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Kivistön suuralueen visioalue (punainen katkoviivarajaus) sekä keskustan alustava kaavarunkoalue 
(oranssit katkoviivarajaukset): suunnittelualue 1 km  ja tarkastelualue 2 km säteellä asemista.  
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Kivistön suuralue 

Kivistön suuralue kattaa koko Luoteis-Vantaan, jonka suunnittelusta vastaa Kivistön asemakaavayksikkö. 
Alue rajautuu lännessä Espoon kaupunkiin, luoteessa Nurmijärven ja koillisessa Tuusulan kuntaan. 
Lounaassa aluetta rajaa Askisto sekä etelässä Kehä III (Länsi-Vantaan asemakaavayksikkö) ja Viinikkala, 
kaakossa Helsinki-Vantaan lentoaseman alue (Aviapoliksen asemakaavayksikkö).  

   

Vantaan asemakaavayksiköiden aluerajaukset. 

 

Kivistön vision ja keskustan kaavarungon suunnittelualueet 

Visiotyö on koskenut koko Kivistön suuraluetta ja sen perusteella määritellään kaavarungon alustava 
aluerajaus, joka kattaa Kivistön asemien vaikutusalueet noin 2 kilometrin säteellä. Kaupunkisuunnittelun 
vuoden 2017 työohjelman mukaan suunnittelun painopiste kaavarunkotyössä on Kehäradan välittömällä 
vaikutusalueella, eli painotus on Kivistön keskustassa ja mahdollisen Lapinkylän seisakkeen lähialueilla. 

 

 

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma (OAS) ja suunnitteluprosessi  

Maankäyttö- ja rakennuslain (MRL) 63 § mukaan kaavaa laadittaessa tulee riittävän aikaisessa vaiheessa laatia kaavan 
tarkoitukseen ja merkitykseen nähden tarpeellinen suunnitelma osallistumis- ja vuorovaikutusmenettelyistä sekä 
kaavan vaikutusten arvioinnista. Tämä toteutetaan osallistumis- ja arviointisuunnitelmalla (OAS).  OAS on visio- ja 
kaavarunkotyölle viestinnän ja vuorovaikutuksen keskeinen väline.  

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma kuvaa visio- ja kaavarunkotyön prosessit, ja sitä tarkennetaan työn edetessä 
selvitysten ja saadun palautteen pohjalta. Osallistumis- ja arviointisuunnitelma kertoo, miten laadittava kaava 
vaikuttaa ihmisten elinympäristön säilymiseen tai muuttumiseen, miten suunnitelman vaikutukset arvioidaan, miten 
osalliset saavat tietoa suunnitelmasta ja missä vaiheissa ja miten osalliset voivat esittää mielipiteensä. 

Visio- ja kaavarunkotyö eivät sisälly MRL:n tarkoittamiin virallisiin kaavoihin. Kuitenkin kaavarunko toimii 
asemakaavoituksen lähtökohtana, ja sitouttaa mukaan monipuolisesti eri toimialojen edustajia. Siksi Vantaan 
kaupunkisuunnittelussa suositaan kaavarunkotöissä seuraavaa etenemispolkua: 

o MRL 63§ kuuleminen 

o MRA 30 §:n mukaan nähtäville  

o Kaupunginhallitus hyväksyy asemakaavoituksen pohjaksi, mikäli ei poiketa yleiskaavasta ja merkittävästi 

voimassa olevista asemakaavoista.   

o Valtuusto hyväksyy asemakaavoituksen pohjaksi, mikäli poiketaan yleiskaavasta ja merkittävästi 

voimassaolevista asemakaavoista. 
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MITÄ VISIOTYÖ JA KAAVARUNKOTYÖ OVAT JA MIKSI NE 
KÄYNNISTETÄÄN?  

 

Visio- ja kaavarunkotyön käynnistäjä on Vantaan kaupunki. Työ koskettaa myös useita yksityisiä tahoja, 
kuten yksityisiä maanomistajia. Työn käynnistystä perusteli se, että Kivistön uuden keskustan kehitystä 
ohjannut Marja-Vantaa -projekti on päättynyt ja suunnittelualue on laajentunut koskemaan koko Kivistön 
suuraluetta. Selvitysten ajantasaistaminen, saavutettujen tavoitteiden arviointi sekä tulevaisuutta luotaava 
visio tarvitaan tulevien asemakaavojen laatimisen lähtökohdiksi.    

Marja-Vantaan visio ulottui vuoteen 2015. Päivitetty, vuoteen 2042 ulotettu Kivistön visio on laadittu 
seuraavin tavoittein: 

 visio kattaa koko Kivistön suuralueen  

 visio ulotetaan vuoteen 2042 

 visiotyö jatkaa jo käynnissä olevaa selvitystyötä: mitä aiemmin on tavoiteltu, mitä on saavutettu 

 visio kokoaa hiljaista tietoa, edesauttaa kaikkien osapuolten sitoutumista projektiin ja määrittää 
yhteisen tavoitetilan; sekä 

 luo pohjan kaavarunkotyöhön. 
 

Marja-Vantaan ydinkeskustan asemakaava- ja asemakaavan muutosluonnos nro 230600 on hyväksytty 
Kivistön keskusta-alueen asemakaavoituksen pohjaksi vuonna 2010. Nyt laadittava kaavarunko kattaa 
alustavan rajauksen mukaan muun muassa kyseisen asemakaava- ja asemakaavan muutosluonnoksen 
230600 kokonaisuudessaan ja siten päivittää suunnittelun lähtökohdat ja tavoitteet Kivistön keskustan 
alueella. Kaavarunko toimii lähtökohtana laadittaville asemakaavoille.  

 

 
 

SUUNNITTELUN LÄHTÖKOHDAT JA ETENEMINEN 

Kivistön visio ja keskustan kaavarunko ovat kaupunkisuunnittelun vuoden 2017 työohjelmassa 
kaavanumero 021600.  

Vantaan kaupunkisuunnittelun tavoitteena on aito ja kestävä kaupunkiympäristö. Työohjelmaan 2017 
kirjatut kaupunkisuunnittelua ohjaavat arvot ovat innovatiivisuus, kestävä kehitys ja yhteisöllisyys. Kestävää 

 
Visio on toivottava, mahdollinen ja sisäisesti ristiriidaton tulevaisuudenkuva, joka määrittää 
tulevaisuuden toimintasuunnan. Sen tulee olla ytimekäs ja kuvata selkeästi ero nykytilan ja 
tulevaisuuden tavoitekuvan välillä. Vaikka visio voi olla haasteellinen, ei se kuitenkaan saa olla 
mahdoton saavuttaa. Visio ohjaa kohti yhteistä tavoitetta ja tuo esiin sen omaleimaisuuden, jolla 
Kivistön suuralue eroaa muista alueista. 

 
Kaavarunko on strateginen suunnitteluväline, joka esittää rajatun alueen suunnitteluperiaatteet 
keskeisissä teemoissa, joita ovat esimerkiksi liikkuminen ja viherrakenne. Suunnitteluperiaatteet 
kertovat keinoista, jotka edistävät vision esittämän tavoitetilan saavuttamista. Kaavarungon 
aluerajausta on arvioitu osana visiotyötä. Oleelliseksi on osoittautunut tunnistaa alueelliset 
vahvuudet, kehitystarpeet ja näiden riippuvuudet.  
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kehitystä edistävinä tavoitteina vuoden 2017 työohjelma määrittää muun muassa kaupunkirakenteen 
eheyttämisen, joukkoliikenteen edistämisen, keskustojen priorisoinnin ja pientaloalueiden kehittämistyön.  

Kivistön visio ja kaavarunkotyön ensimmäinen osa eli Kivistön suuralueen kattanut visioprosessi päättyi 
elokuussa 2017 kaupunkisuunnittelulautakunnan hyväksyessä Kivistön Vision 2042. Visioprosessissa 
etsittiin yhteistä näkemystä suuralueen tulevaisuudesta sekä keinoja tunnistaa ja tuoda esiin alueelliset 
erityispiirteet. Työn tuloksena Kivistön visiolauseeksi määrittyi Onnellinen Kivistö – vehreä ja aktiivinen 
kotikaupunki.  

Vuorovaikutteisessa visioprosessissa suuralueen aluetyypeiksi määrittyivät: Kivistön keskusta, Tiivistyvä 
Kivistö, Kulttuurimaiseman Kivistö, Metsäinen Kivistö ja Elinkeinojen Kivistö. Näille aluetyypeille on 
määritelty nykytilakuvaukset ja aluetyyppivisiot. Koska alueet ovat keskenään erilaisia, saavat vision 
tavoitteet onnellisuus, vehreys ja aktiivisuus aluetyypeittäin erilaisia painotuksia ja sisältöjä. Visiolauseen ja 
sitä avaavan visiokortin lisäksi on prosessin aikana syntyneestä aineistosta koostettu visioraportti 
liitteineen. Aineisto on saatavilla osoitteessa http://www.vantaa.fi/kiviston_visio_ja_kaavarunko. 

Visiotyö jatkuu kaavarunkotyössä, jossa keskitytään Kivistön keskustan ja Tiivistyvän Kivistön 
aluetyyppeihin. Aluerajaus täsmentyy kaavarunkotyön edetessä. Kaavarunkotyössä hyödynnetään 
visioaineistoja. Erityistä painoarvoa annetaan visioprosessin vuorovaikutteisuudelle sekä selvitysaineiston 
täydentämiselle ja hyödyntämiselle.  

 

LÄHTÖTIEDOT 

Vantaan Kivistön suuralueen pinta-ala on noin 71,5 km2. Kivistö on pinta-alaltaan Vantaan suurin suuralue; 
se kattaa 30 prosenttia Vantaasta. 

 

  asukkaita v. 2016 

092 21 Piispankylä 805 

092 22 Keimola 183 

092 23 Kivistö 4 960 

092 24 Lapinkylä 1 215 

092 25 Myllymäki 280 

092 30 Vestra 354 

092 31 Luhtaanmäki 288 

092 32 Riipilä 705 

092 33 Seutula 878 

092 34 Kiila 406 

092 2 Kivistön suuralue, asukkaita yhteensä 10 074 

Kivistön suuralueen asukkaat kaupunginosittain, tilanne 1.1.2016 

 

http://www.vantaa.fi/kiviston_visio_ja_kaavarunko
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Kivistön suuralueen kymmenessä kaupunginosassa (21–25 ja 30–34) asukkaita on tällä hetkellä yli 10 000 ja 
väkiluku on kasvussa erityisesti Kivistön (23) alueella. Kivistön keskusta-alue on koko pääkaupunkiseudun 
merkittävin uusi asuin- ja työpaikka-alue. Alueella arvioidaan tulevaisuudessa olevan noin 30 000 asukasta 
ja mahdollisesti saman verran työpaikkoja.1 

 

KAAVATILANNE 

Maakuntakaava 

Maakuntakaava on kartalla esitetty pitkän aikavälin suunnitelma maakunnan yhdyskuntarakenteesta ja 
alueidenkäytöstä. Siinä sovitetaan yhteen valtakunnalliset ja maakunnalliset alueidenkäyttötavoitteet. 
Yleispiirteisimpänä kaavana se on ohje kuntien kaavoitukselle ja muulle alueidenkäytön suunnittelulle.  
Uudellamaalla maakuntakaavoituksesta vastaa Uudenmaanliitto. 

Uudellamaalla on voimassa useita maakuntakaavoja. Voimassa olevista maakuntakaavoista on laadittu 
yhdistelmäkartta, joka sisältää vahvistetut merkinnät kaavoista: Uudenmaan maakuntakaava, Uudenmaan 
1., 2. ja 3. vaihemaakuntakaavat, Itä-Uudenmaan maakuntakaava, Itä-Uudenmaan 1. – 4. - 
vaihemaakuntakaavat sekä Maakuntakaava 2000. Uudenmaan 4. vaihemaakuntakaava on ollut nähtävillä 
vuoden 2016 lopulla ja sen teemat ovat elinkeinot ja innovaatiotoiminta, logistiikka, tuulivoima, 
viherrakenne sekä kulttuuriympäristöt. Uudenmaan uuden kokonaismaakuntakaavan valmistelu on 
käynnissä.  

Maakuntakaavassa Kivistön suuralue on merkitty muun muassa keskustatoimintojen alueeksi, 
tiivistettäväksi alueeksi ja raideliikenteeseen tukeutuvaksi asemanseudun kehittämisalueeksi sekä 
taajamatoimintojen alueeksi. Kivistön suuralueen suunnittelun erityiskysymyksiä ovat lentomelu, 
logistiikka-alueiden sijoittuminen ja valtakunnallisesti arvokas maisema-alue sekä viheryhteystarpeet. Kehä 
4:n sijainti tulee siirtymään 4. vaihemaakuntakaavan myötä. Uudenmaanliiton karttapalvelussa on 
mahdollista tutustua maakuntakaavaan ja kaavamerkintöihin tarkemmin osoitteessa 
http://kartta.uudenmaanliitto.fi/maakuntakaavat. 

  

                                                           
 

1
 Vantaa alueittain 2015. Ladattavissa 

https://www.vantaa.fi/instancedata/prime_product_julkaisu/vantaa/embeds/vantaawwwstructure/124282_Vantaa_alueittain_2015.pdf 
(17.1.2016) 

http://kartta.uudenmaanliitto.fi/maakuntakaavat.
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Ote maakuntakaavojen yhdistelmäkartasta (2014) ja Kivistön suuralueen rajaus kaavakartalla  
(punainen katkoviivarajaus). 

 

Yleiskaava 

Vantaalla on voimassa kaupunginvaltuuston 2007 hyväksymä koko kaupungin Yleiskaava 2007 ja 2006 
hyväksymä Marja-Vantaan osayleiskaava. Visio- ja kaavarunkotyössä voidaan perustellusta syystä poiketa 
voimassa olevasta yleiskaavasta, sillä uuden yleiskaavan laadinta on käynnistynyt. 

Vision suunnittelualueella on voimassa sekä Yleiskaava 2007 että Marja-Vantaan osayleiskaava. 
Yleiskaavoissa alue on merkitty muun muassa pientaloalueeksi, kyläalueeksi, lähivirkistysalueeksi, julkisten 
palvelujen ja hallinnon alueeksi ja suojelualueeksi. Kaavarungon suunnittelualueella on voimassa Marja-
Vantaan osayleiskaava, jossa alue on merkitty muun muassa keskustatoimintojen, tehokkaaksi 
asuntoalueeksi, pientaloalueeksi, palvelujen alueeksi ja kaupallisten palvelujen alueeksi (vertaa 
aluetarkennukset, kuva alla). 

Koko kaupungin uuden yleiskaavan laadinta on käynnistynyt vuonna 2017. Yleiskaavasta kerrotaan lisää 
kaupungin sivustolla http://www.vantaa.fi/asuminen_ja_ymparisto/kaavoitus_ja_maankaytto/yleiskaavoitus. 

 

Suunnittelualueelle sijoittuvien 
maakuntakaavamerkintöjen 
selityksiä:  

 

 
 

Keskustatoimintojen 
alue 

 

 
 

Tiivistettävä alue 

 

 
 

Taajamatoimintojen 
alue 

 

 
 

Taajamatoimintojen tai  
työpaikka-alueiden 
reservialue 

 

 
 

Merkitykseltään 
seudullinen  
vähittäiskaupan yksikkö 

 

 
 

Lentomelualue 1  
(Lden 55-60 dBA)  

 

 
 

Lentomelualue 2  
(Lden yli 60 dBA) 

 

 
 

Viheryhteystarve 

http://www.vantaa.fi/asuminen_ja_ymparisto/kaavoitus_ja_maankaytto/yleiskaavoitus
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Kivistön suuralueen voimassaolevien yleiskaavojen yhdistelmä. Aluetarkennukset: sininen katkoviiva ote 
yleiskaavasta ja punainen katkoviiva ote Marja-Vantaan osayleiskaavasta. 

 

Voit tutustua tarkemmin yleiskaavoihin ja niiden merkintöihin Vantaan karttapalvelussa, osoitteessa 
kartta.vantaa.fi (Kaavoitus/Yleiskaava). 

Asemakaavat   

Voimassa ja vireillä oleviin asemakaavoihin voi tutustua Vantaan karttapalvelussa, internetissä osoitteessa 
kartta.vantaa.fi (Kaavoitus/Ajantasa-asemakaava). 
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Kivistön suuralueen asemakaavoitetut alueet. 

 

 

MITEN VISION JA KAAVARUNGON VAIKUTUKSIA SELVITETÄÄN JA 

ARVIOIDAAN?  

Selvitystyötä ja vaikutusten arviointia tehdään visio- ja kaavarunkotyön yhteydessä jatkuva-aikaisesti.  
Visiotyössä on hyödynnetty keskeisiä Vantaan ja Helsingin seudun strategiaohjelmia, kuten: 

 Vantaan ympäristöohjelma 

 Vantaan arkkitehtuuripoliittinen ohjelma 

 Vantaan maapoliittiset linjaukset 

 Vantaan asunto-ohjelma 
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 Vantaan tulevaisuuskuvat (osa Suomen satavuotisjuhlavuoden ohjelmaa vuonna 2017, 
http://www.vantaa.fi/tulevaisuuskuvat) 

 Vantaan viheralueohjelma 2011–2020 

 Marja-Vantaan visio 2015, sekä 

 eri seudulliset ohjelmat ja suunnitelmat. 
 

Visiotyön aikana laaditut selvitykset ja arvioinnit on koostettu visioraporttiin ja sen liitteisiin. 

 

Kivistön keskustan kaavarungon selostuksessa esitetään suunnitelman kannalta oleelliset selvitykset ja 
arvioidaan keskeisiä vaikutuksia. Arvioita tehdään suhteesta:  

 ihmisen elinoloihin ja ympäristöön  

 maa- ja kallioperään, veteen, ilmaan ja ilmastoon  

 kasvi- ja eläinlajeihin, luonnon monimuotoisuuteen ja luonnonvaroihin  

 alue- ja yhdyskuntarakenteeseen,  

 yhdyskunta- ja energiatalouteen ja  

 liikenteeseen 

 kaupunkikuvaan ja maisemaan  

 kulttuuriperintöön ja rakennettuun ympäristöön  

 lentomeluun, tieliikennemeluun 

 erityisselvityksiin 

 osallistumisesta saatuun palautteeseen. 

 

KUINKA OSALLISTUMINEN JA VUOROVAIKUTUS JÄRJESTETÄÄN? 

Osallisia ovat ne, joiden oloihin tai etuihin Kivistön visio tai keskustan selvitysperiaatteet saattaa 
huomattavasti vaikuttaa, kuten: 

 alueen maanomistajat ja maanvuokraajat 

 viereisten ja vastapäisten alueiden omistajat ja vuokralaiset (naapurit) 

 kaupunginosan tai lähialueen asukkaat, yritykset ja työntekijät, 

 asukas- ym. yhdistykset 

  kaupungin omat asiantuntijat  

 kunnan jäsenet ja  

 ne, jotka katsovat olevansa osallisia. 
 

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

 Uudenmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus (ELY)  

 Liikennevirasto (rautatie- ja vesialueet)  

 Pelastuslaitos 

 Vantaan kaupunginmuseo  

 tietoliikenneverkkoja ylläpitävät yhtiöt, energiayhtiöt 

 rajoittuvat naapurikunnat  

 Uudenmaan liitto, Helsingin seudun kuntayhtymä (HSY), Helsingin seudun liikenne (HSL), 
Turvallisuus- ja kemikaalivirasto (TUKES) 

 Finavia, Yhdyskuntasuunnittelun seura ry 

http://www.vantaa.fi/tulevaisuuskuvat
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Osallistuminen mahdollistetaan suunnittelun eri vaiheissa. Näitä ovat mm. yleisötilaisuudet sekä työpajat, 
asukas- ja sidosryhmäkyselyt, internet-sivustot, sosiaalisen median kanavat, vuorovaikutus puhelimitse ja 
sähköposteilla, viranomaisneuvottelu, suunnittelukokoukset ja -työpajat, maastokatselmukset. 

 

 

 

VISION JA KAAVARUNGON ETENEMINEN, TIEDOTTAMINEN JA 
OSALLISTUMISTAVAT 

 

VIREILLETULO 
 
Kivistön visio ja keskustan kaavarunkotyö on hyväksytty kaupunkisuunnittelun työohjelmaan 2017. Tieto 
työstä julkaistaan myös kaavoituskatsauksessa, joka jaetaan jokaiseen vantaalaiseen kotiin maaliskuussa 
2017.  
 
Visio- ja kaavarunkotyöstä on laadittu osallistumis- ja arviointisuunnitelma (OAS), joka ohjaa 
työprosessia. Osallistumis- ja arviointisuunnitelman nähtäville tulosta on ilmoitettu Vantaan Sanomissa ja 
kaupungin internetsivulla sekä kaupungin verkkosivuilla. 
 
OAS on nähtävillä kaupungin internetsivulla ja kaupungin maankäytön palvelupisteessä, Kielotie 13, 
katutaso, Tikkurila.  

Mielipiteet  
Jos teillä on huomautettavaa osallistumis- ja arviointisuunnitelman (OAS) sisällöstä, voitte ilmoittaa 
mielipiteenne kirjallisesti osoitteeseen: Vantaan kaupungin kirjaamo, Asematie 7, 01300 Vantaa tai 
sähköpostitse osoitteeseen: kirjaamo@vantaa.fi 
 
Ilmoittakaa mielipiteessänne työn numero 021600, osoitteenne sekä sähköpostiosoitteenne. Voitte 
esittää mielipiteen myös suullisesti työstä vastaaville asemakaavasuunnittelijoille (ks. valmisteluvaihe). 
Antamanne mielipide on julkinen. 
 
Osallistumis- ja arviointisuunnitelmaan voidaan tehdä työn kuluessa tarvittaessa muutoksia ja 
täydennyksiä. Ajantasainen osallistumis- ja arviointisuunnitelma on nähtävillä kaupungin internetsivulla 
koko prosessin ajan. 

 

 

 

 

mailto:kirjaamo@vantaa.fi
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VISION JA KAAVARUNGON VALMISTELU  
Vision ja kaavarungon valmisteluun osallistuvat kaupungin omat suunnittelijat ja asiantuntijat, 
ulkopuoliset asiantuntijat (konsultit) sekä sopimusvalmistelijat. 

Visio- ja kaavarunkotyöstä vastaavat asemakaavasuunnittelijat ovat parhaiten tavoitettavissa puhelimitse 
ja sähköpostitse. Asemakaavasuunnittelijoiden yhteystiedot löytyvät tämän asiakirjan sivulla 
”Lisätietoja”. Kivistön asemakaavayksikön tavoittaa myös Kivistön visio- ja kaavarunkohankkeen 
Facebook-sivustolla, www.facebook.com/suunnitellaankivisto/ 
 
Visio- ja kaavarunkotyöhön liittyen pidetään kaikille avoimia yleisötilaisuuksia 16.2.2017 ja 16.11.2017, 
Taideseminaari 24.10.2017 sekä asukaskyselyitä. Yleisötilaisuuksista tiedotetaan tarkemmin Vantaan 
Sanomissa ja Kivistön Facebook-sivulla sekä alueen asukkaille helmikuussa 2017 jaetulla infokirjeellä. 
Kyselyistä tiedotetaan verkossa:  Vantaa.fi/Kiviston_visio_ja_kaavarunko, em. Facebook-sivulla sekä 
Vantaankivisto.fi -verkkosivulla. 
 
Työn vaiheista voi esittää näkemyksiä ja niihin vastataan hankkeen Faceboook-sivulla.  

 

KIVISTÖN VISIO 
Kaupunkisuunnittelulautakunta käsittelee ja hyväksyy vision ja sen osoittamat tavoitteet kaavarungolle. 
 
Kaupunkisuunnittelulautakunta hyväksyi vision 21.8.2017 kaavarungon suunnittelun pohjaksi sekä 
noudatettavaksi ohjeellisena maankäytön suunnittelussa Kivistön suuralueella.  

 

KAAVARUNKO 
Suunnitteluperiaatteina esitettävä kaavarunko viedään hallinnolliseen käsittelyyn vuonna 2018. 
Kaupunkisuunnittelulautakunta päättää kaavarunkoehdotuksen asettamisesta nähtäville.  
 
Nähtävilläolosta kuulutetaan kaupungin verkkosivuilla, Vantaan Sanomissa, Hufvudstadsbladetissa ja 
kaupungin ilmoitustaululla.  

Muistutukset ja lausunnot 
Kaavarunko on nähtävillä 30 päivän ajan, jolloin siitä on mahdollisuus jättää muistutus. Lausunnot 
pyydetään 30 päivän kuluessa. Muistutuksiin ja lausuntoihin annetaan vastineet. 

 

HYVÄKSYMINEN JA VOIMAANTULO 
Kaupunginhallitus tai valtuusto hyväksyy Kivistön kaavarungon jatkosuunnittelun pohjaksi. 
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LISÄTIETOJA  

Asiakirjat ovat luettavissa internetissä www.vantaa.fi/ajankohtaiset_kaavat ja 
www.vantaa.fi/kiviston_visio_ja_kaavarunko. Internetin kautta voit seurata myös päätöksentekoa, 
nähtävillä olevia kaavoja ja yleisötilaisuuksia sekä saada tietoa asemakaavaprosessin etenemisestä. 

Aineistoon voit tutustua myös maankäyttötoimen asiakaspalvelussa (Kielotie 13, puh. 8392 2242, ma - to 
8.15 - 16.00 ja pe 8.15 - 15.00) ja Vantaa-infoissa (Myyrmäki, Korso). 
internet: http://www.vantaa.fi/maankaytonasiakaspalvelu  
sähköpostilla: maankaytto.asiakaspalvelu@vantaa.fi 
 
Asiaa hoitavat   
Asemakaavasuunnittelija Hertta Ahvenainen, puh. 043 8269012  
Asemakaavasuunnittelija Eija Hasu, puh. 050 3029427  
Asemakaavasuunnittelija Sonja Sahlsten, puh. 050 312 4370  
sähköposti etunimi.sukunimi@vantaa.fi  

 

Suunnittelusta vastaa  
Aluearkkitehti Anna-Riitta Kujala  
Vantaan kaupunki, kaupunkisuunnittelu/Kivistön asemakaavayksikkö  
Kielotie 28, 01300 Vantaa  
puh. 050 3028799 
sähköposti etunimi.sukunimi@vantaa.fi 
 

 

 

Hankkeen 
vaiheet ja 
aineisto 

 

 

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

 

http://www.vantaa.fi/ajankohtaiset_kaavat
http://www.vantaa.fi/kiviston_visio_ja_kaavarunko
mailto:maankaytto.asiakaspalvelu@vantaa.fi
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