
OSALLISTUMIS- JA 
ARVIOINTISUUNNITELMA
1.12.2022

HUBERILAN ALUE
ASEMAKAAVALUONNOS (SELVITYS) NRO 052900
Asemakaavaluonnosalue sijaitsee Veromiehen kaupunginosassa. Alue rajautuu koillisessa Tikkurilantiehen, 
etelässä Kolikkopolkuun, Markkatiehen, Perintökujaan ja Huberinpolkuun, sekä lännessä Robert Huberin 
tiehen, Lentoasemantiehen ja Markkatiehen. Pohjois-luoteiskulma rajautuu Markkatiehen ja Robert 
Huberin tiehen. Aviapoliksen rautatieasemalle on matkaa n. 0,7 km ja lentoasemalle n. 2 km. Jumboon on 
nykyisiä reittejä pitkin noin 0,5 km matka. Alueen tarkka rajaus määritellään suunnittelun edetessä.

Suunniteltavaan alueeseen kuuluu kolme kaarikattoista historiallisesti merkittävää teollisuushallia, jotka on 
osin tarkoitus säilyttää, sekä muita tavanomaisempia teollisuushalleja, metsää ja hiekkakenttiä.

Ilmakuva alueesta. Suunnittelualueen rajaus on esitetty valkoisella katkoviivalla. 
Asemakaavamuutosluonnoksen alue on laajuudeltaan noin 17,4 ha. 
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MITÄ ALUEELLE SUUNNITELLAAN?
Tarkastelualue on valtaosin yksityisessä omistuksessa. Katualueet ovat Vantaan kaupungin 
omistuksessa, kuten myös Markkatien ja Robert Huberin tien rajaama alue, sekä Perintötien ja 
Tikkurilantien rajaaman kolmiomaisen alueen keskusta.

Maanomistajien tavoitteet

Mahdollistaa teknisesti ja taloudellisesti toteutettavissa oleva, tehokas ja kaupunkimainen 
asuinkerrostaloihin painottuva korttelirakenne, jota lähipalvelut ja työpaikat täydentävät. Alue on 
tarkoitus toteuttaa vaiheittain siten että aloitetaan Elo Oy:n ja YIT Rakennus Oy:n alueista. Osassa 
alueen rakennuksista nykyinen toiminta tulee jatkumaan vielä pitkään, ja nämä alueet toteutetaan 
myöhemmin, noin 10-20-vuoden kuluessa.

Kaupungin tavoitteet

Alueesta on teetetty kaavoituksen viitesuunnitelma ”Uusi Huberila” 11.1.2019, joka on ollut pohjana 
alueen suunnittelulle. Kaupungin tavoitteet ovat kehittyneet viitesuunnitelman valmistumisen jälkeen, 
ja uusia tavoitteita on esitetty alueelle laaditussa konseptissa.

Huberilasta kehitetään sekoittuneiden toimintojen kaupunkiydin, jossa yhdistyy työpaikat, palvelut, 
kulttuuri, asuminen ja toimitilat. Kiinnostavuuden kehä kulkee Huberilan läpi ja sen varrelle luodaan 
kiinnostavaa kävely-ympäristöä ja kaupallista kivijalkaa.  Alueen tulee rakentua pääasiallisesti 
kaupunkimaisesti umpikorttelirakenteena. Alueen ydin ovat kulttuurihistoriallisesti arvokkaat 
kaarihallit, joiden ympärille rakentuu käveltävä korttelikaupunki. 

Tavoitteena on tutkia kaarihallien suojelun laajuus siten, että halleista saadaan riittävän paljon arvoja 
säilytettyä myös uudessa käytössä. Suojeltaville hallien osille laaditaan tarkoituksenmukaiset 
suojelumääräykset merkintöineen. 

Vähintään 1/3 korttelirakenteesta on oltava kasvullista maata, koska Veromiehen alueella on 
lähtökohtaisesti niukasti virkistysalueita ja vehreyttä. Joukkoliikenteen runkolinjojen pysäkit sijoittuvat 
Tikkurilantien varteen. Pysäköinti sijoitetaan pääasiassa pysäköintitaloihin, joihin on oltava erillinen 
käynti. 

Prosessin aikana on tavoitteena käydä markkinavuoropuhelua yritysten kanssa.
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Kaavaluonnosalueelle on laadittu konsepti, jossa esitetään alueen rakenne, toiminnallisuus, viherkonsepti 
ja liikkuminen. Alueen ydin sijoittuu Huberin kaarihallien yhteyteen ja niiden väliin syntyvään 
kaupunkitilaan. 

Alueen ytimeen suunnitellaan monipuolisesti erilaisia palveluita kuten julkisia ja yksityisiä palveluita, 
liiketiloja ja kulttuuria. Alueelle halutaan sijoittaa myös asumista ja toimitilaa.
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Viheralueiden määrä on Aviapoliksessa niukkaa. Konseptissa viherstrategiaan on suunniteltu mm 
puistoakseli, säilytettävä puistometsä, vehreitä aukioita, taskupuistoja sekä vehreitä katuja ja reittejä.

Alueen liikkumisessa korostuu alueen keskellä oleva kävelyalue, toimiva joukkoliikenne ja ulkosyöttöinen 
autoliikenne.
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Maankäyttösopimus 

Jokaisen maanomistajan kanssa valmistellaan maankäyttösopimus yksittäisten asemakaavamuutosten 
yhteydessä. 

LÄHTÖTIEDOT 
Suunnittelualue

Suunnittelualue sijoittuu Veromieheen, johon on 1950-luvulta lähtien rakennettu Vantaan laajinta, 
yhtenäistä työpaikka- ja varastoaluetta. Suunnittelualue rajautuu kehä III suuntaan liikerakennuksin ja 
Lentoasematien suuntaan hotelli- ja liikerakennuksin. Lentoasemantien ja Markkatien välisellä 
rakentamattomalla maalla on säilynyt metsää, samoin osin Markkatien ja Robert Huberin tien rajaamalla 
alueella. Tarkastelualueen rakennuskanta muodostuu 1971 ja ajanjaksolla 1980–1998 valmistuneista 
varastorakennuksista, sekä uudemmista 2011–2013 valmistuneista teollisuusvarastoista. Alueen etelärajan 
ulkopuolelle on valmistunut vuonna 2022 asuinkerrostaloja.

Suunnittelualue sijoittuu reunamuodostumaselänteen ja savitasangon väliselle alueelle siten, että
alueen itäosa on enimmäkseen savea ja länsiosa enimmäkseen moreenia, kalliota ja hiekkaa. Alue on 
keskiosaltaan pääosin tasainen, reunoilla on enemmän korkeusvaihteluita. Maanpinnan korot vaihtelevat 
+25 metristä +35 metriin merenpinnan yläpuolella.

Uudenmaan maakuntakaava 2021
Suunnittelualue rajautuu valtakunnallisesti 
merkittävään kaksikaistaiseen tiehen. Suunnittelualue 
sijoittuu pääkaupunkiseudun ydinvyöhykkeeseen, jota 
on suunniteltava joukkoliikenteeseen, kävelyyn ja 
pyöräilyyn tukeutuvana muuta taajamatoimintojen 
kehittämisvyöhykettä tehokkaammin rakennettavana 
alueena. Yhdyskuntarakennetta tiivistettäessä on 
kiinnitettävä huomiota vyöhykkeen arvokkaisiin 
ominaispiirteisiin ja elinympäristön laatuun. Mustalla 
aaltoviivalla esitetyt lentomelun 55 dB- ja 60 dB-alueet 
rajautuvat suunnittelualueen ulkopuolelle.

Suunnittelualue näkyy mustalla katkoviivalla
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Vantaan yleiskaava 2020
Vantaan yleiskaavassa suunnittelualue sijoittuu 
Kaupunkikeskustan alueelle. Alueen itä ja länsiosa ovat 
kestävän kasvun vyöhykettä eli joukkoliikenteen 
runkolinjastoon tukeutuvaa vyöhykettä. 
Kaupunkikeskustan aluetta kehitetään monipuolisena, 
toiminnoiltaan sekoittuneena kaupunkiympäristönä. 
Keskeisillä keskusta-alueilla maantasokerrosten tilojen 
tulee avautua kaupunkitilaan ja ne tulee osoittaa liike- 
ja toimitiloiksi. Kaupunkiympäristön lähtökohtana tulee 
olla käveltävyys. Alue tulee toteuttaa vihertehokkaasti. 
Alueella tulee olla riittävästi palveluita, puistoja ja 
julkisia ulkotiloja. 

Suunnittelualue näkyy valkoisella katkoviivalla

Aviapoliksen kaavarunko 2016
Suunnittelualueen asemakaavoituksen tausta-
aineistoksi on laadittu Aviapolis-kaavarunko nro 
052200 joka on hyväksytty kaupunginvaltuustossa 
alueen jatkosuunnittelun pohjaksi. Aviapoliksen 
kaavarungossa suunnittelualue sijoittuu sekoittuneiden 
kaupunkitoimintojen alueelle. Alueella on mustalla 
vinoviivoituksella merkittyjä kulttuurihistoriallisesti 
merkittäviä rakennuksia. Alueen pohjoisosan keskelle 
on tarkoitus sijoittaa yleisömagneetti, palveluja ja 
korttelipuisto. Alueen koillisosan reunaan, 
Tikkurilantien varteen, on tarkoitus syntyä vahva 
kaupallinen julkisivu. Alueen läpi kulkee viheryhteys. 
Tähdet osoittavat laadun paikkoja.

Suunnittelualue näkyy oranssilla katkoviivalla

Asemakaava
Suunnittelualueen asemakaavat ovat vuosilta 1985, 
1981, 1995, 1999, 2000, 2013, 2016 ja 2017. Niissä alue 
on osoitettu teollisuus- ja varastorakennusten, 
asuinkerrostalojen, liike- ja toimistorakennusten, 
toimisto- ja/tai hotellirakennusten, 
toimistorakennusten, toimitilarakennusten ja 
autopaikkojen korttelialueiksi, sekä istutettaviksi 
alueen osiksi ja katualueiksi.

Suunnittelualue näkyy mustalla katkoviivalla
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Vantaan kaupan palveluverkkoselvitys 15.9.2022:
Kaupan palveluiden kehitys
Keskustojen palveluverkon lähtökohtana on nykyinen 
kaupallinen tarjonta ja tulevaisuuden kasvuodotukset.
Aviapolis on seudullinen moninapainen keskus. 
Aviapoliksen Huberilaan on suunnitteilla pöhinäkeskus. 
Suunnittelualueen koillisreuna on ydinalueen 
vyöhykettä, jossa kivijalkapalveluita sijoitetaan 
keskitetysti sopiviin sijaintipaikkoihin, mutta ei niin 
tiiviisti kuin ydinalueella. Maantasossa voi olla
myös muuta kuin liiketilaa. Ydinalueen vyöhykkeelle 
sijoittuvat myös lähikaupat ja kaupalliset palvelut, sekä 
muut toimitilat ja muu yritystoiminta. 
Päivittäistavarakauppa voi sijoittua suunnittelualueelle 
tai sen lähialueelle. 

Suunnittelualue näkyy mustalla katkoviivalla

Suunnittelualue näkyy punaisella katkoviivalla. 
Yläkuvassa näkyy koko ratikan linjaus, 
alakuvassa näkyy suunnittelualue tarkemmin.

Vantaan ratikan linjaus ja pysäkit
Vantaan ratikan yleissuunnitelma valmistui vuonna 
2019. Jatkosuunnittelu toteutetaan vuosina 2020–
2022. Kaupunginvaltuusto tekee päätöksen 
rakentamisesta noin vuonna 2023. Rakentaminen on 
mahdollista aloittaa vuonna 2024 ja liikennöinti vuonna 
2028. Vantaan ratikka on suunniteltu 
pikaraitiotieyhteys Helsingin Mellunmäen 
metroasemalta Hakunilan, Tikkurilan ja Aviapoliksen 
kautta lentoasemalle. Yksi Vantaan ratikan pysäkeistä 
on aivan suunnittelualueen lähellä ja takaa osaltaan 
hyvät liikenneyhteydet.

Myös Tikkurilantiellä, kaavaluonnosalueen yläosassa, 
on ratikan linjan ja pysäkkien varaus, joka ehkä 
toteutuu jossain vaiheessa.
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Uusi Huberila, kaavoituksen viitesuunnitelma 
Alueesta on tehty 11.1.2019 kaavoituksen 
viitesuunnitelma ”Uusi Huberila”. Kuvassa on 
viitesuunnitelman näkymäkuva ehdotetulle Huberin 
torille. Oikeassa reunassa näkyy yksi säilytettävistä 
kaarihalleista uudessa käytössä.

MITEN KAAVALUONNOKSEN VAIKUTUKSIA SELVITETÄÄN JA 
ARVIOIDAAN? 
Vaikutusten arviointia tehdään kaavaluonnostyön yhteydessä ja se vaikuttaa kaavaratkaisun sisältöön.

Suunnittelualuetta koskien laaditaan tarvittavat selvitykset mm. meluselvitys. Myös toteuttamisen 
välittömiä ja välillisiä vaikutuksia arvioidaan.

Arviota tehdään mm. suhteesta

• ihmisen elinoloihin ja ympäristöön 
• maa- ja kallioperään, veteen, ilmaan ja ilmastoon 
• kasvi- ja eläinlajeihin, luonnon monimuotoisuuteen ja luonnonvaroihin 
• alue- ja yhdyskuntarakenteeseen, 
• yhdyskunta- ja energiatalouteen ja 
• liikenteeseen
• kaupunkikuvaan ja maisemaan 
• kulttuuriperintöön ja rakennettuun ympäristöön 
• lentomeluun, tieliikennemeluun
• erityisselvityksiin

Asemakaavaluonnoksen selostuksessa esitetään johtopäätökset ja tiivistelmät selvityksistä ja arvioidaan 
keskeisiä vaikutuksia.  
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KUINKA OSALLISTUMINEN JA VUOROVAIKUTUS JÄRJESTETÄÄN?
Osallisia ovat ne, joiden oloihin tai etuihin kaavaluonnos saattaa huomattavasti vaikuttaa.

• Kaavamuutos luonnoksen hakijat
• Alueen maanomistajat ja maanvuokraajat
• Viereisten ja vastapäisten alueiden omistajat ja vuokralaiset (naapurit)
• Kaupunginosan tai lähialueen asukkaat, yritykset ja työntekijät,
• Asukas- ym. yhdistykset
• Kunnan jäsenet ja ne, jotka katsovat olevansa osallisia
• Kaupungin omat asiantuntijat

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

• Uudenmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus 
• Liikennevirasto (rautatie- ja vesialueet) 
• Pelastuslaitos
• Vantaan kaupunginmuseo 
• tietoliikenneverkkoja ylläpitävät yhtiöt, energiayhtiöt
• rajoittuvat naapurikunnat 
• Uudenmaan liitto, HSY, HSL, TUKES,
• Muut: esim. Finavia, Yhdyskuntasuunnittelun seura ry

Osallistuminen järjestetään suunnittelun eri vaiheissa työpajoissa mm. suunnittelijatapaamisissa, 
suunnittelukokouksissa, maastokatselmuksissa, viranomaisneuvottelussa, asettamalla suunnitelma 
nähtäville ja lausunnoille.

KAAVALUONNOKSEN ETENEMINEN, TIEDOTTAMINEN JA 
OSALLISTUMISTAVAT

ALOITUS
Kaavaluonnostyö on hyväksytty vuosien 2022–2024 työohjelmassa, joka on julkaistu jokaiseen 
vantaalaiseen kotiin jaettavassa kaavoituskatsauksessa. Kaavaluonnoksen valmistelu on aloitettu 
31.10.2022 ja siitä on tiedotettu Vantaan Sanomissa tai asukaslehdessä sekä kaupungin verkkosivuilla. 
Aloitusvaiheessa kaavaluonnostyöstä laaditaan osallistumis- ja arviointisuunnitelma.

Mielipiteet 
Jos teillä on huomautettavaa osallistumis- ja arviointisuunnitelman (OAS) sisällöstä, voitte ilmoittaa 
mielipiteenne kirjeessä mainitulla tavalla 31.1.2023 mennessä. Osallistumis- ja arviointisuunnitelmaan 
voidaan tehdä työn kuluessa tarvittaessa muutoksia ja täydennyksiä. Ajantasainen osallistumis- ja 
arviointisuunnitelma löytyy Vantaan kaupungin internet-sivulta.
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VALMISTELU
Kaavaluonnostyön valmisteluun osallistuvat kaupungin omat suunnittelijat ja asiantuntijat, konsultti 
sekä sopimusvalmistelijat.

Kaavaluonnoshanketta tullaan esittelemään alueen yleisötilaisuudessa vuoden 2023 aikana. Asiasta 
tiedotetaan tarkemmin Vantaan Sanomissa tai asukaslehdessä sekä kaupungin verkkosivuilla.

ASEMAKAAVALUONNOS
Kaupunkisuunnittelulautakunta ja kaupunginhallitus käsittelevät kaavaluonnoksen ja päättävät sen
asettamisesta nähtäville.
Nähtävilläolosta kuulutetaan kaupungin verkkosivuilla. Tavoiteaikataulun mukaan asemakaavaluonnos 
käsitellään kaupunkisuunnittelulautakunnassa vuoden 2024 syksyllä.

Muistutukset ja lausunnot
Kaavaluonnos on nähtävillä 30 päivän ajan, jolloin siitä on mahdollisuus jättää mielipide.
Lausunnot pyydetään tarvittavilta tahoilta. Mielipiteisiin ja lausuntoihin annetaan vastineet.

ASEMAKAAVALUONNOKSEN JATKO
Asemakaavaluonnoksen nähtävilläoloajan jälkeen kootaan mielipiteet ja lausunnot, minkä jälkeen 
aluetta aletaan kaavoittaa useampana eri asemakaavamuutoksena.   Työtä jatketaan kunkin 
asemakaavamuutoksen osalta erikseen asemakaavan muutosehdotuksiksi, jotka aikataulutetaan alueen 
rakentumisen mukaan. Kukin asemakaavaehdotus asetetaan nähtäville ja hyväksytetään 
kaupunginvaltuustossa.

ERILLISTEN ASEMAKAAVAMUUTOSTEN HYVÄKSYMINEN JA VOIMAANTULO
Asemakaavamuutoksista valmistellaan päivitetyt OAS:it. Asemakaavamuutokset tullaan aikanaan
käsittelemään kaupunkisuunnittelulautakunnassa, kaupunginhallituksessa ja kaupunginvaltuustossa.
Kunkin kaavan voimaantulosta kuulutetaan kaupungin verkkosivuilla. Kaavojen hyväksymispäätöksistä
voi valittaa.
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LISÄTIETOJA
Kaavaluonnosasiakirjat ovat luettavissa internetissä www.vantaa.fi/ajankohtaiset_kaavat. Internetin 
kautta voit seurata myös päätöksentekoa, nähtävillä olevia kaavoja ja yleisötilaisuuksia sekä saada tietoa 
asemakaavaluonnoksen prosessin etenemisestä.

Aineistoon voit tutustua myös maankäytön asiakaspalvelussa, Tikkurilan Vantaa-infossa (Dixi, Ratatie 11, 2. 
krs), puh. 8392 2133, ma - pe 8.15 - 15.00) ja muissa Vantaa-infoissa (Myyrmäki, Korso).

Asiaa hoitaa
asemakaava-arkkitehti Carina Ölander
Aviapoliksen asemakaavayksikkö
puhelin 043 826 7039
sähköposti carina.olander@vantaa.fi

asemakaava-arkkitehti Päivi Veijola
Aviapoliksen asemakaavayksikkö
puhelin 043 826 6958
sähköposti paivi.veijola@vantaa.fi

Suunnittelusta vastaa
aluearkkitehti Johanna Rajala
Aviapoliksen asemakaavayksikkö
puhelin 050 302 8975
sähköposti johanna.rajala@vantaa.fi

Hankkeen
vaiheet ja 
aineisto

Kaupungin verkkosivusto
www.vantaa.fi > asuminen ja ympäristö > kaavoitus 
ja maankäyttö > asemakaavoitus > Tikkurilan kaavat

Vantaan kartat, kaavat ja ilmakuvat 
kartta.vantaa.fi 

Maankäytön asiakaspalvelu
Vantaa-info, Dixi, Ratatie 11, 2. krs
puhelin 09 8392 2133
avoinna ma-to 8.15-15.00

Vantaa-infot
Tikkurila, Korso, Myyrmäki

http://www.vantaa.fi/ajankohtaiset_kaavat
mailto:carina.olander@vantaa.fi
mailto:johanna.rajala@vantaa.fi

