarantoa lisätään niin, että se vastaa viiden vuoden ra-

kentamisen tarvetta. 
- Kaavoituksen tavoitteena on laatu, kohtuuhintaisuus, toteuttamiskelpoisuus ja kaupunkira-

kenteen eheys.  

Vantaan arkkitehtuuriohjelma 2015 (Kv 11.5.2015): 
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- Luomme Vantaalle kerroksellisen, tiiviin ja läheisen kaupunkikuvan.  
- Kannustamme hyvään ja kohtuuhintaiseen arkkitehtuuriin, kestävään rakentamiseen sekä uu-

sien energiamuotojen käyttöön.  
 

Resurssiviisauden tiekartta (Kv 18.6.2018)  
- Resurssiviisauden tiekartta määrittää Vantaan pitkän aikavälin ympäristötavoitteita ja konkre-

tisoi valtuustokauden 2018–2021 strategiaa. Kaupunkisuunnittelussa keskeisiä tavoitteita 
ovat:  

o Kaupunkirakenne on kestävästi täydentyvä ja sekoittuva.  
o Liikkuminen on hiilineutraalia, sujuvaa ja kohtuuhintaista.  
o Varaudutaan ilmastonmuutoksen vaikutuksiin ja käytetään resurssitehokkaita, 

luonnonmukaisia ratkaisuja.  
o Luonnon monimuotoisuus säilytetään ja sitä kartutetaan myös rakennetuilla alu-

eilla.  
o Viherrakenne luo hyvinvointia ja viheralueet ovat helposti saavutettavissa.  
o Ohjataan uusiutuvan energian käyttöön. 

 

Vesihuoltoon vaikuttavia kaava-aluetta koskevia suunnitelmia, päätöksiä ja selvityksiä: 

- Vantaan hulevesiohjelma (Vantaan kaupunki, 2009) 

O Hulevesiohjelman tavoitteena on vähentää kaupunkirakenteen tiivistymisen hai-
tallisia vaikutuksia tulvariskien hallintaan ja ympäristönsuojeluun. 

- Vantaan kaupungin hulevesienhallinan toimintamalli (Vantaan kaupunki, 2014) 

O Vantaan hulevesiohjelmaa tukeva toimintamalli ohjaa suunnittelua hulevesien ha-
jautettuun ja luonnonmukaiseen käsittelyyn. 

- Kivistön keskustan hulevesiselvitys (Sitowise, 2020) 

O Kivistön keskustan alueelle laaditussa selvityksessä on tutkittu alueen hulevesien 
virtausreittejä, tarvittavia viivytystilavuuksia, valuma-aluerajauksia. 

3.3.3 Tavoitteiden jäsentyminen Lumikvartsin asemakaavassa  

Hiilineutraali Vantaa 2030 painottaa joukkoliikenteeseen tukeutuvan yhdyskuntarakenteen toteut-
tamista. Kokonaisuudessa tämä tarkoittaa esimerkiksi luontoarvojen arviointia koko Vantaan ta-
solla.  

Lahokaviosammalen suotuisan suojelutason arvioinnissa noudatetaan Vantaan kaupungin teettä-
män lahokaviosammalselvityksen ja suojelusuunnitelman johtopäätöksiä (Manninen & Nieminen 
2020) , joiden mukaan yleiskaavaan 2020 osoitetut maankäytön muutokset kompensoivat pinta-
alan ja kasvupaikkojen (havaittu itiöpesäke tai itujyväsryhmä) osalta rakennettaviksi osoitetuilla 
alueilla olevien lahokaviosammalesiintymien heikennykset riittävällä tasolla, suojelusuunnitelman 
esittämät varaukset huomioon ottaen (ks. vaikutusten arviointi 4.4.2). Asemakaavan lähtökoh-
dissa on arvioitu toisaalta suunnittelualueen keskeinen sijainti, resurssiviisaan infrastruktuurin 
vaatimukset, Kivistön kasvavan keskustan tuomat maankäyttöpaineet ja luontoalueisiin kohdis-
tuva kulutus, sekä toisaalta luontoarvot ja niiden huomioon ottaminen. Lumikvartsin kaava-alu-
eella liito-oravan ja lepakon yhteystarpeet sekä lahokaviosammalelle suotuisat elinympäristöt var-
mistetaan kaavatyössä viheralueilla, jotka voidaan suojata myös rakentamisen aikaiselta toimin-
nalta. 
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Lähtökohtiin määriteltiin myös vesihuollon kustannustehokas toteutus ja saavutettavuus, huleve-
sien hallinta kaupungin hulevesiohjelman mukaisesti, Pelastuslaitoksen ja muiden toimijoiden tar-
peiden huomioon ottaminen vesihuollon ratkaisuissa. 

Näistä lähtökohdista kaavan tavoitteet asetettiin seuraavasti:  
- Asumisen rakennusoikeutta arviolta 70 000 k-m², kaava-alueen supistumisen myötä 55 000 k-

m² 
- Tiivistä kaupunkirakentamista 
- Kaupunkirakenteen pienimittakaavaisuus  
- Korttelialueen sisäiset reitistöt sekä niiden liittyminen ympäröiviin alueisiin ja mielenkiintoiset 

tilahierarkiat 
- Liittyminen metsäiseen liito-oravavyöhykkeeseen, liito-orava yhteyden varmistaminen sekä 

lahokaviosammalen suojelu metsäisillä alueilla 
- Vihertehokkuus ja sen tavoitetasot  
- Keskitetty pysäköinti hybridiratkaisuna 
- Palvelut (päiväkodit, kivijalkaliiketilat, koirapuisto) 
- Tunnistettava teema: teemanaapurustoajatuksena metsänaapurusto 
- Resurssiviisaus läpileikkaavana periaatteena 
- Taiteen konsepti 

 
Asemakaavan tavoitteet ja keinot. 

Asemakaavaratkaisun erityisiä lähtökohtia ovat asemaan tukeutuvan yhdyskuntarakenteen täy-
dentäminen, unohtamatta vehreän Vantaan tavoitetta. Vehreyden ja hiilineutraaliuden sekä eri 
ohjelmalinjausten ja sopimusten kattotavoitteet on kaavatyössä pilkottu osatavoitteiksi ja edel-
leen keinoiksi, joilla tavoitteisiin voidaan päästä.  
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3.4 ASEMAKAAVARATKAISUN VAIHTOEHDOT  

Lähtökohdat  

Kaavatyön aloitusvaiheessa kaava-alue ulottui Kehäradalta Tikkurilantielle. Viistoilmakuvan va-
semmassa reunassa näkyy Kehärata rajaamassa punaisella rajattua suunnittelualuetta, ja Tikkuri-
lantie oikeassa reunassa.  

 

   
Lähtökohtavaiheen alustava kaavarajaus. Viistoilmakuva kaakkoon. 

 

Kaava-alueen yksi keskeisistä tavoitteista on mahdollistaa sujuva ja helppo kävelijän liikkuminen 
sekä tällä kaava-alueella, että mahdollistaa liikkuminen muiden alueiden välillä. Siksi reitistöt nos-
tettiin yhdeksi lähtökohdaksi. Reitistöihin luetaan myös viherrakenne, perustuen Kivistön kaa-
varunkotyöhön. 
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Osallistumis- ja arviointisuunnitelmassa ollut alustava suunnittelualue, tavoitellut yhteystarpeet 
alueen läpi ja kaava-alueelle sijoitettavia palveluita. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Alkuvaiheen suunnittelua, talvi 2019–2020. Koira-
puisto on vielä Onnenkivenpuiston yhteydessä, 
mutta päiväkoti on löytänyt paikkansa. 

 

 

Suunnittelun alkuvaiheessa koirapuiston sijainti oli Onnenkivenpuiston yhteydessä, mutta se pää-
dyttiin siirtämään Lumikvartsinsillan vierelle. Ratkaisulla saadaan hyödynnettyä luiskattu sillan-
vierus sekä sillanalus aktiiviseen käyttöön, eikä puita tarvitse kaataa koirapuiston tähden. Myös 
päiväkodin sijainti tarkentui pian osallistumis- ja arviointisuunnitelman julkaisun jälkeen Jadeka-
dun varteen. Tämä mahdollisti leikkipihan pursuamisen Onnenkivenpuistoon ja riittävän melutto-
man sijainnin. 

 



232700 / Kivistön Lumikvartsi, 7.6.2022                    29 / 81 
 

 
 
 

Suunnittelun alkuvaiheessa Lumikvartsin alue jakautui kahteen kokonaisuuteen, jossa niitä erotti 
länsi-itäsuunnassa kulkeva poikittainen viheryhteys (kuva alla). Tuolloin päätöskäsittelyssä olleen 
Kivistöntähden (232500) Onnenkivenpuistoa haluttiin jatkaa osana Lumikvartsin suunnittelualu-
etta, jotta metsäisen liito-oravayhteyden säilyminen varmistettaisiin. (Sittemmin Onnenkiven-
puisto siirrettiin kokonaisuudessaan Lumikvartsiin Kivistöntähden kaaduttua hallinto-oikeudessa.) 

Alueella keskitetyn pysäköinnin periaate ajateltiin toteutuvan kahdella pysäköintilaitoksella. Ta-
voitteeksi asetettiin pysäköintilaitosten monipuolisuus: vähintään kattomaailman ja pohjakerrok-
sen on tarjottava toiminnallisuutta ja/tai ekologisia ulottuvuuksia. Tässä vaiheessa sekä päiväkoti 
että koirapuisto ovat lopullisilla paikoillaan, mutta korttelirakenne kehittyy edelleen. 

Suunnittelualueen eteläisin osa päätettiin rajata asemakaavasta pois. Kivistön asemakaavoituk-
sessa on todettu rajatummat kokonaisuudet mielekkäämmiksi niin suunnittelun kuin esimerkiksi 
vuorovaikutuksen vaikuttavuuden kannalta. 

 

         Suunnittelualueen uusi rajaus. 

 

Suunnittelun edetessä todettiin kuitenkin tarpeelliseksi sisällyttää kaava-alueeseen Lumikvartsin-
katu kokonaisuudessaan Tikkurilantielle saakka sekä Lumikvartsinsillan tilatarpeet myös Kehä-
radan pohjoispuolella (ei kuvassa).  

Asemakaavan suunnittelun edetessä tehtiin kaavataloustarkasteluja liittyen mm. päiväkodin sijoit-
teluun ja huoltoon (kuvat alla). Lisäksi lisättiin päiväkotivaraus kortteliin 23166 tulevaisuuden Ki-
vistön päiväkotitilannetta parantamaan. Karneolikatua muotoiltiin tässä vaiheessa hieman, jotta 
päiväkodin huoltoliikenne voidaan järjestää turvallisesti. 
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Viitteelliset tarkastelut päiväkodin sijainnista ja huoltoyhteyden toteuttamisesta Jadekadun 
pohjoispuolella. Ylävasemmalla oleva vaihtoehto valittiin lähtökohdaksi, koska se mahdollistaa 
sekä suhteellisen paljon asumista että antaa vapaammat kädet päiväkotisuunnitteluun 
myöhemmässä vaiheessa. 

Kaavaratkaisun tarkennuttua kevättalvesta 2021 valittiin Kivistön Lumikvartsin asemakaava Space-
maker-ohjelman pilotointikohteeksi. Ohjelmalla on tehty mikroilmastoanalyysejä, joiden pohjalta 
on muokattu viimeisin kaavaratkaisu. Ratkaisussa muutamien rakennuksien kerroskorkeuksia on 
laskettu ja toisien nostettu. Lisäksi kaavakartalle on lisätty määräyksiä kattomuotoihin liittyen. 
Näin on saatu luotua aurinkoisempia ja päivänvaloisempia kaupunki- ja pihatiloja asukasmääräta-
voitteista tinkimättä. Myös muun muassa liiketilojen sijoittelua kaava-alueella on kehitetty mik-
roilmastoanalyysien pohjalta. 

Nähtävilläolon jälkeen kahta pohjoisinta korttelia on laajennettu hieman nykyiselle rata-alueelle, 
jotta radan ja Sporttilaiturin väliin jäävä hyödyntämätön maa-alue saataisiin minimoitua. Tämä on 
mahdollistanut lisää rakennusoikeutta. Lisäksi Onnenkivenpuiston etelä-pohjoissuuntainen liito-
oravayhteys on siirretty aiemmin valmisteilla olleesta Kivistöntähden asemakaavaehdotuksesta 
tähän asemakaava-alueeseen, jotta liito-oravayhteydellä olisi mahdollisuus saada lainvoima mah-
dollisimman aikaisessa vaiheessa. 
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Spacemaker-tutkielmia. Vasemmalla ote tuulianalyysistä, joka todentaa, että alueelle ei synny tuu-
litunneleita ja alue on miellyttävän vähätuulinen kadulla istuskeluun. Oikealla ote auringonvalo-
analyysistä huhtikuun neljännelletoista päivälle. Mitä vaaleampi väri, sitä enemmän suoraa päi-
vänvaloa. Kadulla on 3–8 tuntia suoraa auringonvaloa. 

 

 

3.4.1 Asemakaavaratkaisun valinta ja perusteet  

Asemakaavaratkaisu perustuu resurssiviisauden ja Hiilineutraali Vantaa 2030 -tavoitteisiin. Kaava-
alueella on mahdollistettu henkilöautoriippumaton asuminen: joukkoliikenteen hyvä saavutetta-
vuus, keskitetty pysäköinti ja kävelyn priorisointi ensisijaiseksi liikkumismuodoksi tukevat samalla 
sosiaalista kestävyyttä, kuten kohtaamisia ja asuinalueen omaksi ottamista. Alueelle on mahdollis-
tettu asuntokohtaisia etupuutarhoja, kaksi päiväkotia, liiketiloja sekä useita eri toimintoja mahdol-
listava pysäköintilaitos; myös liikkumisvirtojen ennakoinnit ovat ohjanneet suunnittelua.  

Kaupunkirakenteen kannalta kortteleiden ja niiden rakennusten sijoittelussa on pyritty maksimoi-
maan luonnonvalo, keinoina vaihtelevat kerroslukumäärät, rakennusalojen verrattain pienet run-
kosyvyydet sekä asunnoista avautuvat ikkunanäkymät ja niiden vehreys. Kaavaratkaisulla mahdol-
listetaan niin matalammat kaupunkipientalot kuin korkeammat, jopa 11-kerroksiset talot radan 
varressa. Perusperiaatteena on, että matalammat rakennukset avautuvat etelään, ja kerrosluku-
määrä kasvaa korttelien pohjoispuolelle, eli varjostusvaikutukset ovat kaavaratkaisua ohjaava te-
kijä. 

4. ASEMAKAAVAN KUVAUS 

4.1 KAAVAN RAKENNE 
Asemakaavalla laajennetaan Kivistön keskustaa Kehäradan eteläpuolelle rakentamattomalle ase-
makaavoittamattomalle alueelle. Kaava mahdollistaa kuusi asuinkorttelia, jotka koostuvat pää-
sääntöisesti asuinrakennusten korttelialueista (A), joissa kerrosluvut vaihtelevat pääsääntöisesti 
kolmesta seitsemään. Kahdessa asuinkorttelissa on lisäksi osoitettu ala rivitalojen ja muiden kyt-
kettyjen asuinrakennusten korttelialueille (AR), joilla kerrosluku on III. Alueelle sijoittuu myös yksi 
yleisten rakennusten korttelialue uutta päiväkotia varten. Kaava-alueen pysäköinti keskitetään 
hybridikortteliin, johon sisältyy myös liiketiloja ja kattopuisto (C). Alueelle tulee puisto- ja 
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lähivirkistysalueita (VP, VL) sekä katu-, pihakatu- ja jalankulkualueita. Alue liittyy jo rakennettuun 
Kivistön keskustaan Lumikvartsinkadun ja Lumikvartsinkadun sillan kautta. 

Kaupunkivihreän ja luonnon monimuotoisuutta alueella vahvistavat katupuut, katualueiden erityi-
set vihervyöhykkeet (flexzonet), kasvikatot, metsäiset korttelipihat ja puistoalueet. Kohtaamis- ja-
oleskelualueet niin katu- kuin pihatiloissa tukevat yhteisöllisyyttä ja sosiaalista kestävyyttä, joita 
tukevat myös kaavaratkaisun mahdollistamat erilaiset asumis- ja asuntotyypit. 
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Asemakaavakartta. 
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4.1.1  Mitoitus 

A, asuinrakennusten korttelialue  

- Pinta-ala yhteensä 1,95 ha 

- Rakennusoikeus yhteensä 58 650 k-m2, josta liiketilaa 1 600 k-m2, ja 800 k-m² y-rakennusoi-
keutta, jolla mahdollistetaan esimerkiksi päiväkoti kivijalkaan. Alueelle saa rakentaa kortteli-
saunan, jolle on osoitettu oma 50 k-m²:n rakennusala kortteliin 23165. 

- Asukkaiden arvioitu määrä 1 250 

- A-alueiden keskimääräinen tehokkuus e=3,01. A-kortteleiden tehokkuusluvut vaihtelevat vä-
lillä e=2,27…4,09 

- Kerrosluku vaihtelee välillä II–XI. 

- Autopaikkamitoitus: 1 ap / 130 asuntokerros-m2, kuitenkin vähintään 1 ap / kolme asuntoa.  
1 ap / 60 k-m2 palvelu- ja liiketilat. 1 ap / 1500 k-m² vieraspaikat. 1 ap / 150 k-m² y-rakennusoi-
keus. Pysäköinnin toteutuessa nimeämättömänä pysäköintilaitoksessa sallitaan 15 % poik-
keama vähimmäismäärästä. Myös vuorottaispysäköinnin toteuttaminen mahdollistaa poik-
keaman erillisen selvityksen perusteella.  

- Autopaikkatarve yhteensä ilman em. poikkeamia noin 502 ap (asuminen 432 ap, liiketilat 27 
ap, vieraspaikat 37 ap, y-rakennusoikeus 5 ap). Näistä 13 ap (liikuntaesteisille varattua pysä-
köintiä) on sijoitettava A-kortteleihin, ja muut C-korttelin pysäköintilaitokseen (laskennallisesti 
489 ap). Laskennallisesta 488 pysäköintilaitokseen sijoitettavasta paikasta 15 %:n poikkea-
malla autopaikkatarve on 415 ap. 

- Em. paikkojen lisäksi vaaditaan yhteensä 7 ap lyhytaikaista huoltopysäköintiä ja kotipalvelujen 
pysäköintiä palvelevia paikkoja sijoitettavaksi kortteleihin kaavamääräysten mukaisella sijoit-
telulla (1–2 ap per kortteli). 

- Pyöräpaikkamitoitus: 1 pp / asuinhuone ja 1 pp / 40 k-m2 palvelu- ja liiketilat 
 

AR, rivitalojen ja muiden kytkettyjen asuinrakennusten korttelialue 

- Pinta-ala yhteensä 0,14 ha 

- Rakennusoikeus 1 450 k-m2. 

- Asukkaiden arvioitu määrä 30. 

- AR-alueiden keskimääräinen tehokkuus e=1,07. AR-kortteleiden tehokkuusluvut vaihtelevat 
välillä e=0,90…1,19. 

- Kerrosluku III. 

- Autopaikkamitoitus: 1 ap / asunto. 1 ap / 1500 k-m² vieraspaikat. Pysäköinnin toteutuessa ni-
meämättömänä pysäköintilaitoksessa sallitaan 15 % poikkeama vähimmäismäärästä. Myös 
vuorottaispysäköinnin toteuttaminen mahdollistaa poikkeaman erillisen selvityksen perus-
teella. 

- Autopaikkatarve yhteensä ilman em. poikkeamia noin 14 ap. 15 %:n poikkeamalla autopaikka-
tarve on laskennallisesti 12 ap. 

- Pyöräpaikkamitoitus: 1 pp / asuinhuone 
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Y, yleisten rakennusten korttelialue 
- Pinta-ala 0,31 ha 
- Rakennusoikeus 3 000 k-m2. 
- Tehokkuus e=0,97.  
- Kerrosluku III (alleviivattu). 
- Autopaikkamitoitus: 1 ap / 150 k-m², joiden lisäksi kaksi liikkumisesteisille.  
- Autopaikkatarve yhteensä 20 ap + 2 paikkaa liikkumisesteisille varattua paikkaa tontille. 
- Pyöräpaikkamitoitus: vähintään 1 pp / 90 k-m2 ja 1 pp / 3 työntekijää 

 
C, keskustatoimintojen korttelialue 
- Pinta-ala 0,29 ha 
- Rakennusoikeus 560 k-m2 (liiketilaa) 
- Kaavassa osoitetun rakennusoikeuden lisäksi korttelialueelle saa rakentaa kaavassa osoitetun 

rakennusalan ja kerrosluvun puitteissa pysäköintilaitoksen ja siihen liittyviä määräyksissä mai-
nittuja tiloja, kuten muuntamon ja kattopuiston. 

- Kerrosluku V, lisäksi yksi maanalainen kerros. 
- Autopaikkamitoitus: 1 ap / 60 k-m2 palvelu- ja liiketilat. 
- Pysäköintilaitokseen mahtuva arvioitu autopaikkamäärä 480 ap. Pysäköintilaitokseen täytyy 

sijoittaa laskennallisesti vähintään n. 456 ap. (A: 415 ap, AR: 12 ap, Y: 20 ap, C: 9 ap) 
 
VL, lähivirkistysalue 
- Pinta-ala 1,13 ha 
 
VP, puisto 
- Pinta-ala 0,17 ha 

 
LR, rautatiealue 
- Pinta-ala 0,05 ha 
 
Katualueet 
- Pinta-ala 2,38 ha 
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4.2 KAUPUNKIYMPÄRISTÖN LAATUA KOSKEVIEN TAVOITTEIDEN  
TOTEUTUMINEN 
Kaavan laadulliset päätavoitteet ovat: (1) kaupunkirakenne ja liikkumisympäristö, (2) viherra-
kenne, (3) asumisen monimuotoisuus sekä (4) resurssiviisaus.  

 

 
Näkymä Karneolikadulta, pieneltä ja vehreältä kortteliaukiolta, johon on integroitu  
huoltoajon kääntymismahdollisuus. 

 

1) Kaupunkirakenne ja liikkumisympäristö 

• Kaava tiivistää ja täydentää Kivistön keskusta-aluetta, luo pienipiirteistä korttelirakennetta 
ja kiinnostavaa julkista kaupunkitilaa ja -ympäristöä.  

• Korttelien kokonaisuuksien suunnittelu on tehty kaupunkitilasta tinkimättä. Alueen piha-
katujen mitoituksessa on otettu huomioon Kivistön kaavarunkotyössä esiin noussut 
flexzone-konsepti. Nämä vehreät vyöhykkeet tuovat luontoelementtejä katutilaan ja elä-
vöittävät asuntojen ikkunanäkymiä; lisäksi vyöhykkeille on mahdollista sijoittaa mm. lii-
kuntavälineitä, oleskelualueita sekä pyöräpysäköintiä. 

• Kaavan mukaiset uudet asuinrakennukset noudattavat ympäröivän kaupunkirakenteen 
mittakaavaa. Rakennusten arkkitehtuurista on annettu laatua ja julkisivumateriaaleja kos-
kevia määräyksiä.  

• Korttelit ovat monimuotoisia, asunnot ja pihatilat valoisia ja katualueiden vaatima pinta-
ala on minimoitu tai katualueet on otettu osaksi viheralueita flexzone-ratkaisuja hyödyn-
täen. Kortteleissa edellytetään omaehtoista pelastautumista, joten sisäpihojen pelastus-
reittivaatimusten puuttuessa (tikasauton ei tarvitse mahtua korttelipihalle) korttelipihat 
on mahdollista ottaa täysimääräisesti asukkaiden käyttöön ja varmistaa niiden vehreys. 
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• Jalan ja pyörällä liikkumista ja lähiluonnon kokemista arjessa tukee Onnenkivenpuiston 
länsi-itäsuuntainen jatke. 

• Uusi Lumikvartsinsilta mahdollistaa sujuvia yhteyksiä Kivistön keskusta-alueella.  

• Jadekatu mahdollistaa huoltoajon Y-kortteliin sekä myöhemmässä vaiheessa kaava-alueen 
eteläpuolelle mahdollisesti sijoittuvaan pysäköintilaitokseen. Jadekatu ei kuitenkaan jatku 
länteen kohti Kivistön puistokatua moottoriajoneuvoliikennettä mahdollistavana – vain 
kävely ja pyöräilyn reitit jatkuvat Onnenkivenpuiston läpi, mikä rauhoittaa aluetta läpiajo-
liikenteeltä. Tikkurilantie toimii autoliikenteelle lähimpänä läpiajoyhteytenä n. 100 metrin 
etäisyydellä. 

2) Viherrakenne 

• Kaava-alue liittyy Onnenkivenpuiston kautta muihin viheralueisiin sekä Kivistön ja Lapinky-
län asemille. Kaava-alueella toteutuu Kivistön tavoite asumisen maksimietäisyydestä (300 
metriä) viheryhteyteen, joka johtaa laajemmalle viheralueelle. Viherrakentamisesta ja hu-
levesien käsittelystä on kaavamääräyksissä omat määräykset.  

• Myös alueen pohjoisosaan suunniteltu kaupunkikoirapuisto sekä Spottilaiturin jatke luovat 
luontevan virkistysreitistön. Yhdistyessään ympäröiviin puistoalueisiin Lumikvartsin kaava-
alue tukee Kivistön keskustan viher- ja virkistysreitistön laajentumista ja siten laajempien 
viheralueiden saavutettavuuden parantumista.  

• luo-määräyksellä huolehditaan luonnon monimuotoisuudesta ja määrätään lahokaviosam-
malen ja liito-oravien elinympäristön edellytyksistä  

3) Asumisen monimuotoisuus ja teemanaapurustot 

• Alueelle on mahdollista rakentaa monenlaisia asuntotyyppejä, jotka mahdollistavat moni-
puolisen väestöpohjan alueelle. 

• AR-korttelialueiden käyttämisellä pyritään lisäämään erilaisia asuntotyyppejä Kivistön kes-
kustassa samalla lisäten myös alueen sosiaalista monimuotoisuutta. Myös A-korttelialueet 
mahdollistavat monen tyyppistä asumista. 

• Asumisviihtyvyyteen ja arkkitehtonisesti mielenkiintoiseen kattomaailmaan on kiinnitetty 
erityistä huomiota. Kaavaehdotuksen laadinnan yhteydessä pilotoitu Spacemaker-työkalu 
on mahdollistanut luonnonvalo-, varjoisuus-, melu- ja tuulisuustutkielmien laatimisen. 
Näiden tuloksena on tunnistettu muun muassa optimaalisia kattokulmia ja laadittu esi-
merkiksi kaavamääräyksiä kattokoroista. Spacemakerin tuottama lisäarvo on täten mm. 
valoisammat asunnot, sisäpihat ja katutilat. 

• Naapuruston tunnistettavuutta tuetaan erilaisin katuaukioin ja katuvihreän keinoin. Niin 
sanottu flexzone-ajattelu on ohjannut katuvihreän sijoittelua. Tämä tarkoittaa noin kuusi 
metriä leveitä monipuolisessa käytössä olevia aktiivisia viherkaistoja, joita on sijoitettu 
kaava-alueen katualueille. Näihin saadaan katuvihreän – puiden, aluskasvillisuuden ja pen-
saiden – lisäksi sijoitettua muitakin toimintoja, kuten liikuntavälineitä, penkkejä ja lyhytai-
kaista pysäköintiä. Katujen ja aukioiden harkitulla muotoilulla saadaan aikaan tunnistetta-
vuutta ja tilat pysyvät lyhyine näkölinjoineen riittävän intiimeinä, jotta ne houkuttelevat 
oleskeluun ja osaltaan toteuttavat tavoitetta aktiivisista katutiloista. 

4) Resurssiviisaus 

• Katutilan optimaalinen käyttö: ei vain ajoratoja vaan myös oleskelutilaa sekä sujuvaa ar-
kea helpottavaa lyhytaikaista asiointipysäköintitilaa.  
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• Uusiutuvan energian tuotantoa edellytetään määräyksillä.  

• Ekologisuus ja taloudellisuus on otettu huomioon. Viherrakentamisesta ja hulevesien kä-
sittelystä on annettu määräykset ja puurakentamiseen ja uusiutuvan energian käyttöön 
ohjataan.  

• Kaavaratkaisun vihertehokkuuden tason määrittelyllä saavutettava vehreä ympäristö tur-
vaa ekosysteemipalveluita ja luo kaava-alueelle esteettisyyttä, viihtyisyyttä ja terveysvai-
kutuksia.  

• Alueen keskellä sijaitseva virkistysalue (VL) jatkaa päiväkotikortteliin kuuluvaa metsäistä 
leikkipuistoa (le). Leikkipuisto on luontevasti muiden käytettävissä päiväkodin toiminta-
aikojen ulkopuolella, ja tukee siten resurssiviisauden tavoitteita. 

• Resurssiviisautta tukee myös pysäköintilaitosratkaisu: eri toimintojen mahdollistaminen 
tuottaa enemmän pienemmin resurssein. Rakennuksen katoille edellytetty kattopuutarha 
ja/tai toiminnallinen ulkoilualue lisää kaupunkiluonnon moninaisuutta ja vahvistaa keskus-
tan läpi kulkevaa viherverkostoa. Keskitetty pysäköinti myös mahdollistaa maanvaraiset 
sisäpihat asuinkortteleissa, kun tarvetta betonikansiratkaisuille ei ole. Tällöin olemassa 
olevan puuston ja pohjakasvillisuuden säilyttäminen on mahdollista pihoilla. 

 

4.3 ALUEVARAUKSET 
Kaavaehdotuksessa on osoitettu korttelialueita asuntorakentamiseen ja keskustaan sijoittuvien 
palvelujen rakentamiseen (A, AR, Y, C). Kaavamääräyksissä on kaikkia korttelialueita koskevia ra-
kennuspaikkojen pohjatutkimuksiin, uusiutuvan energian käyttöön, teknisten laitteiden sijoitte-
luun ja taiteeseen liittyviä määräyksiä. Kaava-alueen pinta-alasta (6,4 ha) korttelialueita on 42 % 
(2,7 ha), katu- ja rautatiealueita 38 % (2,4 ha) ja virkistysalueita 20 % (1,3 ha). Katualueiden korkea 
suhteellinen osuus johtuu siitä, että kaava-alue sisältää Lumikvartsinkadun vaatiman alueen siltoi-
neen Kehäradan pohjoispuolelta aina Tikkurilantielle saakka. Lisäksi pihakatualueet ovat monin 
paikoin puistomaisen vehreitä. Osaksi korttelialueita lasketaan myös Onnenkivenpuiston metsä-
leikkipuisto, mikä tilastossa pienentää virkistysalueiden osuutta huomattavasti. 

4.3.1 Korttelialueet 

A, asuinrakennusten korttelialueet 
 
Kaavamerkintä mahdollistaa monipuolisen asuntorakentamisen alueelle. Tontin koosta, rakennus-
oikeudesta ja kerrosluvusta riippuen alueelle voidaan rakentaa erityyppisiä asuinkerrostaloja, 
piste- ja lamellitaloja kattoterasseineen. Korttelien ja rakennusalojen erilaisilla muodoilla luodaan 
monipuolista kaupunkikuvaa. 
 
Kaavamääräyksen mukaan korttelialueen arkkitehtuurin on oltava korkeatasoista, värikästä ja kau-
punkikuvaa rikastuttavaa. Kaupunkitilan tulee olla pienimittakaavaista kävelymiljöötä.  
 
Rakennusoikeudet on osoitettu kaavakartassa rakennusaloittain tonttikohtaisesti numeerisesti. 
Tonttien rakennusoikeudet vaihtelevat välillä 700–7670 k-m² ja kerrosluvut välillä II–XI. Rakennuk-
set on sijoiteltu siten, että syntyy suojaisia yksityisiä piha-alueita kortteleiden sisälle. Vaihtelevat 
kerroskorkeudet ja kattomuodot tukevat jalankulkuun liittyvää dynamiikkaa; luovat rytmiä, vaihte-
levia näkymiä ja tiloja pihoille, kaduille ja puistoalueille. Tavoitetta vaihtelevasta ja mielenkiintoa 
ylläpitävästä kaupunkitilasta tuetaan useilla kaavamääräyksillä. Kaavan mukaan mm. julkisivut tu-
lee jäsentää korkeintaan yhden porrashuoneen mittaisiin osiin, jotka poikkeavat toisistaan värin 
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tai materiaalin ja aukotuksen sommittelun suhteen. Osaltaan jalankulkua ja oleskelua kaupunkiti-
lassa tukevat myös rakennusten maantasokerrokseen sijoittuvat tilat ja toiminnot. Lumikvartsinka-
dun, Savukvartsinkadun, Karneolikadun ja Jadekadun varsille katutasoon tulee toteuttaa liiketiloja. 
Tilat tulee toteuttaa omasisäänkäyntisinä (suora kulkuyhteys kadulta) ja ne tulee yhdistää ulkoti-
loihin suurin ikkunoin ja ovin. 
 

 
Näkymä Karneolikadun eteläpäähän. Rakennusten korkeudet vaihtelevat ja katot ovat monimuo-
toisia kasvikattoineen ja harjoineen. Kivijaloilla on kadun varressa pursuamistilaa ja vehreys on 
aina läsnä katutilassa. 
 
 
Maatasokerroksen aktiivisuutta lisäävät myös kaavan edellyttämät maantasoon sijoitetut asunnot 
omilla sisäänkäynneillä. Kaikissa kortteleissa rakennusalaan rajautuvat istutettavat alueet tulee 
toteuttaa huoneistokohtaisina sisääntulopihoina, yhteiskäyttöisinä etupuutarhoina tai liiketiloihin 
liittyvinä ulkotiloina. Etupuutarhojen ja asuntopihojen on liityttävä ensimmäisen kerroksen huo-
neistoihin omilla pääsisäänkäynneillä. Asuntokohtaiset pihat saa aidata rakennuksen arkkitehtuu-
riin sopivalla tavalla. 
 
Kehärataan rajautuvat korttelit 23164 ja 23165 on massoiteltu niin, että korttelien pohjoislaidan 
rakennukset toimivat melumuurina suojaten kaava-aluetta rautatiemelulta. Lisäksi pohjoislaitaan 
sijoitetut korkeammat massat eivät varjosta muuta kuin rautatiealuetta ja luovat mahdollisuuksia 
erityyppisille asuntoratkaisuille hulppeine maisemineen.  
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Ote massamallista. Korttelin 23164 korkeammat massat suojaavat aluetta melulta. Etelälaidan 
talot sen sijaan ottavat kiinni inhimillisestä mittakaavasta kadun varressa mahdollistaen toisaalta 
myös valoisan korttelipihan. 
 
Korttelin 23168 A-korttelialueen sisäpihaa on mahdollista yhteiskäyttää viereisen Y-korttelialueen 
kanssa päiväkodin toiminta-aikoina.  
 
Korttelissa 23166 on y-merkintä varauksena esimerkiksi päiväkodille. Mahdollinen päiväkoti sijoit-
tuisi todennäköisesti tontin 1 pohjakerrokseen korttelin länsireunaan vasten Onnenkivenpuistoa. 
Pihatiloja varten on merkitty kaksi le-merkintää, joista toinen on korttelin sisäpihalla ja toinen vas-
ten Onnenkivenpuistoa korttelin ulkoreunalla. Karneolikadun eteläpää on muotoiltu niin, että 
huoltoajon on mahdollista kääntyä ympäri.  
 

 
Ote havainnekuvasta. Kortteli 23166 sisältää varauksen palvelutilalle, kuten päiväkodille. 
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Korttelissa 23165 on osoitettu rakennusala erilliselle saunarakennukselle. Saunalle on osoitettu 50 
k-m² rakennusoikeutta ja se tulee rakentaa kiinni Karneolipihaan niin, että mahdollisimman paljon 
olemassa olevaa puustoa Onnenkivenpuistoa vasten säästetään. Kaavamääräyksen mukaan sau-
narakennuksen tulee arkkitehtuuriltaan selkeästi erottua korttelin muista rakennuksista ja rikas-
tuttaa kaupunkikuvaa. 

 

 
Ote havainnekuvasta. Sauna luo tilallisuutta Karneolipihalle. 
 
Korttelien rakennusalojen kerroskorkeudet ovat pääsääntöisesti matalampia kortteleiden eteläsi-
vuilla luoden luonnonvaloisempia sisäpihoja. Korttelin 23167 XI-kerroksinen pistetalo on sijoitettu 
niin, että se ei varjosta muuta asumista. Tämä rakennus muodostaa eräänlaisen portin kaava-alu-
eelle Lumikvartsinkadulta tullessa niin, että autoliikenne ohjautuu luontevasti viereiseen pysäköin-
tilaitokseen haittaamatta kävely-yhteyksiä. 

AR, rivitalojen ja muiden kytkettyjen asuinrakennusten korttelialue 

Onnenkivenpuistoa vasten kortteleihin 23167 ja 23169 kumpaankin varattu yksi tontti rivitalolle 
tai vastaavalle kaupunkipientalotyyppiselle asumismuodolle. Aluetta koskevat kaavamääräykset 
ovat tavoitteiltaan samansuuntaisia kuin kaava-alueen A-kortteleita koskevat määräykset. Raken-
nusoikeutta tonteilla on yhteensä 1 450 k-m² ja rakennusten kerrosluku on III. Asunnot tulee to-
teuttaa omalla sisäänkäynnillä sekä kadun että puiston puolelta. Rakennuksessa tulee olla harja- 
tai satulakatto ja ylimmän asuinkerroksen lattiapinnan tulee olla räystäslinjan tasolla tai sen ylä-
puolella. 

C, keskustatoimintojen korttelialue 

Koko kaava-aluetta palveleva C- kortteli 23126 sijoittuu Savukvartsinkujan pohjoispuolelle, Kar-
neolikadun ja Lumikvartsinkadun väliin. Kerrosluku on pääsääntöisesti V, lisäksi pohjakerroksen 
liiketila pursuaa Savukvartsinkadulle yksikerroksisena. Kaava mahdollistaa myös yhden maanalai-
sen kerroksen.  

C-kortteli on tarkoitus toteuttaa ns. hybridikorttelina, johon sijoittuu kaava-aluetta palveleva pysä-
köintilaitos (noin 480 autopaikkaa) sekä omilla sisäänkäynneillä varustettuja, isoilla ikkunoilla ka-
dulle avautuvia liiketiloja Savukvartsinkadun ja Karneolikadun varsille. Lumikvartsinkadun varteen 
liiketiloja ei voi sijoittaa, koska katu alkaa nousta Savukvartsinkadun risteyksen kohdalta kohti 
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Lumikvartsinsiltaa ja radan ylitystä. Liiketilat on sijoitettu kaavakartalle mikroilmastollisesti miel-
lyttäviin paikkoihin.  

Pysäköintilaitokseen ajo tapahtuu Savukvartsinkadulta korttelin eteläsivulta korttelin keskivai-
heilta. Katutila on suunniteltu niin, että autolla ajo suuntautuu luontevasti laitokseen. Jalkaisin tai 
pyöräillen pysäköintilaitokseen saapuville on tavoitteena saada sisäänkäyntejä ympäri korttelia.  

Korttelin liiketiloille on osoitettu rakennusoikeutta yhteensä 560 k-m². Pysäköintilaitoksen saa ra-
kentaa sille osoitetun rakennusalan ja kerrosluvun puitteissa. Kaavan mukaan pysäköintilaitos on 
katettava ja sen katolle on toteutettava kasvikatto, jossa tuetaan luonnon monimuotoisuutta ja 
viivytetään hulevesiä. Kasvikatto on toteuttava osittain toiminnallisena puistona, jonne tulee olla 
helppo pääsy kadulta. Kaavamääräyksissä on myös pysäköintilaitoksen julkisivuja koskevia mää-
räyksiä, joiden mukaan julkisivut tulee käsitellä taiteen keinoin ja/tai julkisivut tulee toteuttaa vi-
herseininä. Kaavassa määrätään myös I-kerroksisen rakennuksen osan katon käytöstä; se tulee to-
teuttaa toiminnallisena, kuten liiketilaan liittyvänä terassina. 

Pysäköintilaitoksen sijainti ja koko osana alueen korttelirakennetta mahdollistaa tulevaisuudessa 
pysäköintitarpeen mahdollisesti vähentyessä muuttamaan tilat muuhun käyttöön tai pysäköintilai-
tos voidaan resurssiviisaasti korvata muulla rakentamisella katu- ja kunnallisteknisiä verkostoja 
muuttamatta. Keskitetty pysäköinti mahdollistaa myös maanvaraiset korttelipihat asuinkortte-
leissa, kun kansiratkaisuja ei tarvita.  
 
Y, yleisten palveluiden alueet 
 
Jadekadun pohjoispuolelle sijoittuu yleisten rakennusten korttelialue 23168, johon suunnitellaan 
päiväkotia. Rakennus on kolmikerroksinen ja rakennusoikeutta on 3 000 k-m². Rakennusala on si-
joitettu Jadekujan ja Jadekadun varsille niin, että toteuttamisessa on väljyyttä. Rakennuksen sijoit-
telu tontin etelä- ja länsireunaan suojaa piha-alueilta ympäristöhäiriöiltä. Rakennuksen katon on 
oltava joko harjakatto tai kasvikatto tai näiden yhdistelmä. Julkisivusommittelun tulee olla pieni-
mittakaavaista ja kävelymiljöötä korostavaa ja julkisivujen on oltava värikkäitä. Rakennuksen 
maantasokerroksen tulee olla avoin ja toiminnallinen. Tontin pohjoisosaan sijoittuu metsäleikki-
puisto, jossa säilytetään mahdollisimman paljon olemassa olevaa puustoa. Metsäleikkipuiston on 
tarkoitus olla kaikkien käytettävissä päiväkodin toiminta-aikojen ulkopuolella.  
 
Tontti rajautuu pohjoisessa Onnenkivenpuistoon, johon päiväkodin piha-alue liittyy luontevasti 
metsäleikkipuiston myötä. Lännessä ja etelässä tontti rajautuu Jadekatuun ja Jadekujaan. Idässä 
tontti rajautuu viereiseen A-kortteliin, jonka sisäpihaa päiväkodin on mahdollista hyödyntää päi-
väsaikaan. Lisäksi päiväkodin käytössä on oma piha ja sen metsäleikkipuisto.  

 
Tontin huoltoajo ja saattoliikenne on suunniteltu tapahtuvan Jadekadun kautta. Jadekadulla ja Ja-
dekujalla on kadunvarsipysäköintiä päiväkodin saattoa ajatellen. Päiväkodin huoltoajo hoituu Ja-
dekadulta päiväkodille varatusta huoltotaskusta. Jadekadun päässä oleva aukio on mitoitettu niin, 
että päiväkodin huoltoajoneuvo mahtuu kääntymään ympäri. 
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Havainnekuva korttelista 23168. Päiväkoti sijoittuu korttelin länsipuolelle III-kerroksisena. 

4.3.2 Muut alueet 

VL, lähivirkistysalueet 

Kaava-alueella on yksi luonnontilassa säilytettävä lähivirkistysalue (VL). 

Onnenkivenpuisto-niminen lähivirkistysalue sijaitsee kaava-alueen länsireunassa ja kulkee Kehä-
radalta Kivistön puistokadulle ja Jadekadulle asti. Alue on merkittävä osa liito-oravien Kivistön kes-
kustan läpi kulkevaa pohjoiseteläsuuntaista reittiä ja alueella on yksi tunnistettu lahokaviosamma-
len kasvupaikka sekä lahokaviosammalen itujyväsryhmiä. Lisäksi alue turvaa lepakoiden liikkumis-
yhteyksiä. Tämän vuoksi puisto on lähes kokonaan merkitty merkinnällä Luonnon monimuotoisuu-
den kannalta erityisen tärkeä alue (luo). VL-merkintään liittyen on erikseen määrätty, että alu-
eella tulee turvata liito-oravalle liikkumisen kannalta tärkeän ja riittävän puuston säilyttämi-
nen ja puustoa tulee hoitaa ja uudistaa siten, että puustoinen latvusyhteys säilyy. VL-määräys 
edellyttää, että alueella kasvava olemassa oleva hyväkuntoinen puusto tulee säilyttää ja tarvitta-
essa uusia ja täydennysistuttaa, sen lisäksi puistoreittejä suunnitellessa tulee pyrkiä mahdollisim-
man vähäisiin puiden kaatoihin. Lahokaviosammalen suojelemiseksi riittävästä lahopuujatkumosta 
on huolehdittava. 

Alueella ei saa suorittaa sellaisia toimenpiteitä, että liito-oravan elinmahdollisuudet heikentyvät 
merkittävästi. Alueella ei saa myöskään suorittaa sellaisia toimenpiteitä, että lahokaviosamma-
len kasvupaikka heikentyy tai häviää.  

Onnenkivenpuisto jatkuu alueen keskellä kohti itää ja vahvistaa osaltaan liito-oravan ja lahoka-
viosammalen säilymistä lähitulevaisuudessa kovan rakennuspaineen alla olevalla alueella.  

Puisto on leveydeltään etelä-pohjoissuunnassa vähintään 30–40 metriä leveä, jotta puus-
tolla olisi paremmat mahdollisuudet säilyä puiston ympäriltä tehtävän puuston kaadon ja rakenta-
misen jälkeenkin. Kaavamerkinnöin on ohjattu rakentaminen riittävän etäälle: VL-alueeseen rajoit-
tuvien kortteleiden rakennusalat ovat 2–7,5 metrin etäisyydellä, mikä muodostaa suojavyöhyk-
keen myös rakentamisaikaiseen toimintaan. Liito-oravayhteyttä vasten etäisyys on aina vähintään 
4 metriä. 
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Tämän VL-alueen on tarkoitus tulevaisuudessa olla osa laajempaa liito-oravan yhteysverkostoa, 
osana yhteyttä Lippupuistosta Tikkurilantien eteläpuolelle. 

VP, puistot 

Kaava-alueelle sijoittuu yksi puistoalue (VP), joka on merkitty ohjeelliseksi koirapuistoksi (hau). 
Koirapuistomerkintä jatkuu myös katualueella, jossa koirapuistoa on tarkoitus jatkaa Lumikvartsin-
sillan alle. Puistoalue sijoittuu osittain rinteeseen, joka nousee kohti Lumikvartsinkatua juuri en-
nen siltaosuuden alkamista.  

 
Ote Lumikvartsinsillan yleissuunnitelmasta. Lumikvartsinsilta kuvattuna itään päin, oikealla avau-
tuu Villakoiranpuisto. 

Vaikka koirapuisto sijaitsee yli 55 dB keskiäänitasolla ja siten ylittää VNp 993/1992 ohjearvon (taa-
jamavirkistysalueet 55 dB, vrt. luku 4.4.1), puoltaa alueen keskeinen sijainti ja merkitys kaupunki-
kuvalle alueen toteuttamista koirapuistoksi eikä esimerkiksi suojaviheralueeksi. Puistojen (pl. leik-
kipuistot) sijoittaminen on sallittua 55–60 dB keskiäänitason alueelle, vaikkei suositeltavaa. Koira-
puisto myös itsessään tuottaa ajoittain melua, ja on siten perusteltu sijoittaa C-korttelin viereen, 
koska kyseinen kortteli ei häiriinny koirapuiston tuottamasta melusta. Lisäksi puiston sijoittaminen 
tähän sijaintiin mahdollistaa asumisen sijoittamisen vähemmän meluisiin sijainteihin. Lisäksi puis-
ton on tässä sijainnissa mahdollista jatkua sillan alle muodostaen säältä suojattua koiranulkoilu-
tustilaa. 

LR, rautatiealueet 

Kaava-alueelle sijoittuu pieni pala rautatiealuetta Lumikvartsinsillan mahdollistamiseksi. Lumi-
kvartsinsilta on merkitty eritasoristeyksenä (e) rautatiealueen päälle. 

Katualueet 

Alueelle tulee useita uusia katualueita. Alue liittyy jo rakennettuun Kivistön keskustaan Lumikvart-
sinkadun ja Lumikvartsinsillan sekä Kivistöntähden asemakaavaan Jadepolun kautta.  

Kaavaehdotuksen laatimisen yhteydessä teetettiin konsulttityönä kaava-alueen katujen yleissuun-
nitelmat, joissa tutkittiin katujen liikenteelliset tilavaraukset ja kunnallistekniikan tilatarpeet sekä 
laadittiin myös vesihuollon yleissuunnitelmat. Suunnitelmat laati Sitowise Oy. 

Kaava-alueen itäreunalle sijoittuu etelä-pohjoissuunnassa Lumikvartsinkatu, joka on osa Kivistön 
laajempaa kokoojakatuverkostoa. Kadun mitoitus mahdollistaa HSL:n linjaliikenteen. Kadun 
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itäpuolen erotuskaistalle sijoittuu katupuita ja kadunvarsipysäköintiä (yhteensä 7 ap) sekä valaisi-
met. VL-alueen kohdalla kadulle on saatu mahdutettua enemmän puustoa, mikä vahvistaa itä-län-
sisuuntaista virkistysyhteyttä. Virkistysyhteyden kohdalle Lumikvartsinkadulle on myös sijoitettu 
ajoratapysäkit linjaliikennettä varten molempiin suuntiin. Ratkaisu tekee katutilasta turvallisem-
man kävelijöille ja rauhoittaa ajonopeuksia samalla varmistaen linja-auton hidasteettoman kulun. 
Lisäksi Tikkurilantien risteyksen tuntumaan Lumikvartsinkadulle on suunniteltu pohjoisen suunnan 
taskupysäkki, eteläsuunnan pysäkki jää kaava-alueen ulkopuolelle. Lumikvartsinkatu on keskeinen 
osa Kivistön pyöräilyverkostoa ja kadulle on suunniteltu erotellut pyöräkaistat.  

Lumikvartsinkatu jatkuu kaava-alueella aina Sinikvartsinkadun risteykseen saakka ja mahdollistaa 
näin Lumikvartsinsillan rakentamisen. Silta on uusi kävely-, pyörä- ja autoliikenteen yhteys, joka 
yhdistää Kivistön olemassa olevan keskustan etelään Tikkurilantielle luoden uuden sisäisen yhtey-
den. Sillasta on laadittu yleissuunnitelma, jonka laati WSP Oy. 

Lumikvartsinkadusta länteen erkaneva Savukvartsinkatu välittää autoliikennettä alueen C-korttelin 
pysäköintilaitokseen. Lisäksi kadulta on yhteys kaava-alueen sisäiseen pihakatuverkostoon. Liit-
tymä Savukvartsinkadulla alkavalle pihakatumaisemmalle ratkaisulle on korotettu ajorataan näh-
den, jolloin pihakadulle ajava autoilija voi selvästi havainnoida liikkuvansa kävelijöiden ehdoilla 
liikennemuotojen yhteisessä katutilassa. Savukvartsinkatu on muotoiltu niin, että autoliikenne oh-
jautuu luonnostaan pysäköintilaitokseen, eikä aluetta tuntematon autoilija päädy vahingossa piha-
kadulle. Savukvartsinkadulle on myös sijoitettu viherkaista tuomaan C-korttelin liiketilalle miellyt-
tävämpää pursuamistilaa kadulle. Kadulle on sijoitettu kaksi kadunvarsipysäköintipaikkaa.  

 

 

 
Poikkileikkaus Karneolikadun eteläpäästä (Alustavat katusuunnitelmat, Sitowise Oy). Kuvasta käy 
ilmi tavoite vehreistä kaupunkitiloista, joissa on mukava oleskella. Aukion keskelle on sijoitettu is-
tutuksia ja puita, huoltoliikenne voi kiertää aukion ympäri. 

 

Karneolikatu on kaava-alueen sisäistä liikennettä palveleva pihakatu. Katutilan mielenkiintoinen 
orgaaninen muoto lisää katutilan viihtyvyyttä, vähentää tuulisuutta ja lisää valoisia paikkoja ka-
dulla. Suunnittelun lähtökohtana on ollut, että näkymät eivät saa olla liian pitkiä, jotta kävelijän 
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mielenkiinto kävellä eteenpäin ei lannistu. Pihakadulle on suunniteltu runsaasti istutuksia, joiden 
sijoittelulla pyritään rytmittämään katutilaa ja hidastamaan ajonopeuksia luoden kävelijöille miel-
lyttäviä oleskelupaikkoja. Istutuksista suurin on C-korttelin länsireunan liiketilojen edessä oleva 
flexzone. Kadun varressa on kuusi kadunvarsipysäköintipaikkaa lyhytaikaiseen pysäköintiin sekä 
kadun eteläpäässä pieni aukiomuodostelma, joka toimii samalla korttelin 23166 päiväkotivarauk-
sen huoltoliikenteen kääntöpaikkana. Aukion keskelle voidaan toteuttaa puistomaista, istutuksilla 
rajattua oleskelualuetta. Etelässä aukio liittyy Onnenkivenpuiston puistoreitteihin lyhyen vain kä-
velylle ja huoltoajolle varatun osuuden kautta. Pohjoisessa Karneolikatu liittyy Sporttilaituriin, jota 
jatketaan lännestä tälle asemakaava-alueelle kävelyalueena, jossa on paljon liikunta- ja oleskelu-
paikkoja.  

Karneolipiha ja Karneolikuja muodostavat itä-länsisuunnassa kaava-alueen halki kulkevan pihaka-
tuyhteyden. Kaduille on sijoitettu yhteensä kuusi kadunvarsipysäköintipaikkaa. Karneolipiha yhdis-
tyy Onnenkivenpuiston reitistöön, kun taas Karneolikuja yhdistää alueen Lumikvartsinkatuun C-
korttelin pohjoispuolella. Karneolikujan länsipää on merkitty kävelylle varatuksi alueeksi, sillä pai-
kalle tarvitaan portaat Lumikvartsinkadulle nousemisen mahdollistamiseksi.   

Karneolipolku yhdistää Karneolikujan ja koirapuiston Sporttilaituriin. Alue on varattu jalankulkuun 
ja huoltoajoon. 

Kvartsiraitin osalta asemakaavassa todetaan nykyinen tilanne. Voimassa olevassa asemakaavassa 
LR-alueella sijaitseva reitti muutetaan jalankululle ja pyöräilylle varatuksi väyläksi. Kaava ei aiheuta 
muutoksia jo rakennettuun reittiin. 

Kaava-alueen eteläosaan rakennettava Jadekatu yhdistää eteläosan korttelit Lumikvartsinkatuun 
ja mahdollistaa tulevaisuudessa yhteydet myös kaava-alueen eteläpuolelle. Jadekadun pohjois-
laidalle on suunniteltu istutus- ja pysäköintikaista, johon sijoittuu myös Y-korttelin huoltotasku. 
Lyhytaikaisen pysäköinnin paikkoja kadulla on neljä. Jadekadulle tulee myös pyöräkaista ajokaistan 
eteläpuolelle, erotettuna jalankulusta kapealla istutuskaistalla. Jadekadun länsipään aukio on mi-
toitettu niin, että Y-korttelin huoltoajoneuvot mahtuvat kääntymään ympäri. Aukion keskelle on 
mahdollista sijoittaa muuntamo ja kasvillisuutta. Pyöräilyn ja jalankulun yhteydet jatkuvat aukion 
poikki Jadepolulle. Jadepolku on kävelyn ja pyöräilyn reitti, joka yhdistää alueen kohti länttä, kohti 
Kivistön puistokatua. Kävely- ja pyöräilykaistat kulkevat tiiviinä pakettina Onnenkivenpuiston läpi 
itä-länsisuunnassa ohjeellisena ur-varauksena mahdollistaen mahdollisimman yhtenäisen liito-ora-
van kulkuyhteyden pohjois-eteläsuunnassa. Yhteyden merkitseminen sijainniltaan ohjeelliseksi 
mahdollistaa mahdollisten liito-oravapuiden säilyttämisen esimerkiksi kiertämällä puut. 

Jadekuja yhdistää kaava-alueen eteläosan itä-länsisuuntaiseen virkistysyhteyteen. Kadulle on sijoi-
tettu kadunvarsipysäköintiä erityisesti päiväkodin saattoliikennettä ajatellen. Paikkoja on yhteensä 
kadulla kuusi. Lisäksi kadulla on katupuita. 

4.4  YMPÄRISTÖHÄIRIÖT, YHDYSKUNTATEKNISET RATKAISUT JA KAAVATALOUS 
Ympäristöhäiriöiden vähentäminen on VAT:n mukaisesti otettu huomioon. 

4.4.1 Melu ja tärinä 

Melu 

Suunnittelun aikana on kaava-alueelle laadittu erillinen meluselvitys, jossa on tutkittu lento-, 
raide- ja tieliikenteen meluvaikutuksia suunnitelmaan (Sitowise 2021). Selvityksen mukaan ennus-
tetilanteessa kaava-alueen keskiäänitaso on päivällä enimmillään noin 60–65 dB Lumikvartsinka-
tuun ja Kehärataan rajautuvilla kaavan reuna-alueilla. Yölliset keskiäänitasot ovat matalampia, 
enimmillään noin 55–60 dB välissä. Kortteleiden sisäpihoilla melutason ohjearvot 55 dB päivällä ja 
45 dB alittuvat, ja leikkipihat suositellaankin sijoitettaviksi sisäpihoille. Kaava-alueen koillisreunalle 
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osoitetulla Villakoiranpuiston alueella (VP, koirapuisto) ylittyy taajamavirkistysalueiden päivä- ja 
yöajan ohjearvot (55 dB ja 50 dB). Puiston käyttötarkoitus on kuitenkin otettava huomioon; itse 
koirapuistotoiminta aiheuttaa merkittävää melua, ja se on hyvä sijoittaa valmiiksi hieman melui-
sammalle alueelle, jotta suurempi osa asunnoista saadaan sijoitettua vähemmän meluisalle alu-
eelle. Puistoja (pl. leikkipuistot) voidaan sijoittaa vyöhykkeelle, jossa melutaso on päivällä 55–60 
dB, joten Villakoiranpuiston koirapuiston sijainti on melun kannalta hyväksyttävä. Lisäksi maaston-
muotoilulla ja melumuureilla voidaan vähentää alueen melukuormitusta. 

Suurimmat julkisivuihin kohdistuvat melutasot ovat Lumikvartsinkadun ja Kehäradan varressa si-
jaitsevien rakennusten em. liikenneväylien puoleisilla julkisivuilla. Suurin asuinrakennusten julkisi-
vuihin kohdistuva melutaso päivällä on 64 dB ja yöllä 56 dB. Ennustetilanteessa kaava-alueen 
asuinrakennusten katoilla keskiäänitaso on päivällä enimmillään noin 62 dB ja yöaikaan enimmil-
lään noin 55 dB. Niillä julkisivuilla, joille kohdistuu päiväajan 64 dB keskiäänitaso, on laskennalli-
nen äänitasoerovaatimus (ΔL) sisämelutason ohjearvovaatimuksen täyttämiseksi 29 dB. Kivistön 
alueella vaatimus ΔL on lentomelun vuoksi 35 dB, mistä määrätään asemakaavassa. 

Ääniympäristöohjeen mukaan nukkumiseen käytettävissä tiloissa äänen hetkellinen enimmäistaso 
LAFmax ei saisi toistuvasti ylittää 45 dB. Tämän varmistamiseksi kortteleiden 23164 ja 23165 Kehä-
radan suuntaan avautuville julkisivuille, joille kohdistuva enimmäisäänitaso selvityksen mukaan on 
81 dB, tulee asettaa äänitasoerovaatimus 36 dB. Lisäksi selvityksen mukaan ne oleskeluparvek-
keet, jotka ovat yli 52 dB päivämelun tai 47 dB yömelun (julkisivuun kohdistuva melutaso ilman 
heijastusta) julkisivuilla, tulee suojata parvekelasituksen avulla. Parvekkeita ei kuitenkaan kielletä 
meluisimmillakaan julkisivuilla, koska parvekkeiden keskiäänitaso radankaan varressa ei ylitä 64 
dB, jolloin (melusuojatut) oleskeluparvekkeet sekä tuuletus- ja ranskalaiset parvekkeet voidaan 
sallia. Sen sijaan asuntojen avautuminen ainoastaan radan suuntaan kielletään, jotta jokaisessa 
asunnossa on hiljaisempaa tilaa. 

Rakennusten katoille sijoitettavat leikkiin ja oleskeluun soveltuvat terassit tai kattopihat tulee suo-
jata liikennemelulta. Kattopihojen melutilannetta on mahdollista parantaa toteuttamalla kattopi-
han reunaan umpikaide, joka tukee myös toimintojen turvallisuutta. Kaiteiden korkeus tulee tar-
vittaessa tutkia jatkosuunnittelun yhteydessä, kuitenkin viimeistään rakennuslupavaiheessa. (Sito-
wise 2021) 

Tärinä ja runkomelu  

Kaava-alueelle on laadittu tärinä- ja runkomeluselvitys (WSP Finland Oy 30.10.2021). Lisäksi kaava-
alueen välittömässä läheisyydessä, alueen länsipuolella on toteutettu tärinävaikutusten tarkastelu 
(WSP Finland Oy 23.11.2018) sekä kaava-alueen koillispuolella Kvartsikulman (232800) asema-
kaava-alue, jolle on toteutettu tärinä- ja runkomeluselvitys 2020 (WSP Finland Oy 2.9.2020), joten 
alueen runkomelu- ja tärinätilanne on laajalti tiedossa. 

Kaava-alueella tehdyn tärinälaskennan tulokset (vaaka- ja pystysuuntainen) alittavat tärinälle suo-
sitellun ohjearvon mukaisen tason, minkä vuoksi vaurioitumisalttiutta ei ole. Lisäksi junaliikenteen 
aiheuttaman tärinän heilahdusnopeuden arvioidaan olevan asuinrakentamiseen tarkoitetun suosi-
tusarvon (0,3 mm/s) alapuolella. Laskennan tulosten suhteen tulee huomioida, että alueellisia 
pohjanvahvistuksia suunniteltaessa ei tehtyjen arvioiden mukaan tarvitse huomioida raideliiken-
teen tärinän vaikutuksia. Tehdyt laskennat ovat koko linjauksen suhteen edustavia poikkileikkauk-
sia. Laskennallisen arvioinnin perusteella runkomelutasot suunniteltujen lähimpien rakennusten 
etäisyydellä saattavat ylittää runkomelulle asetetun 35 dB suositustason. Selvityksessä laskettu 
runkomelutaso on samaa tasoa kuin Kehäradan suunnitteluvaiheessa laaditussa selvityksessä. 

Runkomelua aiheuttava värähtely on niin pientä, että sitä ei koeta tärinänä. Runkomelun mahdol-
lisia haittoja voidaan vaimentaa sijoittamalla ratarakenteeseen joustavaa värähtelyä vaimentava 
eristekerros tai rakentamalla radan koko tukikerros kelluvaksi rakenteeksi. Runkomelun 
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vaimentaminen voidaan toteuttaa myös värähtelylle altistuvassa kohteessa (asuinrakennus). (WSP 
2.9.2020).  

Kivistön Lumikvartsin alueen maaperän ominaisuudet ovat suotuisat tärinän etenemiselle, mutta 
huonot värähtelyn etenemiselle runkomelua aiheuttavalla taajuusalueella. Kaava-alueen pohjoi-
simmat korttelit ovat kuitenkin tärinä- ja runkomeluriskin alueella. Siksi kaavamääräyksiin on kir-
jattu, että kortteleiden 23164 ja 23165 rakennusten suunnittelussa on otettava huomioon runko-
melun ja ‐tärinän torjuntatarve. Tätä määräystä tuetaan seuraavilla tarkemmilla määräyksillä:  

• Raideliikenteestä aiheutuvan runkomelun Lprm enimmäistaso tulee rajoittaa rakennerat-
kaisuilla asuinhuoneistoissa 30 dB. 

• Raideliikenteestä aiheutuvan tärinän värähtelyn vw, 95 enimmäistaso tulee rajoittaa ra-
kenneratkaisuilla asuinhuoneistoissa 0,3 mm/s. Rakennuslupahakemuksen yhteydessä tu-
lee esittää selvitys, miten runkomelu ja tärinä on otettu huomioon. 

4.4.2 Vesihuolto 

Uutta vesihuoltoverkostoa tullaan rakentamaan Jadekadulle, Jadepolulle, Jadekujalle, Lumikvart-
sinkadulle, Savukvartsinkadulle, Karneolikadulle, Karneolipihalle ja Karneolikujalle. Lisäksi Sportti-
laiturin alle rakennetaan jo aiemmin Kivistön tähden kaavassa suunniteltu hulevesiviemäri. Uutta 
vesijohtoa tullaan rakentamaan noin 1 km, mukaan lukien noin 200 m Sporttilaiturin huleve-
siviemäriä. 

Kaavaan tullaan varaamaan rasitealueet korttelien yhteisiä tonttijohtoja varten. 

Vesihuollon yleissuunnitelma on tämän selostuksen liitteenä (liite 2). 

Vesihuollon osalta uusien vesi- ja viemärilinjojen suunnittelu ja rakentamiskustannukset ovat noin 
1 475 000 € (alv 0 %).  

4.4.3 Hulevesien hallinta 

Hulevesien hallinnan ensisijainen tavoite koko Kivistön alueella on estää rakentamisesta aiheutuva 
haitallinen hulevesivirtaamien kasvu. Hulevesiä viivytetään paikallisesti ja alueellisesti niin, että 
alueelta purkautuva virtaama säilyy nykytilanteen tasossa myös suunnitellun maankäytön toteu-
duttua. 

Kaava-alueen hulevesien muodostumista pyritään ehkäisemään vettä läpäisevillä pintamateriaa-
leilla, ohjaamalla hulevettä kasvillisuuden käyttöön ja soveltamalla hulevesien luonnonmukaisen 
hallinnan periaatteita. Huleveden käsittely on suunniteltava tontti- tai korttelikohtaisesti. Huleve-
sien hallintarakenteet mitoitetaan sadetilanteelle, jonka rankkuus on 150 l/s/ha ja kesto 10 mi-
nuuttia. Varsinaisten hulevesirakenteiden lisäksi tonteilla tulee varautua harvinaisempiin sadeti-
lanteisiin. Tontin tasauksessa tulee huomioida sadetilanne, jonka rankkuus on 167 l/s/ha ja kesto 
on 30 minuuttia. Tällöin vesien tulee mahtua lammikoitumaan piha-alueille, joilla ei normaalitilan-
teessa viivytetä vesiä. Näillä sadetapahtumilla tontilta saa poistua samansuuruinen virtaama kuin 
sieltä laskennallisesti poistuisi luonnontilassa. Näitä sadetilanteita harvinaisemmat sateet saa oh-
jata tulvareittejä pitkin yleisille alueille. 

Ohutrakenteiset kasvikatot, kuten maksaruohokatot tulkitaan puoliläpäiseviksi pinnoiksi, joten ne 
eivät kokonaan poista katon viivytystarvetta. Mikäli kasvikatto toteutetaan paksummalla kasvu-
alustalla, voidaan tulkita kattorakenne itsessään vettä viivyttäväksi rakenteeksi, jolloin erillistä vii-
vytystä näille kattovesille ei tarvita. 

Hulevesisuunnitelman laatimisessa tulee ottaa huomioon Vantaan kaupungin hulevesiohjelma. 
Suunnitelma hyväksytetään rakennusluvan hakemisen yhteydessä. 

 



232700 / Kivistön Lumikvartsi, 7.6.2022                    49 / 81 
 

 
 
 

4.4.4 Kaavan ekotehokkuusarviointi  
 
Kaavan ekotehokkuusarviointia ei ole päivitetty nähtävilläolon jälkeen. 
 
Kaavaratkaisusta on tehty KEKO-laskenta. KEKO-työkalu on Suomen ympäristökeskuksen laatima 
kaavoituksen ekolaskuri, joka perustuu tieteellisistä tutkimuksista koottuihin kriteereihin ja arvi-
ointimenetelmiin. KEKO laskee kaavan vaikutuksia sekä rakennus- että käyttövaiheessa. KEKO-las-
kenta tehtiin kahdesta eri esimerkkivaihtoehdosta. Perusvaihtoehtona (ve 1) on täysin betonira-
kenteisina rakennuksina kaukolämpöratkaisuin toteutettava alue, jonka rakennukset ovat energia-
tehokkuudeltaan matalaenergiatasoa. Vertailuvaihtoehtona (ve 2) on puurakenteisina rakennuk-
sina toteutettava alue, jonka rakennukset ovat energiatehokkuudeltaan passiivitasoa ja jossa läm-
mitysenergia jakautuu kaukolämpöön 50 % ja maalämpöön 50 %. Molemmissa laskennallisena 
asukasmääränä käytetään 1 200 asukasta. Vertailussa on tutkittu puurakentamisen ja energiate-
hokkuuden vaikutusta alueen ekotehokkuuteen. Kaavassa ei edellytetä, että rakennukset olisivat 
puurakenteisia tai että niiden pitäisi saavuttaa tietty energiatehokkuus, vaan näihin liittyvät vaati-
mukset määritellään tonttien kilpailutusten yhteydessä. 
 
Kokonaisekotehokkuus  
KEKO-laskennan kokonaisekotehokkuus huomioi kasvihuonepäästöt, kulutetut luonnonvarat ja 
luonnon monimuotoisuuden. KEKOssa on toistaiseksi kaikilla osa-alueilla sama painoarvo, eli tulos 
on niiden keskiarvo. Kokonaisekotehokkuus on sitä parempi, mitä pienempi luku on. KEKO-lasken-
nan tulosten perusteella kokonaisekotehokkain vaihtoehto olisi puurakenteisten rakennusten ja 
passiivienergiaa käyttävä vaihtoehto (ve 2). Ero muodostuu kasvihuonepäästöjen määrästä sekä 
luonnonvarojen käytöstä (Taulukko 1).   

Kaava-alueen kokonaiseko-
tehokkuus   

ve 1 ve 2  

 100 % betonirakenteinen, mata-
laenergiatehokkuus  

100 % puurakenteinen,   
passiivienergiatehokkuus  

Kasvihuonepäästöt  74 61 
Luonnonvarojen käyttö  39 24 
Luontovaikutukset  27 27 
Kokonaisekotehokkuus  47 37 

Taulukko 1. Kaava-alueen kokonaistehokkuus 
 
Kasvihuonepäästöt  
Kasvihuonepäästöjen määrää arvioitiin suhteessa asukasmäärään. Vaihtoehdossa 1 kasvihuone-
päästöjen määrä per asukas on runsaat 85 CO2-tonnia ja vaihtoehdossa 2 lähes 70 CO2-tonnia. Ero 
muodostuu pääosin rakennusten energiankulutuksesta sekä jonkin verran rakennusten rakentami-
sesta ja kunnossapidosta syntyvistä kasvihuonepäästöistä. (Taulukko 2)   

 Kasvihuonepäästöt asukasta 
kohti  

ve 1   ve 2   

 100 % betonirakenteinen,  
matalaenergiatehokkuus  

100 % puurakentei-
nen,  
passiivienergiatehok-
kuus  

Kasvihuonepäästöt asukasta kohti yh-
teensä, CO2 t/as. (1 200 asukasta)  85,27 69,68 
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Kasvihuonepäästöt eri päästölähteistä asukasta kohti, CO2 t/as (1 200 asukasta)  

Maankäyttö 1,71 1,71 

Infrastruktuurin rakentaminen ja 
kunnossapito 0,55 0,41 

Rakennusten rakentaminen ja kun-
nossapito 29,69 24,34 

Rakennusten energiankulutus 32,93 22,83 

Henkilöliikenne 20,40 20,40 

Taulukko 2. Kasvihuonepäästöt asukasta kohti 
 
 
Luonnonvarojen käyttö  
Luonnonvarojen käytön osalta merkittävin ero on rakennusten materiaalien kulutuksessa. Vaihto-
ehto 1 kuluttaa yhteensä noin 104 tuhatta tonnia materiaaleja rakennuksiin, kun taas vaihtoehto 2 
kuluttaa yhteensä noin 63 tuhatta tonnia materiaaleja rakennuksiin.  
 
Vaihtoehto 2 kuluttaa rakennuksiin uusiutumattomia luonnonvaroja vain noin 37 % siitä, mitä 
vaihtoehto 1 kuluttaa. Sen sijaan puurakentamisen vaihtoehto kuluttaa noin 7,57 tuhatta tonnia 
uusiutuvia luonnonvaroja. (Taulukko 3)   

 Luonnonvarojen käyttö 
rakennuksiin  

ve 1   ve 2  

 100 % betonirakenteinen,  
matalaenergiatehokkuus  

100 % puurakenteinen,  
passiivienergiatehokkuus  

Rakennusten materiaa-
lin kulutus yhteensä, tu-
hatta tonnia  

103,99 63,34  

Rakennusten materiaalien kulutus materiaalityypeittäin, tuhatta tonnia  
Maamassat  27,89 27,89 
Uusiutumattomat  75,98 27,88  
Uusiutuvat  0,11  7,57  

Taulukko 3. Luonnonvarojen käyttö rakennuksiin 
 
Luontovaikutukset  
Luontovaikutuksia arvioidaan KEKO-laskennassa vain kaava-alueella. Näin ollen luontovaikutuk-
set ovat samat kummassakin vaihtoehdossa. Kaavan vaikutuksia luontoon ja luonnonympäristöön 
on arvioitu tarkemmin kohdassa 4.5.2.  

4.4.5 Kaavataloudellinen tarkastelu 

Kaavataloudellista tarkastelua ei ole päivitetty nähtävilläolon jälkeen. Nähtävilläolon jälkeen tar-
kistettu kerrosala on noin 2 000 k-m² enemmän kuin kaavataloudellisessa tarkastelussa käytetty 
kerrosala. 

Lumikvartsin kaava-alue jatkaa samaa tiivistä kaupunkirakenteen kehittämistä kuin viereinen Kivis-
töntähden alue ja Kivistön keskusta-alue ylipäätään. Kaava-alue sijoittuu kohtuullisen matkan pää-
hän sekä Kivistön rautatieasemasta ja sen ympärille rakentuvista palveluista, että tulevasta 
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Lapinkylän asemasta. Alue on rakentamatonta, joten alkuinvestointina joudutaan rakentamaan 
koko kunnallistekniikka, jota on rakennettu jo Kivistön puistokatua pitkin. Alue on kuitenkin kau-
pungin omaa maata, joten kaavoittaminen toteuttaa kaupungin tavoitteita ja strategiaa sekä tuot-
taa runsaasti maanmyynti- tai vuokratuloja sekä tulevaisuudessa merkittäviä verotuloja. Tehok-
kaan rakentamisen ansiosta kaava-alueen asumisen kerrosala on noin 55 000 k-m², minkä lisäksi 
liiketiloja sallitaan yli 2300 k-m². Alueelle sijoittuu myös 3000 k-m² suuruinen päiväkoti. 

Tähän kaava-alueeseen kuuluu Lumikvartsinkatu, joka on tärkeä liikenneyhteys rautatien yli. Yh-
teys on tärkeä myös jätteiden putkikeräysjärjestelmälle. Rautatien eteläreunalla kulkee Sporttilai-
turi-niminen jalankulun ja pyöräilyn yhteys, joka alkaa lännessä Safiiriaukiolta jatkuen edelleen 
itään Riipiläntien suuntaan kohti Lapinkylän tulevaa asemaa, joten sekin palvelee laajemmin alu-
een väestöä. Myös Onnenkivenpuisto on osa laajempaa viheraluetta, jolloin Safiiriaukiolta pääsee 
sujuvaa puistoreittiä Lumikvartsinkadulle asti – ja kaavarungon mukaan viherreittejä on tavoit-
teena jatkaa edelleen itään, aina tulevalle Lapinkylän asemalle asti. Osa kaavaan kohdistuvista ka-
tujen ja puistojen rakentamiskustannuksista eivät siis kohdistu pelkästään tämän kaavan kortte-
leille, vaan edistävät koko Kivistön keskustan tavoitteita. 

Katualueille mahdollistetuilla istutusalueilla lisätään vehreyttä ja viihtyvyyttä. Suuri osa katualu-
eesta on muodoltaan ja leveydeltään vaihtelevaa pihakatua, jossa autoliikenne ei ole ensisijainen 
toiminto. Ratkaisu voi olla hieman tavanomaista kalliimpi, mutta se tuo myös alueelle haluttua laa-
tutasoa ja viihtyvyyttä sekä omaleimaisuutta. On tärkeää huomioida, että kokonaiskustannusten 
näkökulmasta ratkaisu on edullisempi asukasta kohti kuin aluetehokkuudeltaan matalampi kau-
punkirakenne. 

Kaava-alueen maaperä on vantaalaisittain tavanomaista; enimmäkseen savea, jonkin verran silttiä. 
Tämä lisää rakentamiskustannuksia kantavampiin maalajeihin verrattuna, mutta toisaalta parem-
man maaperän alueet on jo hyödynnetty tai ne sijaitsevat kauempana nykyisestä kaupunkiraken-
teesta. Mikäli savea joudutaan poistamaan huomattavia määriä, sille olisi hyvä etsiä sijoituspaik-
kaa läheltä. Maan kuljetus lisää sekä kustannuksia että päästöjä ja lisäksi maanläjitysalueista on 
pulaa. 

Kunnallistekniikan rakentamisen kustannukset ovat kahden miljoonan euron luokkaa, mikä ei si-
sällä rautatien ylittävää siltaa eikä vesihuoltoa, jonka kustannusarvio on hieman alle 1,5 miljoonaa 
euroa. Sillan kustannusarvio on noin 2,7 miljoonaa euroa (alv. 0 %). 

Alla olevassa taulukossa on tarkasteltu infrakustannuksia (ilman suunnittelukustannuksia) kahdella 
eri aluetyypillä (väljä pientalovaltainen ja tiivis kerrostalovaltainen alue) sekä Lumikvartsin kaava-
alueen vertailuluku, laskentaperusteena noin 2,8 milj. euron infrakustannusarvio (ilman suunnitte-
lua), 55 000 asumisen kerrosneliömetriä ja 1200 asukasta.  

Tarkastelut osoittavat, että väljempien asuinalueiden infrakustannukset (kadut ja vesihuolto) ovat 
vähintään kaksin- tai jopa viisinkertaiset suhteutettaessa kustannukset kaava-alueen asukasmää-
räarvioon ja asumisen kerrosalaneliöihin. ”Tiivis, asuinkerrostalopainotteinen” -aluetyypissä infra-
kustannukset ovat pääsääntöisesti välillä 20–50 €/k-m2 tai vaihtoehtoisesti asukasmäärän kautta 
laskettuna 950–2330 €/asukas. ”Väljä, pientalopainotteinen” -aluetyypissä vastaavat kustannukset 
ovat välillä 50–120 €/k-m2 ja 4500–6900 €/asukas.  

Lumikvartsin kaava-alue on tiiviin, kerrostalovaltaisen aluetyypin kustannustarkastelussa luokan 
yläpäässä. Tämä selittyy sillä, että Lumikvartsin asemakaava-alueeseen sisältyy laajempaa aluetta 
palveleva yhdyskatu Lumikvartsinkatu, jonka kustannukset ovat suurimmat kuten ovat myös 
Sporttilaiturin. Lumikvartsin infrakustannukset jyvittyvätkin todellisuudessa suunnittelualueen ra-
jausta laajemmalle. 
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 € /asumisen k-m2 € /asukas 

Lumikvartsi (232700) 51 2330  

Tiivis kerrostalovaltainen (002336) 47 2180 

Tiivis kerrostalovaltainen (231600) 28 1240 

Tiivis kerrostalovaltainen (231900) 21 950 

Väljä pientalovaltainen (002127) 116 6890 

Väljä pientalovaltainen (402100, 
402500 ja 403500) 

107 4865 

Väljä pientalovaltainen (002166) 52 4560 

Taulukko. Infrakustannukset ilman suunnittelua esimerkkikaava-alueilla kerrosneliömetriä ja asu-
kasta kohti. Kaava-alueiden numerot suluissa.  

 

4.5 KAAVAN VAIKUTUKSET 
Hankkeen MRA 1 §:n mukaisia vaikutuksia on tarkasteltu kaavaa laadittaessa. Arvioinnissa on 
myös tarkasteltu valtakunnallisten alueiden käyttötavoitteiden (VAT) toteutumista.  

Hanke sijoittuu hyvien joukkoliikenneyhteyksien varteen ja vastaa kaupunkistrategiaan. Hanke 
hyödyntää kaupungin maaomaisuutta ja sitä voidaan pitää kestävän kaupunkirakentamisen tavoit-
teiden mukaisena. Kokonaisratkaisu on taloudellisesti toteutettavissa ja vastaa valtakunnallisten 
alueiden käyttötavoitteiden (VAT) toteutumiseen.  

4.5.1 Vaikutukset rakennettuun ympäristöön 

Yhdyskuntarakenne  

Asemakaava jatkaa Kivistön keskustan rakentumista kohti Lapinkylän asemavarausta. Ratkaisu 
edistää Kivistön keskusta-alueen kehittymistä ja luo tiivistä ja tehokasta, kaupunkirakennetta. Ra-
kentaminen sijoittuu kävelymatkan päähän Kivistön asemasta. Bussipysäkit sijoittuvat kävelyetäi-
syydelle. Hanke edistää kestävää yhdyskuntarakennetta. 

Kaupunkikuva 

Uusi rakentaminen muuttaa merkittävästi alueen ilmettä Kivistön keskustarakenteen laajentuessa 
vielä rakentumattomille, metsäisille alueille. Kivistön keskustan laajeneminen Kehäradan etelä-
puolelle muuttaa kaupunkikeskustan painopisteitä. Metsäisten virkistys- ja puistoalueiden toteut-
taminen vahvistaa Kivistön vehreää kaupunkikuvaa ja vastaa siten tavoitteeseen vehreästä ja vih-
reästä Vantaasta. 

Väestön rakenne ja kehitys  

Asemakaava ja asemakaavan muutos laajentaa Kivistön suuralueen asemiin tukeutuvaa asumista, 
mikä toteuttaa valtakunnallisten alueidenkäyttötavoitteiden henkeä. Koteja mahdollistetaan yli 1 
200 asukkaalle. Päiväkotipalveluiden lisääntyminen parantaa lapsiperheiden palveluita ja vastaa 
aktiivisen Kivistön tavoitteeseen. 



232700 / Kivistön Lumikvartsi, 7.6.2022                    53 / 81 
 

 
 
 

Asuminen 

Kaava-alueen mahdollistamat asunnot vastaavat osaltaan pääkaupunkiseudun asuntotarpeeseen 
sekä Vantaan kaupungin MAL-sitoumuksiin. Hanke lisää asuntotuotantoa ja monipuolistaa asunto-
kantaa hyvien raideliikenneyhteyksien varrella. 

Palvelut ja työpaikat 

Palvelujen tarve lisääntyy asukasmäärän kasvaessa. Kaavaratkaisu vastaa tähän kysyntään, toteu-
tuessaan se lisää alueen palvelu- ja työpaikkatarjontaa. Kaava-alueelle on mahdollistettu kivijalka-
liiketilaa sekä kaksi päiväkotia, jolla vastataan koko Kivistön keskustan alati kasvavaan päiväkotiky-
syntään. Kivijalkaa mahdollistettu palvelutila voidaan tarvittaessa toteuttaa myös muuhun kuin 
päiväkotikäyttöön, vallitsevan tilanteen mukaan. 

Taloudelliset vaikutukset 

Alueen kehitys hyödyntää kaupungin maaomaisuutta. Tiiviin yhdyskuntarakenteen rakentuminen 
laskee yksikkökohtaisia kustannuksia infrastruktuurin toteuttamisessa ja ylläpidossa (kts. tarkem-
min 4.4.5). Houkuttelevien, uusien asunto- ja rakennustyyppien toteuttaminen vaikuttaa alueen 
imagoon ja haluttavuuteen.   

Sosiaalinen ympäristö 

Kaavahankkeen tavoitteena on sosiaalisesti tasa-arvoinen, eheä aluekokonaisuus. Monipuoliset 
rakennus- ja asuntotyypit edesauttavat tavoitteen saavuttamista. Alue mahdollistaa kylämäistä 
naapurustoa, jossa lähipalvelut ovat kävellen saavutettavissa. Asuminen alueella toteuttaa esteet-
tömyyttä ja mahdollistaa kestäviä valintoja. Kaavaratkaisu mahdollistaa sosiaalisesti ehjän alueko-
konaisuuden, kun toteutuksessa noudatetaan Vantaan asuntopoliittisia linjauksia.  

Virkistys 

Hanke uusine asukkaineen lisää virkistysalueiden käyttöä. Tällä hetkellä Kivistön keskusta-alueella 
on vain yksi koirapuisto. Tämä Punakivenpuiston koira-aitaus sijaitsee Kivistön keskustasta poh-
jois-luoteeseen ja on kooltaan 1 500 m². Hanke mahdollistaa uuden kaupunkikoirapuiston toteutu-
misen, ja vastaa siten kivistöläisten toiveisiin koirapuistojen määrän lisäyksestä. 

Liikenne 

Kaava-alue sijaitsee kävelyetäisyydellä sekä Kivistön asemasta että Lapinkylän suunnitellusta ase-
masta. Kvartsiraitti on nopean pyöräilyn baana, ja saattaa lisätä pyöräilyn suosiota ennestään. Lu-
mikvartsinkadulla ja Jadekadulla erotellut pyöräkaistat houkuttelevat pyöräilyyn. Rautatieasemien 
lisäksi linja-autoliikenteen pysäkit Lumikvartsinkadulla ovat jokaisesta asunnosta alle 200 metrin 
päässä, mikä tukee joukkoliikenteen käyttöä ja mahdollistaa kestävämpää liikkumista. Keskitetty 
pysäköintiratkaisu vähentää alueen sisäistä autoliikennettä, ja pihakadut rauhoittuvat kävelyyn, 
oleskeluun ja esimerkiksi pyöräilyyn.  

Ympäristöhäiriöt 

Lentomelu 

Lentomelu on huomioitu kaavamääräyksin. Ulko-oleskelutiloista 5 % on katettava. 

Raidemelu 

Raidemelu on huomioitu kaavamääräyksin. Asunnot eivät saa avautua vain Kehäradan suuntaan 
kortteleissa 23165 ja 23166, lisäksi määrätään mm. rakennuksen ulkokuoren äänitasoerosta 36 dB 
ja parvekkeiden melusuojauksesta. 
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4.5.2 Vaikutukset luontoon ja luonnonympäristöön 

Uudisrakentamisella on merkittäviä vaikutuksia alueen luontoarvoihin. Rakentaminen vähentää 
luontoalueita ja samalla asukas- ja käyttäjämäärän kasvu lisää viheralueiden käyttöpaineita ja ku-
lutusta. Hanke ei kuitenkaan vaaranna VAT:n luonnonvaroja koskevia tavoitteita, sillä yhdyskunta-
rakenteen keskittäminen aseman seuduille mahdollistaa koko kaupungin tasolla luonnon moni-
muotoisuuden ja esimerkiksi lahokaviosammalen suotuisan suojelutason. 

Vantaan yleiskaavan 2020 valmistelun yhteydessä Vantaan kaupunki teetti selvityksen ja suojelu-
suunnitelman lahokaviosammalen huomioimiseksi kaavoituksessa ja lajin suotuisan suojelutason 
säilymisen arvioimiseksi (Manninen & Nieminen 2020). Lahokaviosammalkartoitus tehtiin myös 
suojelualueilta sekä suojeltaviksi suunnitelluilta ja luo-kaavamerkinnän alueilta, joilta oli aikaisem-
min vain vähän tietoja. Kartoitustyön tuloksena rajattiin 107 erillistä ydinaluetta, joiden yhteenlas-
kettu pinta-ala on n. 1 071 hehtaaria. Lisäksi rajattiin lahokaviosammalelle potentiaalista aluetta n. 
1 412 hehtaaria. 

Selvityksen perusteella lahokaviosammalen suojelun taso Vantaalla säilyy suotuisana yleiskaava 
2020 mukaisen maankäytön toteutuessa. Suojelusuunnitelman kompensaatiotarkastelussa on ver-
rattu voimassa olevan yleiskaavan ja yleiskaavan 2020 maankäytön muutoksia. Vertailussa lahoka-
viosammalen elinoloja oletettavasti parantavat muutokset kaavamerkinnöissä on tulkittu täys-
määräiseksi tai osittaiseksi kompensaatioksi. Myös päinvastaiset muutokset on huomioitu. Johto-
päätöksenä todetaan, että yleiskaavaan 2020 osoitetut maankäytön muutokset kompensoivat 
pinta-alan ja kasvupaikkojen (havaittu itiöpesäke tai itujyväsryhmä) osalta rakennettaviksi osoite-
tuilla alueilla olevien lahokaviosammalesiintymien heikennykset riittävällä tasolla. 

Yleiskaavan 2020 valmisteluaineistossa lahokaviosammalesiintymien maankäyttömuotoja on pa-
rannettu lajin selviytymisen kannalta merkittävästi verrattuna Vantaan voimassa olevaan yleiskaa-
vaan. Kivistön Lumikvartsin suunnittelualuetta on suojelusuunnitelmassa tarkasteltu yleiskaavan 
rakentamisen alueena, eikä siellä olevien esiintymien ole oletettu säilyvän. Alueen lahokaviosam-
malesiintymät eivät siten ole keskeisiä lajin suotuisan suojelutason säilymisen kannalta Vantaalla. 
Lumikvartsin kaava-alueella luo-määräyksellä huolehditaan liito-oravan ja lahokaviosammalen 
elinympäristön edellytyksistä. Kaavamääräyksissä ohjeistetaan muun muassa pitkospuiden suosi-
miseen. Tämä on keino vaalia maapohjaa kulumiselta ja turvata metsäkasvillisuuden kerrokselli-
suus.  

Lumikvartsin suunnitteluratkaisuilla turvataan ekologisia yhteyksiä tiivistyvässä kaupunkiraken-
teessa. Osana Kivistön keskustan kaavarunkotyötä (kh 22.3.2021) on tunnistettu kaupunkiluonnon 
elementtien mahdollisuudet, kuten kasvikatot ja tonttivihreä. Lumikvartsin asemakaavaehdotus 
edustaa tätä kaavarungon hyväksyttyä suunnitteluperiaatetta, jossa kaupunkirakenteessa eri ta-
sot, kuten luonnon ja liikkumisen ympäristöt, liittyvät ja limittyvät toisiinsa. Lumikvartsin kaava 
vahvistaa Kivistön keskustan kaavarungossa suunniteltua Onnenkivenpuiston etelä-pohjoissuun-
taista ekologista yhteyttä. Poikittainen länsi-itäyhteys syntyy Onnenkivenpuiston jatkeen, tontti-
vihreän ja flexzone-alueiden sekä katupuiden ja kasvikattojen kokonaisuutena. Kaupunkivihreän 
määrä varmistetaan vihertehokkuuden määräyksellä sekä yksityiskohtaisin kaavamerkinnöin ja -
määräyksin. 

Kaavan nähtävilläolon jälkeen lähtötiedot ovat päivittyneet luontoarvojen osalta. Lumikvartsin 
kaava-alueelta on löytynyt lisää huomioitavia luontoarvoja, jotka käyvät ilmi viimeisimmästä Kivis-
tön linnusto- ja lepakkoselvityksestä (Faunatica Oy 2021). Näistä merkittävin on hömötiaislöydös. 
Alue ei kuitenkaan ole suojeltu kohde, ja selvitys toteaa sen säilyttämisen olevan vapaaehtoista. 
Jotta hömötiainen voisi säilyä alueella, tulisi Kehäradan ja Tikkurilantien välinen metsä suojella laa-
jamittaisesti, lisäksi jo nykytilanteessa luvaton maastoliikenne häiritsee lintujen pesintää. Vantaan 
kaupunki näkee, että kokonaiskestävyyden kannalta on kannattavampaa rakentaa tiiviisti 
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asemanseuduille, ja säästää koskematonta, luontoarvoiltaan rikasta metsää Kivistön keskustan 
ympärillä ja muualla Vantaalla.  

Vantaan kaupunki on mukana SYKEn ekologisen kompensaation kansallisessa pilotissa, jossa etsi-
tään kaupunkitasoista ratkaisua luontoarvojen turvaamiseksi. Kivistön keskustassa asemien lähellä 
paikallinen laajamittainen luontoarvojen suojelu on haastavaa, koska on ekologisesti kestävintä 
sijoittaa mahdollisimman paljon asukkaita jo rakennetun joukkoliikenteen runkoyhteyden asemien 
lähelle. Tavoitteena on, kuten tähänkin saakka, kompensoida menetettyjä arvoja muualla kuin Ki-
vistön keskustassa, mutta kompensaatiopilotin tarkoituksena on tehdä luontoarvojen suotuisan 
suojelutason varmistamisesta läpinäkyvämpää. 

 
Ote Kivistön linnusto- ja lepakkoselvityksestä (Faunatica Oy, 2021). Lumikvartsin kaava-alueelta 
löytyi hömötiainen ja kanahaukka. Lisäksi alueelta löytyi lepakoista viiksisiippalajeja, joiden säily-
miselle rakentamisen ei kuitenkaan nähdä olevan uhka. 

Vesistöt ja vesitalous 

Asemakaavan myötä metsäinen alue muuttuu tiiviiksi kerrostaloalueeksi ja sitä kautta vettä lä-
päisemättömän pinnan määrä kasvaa alueella merkittävästi. Tämä tulee lisäämään kaava-alueelta 
muodostuvan huleveden määrää. 

Hulevesien hallinnan tavoitteena on, että alueelta poistuvan virtaamahuipun suuruus ei kasva ra-
kentamisen myötä. Hulevesimäärän kasvun vaikutuksia pyritään minimoimaan viivyttämällä synty-
viä hulevesiä tontilla ennen niiden johtamista yleiseen hulevesiviemäriin. Hulevesiviemärissä ve-
det ohjataan Koivupäänojaan, jonka varrelle on tutkittu alueellisia viivytysratkaisuja, jotka toteu-
tettaisiin Lapinkylän aseman alueen rakentamisen edetessä. 

Kaavan edellyttämä vihertehokkuus on toteutettavissa eri keinoin eri kortteleissa. Kasvillisuuska-
tot tukevat osaltaan luonnon monimuotoisuutta ja viivyttävät sadevesiä.   
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4.5.3 Vaikutukset ilmastonmuutoksen kannalta 

Rakentamisen vaikutukset ilmastonmuutokseen ovat rakentamisen aikana negatiiviset. Rakenta-
minen lisää aina kasvihuonekaasupäästöjä, ja metsän kaataminen rakennettavilta alueilta sekä 
maaperän muutokset kutistavat alueen hiilinieluja. Rakennusten käyttö ja liikenne lisäävät kasvi-
huonepäästöjä, joskin päästötasoon voidaan vaikuttaa sitä alentavasti eri keinoin. Rakentamisen 
CO2-päästöjä on arvioitu KEKO-laskelmalla kohdassa 4.4.4. Puurakentamisella sekä lämmitys- ja 
käyttöenergiassa uusiutuvien energialähteiden suosimisella voidaan vaikuttaa CO2-päästöihin niitä 
pienentävästi.   

Rakentamisen keskittäminen Kivistön aseman vaikutusalueelle laajentaa olemassa olevaa yhdys-
kuntarakennetta, joka hyödyntää laadukkaita joukkoliikennepalveluja ja raideliikennettä. Henkilö-
autokannan sähköistyminen voi vaikuttaa päästöihin niitä pienentävästi. 

Asemakaavassa vaaditaan kaavamääräyksissä vihertehokkuutta 0,9 asuinkortteleissa ja Y-kortte-
lissa sekä 1,0 C-korttelissa. Vihertehokkuuden – viherpintojen, puiden ja hulevesielementtien – 
avulla hillitään ilmastonmuutosta ja edistetään siihen sopeutumista vähentämällä tulvariskejä, 
luomalla hiilinieluja ja lieventämällä lämpösaarekeilmiötä rakennetussa ympäristössä. Kasvillisuus 
vähentää tulvariskiä, sitoo hiilidioksidia, viilentää rakennetun ympäristön lämpösaarekkeita ja lisää 
kaupunkitilan viihtyisyyttä ja terveysvaikutuksia. Samalla toteutetaan kestävän kehityksen ja il-
mastonmuutokseen sopeutumisen mukaisia suunnitteluperiaatteita.    

 

4.6  NIMISTÖ 
Nimistöryhmä 9.3.2021 on hyväksynyt alla olevat nimet. 

Alueen nimistö perustuu korukivien nimiin.  

Olemassa olevat 
23 KIVISTÖ 
Lumikvartsinkatu, Snökvartsgatan – nykyinen nimi (2010). 
Onnenkivenpuisto, Lyckostensparken – nykyinen nimi (2019). 
Sporttilaituri, Sportkajen – nykyinen nimi (2019). 
 
Jalokivistä johdetut nimet: 
Jadekatu, Jadegatan 
Jadekuja, Jadegränden 
Jadepolku, Jadestigen 
 
Mineraaleista johdetut nimet: 
Karneolikatu, Karneolgatan (pihakatu) 
Karneolikuja, Karneolgränden (pihakatu) 
Karneolipiha, Karneolgården (pihakatu) 
Karneolipolku, Karneolstigen (jalankulkukatu) 
Karneoli on yksi kvartsin muunnoksista, oranssi tai punainen mineraali.  
 
Savukvartsinkatu, Rökkvartsgatan 
Lähtee Lumikvartsinkatulta. 

 
Villakoiranpuisto, Pudelparken 
Uusi pieni koirapuisto 
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5. ASEMAKAAVAN TOTEUTUS 
Tavoitteena on aloittaa tarkempi suunnittelu ja rakentaminen välittömästi, kun kaupunginval-
tuusto on hyväksynyt asemakaavaehdotuksen. 

Hulevesisuunnitelman laatimisessa tulee ottaa huomioon Vantaan kaupungin hulevesiohjelma. 
Suunnitelma hyväksytetään rakennusluvan hakemisen yhteydessä. 

Rakentamisenaikaiset hulevedet tulee hallita haittavaikutukset minimoiden. Etenkin kiintoaineen 
kulkeutuminen on minimoitava. 

Pysäköintiä voi Kivistön keskustan kaavarungon tavoitteiden mukaisesti järjestää vaiheittain alu-
een ympärillä ja rakentumattomilla tonteilla, kunnes C-kortteli on valmistunut ja pysäköintitarve 
luonnostaan vähenee alueen palveluiden kehittyessä. 
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6. KAAVATYÖHÖN OSALLISTUNEET 
HSY:  Teemu Keitaanpää  
Vantaan Energia: Antti Hartikainen 
Väylävirasto:  Ville Vuokko 

 

Vantaan kaupunki: 
Asemakaavoitus:  Anna-Riitta Kujala aluearkkitehti  

Ville Leppänen asemakaavasuunnittelija 
Veli-Pekka Ristimäki asemakaava-arkkitehti 
Sonja Sahlsten  asemakaava-arkkitehti (13.3.2020 saakka) 
Eija Hasu asemakaava-arkkitehti (13.3.2020 alkaen, 

31.7.2021 saakka) 
Riikka Mattila  kaavatekninen koordinaattori 

Yleiskaavoitus: Elina Ekroos  maisema-arkkitehti 
Kadut ja puistot: Henri Hyttinen vesihuollon suunnittelu (31.12.2021 saakka)
  Elina Kettunen vesihuollon suunnittelu (1.1.2022 alkaen) 

Pirjo Salo  liikenneinsinööri 
Teemu Vihervaara liikenteen alueinsinööri 
Sirpa Paavilainen maisema-arkkitehti, kadut 
Sirpa Mäkilä  maisema-arkkitehti, puistot  
Janne Karppinen geotekniikka  

Rakennusvalvonta: Matti Kärki  kaupunkikuva-arkkitehti 
Ympäristöpalvelut: Jarmo Honkanen ympäristösuunnittelija 
Kiinteistöt ja  
tilapalvelut: Tomi Henriksson kiinteistökehityspäällikkö 
  Teemu Jääskeläinen maankäyttöinsinööri 
  Heikki Kangas  geotekniikkapäällikkö 

 

 

VANTAAN KAUPUNKI     Asemakaavoitus 

Vantaalla, 7. päivänä kesäkuuta 2022  
 
                    
Ville Leppänen   Anna-Riitta Kujala   
asemakaavasuunnittelija  aluearkkitehti     
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7. ASEMAKAAVAN SEURANTALOMAKE 
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8. ASEMAKAAVAKARTTA JA –MÄÄRÄYKSET 
-OTSIKKO JÄTETÄÄN KAAVAKARTAN ALLE  
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9. MUU SUUNNITELMA-
AINEISTO 
  

LIITE 1 Katujen 
yleissuunnitelma 
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LIITE 2 Kunnallistekninen 
yleissuunnitelma /  
vesihuollon yleissuunnitelma 



232700 / Kivistön Lumikvartsi, 7.6.2022                    76 / 81 
 

 
 
 

 
 

LIITE 3 Lumikvartsin siltasuunnitelma 
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LIITE 4 Vihertehokkuus, viitteelliset pihasuunnitelmat 
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LIITE 5 Vihertehokkuus, tu-
loskortit kortteleista 
23126, 23164 -23166 
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LIITE 6 Vihertehokkuus, 
tuloskortit korttelit 
23167 - 23169 
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LIITE 7  Taiteen konsepti 
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LIITE 8 Taiteen konsepti, viitteellinen värityssuunnitelma 
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