
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

002425 TIETOTIE 9 JA 11 
VEROMIES 
 

 

Havainnekuva Tietotieltä. Kuva: Arkkitehdit Soini & Horto Oy. 
 

 

KAUPUNKIRAKENNE JA YMPÄRISTÖ / ASEMAKAAVOITUS 

Asemakaavamuutoksen selostus, joka koskee 25.10.2022 päivättyä asemakaavakarttaa nro 
002425.  Kaavoitus on tullut vireille 25.5.2020.  
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PERUS- JA TUNNISTETIEDOT  

Asemakaavan muutos:  

kortteli 52413 ja katualuetta kaupunginosassa 52, Veromies.  

Muutos koskee kumoutuvassa asemakaavassa kiinteistöjä 423-38-2 ja 423-38-3 LL-korttelialueella.  

 

Tonttijako: 

kortteli 52413 kaupunginosassa 52, Veromies.  

 

Asemakaavan muutoksella mahdollistetaan toimistorakennusten, mahdollisen uuden hotellin, Tie-
totien varren liiketilojen sekä korttelia palvelevan pysäköintitalon rakentaminen. Kortteli sijaitsee 
lentoaseman välittömässä läheisyydessä Tietotien varressa ja on kävelymatkan päässä sekä 
Aviapoliksen että Lentoaseman rautatieasemilta. 

Kaavaan liittyy maankäyttösopimus. 
 

Kaavan laatijat: Päivi Veijola, asemakaava-arkkitehti, Vantaan kaupunki; päivi.veijola@vantaa.fi, 

puh. 043 8266 958, Jukka-Veli Heikka, asemakaava-arkkitehti; jukka-veli.heikka@vantaa.fi, 

puh.  040 825 2578 

KAAVA-ALUEEN SIJAINTI 

Kaavamuutosalue sijaitsee Veromiehen kaupunginosassa osoitteissa Tietotie 9 ja 11. Alue rajautuu 
lännessä Tietotiehen, pohjoisessa ja etelässä pysäköintialueisiin ja idässä Lentoasemantiehen sekä 
sen suojavyöhykkeeseen. Kaavamuutosalueen pinta-ala on noin 3,8 ha. Aviapoliksen sekä Lento-
aseman rautatieasemille on matkaa noin 500 m ja lentoaseman terminaaleille noin kilometri. Kaa-
vamuutosalue on osa lentoaseman ja Aviapoliksen aseman välille rakentuvaa monipuolista työ-
paikka-aluetta, joka sijoittuu Vantaan ratikan varrelle. 

 

mailto:päivi.veijola@vantaa.fi
mailto:jukka-veli.heikka@vantaa.fi
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Asemakaavan muutosalueen sijainti on merkitty opaskartalle punaisella ympyrällä. 

KAAVAPROSESSIN VAIHEET  

- Kaavamuutoshakemus on kirjattu saapuneeksi 9.8.2019. Kaavamuutos sai vuoden 2020 työoh-

jelmassa numeron 002425. 

- Kaavoitus tuli vireille 25.5.2020. 

- Mielipiteet ja kommentit pyydettiin 23.6.2020 mennessä (MRL 62 §) ja niitä saatiin 6 kappa-

letta. 

- Asemakaavaehdotus asetettiin nähtäville ajalle 29.6.-29.8.2022. Lausunnot (9 kpl) pyydettiin 

2.9.2022 mennessä Uudenmaan ELY-keskukselta, Finavia Oyj:ltä, Vantaan Energialta, Helsingin 

seudun liikennekuntayhtymältä (HSL), Helsingin seudun ympäristöpalveluilta (HSY), Keski-Uu-

denmaan pelastuslaitokselta, TUKES:ilta, Uudenmaan liitolta, Pääkaupunkiseudun Vesi Oy:ltä 

ja Vantaan kaupunginmuseolta. Lausunnot saatiin Uudenmaan ELY-keskukselta, Vantaan Ener-

gialta, Helsingin seudun ympäristöpalveluilta, HSL:ltä sekä Elisa Oyj:lta. Muistutuksia kaavasta 

ei tullut. 
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LUETTELO MUISTA KAAVAA KOSKEVISTA ASIAKIRJOISTA, TAUSTASELVITYKSISTÄ JA LÄHDEMATERI-

AALISTA 

- Aviapoliksen kaavarunko, kaupunginvaltuusto 18.4.2016. 

- Aviapolis, Veromiehen verkot, 052700, Vantaan kaupunki, Kaupunkisuunnittelu, 2018. 

- Aviapolis Coren viitesuunnitelma 

- Vantaan Ratikan yleissuunnitelma, 16.12.2019 

1. TIIVISTELMÄ 

Asemakaavamuutosta on hakenut kiinteistöjen omistaja Koy Vantaan Tietotie 9 ja Koy Vantaan 
Tietotie 11 9.8.2019 saapuneella hakemuksella. Kaavamuutoksella mahdollistetaan toimitilaa ja 
hotelli Tietotien varrelle tulevan ratikkapysäkin viereen.  

Lentokenttäaluetta LL muutetaan toimitilarakennusten korttelialueeksi KTY sekä autopaikkojen 
korttelialueeksi LPA. Kaavamuutoksella luodaan myös tilavaraus suunnitteilla olevaa Vantaan pika-
raitiotieyhteyttä varten. Kaavahanke parantaa Tietotien kaupunkikuvaa nykyisestä. Tietotie on vil-
kas yhteys, josta luodaan sujuva ja miellyttävä reitti lentoaseman ja Aviapoliksen keskustan välille.  

Uuden korttelin 52413 tontille 2 sijoittuu uutta 9-12-kerroksista toimitila- ja hotellirakentamista 
rakentamista ja tontille 3 pysäköintilaitos. Kaava-alueella on rakennusoikeutta yhteensä 57 306 k-
m², josta 23 206 k-m² on olemassa olevan Tietotie 9:n kerrosalaa. Uutta rakennusoikeutta kaava-
alueella on täten 34100 k-m², johon sisältyy Tietotien varteen sijoittuvan rakennuksen kivijalkaan 
yhteensä 500 k-m² vaadittavaa liiketilaa. 

Tietotie 9:n (tontti 1) osalta asemakaava on toteava. Se päivitetään vastaamaan nykytilannetta 
muun muassa käyttötarkoituksen, rakennusoikeuden ja kerrosluvun osalta. Tontille osoitettu ra-
kennusoikeus 23 206 k-m² vastaa tontilla olevaa nykyistä toimistorakennusta eikä mahdollista lisä-
rakentamista. 

Korttelin tehokkuus on e = 1,5. Alueen arkkitehtuurin ja ympäristörakentamisen tulee olla kaupun-
kimaista, laadukasta ja toteutuksen korkeatasoista. Vantaan kaupungin Resurssiviisauden tiekar-
tan mukaisesti asemakaavassa esitetään vaatimuksia uusiutuvan energian käytöstä, vihertehok-
kuudesta ja energiatehokkuudesta. Autopaikat on keskitetty pysäköintilaitokseen, joka palvelee 
kaikkia uusia rakennuksia. Pysäköintilaitokseen saa sijoittaa myös lentoaseman pysäköintiä. 

Kaavamuutosalueen pinta-ala on 37 433 m². 

 

Arkkitehdin näkemys asemakaavan mukaisesta rakentamisesta, Arkkitehdit Soini&Horto 11.3.2022 
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2. LÄHTÖKOHDAT 

2.1 SELVITYS SUUNNITTELUALUEEN OLOISTA 

2.1.1 Alueen yleiskuvaus 

Asemakaavan muutos koskee Veromiehen kaupunginosassa sijaitsevaa tilaa 92-423-38-2 Mikkola 
(Tietotie 11) ja tilaa 92-423-38-3 Mikkola 2 (Tietotie 9). Osoitteessa Tietotie 9:ssä sijaitsee vuonna 
2013 valmistunut toimistorakennus ja pysäköintilaitos (EuroPark P-HOTT). Käytetty kerrosala on 
noin 23206 k-m2. Arkkitehtitoimisto Helin & Co:n suunnittelemassa toimistorakennuksessa toimii 
mm. Finnairin pääkonttori. Näyttävän rakennuksen julkisivut ovat sinistä teräspeltikasettia ja lasia. 
Lentoasemantien varressa sijaitsevassa pysäköintitalossa on 551 pysäköintipaikkaa. Osoitteessa 
Tietotie 11 aiemmin sijainnut ja Finnairin pääkonttorina toiminut toimistorakennus on purettu 
vuonna 2017. Tällä hetkellä alue on rakentamaton ja aidattu.  

Tilan 92-423-38-2 Mikkola (Tietotie 11) pinta-ala on 18 390 m² ja tilan 92-423-38-3 Mikkola 2 (Tie-
totie 9) pinta-ala on 19 407 m². Alueelle ei ole laadittu tonttijakoa. 
 

 

Ilmakuva suunnittelualueesta vuodelta 2019 



002425 / Tietotie 9 ja 11, 25.10.2022     7 / 47 
 

 

 

 

Yllä valokuvakooste kaava-alueelta helmikuulta 2020. 

 

2.1.2 Luonnonympäristö 

Maisemakuva ja -rakenne 

Suunnittelualue sijoittuu Veromiehen pohjoisosassa sijaitsevalle laajalle selänteelle. Selänteen 
pohjavesistä saavat alkunsa Aviapoliksen alueella virtaavat, Vantaan- ja Keravanjokeen laskevat 
ojat, Pytinoja ja Palo-oja. Alueen maisemakuvaa hallitsevat mittakaavaltaan suuret väylät ja raken-
nukset. Suunnittelualueen eteläosa on pääosin rakennettu ja pohjoisosassa on purkutöiden jäljiltä 
laakea maakuoppa. Alueen itäreunassa Lentoasemantien varressa on jäljellä pieni kaistale raken-
tamatonta reunametsää. Tietotien varressa on säilynyt pieni kalliokumpare ja joitakin puita. Suun-
nittelualueelta ei ole tiedossa erityisiä luontoarvoja. 

Vesistöt ja vesitalous  

Suurin osa kaavoitettavasta alueesta on rakennettua pintaa tai puretun rakennuksen jäljiltä sora-
pintaa.  Alue ei ole pohjavesialuetta. Kaava-alue sijaitsee Pyhtäänkorvenojan pienvaluma-alueella. 

Tietotie 9:n metallijulkisivu on näyttävä. 

Finnairin pääkonttorirakennuksen pysäköintitalo 
Tietotien suunnalta nähtynä. 

Kaava-alueen pohjoispuolella sijaitsee lentoase-
maa palveleva pysäköintialue. 

Näkymä Tietotien varresta. 
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Maaperä 

Maalajikartan perusteella alueen maaperä koostuu useista maalajeista. Tietotien varrella on kaksi 
pienehköä avokallioaluetta. Kaava-alueen pohjoisosa on suurelta osin täyttömaata, eteläosassa on 
hiekkaa ja savea kaksoismaalajina. Lentoasemantien puoleinen osa on osittain hiekkamaata. 

 
Ote maalajikartasta, Vantaan karttapalvelu 

Topografia 

Alue on melko tasainen ja maaston korkeusasemat vaihtelevat pääosin välillä +45,3…+47,0 mpy. 
Korkein kohta on Tietotie 11:n kalliokumpare, jonka korkeus on +49,1. Puretun toimistorakennuk-
sen kohdalla on laaja kuoppa, jonka korkeusasemaa ei ole mitattu. 

2.1.3 Rakennettu ympäristö 

Väestön rakenne ja kehitys kaupunginosassa 

Aviapoliksen suuralueen väestö kasvaa nopeasti. Vuonna 1997 väkiluku oli reilut 4 200 henkeä ja 
vuonna 2020 jo reilu 20 000 henkeä. Veromiehessä asukkaita oli vuoden 2020 lopussa 1 078 hen-
keä. Vantaan väestöennusteen 2021 mukaan Aviapoliksen väestön ennustetaan kasvavan vuoteen 
2031 mennessä noin 8 500 henkilöllä. Suurin väestönkasvu kohdistuu runsaan uudisrakentamisen 
myötä Veromiehen kaupunginosaan, jossa väestön määrän ennustetaan kasvavan yli 6 000 henki-
löllä vuoteen 2031 mennessä. Vireillä olevat kaavahankkeet tulevat muuttamaan ennustetta arvi-
oitua suuremmaksi. 

Asuminen 

Kaava-alueella ei ole asuntoja eikä alue sovellu asumiseen korkean lentomelun vuoksi. 

Palvelut ja työpaikat 

Aviapoliksen suuralue on Vantaan suurin työpaikkakeskittymä, jossa oli vuonna 2018 jo 41 600 
työpaikkaa. Kaupunginosista työpaikkoja oli selvästi eniten Veromiehessä, noin 15 500. Vieressä 
olevat Pakkala ja Lentokenttä ovat myös merkittäviä työpaikka-alueita. Molemmissa on yli 7 000 
työpaikkaa. Veromiehen kasvu on kuitenkin ollut omaa luokkaansa, Vuodesta 2009 vuoteen 2018 
työpaikat lisääntyivät siellä 7 700:lla. Tähän myötävaikutti noin 4 800 työpaikan siirtyminen Lento-
kentän kaupunginosasta Veromiehen kaupunginosaan vuonna 2014. Aviapoliksen työpaikoista 
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lähes kolmasosa oli kuljetuksen ja varastoinnin toimialalla. Muita merkittäviä toimialoja olivat 
tukku- ja vähittäiskauppa, teollisuus ja hallinto- ja tukipalvelutoiminta.  

Aviapoliksen kaavarungossa varaudutaan noin 40 000–60 000 työpaikan sijoittumiseen Veromie-
hen alueelle. 

Lentoasema on houkutellut ympärilleen yrityksiä, joille on tarjolla toimitiloja Veromiehen toimis-
tokokonaisuuksissa, mm. Technopoliksessa ja Kehä III:n pohjoispuolella. Alueella on myös hotel-
leja ja erityiskauppoja. Kehä III:n eteläpuolella sijaitsevat Jumbon liikekeskus ja Flamingon kylpylä-
hotelli ja viihdekeskus. Etelämpänä Pakkalassa on yrityspuisto, jossa sijaitsee mm. ympäristöosaa-
miskeskus Leija. Vantaan ammattiopisto Varian Rälssitien toimipiste sijaitsee Veromiehessä teolli-
suus- ja varastoalueen keskellä. Lentoaseman läheisyydessä on Finavian ammatillinen erikoisoppi-
laitos Avia College, jossa annetaan koulutusta eri ilmailuammatteihin, sekä helikopterikoulutuskes-
kus. Veromiehessä on myös ilmailun valtakunnallinen erikoismuseo, Suomen Ilmailumuseo. 

Yhdyskuntarakenne 

Suunnittelualue sijaitsee lentoaseman välittömässä läheisyydessä. Alue rajoittuu Tietotiehen 
idässä ja Lentoasemantiehen idässä. Sen pohjoispuolella sijaitsee lentoasemaa palveleva laaja py-
säköintialue P4A, joka on Finavia Oyj:n omistuksessa. Suunnittelualueella sijaitsee Finnairin 7-ker-
roksinen pääkonttorirakennus ja sitä palveleva 4-kerroksinen pysäköintirakennus. Suunnittelualu-
eella on Lentoasemantien puolella sekapuustoinen metsikkö. Alueen eteläpuolella on Finavian 
omistama Tietotie 7 kiinteistö, joka on tällä hetkellä rakentamaton tontti. 

Kaupunkikuva 

Tietotien kaava-alueen ympäristön kaupunkikuva on väljä. Rakennuskanta koostuu toimisto- ja 
liikerakennuksista sekä teollisuus- ja varastorakennuksista. Alueella on suuria paikoitusalueita ja 
pieniä säilyneitä metsiköitä. Yhdyskuntarakenteen muutos kohti tiivistä kaupunkirakentamista al-
kaa kuitenkin jo näkyä Veromiehen kaupunginosassa, kuten Perintötien varrelle rakentuvissa 
asuinkerrostaloissa. 

Virkistys 

Kaava-alueen välittömässä läheisyydessä ei ole kaavoitettua puistoaluetta. Alueen lento- ja tieme-
lun takia se ei sovellu virkistyskäyttöön. Lähimpänä sijaitsevat puistot ovat Karhumäenkallio ja Tii-
ranpuisto noin 300 metrin etäisyydellä kaava-alueesta. 

Kaupunkirakenteen muutos yksipuolisesta työpaikka-alueesta monipuoliseksi asumisen, työpaik-
kojen ja palveluiden alueeksi edellyttää virkistysalueiden ja -yhteyksien kehittämistä koko Vero-
miehen alueella. Veromiehen verkot -selvityksessä suunnittelualueen eteläpuolelle esitetään vi-
herkantta, mikä parantaisi viheryhteyttä Lentoasemantien yli. 

Liikenne 

Kaava-alue sijaitsee Tietotiellä, vuosina 2024–2028 toteutuvaksi suunnitellun Vantaan raitiotien 
varrella. Kaava-alueen kohdalle on suunnitteilla Tietotie Datavägen- niminen raitiotiepysäkki. Tie-
totiellä on pääpyöräreitti, yhdistetty pyörätie- ja jalkakäytävä. Tietotie on Finavian yksityistie, va-
laistu, kaksikaistainen ja toiminnalliselta luokitukseltaan kokoojakatu. 

Kaava-aluetta rajaavat Maantie 135 (Lentoasemantie), Tietotie ja Ilmailutie. Lentoasemantie yh-
distää lentoaseman valtakunnan päätieverkkoon. Lentoasemantiellä on joukkoliikennettä, sekä 
Vantaan sisäisiä linjoja että Lentoasemalle päättyviä, seudullisia linjoja. Kehäradan Aviapoliksen 
aseman sisäänkäynti on noin 700 metrin päässä kaava-alueesta. Samassa paikassa sijaitsee myös 
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Aviapoliksen aseman bussiterminaali. Alueen sijainti on liikenteellisesti keskeinen. Lentoaseman-
tien vuorokausiliikennemäärä arkena on vähän yli 20 000 ajon/vrk. 

Vesihuolto  

Vedenjakelu 
Kaava-alue kuuluu rakennetun vesihuoltoverkoston piiriin. Kaavamuutosalueen lähimmät yleiset 
vesijohdot sijaitsevat Tietotiellä ja osin kaava-alueen sisällä tontin puolella. 
 
Alue kuuluu Tikkurilan painepiiriin, jonka verkostopainetta ylläpidetään Hiekkaharjun vesitornilla. 
Vesitornin varastotilavuus on 8000 m³. 
 
Käyttövesi saadaan Pitkäkosken vedenpuhdistuslaitokselta Ylästön paineenkorotuspumppaamon 
kautta. Tikkurilan painepiiri saa vetensä Helsingin Pitkäkosken vedenpuhdistuslaitokselta, josta 
vesi pumpataan Ylästön paineenkorotuspumppaamon kautta Tikkurilaan. 
 
Alueen painetasot vaihtelevat välillä + 66 m… +83 m. Tarkat painetasot annetaan HSY:n liitoskoh-
talausunnossa. 

Jätevesiviemäröinti 
Kaavamuutosalueen jätevesiviemäri kulkee Tietotiellä ja osin kaavamuutosalueen sisällä tontin 
puolella.  
 
Jätevedet johdetaan Ilmakehän runkoviemäriin, josta ne johtuvat edelleen Tuusulanväylän alitse 
Köyhämäen mittausasemalle. Mittausasemalta vedet johdetaan Keski-Uudenmaan vesiensuojelun 
kuntayhtymän viemäritunneliin ja lopulta Viikinmäen keskuspuhdistamolle. 

Hulevesiviemäröinti 
Kaavamuutosalueen lähin hulevesiviemäri sijoittuu Tietotielle sekä osin kaavamuutosalueen tontin 

puolelle. 

 

Kaavamuutosalueen hulevedet johtuvat nykytilanteessa Tietotien hulevesiviemärin kautta Ilmailu-

tien runkoviemäriin ja siitä edelleen Pytinojaan. Pytinojasta vedet kulkeutuvat lopulta Palo-ojan ja 

Kattilaojan kautta Keravanjokeen.  

  

Kaukolämpö 

Kaukolämpöverkko ulottuu alueelle. Vantaan energian kaukolämpöjohdot kulkevat Tietotien alla. 
Tietotie 9 ja 11 alue on jo liittynyt kaukolämpöverkkoon. 

Sähköverkko 

Vantaan Energialle kuuluvia kaapeleita on Tietotien, Lentoasemantien ja Ilmakehän alla. 

Ympäristöhäiriöt 

Lentomelu 
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Lentomeluvyöhykkeet Tietotie 9 ja 11 ympäristössä, Vantaan karttapalvelu 

Suunnittelualue on yleiskaavan lentomeluvyöhykkeellä 2 (Lden 55-60 dB), minkä takia alueelle ei 
saa sijoittaa uusia asuinalueita eikä melulle herkkiä toimintoja. Vantaan rakennusjärjestyksen mu-
kaan majoitushuoneiden ulkokuoren ääneneristävyyden lentomelua ∆L vastaan on oltava tällöin 
vähintään 35 dB ja toimistotilojen vähintään 32 dB. 

Jatkosuunnittelussa tulee huomioida julkisivujen riittävä ääneneristävyys, jotta asuin- ja majoitus-
huoneissa sekä toimistohuoneissa ohjearvojen vaatimukset täyttyvät. 

Liikennemelu 

Vantaan karttapalvelun Tiemelu päivällä 2016-kartassa kortteliin 52131 kohdistuva liikennemelu 
on pääosin 55–60 dB. Asemakaavatyön yhteydessä suunnittelualueelle on laadittu tarkempi melu-
selvitys WSP Finland Oy:n toimesta. Meluselvitys on kaavan liitteenä. 

Pienhiukkaset 

Tieliikenteen, lähinnä Lentoasemantien, Ilmakehän ja Tietotien aiheuttamat pienhiukkaset tai typ-
pidioksidi eivät aiheuta ongelmia asemakaavamuutosalueen toiminnoille. Aviapoliksen asemien 
alueelle on toteutettu ilmanlaatuselvitys (Sweco 6.5.2021). Toteutuneessa selvityksessä esitetään 
esimerkiksi nykytilanteen ilmanlaatuarviota sekä ilmanlaatuarvio vuodelle 2030. Nykytilan typpidi-
oksidin vuosikeskiarvopitoisuus (2019) on luokkaa 10 µg/m3 koko alueella. Tulevan liikenteen mal-
linnuksessa tulee ilmi, että suurin osa asemakaava-alueesta sijoittuu typpidioksiditasolle 40.0-50.0 
µg/m3. Asemakaava-alueen pohjois-, länsi- ja itäreunaa sivuaa typpidioksiditaso 50.0- 60.0 µg/m3. 
Koillisreunaa sivuaa pieneltä osin yli 70 µg/m3 typpidioksiditaso. Ilmanlaatuselvityksessä todetaan 
leviämislaskelmien perusteella ilmanlaadun olevan hyvän. 

Tietotien liikennemäärät ennustetilanteessa ovat Tietotien ilmanlaatuselvityksen (WSP 29.4.2021) 
mukaan 8690 ajoneuvoa/vrk, joista raskaan liikenteen osuus oli 10 % Tietotien nopeusrajoitus on 
50 km/h. WSP:n laatiman tarkastelun perusteella suunnitellut rakennukset sijoittuvat vähintään 
HSY:n ilmanlaadun suositusten mukaisille etäisyyksille rakennuksia ympäröivistä väylistä. 

  



002425 / Tietotie 9 ja 11, 25.10.2022     12 / 47 
 

 

 

 

2.1.4 Maanomistus 

Asemakaavan muutosalueen omistavat Kiinteistö Oy Vantaan Tietotie 9 ja Kiinteistö Oy Vantaan 
Tietotie 11. 

Tunnus Maanomistaja Pinta-ala (ha)

92-423-38-2 kaavamuutoksen hakija 1,8

92-423-38-3 kaavamuutoksen hakija 1,9

Yhteensä 3,8

 

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 so-
peudutaan ilmastonmuutoksen seurauksiin ja sään ääri-ilmiöihin. Hanke on näiden tavoitteiden 
mukainen. Tavoitteiden toteutuminen on selostettu tarkemmin selostuksen kohdissa 4 ja 5. 
 

- Luodaan edellytykset elinkeino- ja yritystoiminnan kehittämiselle sekä väestökehityksen edellyt-

tämälle riittävälle ja monipuoliselle asuntotuotannolle. 

- Luodaan edellytykset vähähiiliselle ja resurssitehokkaalle yhdyskuntakehitykselle, joka tukeutuu 

ensisijaisesti olemassa olevaan rakenteeseen. 

- Edistetään palvelujen, työpaikkojen ja vapaa-ajan alueiden hyvää saavutettavuutta eri väestö-

ryhmien kannalta. Edistetään kävelyä, pyöräilyä ja joukkoliikennettä sekä viestintä-, liikkumis- ja 

kuljetuspalveluiden kehittämistä. 

- Merkittävät uudet asuin-, työpaikka- ja palvelutoimintojen alueet sijoitetaan siten, että ne ovat 

joukkoliikenteen, kävelyn ja pyöräilyn kannalta hyvin saavutettavissa. 
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Maakuntakaava 

 

Uudenmaan maakuntakaavojen yh-
distelmässä (2017) suunnittelualue 
on osoitettu taajamatoimintojen alu-
eeksi. Alue on lentomelualuetta 1 
(Lden 55–60 dBA). Suunnittelualu-
een kohdalla kulkee liikennetunneli 
(seutuliikenteen rata). 

 

Maakuntakaava 2050 

 

Uusimaa-kaavan kokonaisuus on 
hallinto-oikeuden 24.9.2021 
antamilla päätöksillä pääosin 
voimassa. Uusimaa-kaavan 
kokonaisuuden voimaan tulon myötä 
lähes kaikki vanhat maakuntakaavat 
ovat kumoutuneet. Sen mukaan 
suunnittelualue sijaitsee lentoase-
man ja pääkaupunkiseudun ydin-
vyöhykkeen välissä. Alue on lento-
melualuetta (Lden 55–60 dBA). 
Suunnittelualueen kohdalla kulkee 
liikennetunneli. 
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Yleiskaava 

 

Suunnittelualueella on voimassa 
kaupunginvaltuuston 17.12.2007 hy-
väksymä yleiskaava 2007. Yleiskaa-
vassa alue on osoitettu työpaikka-
alueeksi (TP). Alue varataan työvoi-
mavaltaisia ja ympäristöhäiriöitä ai-
heuttamattomia toimisto-, tuotanto- 
ja palvelutyöpaikkoja varten. Alue on 
lentomeluvyöhykkeellä m2 (Lden 
55–60 dB). Tietotien kohdalla kulkee 
ohjeellinen joukkoliikenteen runko-
yhteys ja liikenneväylän tunneli-
osuus. 

 

Yleiskaava 2020 

 

Vantaalle on laadittu yleiskaava 
2020, jonka kaupunginvaltuusto hy-
väksyi 25.1.2021. Päätöksestä on va-
litettu, joten uusi yleiskaava ei vielä 
ole lainvoimainen.  Kaavassa alue on 
osoitettu monipuoliseksi työpaikka-
alueeksi (TP). Alue on lentomelu-
vyöhykkeellä 2 (Lden 55–60 dB). Tie-
totiellä kulkee raitiotie ja pyöräilyn 
baana. 
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Aviapoliksen kaavarunko 

 

Kaavarunko on hyväksytty kaupun-
ginvaltuustossa 18.4.2016 alueen 
asemakaavoituksen pohjaksi. Kaa-
varungon mukaan suunnittelualue 
on intensiivistä työpaikka-aluetta. 
Kaavarunko on ohjeellinen maan-
käyttösuunnitelma, joten sillä ei ole 
oikeusvaikutuksia, kuten asemakaa-
valla. Asemakaavamuutosalueen si-
jainti on merkitty karttaan mustalla 
ympyrällä. 

Aviapoliksen teematyö – Lentokenttäkaupungin suunnitteluperiaatteet 

Aviapoliksen teematyö käynnistyi 27.2.2020. Tekeillä olevan selvityksen aineistoa on hyödynnetty 
myös tämän asemakaavamuutoksen laadinnassa. Aviapoliksen teemat -työllä mahdollistetaan alu-
een kokonaisvaltainen suunnittelu, johon yksittäiset kaavamuutokset ja muut suunnitelmat liitty-
vät. Työ keskittyy Veromieheen ja osin Pakkalan pohjoisosiin. Teemoilla luodaan suuntaviivoja 
suunnittelulle ja parannetaan alueen imagoa. Työssä osallistetaan yhteistyökumppaneita, asuk-
kaita, maanomistajia, yrittäjiä ja muita asiantuntijatahoja. Teematyö sisältää kolme osaa: Kaupun-
kivihreän malli, Käveltävä kaupunki ja Kiehtova kaupunki. 

Aviapolis Coren kaavaluonnos 

Aviapoliksen aseman seudulla on vireillä asemakaavan muutosluonnos 052400, johon alueen tule-
vat asemakaavat pohjautuvat. Kaavamuutos 002425 on osa Aviapolis Coren kaava-aluetta, joka 

Kuva: C.F. Møller Architects 
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sijaitsee Veromiehen ja Lentokentän kaupunginosissa, Aviapoliksen aseman ja lentoaseman välillä. 
Alueen laajuus on n. 60 ha. Suunnittelu pohjautuu Aviapolis Core -viitesuunnitelmaan (“A Walk-
Friendly Airport City in Nature”), jonka laati C. F. Möller Architects -arkkitehtitoimisto talvella 
2018–2019. 
Kaavaluonnoksen tavoitteet: 

• Tehdään ainutlaatuista kaupunkiympäristöä lentokentän kainaloon, jossa luonto on tärkeässä ja 
näkyvässä roolissa: jotain, mitä ei ole missään muualla.  

• Tehdään yhdessä Aviapoliksesta uudenlainen lentokenttäkaupunki, jonka kuuluisuus tulee kum-
puamaan asumisen, kaupan, yöelämän, julkisten toimintojen ja kulttuuritapahtumien sekoittu-
neisuudesta aivan lentokentän lähellä. 

• Tehdään lentokenttäkaupunki, joka luo tulevaisuudelle uuden kaupunkimallin. Suunnitelman pu-
naisena lankana on luonnon, kaupungin ja lentoaseman yhdistäminen eloisaksi lentokenttäkau-
pungiksi. 

Tavoitteisiin päästään seuraavien periaatteiden avulla: 

• Jalankulkijoille korostetun laadukas ja luonteeltaan vaihteleva reitti lentoterminaalilta etelään. 
Luonto vahvasti osaksi kaupunkiympäristöä. 

• Kaupunkielämän erilaisten paikkojen, solmukohtien, sarja kävelyreitin varrelle. 

• Liikkumisessa korostuvat joukkoliikenne, kävely ja pyöräily. 

• Rakennuspaikat ja tontit sijoittuvat em. periaatteiden mukaisesti. 

• Aviapoliksen ydin, ”Aviapolis Core”, elää 24/7 ympäri vuoden. 

• Liikkumisen verkosto koostuu neljästä erilaisesta reittityypistä: joukkoliikenteen bulevardista, 
lähes 
kylämäisistä kotikaduista, lentoasemalle johtavasta jalankulkureitistä ja metsäkäytävistä. 

• Korttelisuunnitelmat pohjautuvat ihmisen, luonnon, yhteisöllisyyden ja kulttuurin yhteiseloon, 
ihmisen mittakaavaan, rakennusten maantasokerrosten elävöittämiseen ja erilaisiin rakennus-
typologioihin. 

 

Asemakaava  
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Suunnittelualueella on voimassa vuonna 1978 hyväksytty ja 1981 vahvistettu asemakaava 530100 
sekä vuonna 1995 vahvistettu asemakaava 001134. Asemakaavassa 53010 alue on osoitettu lento-
kenttäalueeksi (LL). Alueelle saa rakentaa lentomatkustajille tarpeellisia yleisörakennuksia, ilmailu-
toimintaan välittömästi liittyviä toimisto-, hallinto-, teollisuus- ja varastorakennuksia ja -rakennel-
mia sekä ilmailuopiston ja työsiirtolan. Alueelle saa rakentaa myös edellä mainittujen toimintojen 
vaatimalle henkilökunnalle tarpeellisia liikerakennuksia ja sosiaalista toimintaa palvelevia raken-
nuksia. Rakennusten julkisivukorkeus saa olla enintään 35 m. Suunnittelualue on merkitty pääosin 
ohjeelliseksi hallinto- ja koulutustoimintojen alueeksi (kh). Asemakaavassa 001134 suunnittelualu-
een itäreuna, joka rajautuu Lentoasematiehen, on osoitettu lentotoiminnan suoja-alueeksi, jota 
on kehitettävä luonnonmukaisena (su-2). Alueelle saa rakentaa lentotoimintaan liittyviä vähäisiä 
rakenteita ja laitteita. 

Vantaan ratikan yleissuunnitelma (30.4.2019) 
Vantaan ratikka on pikaraitiotieyhteys Mellunmäen metroasemalta Hakunilan, Tikkurilan ja Aviapo-

liksen kautta lentoasemalle. Raideyhteydellä lisätään kestävää ja esteetöntä liikkumista, mahdollis-

tetaan kaupungin kasvaminen kestävästi joukkoliikenteen varrelle sekä edistetään alueellista hyvin-

vointia ja vetovoimaa. 

 

Vantaan ratikan yleissuunnitelma valmistui vuonna 2019 ja se hyväksyttiin teknisessä lautakunnassa 

19.11.2019. Kaupunginvaltuusto päätti 16.12.2019 ratikan jatkosuunnittelusta, jossa Vantaan rati-

kan reitille laaditaan katu- ja puistosuunnitelmat, alustavat rakennussuunnitelmat sekä asemakaa-

vat. 

Yleissuunnitelmassa on tutkittu hanke- ja vertailuvaihtoehtoja sekä laadittu matkustajamääräen-

nusteita. Lisäksi on arvioitu ratikan vaikutuksia kulkutapoihin, liikenteelliseen saavutettavuuteen, 

tieliikenteen suoritteisiin ja onnettomuuksiin, päästöihin, matka-aikoihin lentoasemalle, maankäyt-

töön ja yhdyskuntarakenteeseen, palveluiden kehityspotentiaaliin, luontoon, kulttuuriin, virkistys-

käyttöön, maisemaan, kaupunkikuvaan, meluun ja tärinään. 

 

Vantaan ratikan linjaus. Tietotien pysäkki merkitty punaisella ympyrällä.  
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3. ASEMAKAAVAN SUUNNITTELUN VAIHEET 

3.1 SUUNNITTELUN KÄYNNISTÄMINEN, SITÄ KOSKEVAT PÄÄTÖKSET JA VIREIL-

LETULO 

Koy Vantaan Tietotie 9 ja Koy Vantaan Tietotie 11 jättämä kaavamuutoshakemus on kirjattu saa-
puneeksi 9.8.2019.  Kaavamuutos sai työohjelmassa numeron 002425 ja kaavoitus tuli vireille 
25.5.2020.  

Asemakaavamuutos on Vantaan vuoden 2021 kaavoitusohjelmassa. Kaavoitus tuli vireille 
25.5.2020. Osallistumis- ja arviointisuunnitelmasta julkaistiin ilmoitus Vantaan Sanomissa 
31.5.2020. 

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, ym-

päristökeskus, 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. 

3.2.2 Osallistuminen ja vuorovaikutus  

Vireilletulo 

Asemakaavamuutoksen alkamisesta on tiedotettu Vantaan kaupungin verkkosivuilla, Vantaan asu-
kaslehdessä ja Vantaan Sanomissa sekä kirjeitse (MRL 62§) maanomistajille, naapureille ja viran-
omaisille. Osallistumis- ja arviointisuunnitelmasta saatiin 6 mielipidettä. 

Caruna Oy:  

Kaava-alueella ei sijaitse Caruna Oy:n sähköverkkoa. 

Vantaan kaupunginmuseo:  

Vantaan kaupunginmuseolla ei ole huomautettavaa. 

Helsingin seudun ympäristöpalvelut -kuntayhtymä (HSY):  

Suunnittelualueella ja sen välittömässä ympäristössä on rakennettua vesihuoltoa (vesijohto, jäte-
vesi- ja hulevesiviemäri), johon uudisrakennukset voivat liittyä. 

Esitetyssä havainnekuvassa uudisrakennukset tai puurivistö sijaitsevat joko rakennetun vesihuol-
lon päällä tai sen välittömässä läheisyydessä. 

Rakennettu vesihuolto edellyttää johtokujan merkitsemistä kaavakarttaan Tietotie 9:n alueella, ja 
todennäköisesti joko johtokujan merkitsemistä tai vesihuollon siirtämistä Tietotie 11:n alueella. 

Vantaan Energia Oy, Vantaan Energia Sähköverkot Oy: 

Asemakaava-alueelle tullaan tarvitsemaan useampia uusia muuntamoiden tilavarauksia. Muunta-
moiden sijainti, määrä ja omistussuhteet arvioidaan kaavatyön edetessä, kun mahdollinen 
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tonttijako ja sähköliittymien tehoarviot ovat tiedossa. Asemakaavamuutoksessa tulee huomioida 
maakaapeleiden ja kaukolämpöputkien sijainti. Mahdollisten siirtokustannuksien osalta toimitaan 
20.7.1993 laaditun yhteistyösopimuksen mukaisesti. 

Fingrid Oyj:  

Fingridillä ei ole kommentoitavaa. 

Finavia Oyj: 

Hankkeeseen liittyvä hotellin kongressikeskus generoi suuren määrän henkilöautoliikennettä ja 

kuormittaa katuverkkoa. Jo nykyisin Tietotie on Finnairin pääkonttorin osalta tukossa. Kaavahanke 

ja ratikan infrastruktuuri aiheuttavat Tietotien ruuhkautumisen ja heikentävät vakavasti lentoase-

man matkustajaliikenteen palvelukykyä.  

Kaava-alueen länsireuna voidaan suunnitella vasta kun LL-alueen rajaamisesta Tietotiellä on yleis-

kaavatasolla päätös, joka mahdollistaa viranomaisvaatimusten mukaisen lentoaseman turva-aidan 

sijainnin. Lisäksi kohteesta on tehtävä huolellinen hulevesitarkastelu ja koko korttelin hulevesiver-

kosto on suunniteltava ja tarkistettava ennen kaavoitusta. Kohteen välittömässä läheisyydessä on 

mm. Finnair Catering, jolla on tuotantotoimintaa kellaritiloissa. Majoitustilojen osalta kaavassa on 

määrättävä riittävät rakennuksen ulkokuoren ääneneristysvaatimukset. 

 

Nähtävilläolo ja lausuntojen pyytäminen sekä lausuntojen ja muistutusten huomioiminen. 

Asemakaavaehdotus on ollut kaupunginhallituksen 20.6.2022 päätöksellä MRA 27 §:n mukaisesti 

nähtävillä 29.6.‒29.8.2022. Lausunnot pyydettiin ja saatiin Finavia Oyj:ltä, Keski-Uudenmaan pe-

lastustoimen liikelaitokselta, Uudenmaan ELY-keskukselta, Helsingin seudun liikenteeltä (HSL), 

Helsingin seudun ympäristöpalveluilta (HSY) sekä Vantaan Energia Oy:ltä. Määräaikana ei jätetty 

yhtäkään muistutusta. Lausuntojen huomioiminen on esitetty kunkin lausunnon yhteydessä kursii-

villa. Elyn lausunnon takia melumääräystä tarkennettiin. Kaavaselostukseen tehtiin pieniä teknisiä 

tarkistuksia.  

Elisa Oyj: 

Elisa Oyj:llä ei ole huomauttamista asemakaavamuutokseen. 

Alueella on Elisa Oyj:n tietoliikennekaapeleita, joiden olemassaolo tarvitsee alueella toimijoiden 

tiedostaa ja huolehtia niiden riittävästä suojauksesta. 

Mikäli kaapeleita joudutaan siirtämään pitää siirron tarvitsijan olla hyvissä ajoin yhteydessä Eli-

saan ja tilata ao. siirto. 

Siirrot ovat maksullisia (Maankäyttö- ja Rakennuslaki 89§). 

Uudenmaan ELY-keskus: 

Kaava-alueelle laaditussa meluselvityksessä tie- ja raitiotieliikenteen ennustevuotena on käytetty 

vuotta 2030. Liikenteen ennustevuoden tulisi olla vähintään 20 vuotta eteenpäin. 

Meluselvityksen mukaan ennustetilanteessa päiväaikana hotelli- ja toimistorakennusten julkisivui-

hin kohdistuu korkeimmillaan 55...67 dB melutasoja. Kaava-alue on lentomeluvyöhykkeellä (Lden 

55–60 dB) 

Kaavassa on määrätty toimisto- ja liiketilojen sekä hotellin majoitushuoneiden ulkokuoren ääne-

neristävyydestä. Kaava mahdollistaa myös opetustilojen sijoittamisen alueelle. Ääneneristysvaati-

mukset tulisi kaavassa määrätä myös opetustiloille ja ulko-oleskelutiloille, mikäli niitä on tarkoitus 

osoittaa alueelle. 
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Ääneneristysvaatimukset tulisi kaavassa määrätä myös opetustiloille ja ulko-oleskelutiloille, mikäli 

niitä on tarkoitus osoittaa alueelle. 

→ Vantaan kaupungin liikenne-ennusteessa liikennemäärien on oletettu olevan suurimmallaan. 

vuonna 2030. Sen jälkeen liikennemäärien oletetaan pienevän esimerkiksi ruuhkamaksujen ja mui-

den ohjaavien toimien takia. Ennusteliikennemääriksi annetaan kuitenkin suurin mahdollinen lii-

kennemäärä eri skenaarioita vertailemalla. Vuoden 2030 ennustettu liikennemäärä on siis mitoit-

tavin. Asiasta on lisätty maininta asemakaavan meluselvitykseen ja kaavaselostukseen. 

Kaavahankkeen viitesuunnitelmassa on toimitilarakennusten yhteyteen esitetty auditorio- ja kon-

ferenssitila. Asemakaavaan on tästä syystä lisätty määräys opetus- ja kokoontumistilojen äänieris-

tyksestä. Ulko-oleskelu sijoittuu kaava-alueella rakennusten väliin muodostuvalla sisäpihalla, jossa 

tieliikenteen melutasot ovat pääosin 45-50 ja 50-55 dB ja vain pohjoisimmalta osaltaan melutaso 

on 55-60 dB. Todellisuudessa myös sisäpihan pohjoisosassa tilanne on parempi, sillä meluselvityk-

sestä puuttuu Tietotie 11 suunniteltu uusi pysäköintilaitos. Kaavan viitesuunnitelmassa on esitetty 

toimisto- ja hotellirakennukset, joten oleskelu kaava-alueella tulee olemaan vain lyhytaikaista. 

Kaupunkiympäristön laadun, viihtyisyyden ja turvallisuuden kannalta on tärkeää, että rakennusten 

pihoilla on mahdollista oleskella ja kokoontua. Tietotie 11 pihan suunnittelussa on pyritty lisää-

mään rakennusten käyttäjien hyvinvointia monipuolisesti viherrakentamisen keinoilla. 

Uudenmaan liitto  

Ei anna lausuntoa kyseisestä asemakaavamuutosehdotuksesta. 

Pyydämme kuitenkin huomioimaan kaavaselostuksen s. 14 osalta, että Uusimaa-kaavan koko-

naisuus on hallinto-oikeuden 24.9.2021 antamilla päätöksillä pääosin voimassa. Uusimaa-kaavan 

kokonaisuuden voimaan tulon myötä lähes kaikki aiemmat maakuntakaavat ovat kumoutuneet. 

→ Kyseinen tieto maakuntakaavasta on korjattu kaavaselostukseen. 

Vantaan energia Oy: 

Sähköverkon osalta Vantaan Energia Sähköverkot Oy haluaa, että asemakaavan muutosehdotuk-

sessa huomioidaan maakaapeleiden sijainti. 

Kaavamääräyksissä mainitut asiat muuntamoiden sijoittelusta asemakaavan alueelle on selkeät ja 

Vantaan Energia Sähköverkot Oy tarpeiden mukaiset ja tarpeen säilyttää. Asemakaavan alueelle 

tarvitaan tilavaraukset useammalle muuntamolle. Muuntamoiden sijoittelut, niiden määrät, omis-

tussuhteet ja muut tarpeet tarkentuvat kaavan toteutuessa. 

Mikäli maakaapeleita pitää siirtää, niin siirtokustannuksien osalta toimitaan Vantaan kaupungin ja 

Vantaan Energia Oy:n 20.7.1993 laaditun yhteistyösopimuksen mukaisesti. 

Kaukolämpöverkon osalta: 

Vantaan Energia Oy haluaa, että asemakaavan muutosehdotuksessa huomioidaan kaukolämpö-

putkien sijainti. 

Mikäli kaukolämpöputkia pitää siirtää, niin siirtokustannuksien osalta toimitaan Vantaan kaupun-

gin ja Vantaan Energia Oy:n 20.7.1993 laaditun yhteistyösopimuksen mukaisesti. 

HSL Helsingin seudun liikenne -kuntayhtymä: 

Helsingin seudun liikenne -kuntayhtymällä ei ole lausuttavaa Tietotie 9 ja 11 asemakaavan muu-

tosehdotuksesta. 



002425 / Tietotie 9 ja 11, 25.10.2022     21 / 47 
 

 

 

 

HSY Helsingin seudun ympäristöpalvelut -kuntayhtymä: 

Suunnittelualueen välittömässä läheisyydessä on rakennettua yleistä vesihuoltoa, johon uudet ra-

kennukset voivat liittyä. Asemakaavamuutos ei edellytä vesihuollon uudisrakentamista. Suunnitte-

lualueella sijaitsee vuonna 1983 rakennettu muovinen 225 mm vesijohto ja 

muovinen 250 mm jätevesiviemäri, jotka siirretään Tietotielle. Siirrettävän johto-osuuden 

pituus on noin 170 m. 

Johtosiirto on esitetty kaavaselostuksen liitteenä olevassa Sitowisen laatimassa vesihuollon esi-

suunnitelmassa. Johtosiirron alustavaa kustannusarviota ei selostuksessa ole esitetty.  

Siirto toteutetaan HSY:n ulkopuolisella rahoituksella. 

 

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. 

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.  

- Korkeaa rakentamista ja täydennysrakentamista edistetään aktiivisesti asemanseuduilla ja kes-

kustoissa, joissa on hyvät palvelut. 

Vantaan arkkitehtuuriohjelma 2015 (Kv 11.5.2015): 
- 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:  

- Kaupunkirakenne on kestävästi täydentyvä ja sekoittuva.  

- Liikkuminen on hiilineutraalia, sujuvaa ja kohtuuhintaista.  
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- Varaudutaan ilmastonmuutoksen vaikutuksiin ja käytetään resurssitehokkaita, luonnonmukai-

sia ratkaisuja.  

- Luonnon monimuotoisuus säilytetään ja sitä kartutetaan myös rakennetuilla alueilla.  

- Viherrakenne luo hyvinvointia ja viheralueet ovat helposti saavutettavissa.  

- Ohjataan uusiutuvan energian käyttöön. 

3.3.2 Muut tavoitteet (maanomistajien ja osallisten tavoitteet) 

Tavoitteena on kehittää Tietotie 11:sta toimisto- ja hotellirakennusten alue sekä samalla päivittää 
Tietotie 9:n osalta asemakaava vastaamaan sen nykyistä käyttötarkoitusta. Tietotie 9:ssä asema-
kaavan on tarkoitus olla toteava. Tietotie 11 osalta kaava mahdollistaa hakijan tulevan kehitys-
hankkeen. Autopaikat sijoitettaisiin uuteen rakennettavaan pysäköintitaloon. Asemakaavamuu-
toksen yhteydessä haetaan myös tonttijakoa. 

3.4 ASEMAKAAVARATKAISUN VAIHTOEHDOT  

Asemakaavamuutos perustuu asemakaavamuutoksen hakijan esittämään viitesuunnitelmaan, 
jossa on esitetty tulevat rakennukset, piha-alueet ja pysäköintipaikkalaskelmat. Suunnitelmaa on 
työn aikana kehitetty yhteistyössä kaupungin asiantuntijoiden kanssa siten, että se on kaupunkiku-
vallisesti ja toiminnallisesti mahdollisimman toimiva. Viitesuunnitelmaa käytetään varsinaisen ra-
kennussuunnitelman perustana. Viitesuunnitelma ei esitä suoraan tulevia rakennuksia yksityiskoh-
tineen. Varsinainen rakennussuunnitelma voi poiketa viitesuunnitelmasta asemakaavan määräys-
ten asettamissa rajoissa. 

Tietotie 9 ja 11:n viitesuunnitelma pohjautuu osittain Aviapolis Core -viitesuunnitelmaan (“A Walk-
Friendly Airport City in Nature”, C. F. Möller Architects). Alueen maanomistajat teettivät C. F. Möl-
ler Architects -toimistolla Aviapolis Core -viitesuunnitelman talven 2018–2019 aikana. 

 
Tietotie 11 viitesuunnitelman asemapiirros, Arkkitehdit Soini&Horto Oy 
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3.4.1 Asemakaavaratkaisun valinta ja perusteet  

Asemakaavaprosessin aikana alkuperäistä viitesuunnitelmaa on kehitetty erilaisin versioin, joissa 
on tutkittu muun muassa kerroskorkeuksia, toiminnallisuutta ja toteutettavuutta. Asemakaava-
työn aikana on tutkittu myös rakennustehokkuudeltaan suurempaa vaihtoehtoa, jossa pohjoisin, 
mahdollinen hotellirakennus rakennus olisi ollut 13-kerroksinen. 13 kerrosta on suurin lentokor-
keusrajoituksen mahdollistama kerrosluku. Korttelikokonaisuuden perusratkaisu kaikissa vaihto-
ehtoehdoissa on kuitenkin pohjautunut alkuperäiseen viitesuunnitelmaan, jonka on todettu ole-
van toimiva ja paikkaansa sopiva.  

Asemakaavatyön aikana on tutkittu myös rakennustehokkuudeltaan suurempaa vaihtoehtoa, 
jossa pohjoisin, mahdollinen hotellirakennus rakennus olisi ollut 13-kerroksinen 13 kerrosta on 
suurin lentokorkeusrajoituksen mahdollistama kerrosluku. Kuva vieressä vasemmalla. 
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4. ASEMAKAAVAN KUVAUS 

4.1 KAAVAN RAKENNE 

Lentokenttäaluetta (LL) muutetaan toimitilarakennusten korttelialueeksi KTY sekä autopaikkojen 
korttelialueeksi (LPA). Kaavamuutoksella luodaan myös tilavaraus suunnitteilla olevaa Vantaan pi-
karaitiotieyhteyttä varten. Kaavahanke parantaa Tietotien kaupunkikuvaa nykyisestä. Tietotie on 
vilkas yhteys, josta luodaan sujuva ja miellyttävä reitti lentoaseman ja Aviapoliksen keskustan vä-
lille.  

Uuden korttelin 52413 tontille 2 sijoittuu uutta 9-12-kerroksista toimitila- ja hotellirakentamista ja 
tontille 3 pysäköintilaitos. Kaava-alueella on rakennusoikeutta yhteensä 57 306 kem2, josta 23 206 
k-m² on olemassa olevan Tietotie 9:n kerrosalaa. Uutta rakennusoikeutta kaava-alueella on täten 
34 100 k-m². Lisäksi liiketilaa vaaditaan Tietotien varteen sijoittuvan rakennuksen kivijalkaan yh-
teensä 500 kem². 

Tietotie 9:n (tontti 1) osalta asemakaava on toteava. Se päivitetään vastaamaan nykytilannetta 
muun muassa käyttötarkoituksen, rakennusoikeuden ja kerrosluvun osalta. Tontille osoitettu ra-
kennusoikeus 23 206  k-m² vastaa tontilla olevaa nykyistä toimistorakennusta eikä mahdollista li-
särakentamista. 

Korttelin tehokkuus on e = 1,5. Alueen arkkitehtuurin ja ympäristörakentamisen tulee olla kaupun-
kimaista, laadukasta ja toteutuksen korkeatasoista. Vantaan kaupungin Resurssiviisauden tiekar-
tan mukaisesti asemakaavassa esitetään vaatimuksia uusiutuvan energian käytöstä, vihertehok-
kuudesta ja energiatehokkuudesta. Autopaikat on keskitetty pysäköintilaitokseen, joka palvelee 
kaikkia uusia rakennuksia. Pysäköintilaitokseen saa sijoittaa myös lentoaseman pysäköintiä. 

Kaavamuutosalueen pinta-ala on 37 433 m². 

 

Kaavio Tietotie 11 maantasokerroksen toiminnoista, liikenteestä ja pysäköinnistä, 
Soini&Horto Arkkitehdit Oy 
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4.1.1  Mitoitus 

Toimitilarakennusten korttelialueen (KTY) pinta-ala on 31879 k-m². k- m² ja tehokkuusluku e= 1,8. 
Rakennusoikeus KTY-alueella on 57 306 k-m²., josta 23206 k-m² on jo käytettyä Tietotie 9:n raken-
nusoikeutta. Rakennusoikeudesta 500 m² on Tietotien varren rakennuksen liiketilaa. 
Autopaikkojen korttelin (LPA) 5553 neliömetrin alueelle saa rakentaa enintään 4-kerroksisen pysä-

köintitalon. 

Kaavassa osoitetut autopaikkojen vähimmäismäärät: 

liiketilat  1 ap / 100 k-m2 

toimistotilat  1 ap / 80 k-m2 

Hotellin ja muiden tilojen autopaikat määritellään tapauskohtaisesti rakennusluvan yhteydessä.  

 

Polkupyöräpaikkoja tulee kaavan mukaan rakentaa vähintään: 

hotelli   1 pp / 150 k-m2 

liiketilat   1 pp / 40 k-m2 

toimistotilat  1 pp / 50 k-m2 

Muiden tilojen polkupyöräpaikat määritellään tapauskohtaisesti rakennusluvan yhteydessä. 

 

 

4.2 YMPÄRISTÖN LAATUA KOSKEVIEN TAVOITTEIDEN TOTEUTUMINEN 

 

Rakennukset 

Aviapoliksen kaavarungossa osoitettu, lentoasemaa lähinnä oleva työpaikka-alue toteutuu osal-
taan asemakaavamuutoksen korttelissa. Asemakaavan mukaiset uudet toimitila- ja majoitusraken-
nukset tuovat lisää kaupunkimaista ympäristöä aivan lentoaseman tuntumaan Aviapoliksen kaa-
varungon hengessä. Kaupunkikuvallisesti toissijaiseen paikkaan, Tietotieltä katsottuna KTY-alueen 
taakse sijoittuu LPA-korttelialue.  
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Tietotie 11, 1. kerros, Arkkitehdit Soini&Horto Oy 

Pihat  

Pihoista on asemakaavassa esitetty laatumääräyksiä. Kaavassa mm. määrätään Tietotien varren 
pienen avokallioalueen säilyttämisestä, hulevesien hallinnasta sekä vihertehokkuudesta, jonka ta-
voiteluku kaavassa on 0,8. 

 
Tietotie 11 pihasuunnitelman ideoita, Arkkitehdit Soini&Horto Oy 11.3.2022 
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4.3 ALUEVARAUKSET 

Asemakaavamuutosalueeseen kuuluu toimitilarakennusten alue (KTY) ja autopaikkojen kortteli-
alue (LPA) pysäköintilaitosta varten. Tietotien varressa oleva pieni avokallioalue on kaavassa suo-
jelualuemerkinnällä (ssk). 

4.3.1 Korttelialueet 

KTY, toimitilarakennusten korttelialue 

Asemakaavalla kortteliin 52413 muodostetaan toimitilarakennusten korttelialuetta tonteille 1 ja 2. 
Tietotie 9, Antilooppi Management Oy:n Finnairin pääkonttorina toimivan rakennuksen tontti 1, ja 

uusien rakennusten (Tietotie 11) tontti 2 osoitetaan toimitilarakennusten korttelialueeksi (KTY). 

Tietotie 11:n rakennusten kerrosluku on 9 kerrosta ja enimmillään 12 kerrosta pohjoisimman ra-

kennusalan osalta. Tontilla 52413-2 Tietotien varteen sijoittuvan rakennuksen kivijalkakerrokseen 

tulee kaavan mukaan sijoittaa vähintään 500 k-m2 liiketilaa. 

Asemakaavassa esitetään vaatimuksia Tietotie 11:n rakennusten julkisivuarkkitehtuurin, kivijalka-
kerroksen ilmeen ja sen toiminnallisuuden suhteen. Kivijalkakerroksen on oltava avoin ja toimin-
nallinen, mikä on huomioitava myös sen sisätilojen ja rakenteiden suunnittelussa.  Asemakaavassa 
esitetään laatuvaatimuksia toimitilarakennusten piha-alueelle. 

Lentokentän läheisyyden takia mitkään rakenteet tai laitteet eivät saa ylittää korkeustasoa +100 m 
mpy. 

 
Tietotie 11 julkisivu Tietotielle, Arkkitehdit Soini ja Horto Oy 

LPA, autopaikkojen korttelialue 

Asemakaavamuutos mahdollistaa nelikerroksisen pysäköintirakennuksen rakentamisen. Suurin 
osa uudisrakentamisen myötä tarvittavista autopaikoista sijoittuu tähän pysäköintilaitokseen. Py-
säköintitalo sijoittuu omalle tontilleen ja voidaan rakentaa kiinni Tietotie 9:n pysäköintitaloon. Py-
säköintitalon laadusta, ulkoasusta ja viihtyisyydestä esitetään määräyksiä asemakaavassa. Kaa-
vassa esitetään pysäköintinormit toimistojen ja liiketilojen osalta. Hotellin osalta pysäköintipaikat 
osoitetaan rakennusluvan yhteydessä. 
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4.3.2 Muut alueet 

Liikennealueet 

Kaava-alueelle kaavoitetaan kapea, 363 m² laajuinen kaistale katualuetta Tietotien leventämiseksi 
Vantaan ratikan tilavarausta varten. Se lohkotaan olemassa olevista kiinteistöistä. 

4.4 KAAVAN VAIKUTUKSET 

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

Kaavaratkaisu on valtakunnallisten alueidenkäyttötavoitteiden (VAT), voimassa olevan maakunta-
kaavan, Uusimaa-kaavan 2050, voimassa olevan yleiskaavan sekä yleiskaavaluonnoksen 2020 mu-
kainen. Asemakaavamuutos noudattaa Aviapoliksen kaavarungon (2016) periaatteita ja siinä on 
huomioitu Vantaan ratikan rakentamisen vaatimat tilavaraukset. Hanke sijoittuu jo rakennetulle 
alueelle ja on yhdyskuntarakennetta tiivistävä ja täydentävä.  Se on hyvien joukkoliikenneyhteyk-
sien varrella. Hanketta voidaan pitää kestävän kaupunkirakentamisen tavoitteiden mukaisena. 

4.4.1 Vaikutukset rakennettuun ympäristöön 

 Uudet toimitilarakennukset ja mahdollinen hotelli muodostavat kokonaisuuden yhdessä Finnairin 
pääkonttorirakennuksen kanssa. Tietotien aikaisemmin väljä tunnelma vaihtuu kaupunkimaisem-
maksi katukuvaksi kadunvarren kivijalkakerroksineen. 

Väestön rakenne ja kehitys  

Kaavamuutos ei lisää asuntojen määrää alueella. 
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Yhdyskuntarakenne  

 

Alue sijoittuu Veromiehen kaupun-
ginosaan, lentoaseman välittömään 
läheisyyteen.  Se sijaitsee Veromie-
hen kaupunginosan pohjoisimmassa 
korttelissa. Kaava-alue on lentome-
lualueella. Tuleva rakentaminen on 
yleiskaavan ja Aviapoliksen kaa-
varungon mukaisesti suurelta osin 
työpaikkarakentamista. 

Rakentaminen sijoittuu suunnitteilla 
olevan ja mahdollisesti toteutuvan 
Vantaan ratikan varrelle. Raitiotiepy-
säkki on suunnitteilla alueen koh-
dalle, Tietotielle. Hanke tiivistää yh-
dyskuntarakennetta hyvien joukkolii-
kenneyhteyksien ulottuvilla, kehä-
radan varressa. Kartassa on merkat-
tuna kaavan mukainen rakentami-
nen punaisella, olevat rakennukset 
mustalla. 

 

 

Kaupunkikuva 

Alueen arkkitehtuurin ja ympäristörakentamisen tulee olla kaupunkimaista ja laadukasta ja toteu-
tuksen korkeatasoista. Rakennusten julkisivumateriaalin ja -värityksen tulee pohjautua ilmailuun. 
Rakennusten arkkitehtuurin tulee olla uutta ja kokeellista. Rakennuksen ja katualueen välinen tila 
tulee kivetä tai käsitellä muuten osana kaupunkimaista katutilaa. 

Tietotie on myös Aviapoliksen kaavarungossa visioidun ”kiinnostavuuden kehän” jatke lentoase-
malle. Sen varressa on katutilaan avautuvia kivijalkatiloja sekä viherrakentamisella luotua viihtyi-
syyttä. Tien kummassakin päässä, jokseenkin lähellä juna-asemia, ovat sopivat paikat yleisöä pal-
veleville toiminnoille, esimerkiksi liikunnalle tai kulttuurille. Tietotien länsilaita on varattu lento-
kenttää palveleville toiminnoille. 
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Kaavarungossa on linjaus, jonka mukaan kävelijän reitillä on keskimäärin 20 metrin välein jotain 
”kivaa ja kaunista”, visuaalisia ärsykkeitä, jotka houkuttavat kävelemään ja tekevät siirtymisestä 
miellyttävän. Tämä on ensiarvoisen tärkeää Tietotiellä, josta tehdään ”yksi maailman kauneim-
mista kaduista” istuttamalla tiiviit puurivit tien itälaidalla kulkevan jalankulkureitin molemmin 
puolin ja järjestämällä miellyttävä valaistus. 

Arkkitehdin näkemys korttelin pihatunnelmasta, Arkkitehdit Soini ja Horto. 

 

Asuminen 

Kaavamuutos ei lisää asuntojen määrää alueella. Uusien asuinalueiden kaavoittaminen kaava-alu-
een välittömään läheisyyteen ei ole mahdollista korkean lentomelun takia. 
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Näkymä etelästä Tietotie 9 ja 11- kaava-alueelle, Arkkitehdit Soini&Horto 

Palvelut ja työpaikat 

Alueella säilyvät Tietotie 9:ssä sijaitseva Finnairin pääkonttorirakennus ja sen työpaikat. Uusia työ-
paikkoja alueelle tulee Tietotie 11 tontille (kaavassa tontti 2) Antilooppi Oy:n toimitilarakentami-
sen myötä. Uusi asemakaava mahdollistaa myös hotellin sijoittumisen kaava-alueelle. Liiketilaa 
vaaditaan Tietotien varteen 500 m². 

Taloudelliset vaikutukset 

Kaavan toteuttamiseen liittyvien kunnallisteknisen rakentamisen kustannukset tulevat kaavahank-
keen vaatimista johtosiirroista. Maanomistaja osallistuu yhdyskuntarakentamisen kustannuksiin 
maankäyttösopimuksessa sovitun mukaan. 

Uusi rakentaminen mahdollistaa osaltaan Aviapoliksen kehittämistä työpaikka-alueena. Kaava-
muutos toteuttaa Aviapoliksen kaavarungon mukaista visiota alueen maankäytön muutoksesta 
logistiikka- ja teollisuusalueesta monipuoliseksi ja toiminnoiltaan sekoittuneeksi asuin- ja työ-
paikka-alueeksi. Maankäyttö tehostuu, mikä on kaavatalouden kannalta edullista. 

Virkistys 

Hanke ei vaikuta julkisiin virkistysmahdollisuuksiin alueella, mutta kaavamääräyksillä pyritään kan-
nustamaan laadukkaiden piha-alueiden suunnitteluun. Tonttien riittävä viherpinta-ala on varmis-
tettu vihertehokkuuslaskelmalla. 

Liikenne 

Kaavahanke on teettänyt kaavoitusta varten tontin liikennejärjestelysuunnitelman, tonttiliittymien 
vaihtoehtojen suunnitelmia sekä liikenteen toimivuustarkasteluja. Kaupunki on teettänyt Vantaan 
ratikan yleissuunnitelman ja alustavia katusuunnitelmia. Näiden ja naapuritonttien vaatimusten 
perusteella on päädytty liikenneratkaisuun, jossa tontin liikenne hoidetaan osin etelän suunnasta 
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naapuritontin kautta. Lisäksi tontin pohjoisosassa on suuntaisliittymä, joka mahdollistaa sisään-
ajon etelän suunnasta ja poistumisen pohjoisen suuntaan. 

Kaavaratkaisu on joukkoliikennejärjestelmästä riippumaton. Se kuitenkin lisää alueen joukkoliiken-
teen matkustajamääriä ja parantaa joukkoliikennepalvelujen kannattavuutta. Liikenneverkon ka-
pasiteetti kestää liikenteen toimivuustarkastelun perusteella uuden rakentamisen. Ratikan katu-
suunnitelmissa Tietotielle on esitetty pyöräilyn baana kadun länsireunalle sekä jalankulku- ja pyö-
rätie kadun itäreunalle. 

Vesihuolto 
Kaavamuutoksen mukainen rakentaminen edellyttää olemassa olevien vesihuoltoverkostojen siir-

tämisen tontin puolelta Finavia Oyj:n omistuksessa olevalle tiealueelle. Yhteensä siirrettäviä 

osuuksia on noin 170 metriä. Siirrettävät osuudet on esitetty johtosiirtosuunnitelmassa.  

Ympäristöhäiriöt 

Melu 

Sitowise on laatinut kaavan liitteeksi meluselvityksen (9.3.2022), jossa esitetyt ääneneristävyys-
vaatimukset ja -ratkaisut on otettu asemakaavan muutoksessa huomioon määräyksinä. Kaavoituk-
sessa ja rakentamisessa huomioon otettavat ohjearvot on annettu valtioneuvoston päätöksessä 
993/1992. Päätöksessä liikennemelun ohjearvot on annettu päiväajan klo 7 – 22 ja yöajan klo 22-7 
keskiäänitasoina. Päätöksessä ei ole esitetty ohjearvoja hetkittäisille maksimiäänitasoille. Alueella 
mitoittavana melulähteenä on lento- ja tiemelu, mikä huomioidaan rakennusten ulkokuoren ääne-
neristysvaatimuksena 32 dBA toimisto- ja liiketilojen osalta ja 35 dBA hotellin majoitushuoneiden 
osalta.  

Vantaan kaupungin liikenne-ennusteessa liikennemäärien on oletettu olevan suurimmallaan. 
vuonna 2030. Sen jälkeen liikennemäärien oletetaan pienevän esimerkiksi ruuhkamaksujen ja mui-
den ohjaavien toimien takia. Ennusteliikennemääriksi annetaan kuitenkin suurin mahdollinen lii-
kennemäärä eri skenaarioita vertailemalla. 

 
Tiemelu Tietotie 9 ja 11 ympäristössä päivällä. Kuva: WSP Finland Oy:n tekemästä meluselvityk-
sestä.  
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Tiemelu Tietotie 9 ja 11 ympäristössä yöllä. Kuva: WSP Finland Oy 

 

Pienhiukkaset 

Aviapoliksen keskustan kaavaluonnostyön yhteydessä on Tietotie 11 hanketta varten laadittu il-
manlaatuselvitys (WSP 29.4.2021), joka on nähtävillä tämän kaavan liitteenä. Tarkastelun perus-
teella suunnitellut rakennukset sijoittuvat vähintään HSY:n ilmanlaadun suositusten mukaisille 
etäisyyksille rakennuksia ympäröivistä väylistä. Tuloksia tarkasteltaessa on otettava huomioon, 
että tarkastelu ei ota huomioon väylien päästöjen yhteisvaikusta. 

 
Ilmanlaadun vähimmäis- ja suositusetäisyydet tarkastelluilla tie- ja katuosuuksilla, Tietotie 11 
ilman-laatuselvitys, WSP 29.4.2021 

4.4.2 Vaikutukset luontoon ja luonnonympäristöön 

Uudisrakentaminen sijoittuu jo rakennetuille alueille, eikä sillä ole vaikutusta alueen luontoarvoi-
hin.  Hanke hyödyntää pitkälti olemassa olevaa yhdyskuntatekniikkaa. Hanke ei vaaranna VAT:n 
luonnonvaroja koskevia tavoitteita. Asemakaava säilyttää osaltaan Lentoasemantien reunamet-
sää. Pihasuunnitelmalta vaaditaan asemakaavassa monipuolista kasvillisuutta ja suuriksi kasvavia 
puita. Korttelialueen vihertehokkuuden tulee olla vähintään 0,8. Verrattuna nykytilanteeseen ti-
lanne paranee hulevesien ja vihertehokkuuden osalta. 

Ote ilmanlaatuselvityksestä (Sweco 6.5.2021) 
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Vesistöt ja vesitalous 
Asemakaavamuutoksen yhteydessä on laadittu hulevesien hallintasuunnitelma (Sitowise 

24.2.2022) ja tonttien hulevedet tulee käsitellä laaditun hulevesisuunnitelman mukaisesti. Raken-

nusluvan yhteydessä tulee laatia päivitetty hulevesisuunnitelma, joka hyväksytetään kaupungilla.  

 

Rakennetulta tontilta saa poistua mitoitussadetilanteessa samansuuruinen virtaama kuin tontilta 
poistuisi luonnontilassa. Hulevesien hallintarakenteet tulee mitoittaa 10 minuutin sadetilanteelle, 
jonka rankkuus on 150 l/s/ha. Varsinaisten hulevesirakenteiden lisäksi tonteilla tulee varautua har-
vinaisempiin sadetilanteisiin. Tontin tasaus tulee suunnitella siten, että tulvatilanteessa vesi voi het-
kellisesti kertyä piha- ja pysäköintialueille ja lopulta johtua hallitusti tulvareittejä pitkin yleisille alu-
eille. Hulevesimäärien laskemiset tarkemmin tehdään vihertehokkuuslaskennan yhteydessä. 
 

Lisäksi alueella on laajemmin mallinnettu HSY:n toimesta runkohulevesiviemärin kapasiteettia ja 

todettu Ilmailutien runkoviemärissä kapasiteettivajetta. Runkoviemärin kapasiteetin kasvattami-

nen on merkattu HSY:n investointiohjelmassa vuosille 2023-2024. 

4.4.3 Vaikutukset ilmastonmuutoksen kannalta 

 
Rakentaminen lisää aina kasvihuonekaasupäästöjä, samoin rakennusten käyttö mm. lämmityksen 

ja liikenteen kautta. Toisaalta täydennysrakentaminen tiivistää olemassa olevaa yhdyskuntaraken-

netta. Se tukeutuu synnytettäviin laadukkaisiin kevyen liikenteen yhteyksiin ja joukkoliikennepal-

veluihin. Toimistorakennukset tulee toteuttaa A-energiatehokkuusluokan rakennuksina. Kaavan 

mahdollistama hotelli tulee toteuttaa vähintään B-energialuokan rakennuksena. Vantaan resurssi-

viisauden tiekartan mukaisesti kaavamuutos toteuttaa kestävästi täydentyvää ja sekoittuvaa kau-

punkirakennetta. Julkisen liikenteen yhteydet ovat kaavamuutosalueelta hyvät. Kaavamuutok-

sessa varaudutaan ilmastonmuutoksen vaikutuksiin ja resurssitehokkaat, luonnonmukaiset ratkai-

sut ovat siellä käytössä, mm viherrakenteessa ja hulevesien käsittelyssä 

 

Kaavassa ohjataan resurssitehokkaisiin ja hiilineutraaliutta edistäviin ratkaisuihin. Luonnon moni-

muotoisuutta lisätään kaavamääräyksin. Vihertehokkuuden näkökulmasta nykyisen kasvillisuuden 

säilyttäminen (itäreunan metsäalue ja avokallio), puiden istuttaminen ja läpäisevien pintojen mak-

simointi on oleellista. Tontti on nykytilassa pääosin hiekkakenttää ja rakennukset ja uudet istutuk-

set sijoittuvat pääosin tälle alueelle. Vihertehokkuudella tarkoitetaan vihreän ja läpäisevän pinnan 

painotettua määrää alueella (tontti tai kortteli). 

4.5  YMPÄRISTÖN HÄIRIÖTEKIJÄT 

Tieliikenteen melu on käsitelty kohdassa 5.4.1. Ympäristöhäiriöiden vähentäminen on VAT:n mu-
kaisesti otettu huomioon. 

 

4.6  NIMISTÖ 

Alueelle ei tule uutta nimistöä. 
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5. ASEMAKAAVAN TOTEUTUS 

Kaavamuutokseen liittyy maankäyttösopimus. Asemakaavan toteuttamisen ajankohta riippuu yksi-
tyisestä maanomistajasta. 

6. KAAVATYÖHÖN OSALLISTUNEET 

    

Antilooppi Management Oy:     

   Antti-Juhani Lehti 

   Timo Metsälä 

   Antti Savilampi 

   Heidi Kerosuo 

Arkkitehdit Soini&Horto Oy: Arno Stenbäck    

   Maija Gulin 

Sitowise Oyj:  Tiina Tuomola 

   Saara Lehtinen 

   Olga Heino 

   Eeva-Riikka Rautarinta 

Vantaan Energia:  Hannu Turpela  

Vantaan kaupunki: 
   Johanna Rajala aluearkkitehti 

   Jukka-Veli Heikka asemakaava-arkkitehti 

   Päivi Veijola  asemakaava-arkkitehti 

   Vuokko Rova  suunnitteluavustaja  

   Paula Luomala  vesihuollon suunnittelu 

   Harri Keinänen vesihuollon suunnittelu 

   Jarmo Pajunen liikenteen alueinsinööri  

   Ilkka Rekonen  lupapäällikkö 

   Matti Kärki  kaupunkikuva-arkkitehti 

Ari Pietilä  ympäristösuunnittelija 

Agon Shala  kaavoitusinsinööri 

Elina Ekroos  maisema-arkkitehti 

    

 

VANTAAN KAUPUNKI     Kaupunkisuunnittelu/Asemakaavoitus 

Vantaalla, 25. päivänä lokakuuta 2022  

 
                    

Päivi Veijola ja Jukka-Veli Heikka   Johanna Rajala 

asemakaava-arkkitehdit   aluearkkitehti 
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7. ASEMAKAAVAN SEURANTALOMAKE 
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8. ASEMAKAAVAKARTTA JA –MÄÄRÄYKSET 
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9. MUU SUUNNITELMA-AINEISTO 
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