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Strateginen valinta kehittää nykyistä kaupunkia 

• Olemassa oleva kehittyy uudisrakentamisen myötä.  

• Taustalla kasvun paine: asuntoja, työpaikkoja, palveluita.  

• Myös huoli erilaisten kaupunginosien houkuttelevuudesta ja 
kaupungin tasapainosta. Mikään kaupunginosa ei saa pudota 
kelkasta! 

 

 

 

  
• Vantaan yleiskaava 2007 

päätavoite on eheyttäminen. 
• Kaupungin strategiassa painotus 

keskuksien kehittämiseen: 
tavoitteena / mittarina asunto- ja 
työpaikkarakentamisen 
sijoittuminen asemanseuduille. 
 



AE 2014-23: 
Merkittävät 
asuntotuotantokohteet 

2013: 205 312 
2023: 227 860 

keskimäärin 2 284 asuntoa/vuosi 

Asuntotuotannosta suurin osa on täydennysrakentamista 
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Kuvat Anne Mäkynen 

• Parhaillaan laaditaan seudun 
ensimmäistä maankäyttösuunnitelmaa 
MASU ja toista seudun 
liikennejärjestelmäsuunnitelmaa HLJ. 
Molemmista luonnokset syksyllä. 

• Kasvua arvioitu niin, että seudulla on 
2 milj. asukasta 2050. 

• Mahdollisimman suuri osa kasvusta 
nykyiseen rakenteeseen. 

• Uusia raidekäytäviä lähdettäisiin 
avaamaan vasta vuonna 2040- 

 

 

 

 

Myös seudun suunnittelussa valittu 
”pitäytymisen” tavoite 
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Täydennysrakentamisen 
haasteet kaikille tuttuja 

Kuvat Anne Mäkynen 

TALOUS 

• Markkinat ovat paikallisia: mitä asunto saa Myyrmäessä maksaa? 

• Rakenteellinen pysäköinti kallista suhteessa asunnon hintaan 

 

ASUKASMIELIPITEITÄ ON MONTA 

• Miten löydettäisiin alueen yhteinen ääni eikä kompastuttaisi 
äänekkäimpiin? 

 

HUONOT ESIMERKIT, EPÄONNISTUMISET? 

• Luvattiin omistusasuntoja – tulikin vuokra-asuntoja 

• Asukkailla on hyvä muisti! 
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Miten ymmärtää talouden reunaehdot? 

• Arkkitehtuuripolitiikka: resurssiviisaus – 
mikä on oleellista laadulle ja hyvälle 
kaupunkiympäristölle? 

 

• Sopimuspolitiikka: hankkeiden edistäminen. 
Esimerkiksi maankäyttökorvauksien 
maksaminen vasta hankkeen myötä – ei 
kaavan. Yksityisillä maanomistajilla ei vielä 
kaavavaiheessa ole taloudellisia 
mahdollisuuksia maksaa. 

 

• Pysäköintipolitiikka: Vantaalla kokeilu 
pysäköintinormista = 1 km asemalta (myös 
palvelut) 1 autopaikka / 130 k-m2 

 

 

NCC täydennysrakentamis- 
krs-talokonsepti ”Bertta”: 
pysäköinti 1-2 kerroksessa 
maan päällä (Myyrmäki) 
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Yhteistyö alueen toimijoiden kanssa 

• Asukkaat: alue parempi kuin yleisissä mielikuvissa. 
Into vaihtelee - osalla alueista pitkä perinne, osalla 
vasta käynnistymässä.  

• Yksin kehittämistyötä ei saa eteenpäin kukaan. 
Yhdessä työstetty ja hyväksytty suunnitelma on 
tahtotilan ilmaus, johon muutkin toimijat voivat 
lähteä mukaan. 

• Valittaminen ei kiinnosta kaikkia, ei ainakaan nuoria 

• Vantaalaiset aluetoimikunnat hyviä 
keskustelukumppaneita. Alueen etu vs. oma etu. 

• Maanomistajien ja yritysten näkökulmia kaivamalla 
kaivettu esim. nettikyselyillä ja aamiaistilaisuuksilla. 

 

• Ja aina tarvitaan riittävästi aikaa: muutoksen 
ymmärtäminen ja hyväksyminen on hidasta. 
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Hyvät esimerkit tärkeitä 
 
• Keskustelun tueksi ja huhujen kumoamiseksi 

tarvitaan neutraalia tietoa, toteutuneita 
esimerkkejä, pohdintaa hyödyistä & haitoista 

• Helsinki koonnut aineistoa viime vuosien 
lisärakentamishankkeista (mm. toimintatapa, 
kustannustietoa) 

 

 

 

 

 

• Jatkona muutama vantaalainen 
aluetason esimerkki 

 

 

 

http://www.uuttahelsinkia.fi/fi/taydennysrakenta

minen/esimerkkikohteita 
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Tikkurila 
 
 • Vantaan hallinnollinen keskus, joka on rakennettu useina 

vuosikymmeninä.  

• 1km asemasta noin 10 000 asukasta ja noin 10 000 työpaikkaa.  

• Kaupunki sysäsi liikkeelle: keskustan yleinen arkkitehtikilpailu 
2000. Kaavarunko asemakaavojen pohjaksi 2004 – 
tontinluovutuskilpailu 2006. Keskustan asemakaava voimaan 2010. 
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Tikkurila 
 
 
• Isot linjaukset: 

• Maanalainen pysäköinti edellytys 
kävelykaduille (Asematie) 

• Torin siirtäminen keskustaan 

 

 

 

 

• Uusi matkakeskus (VR, YIT, Vantaa) 
rakenteilla: 8 min. kentälle. 

• Lisää asukkaita ihan ytimeen. 



Maalikylästä kaupungin  
keskustaksi 

28.5.2014 Vantaan kaupunki, NIS 11 
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Martinlaakso 
 
 
• Vanha asema- ja liikerakennus 

purettiin, tilalle yli 7000 m2 

myymälää ja 67 omistusasuntoa.  

• Nyt käynnissä kehityskuvatyö, 
jossa mukana useita 
täydennysrakentamiskohteita. 
Työtä tehty tiiviissä yhteistyössä 
alueen toimijoiden kanssa. 

 



28.5.2014 
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Länsimäki 
 
 
Asuinalueiden kehittämisohjelman 

alueella paljon hankkeita 

 

Latukangas 

13 000 k-m2 

AK valmis, 

kerros- ja 

rivitaloja 

Pallaksen 

huonokuntoinen 

koulu puretaan, AK 

tekeillä (asuntoja) 
VAV kortteliin 

lisää asuntoja 

Käyttämättömät  

Y-tontit 

asumiselle 

Pohjoisosaan tulossa 

Östersundomin yleiskaavan 

mukaan asumis- ja 

työpaikkatäydennystä 
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Mitä saamme aikaan? 

• Lähiöistä kaupunginosia 

• Asumisen ja työnteon urbaaneja 
vaihtoehtoja 

• Viihtymisen ja viipymisen rakkaita paikkoja 

• Toimivampaa kestävämpää ympäristöä 

• Tasapuolisesti saavutettavissa olevaa 
joukkoliikennekaupunkia 
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Kiitos 


