Asia: LAUSUNTO PÄHKINÄRINTEEN KAAVARUNGOSTA 014900
Lausunnon antaja:
PÄHKINÄRINNE-SEURA RY, asukasyhdistys

LAUSUNNON KESKEISET LÄHTÖKOHDAT
•
•
•

Vantaalla on viime vuodet painotettu erityisesti radanvarsien rakentamista, mikä on
merkinnyt Pähkinärinteen jäämistä vaille riittävää kokonaisvaltaista kehittämistä.
Yleisellä tasolla Länsi-Vantaan ääni on kuulunut huonosti vantaalaisessa päätöksenteossa.
Tämä on pahimmillaan merkinnyt monien palvelujen siirtymistä jopa Tikkurilaan ja
pääradan varteen.
Pähkinärinteessä on toteutettu kaiken aikaa täydennysrakentamista ja rakentaminen
jatkuu myös tulevaisuudessa – asukasmäärä lisääntyy.

PÄHKINÄRINTEEN VETOVOIMATEKIJÖITÄ PITÄÄ VAALIA
•
•
•

Keskeisin Pähkinärinteen vetovoimatekijä on Lammaslampi ympäristöineen ja siihen
kiinnittyvine laajoine viher- ja virkistysalueineen.
Pähkinärinteen luoteisosassa Lammaslammen niittyalueeseen sijoittuva lähipalsta-alue on
kiinteä osa Pähkinärinteen kerrostaloaluetta ja alueen vetovoimaa.
Pähkinärinne 1:n kerrostaloalue omaa arvoja, jotka tulee ottaa huomioon korjaus-ja
täydennysrakentamisessa.

KAAVARUNGON 014900 RAJAUS ON AIHEUTTANUT HUOLTA PÄHKINÄRINNE-SEURASSA
Pähkinärinteen 2.3.2021 kaavarungon rajaus herätti huolestumista, koska kaavarungon
käsittelystä oli jätetty pois Lammaslammen alueen luoteisnurkka. Kyseinen alue kuului Vantaan
karttapalvelun tietojen mukaan vielä marraskuussa 2020 Pähkinärinteen kaavarungon käsittelyyn.
Lisäksi Vantaan 12.1.2021 päivätyssä Kaavoitusohjelmassa todettiin: ”121400 – Lammaslampi,
Hämeenkylä, Lammaslammen pientaloalue Pitkämäentien varrella. Kaavoitus alkaa.”
Pähkinärinne-Seura on rajauksesta eri mieltä, koska rajaus antaa väärän kuvan koko lounaisesta
alueesta ja erityisesti palsta-alueesta, jotka kuuluvut kiinteästi Pähkinärinteeseen.
Vantaan yleiskaavan 2020 käsittelyssä viljelypalstojen kohdalle lisättiin teksti: ”Ohjeellinen sijainti
viljelypalstoille, joiden lopullinen sijainti ja laajuus määritellään jatkosuunnittelussa. Jos nykyisten
palstojen päälle rakennetaan, tulee palstoille etsiä korvaava sijainti.” Pähkinärinne-Seura tulkitsee
lausuman niin, että ohjeellisesti ja siis ensisijaisesti palstojen tulee säilyä entisillä sijoillaan.
Toiseksi Pähkinärinne-Seura toteaa, että Pähkinärinteen palstoille ei löydy korvaavaa sijaintia,
koska esillä ollut sijainti Tuomelan koulun yhteydessä ei palvele Pähkinärinteen kerrostaloaluetta.
Lisäksi kulku sinne tapahtuu mäkisiä teitä pitkin sekä Vihdintien tai Rajatorpantien kautta autoilla
ajaen. Nykypäivänä tavoitteena ei voi olla autoilun lisääminen. Lisäksi esillä ollut alue on erityisesti
ikäihmisille hankalan ja mäkisen kulkuyhteyden vuoksi kelpaamaton vaihtoehto.
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Pähkinärinne-Seura lähtee siitä, että Lammaslammen asemakaavan 121400 osallistumis- ja
arviointisuunnitelma tullaan tekemään niin sanotusti puhtaalta pöydältä eri vaihtoehtoja
tarkastellen. Pientalokaava ei voi olla valmiiksi oletettu lähtökohta.
PÄHKINÄRINTEEN ASUKASMÄÄRÄ ON JATKUVASTI KASVANUT JA KASVAA EDELLEEN
Uutta rakentamista on syntynyt jo vuosien mittaan
− Karhunkierroksen ensimmäinen vaihe
− Pähkinärinteentien ja Rajatorpantien uudet kerrostalot
− Pähkinärinne 4
Kaavoitettuja alueita on ja lisäksi on monia suunnitteilla olevia uusia asuinalueita
− Pähkinänsärkijä 002284 kaava hyväksytty kaupunginvaltuustossa 8.3.2021 sisältää 350
asuntoa
− Kolmikallion alueella Pähkinärinne 4:ssä pientalorakentaminen tulee jatkumaan
− Autioniityn alue 6-8 -kerroksisia kerrostaloja sekä pientaloja kaavarunko 014900
− Karhunkierroksen uusin vaihe 6-8 -kerroksisia kerrostaloja sekä pientaloja kaavarunko
014900
Yhteenveto
Pähkinärinteen alueelle tulee ja on tulossa satoja kerrostalo- ja pientaloasuntoja. Pähkinärinne
on menettänyt neuvolapalvelut ja kirjastopalvelut ovat itsepalvelua toistaiseksi. Palveluiden
häviäminen on ristiriidassa rakentamisen kasvun kanssa. Asumisalueen palveluista ja
virkistysalueista tulee pitää huolta, jotta alueen vetovoima säilyy.
KAAVARUNGON ENSISIJAISET KOHDEALUEET
1. Pähkinärinteentie 60, asuntoja: Soveltuu pientalorakentamiseen, koska liittyy
Hämeenkylän kokonaisuuteen. Asuntojen rakentaminen tälle alueelle lisää entisestään
liikennettä Pähkinärinteentien ja Lammaslammentien risteyksessä.
2. Autioniitty, asuntoja: Tämän alueen toteuttaminen voi tapahtua nopeastikin. Vastattu
kohdassa 4.
3. Kiulukkapolku, Päiväkoti: Päiväkodin sijoitus Kiulukkapolulle edellyttää
kokonaisvaltaisempaa kannanottoa puron ja puistoalueen mahdollisesta rakentamisesta.
Sijoitusta voisi täsmentää paremmin. Sijainti ehdotuksessa on hyvä, mutta on
maastollisesti varjossa ja maapohja on huono.
4. Karhunkierros, asuntoja: 014900-kaavarungon keskeisin alue ovat Karhunkierroksen- ja
Koivuvaaran alueet, joiden kaavoitukseen toivomme laatua. Liikenteellinen ratkaisu on
olennainen. Uudet asukkaat ja rakennukset ovat tervetulleita Pähkinärinteeseen.
Kevyenliikenteen verkosto on tärkeä ja sen tulee lomittua vanhaan alueeseen, mutta uusi
rakennuskanta voidaan toteuttaa soveltaen omilla ehdoillaan. Pähkinärinteen tyylin
mukailu vaatii ammattitaitoa, pysäköintitaloista ei mielellään tule tehdä alueen
arkkitehtuurista dominanttia, eikä monimuotoisuus saisi olla tavoite. Ilmansuunnat
maastonmuodot ja maisemat otettava huomioon mieluummin paremmin jo tässä
vaiheessa. Vihdintien varressa on hieno mahdollisuus rakentaa näyttävää uutta
Pähkinärinnettä, eikä täällä korkeus haittaa. Modernin rakentamisen ihanteet ovat
edelleen Pähkinärinteeseen sopiva malli.
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5. Kastanjapolku, asuntoja: Pähkinärinne 2:n kaava-alue suunniteltiin 1980. Se on
kokonaisvaltainen ja valmis. Se perustuu myös tiukkaan rajautumiseen luontometsään
(Lammaspuisto). On väärin, että puistoa supistetaan ja rakennetaan pari pientä kerrostaloa
jo luontevalle reuna-alueelle. Muutamalla rakennuksella pilataan ehjä kokonaisuus.
Täydennysrakentamisen pitää parantaa ympäristöä. Tämä metsä tulisi jättää rakentamatta.
6. Risteysalueen visuaalinen ideointi: Ei tässä vaiheessa kommentoitavaa.
7. Työpaikkoja, Ärrävaara, Tamro: Alueella tarvitaan myös työpaikkoja.
8. Kevytliikenne / Ulkoilureitti: Hyvä huomioida jo suunnitteluvaiheessa myös poikittaiset
väylät kohti Pähkinärinteen ostoskeskusta, mikä tukisi samalla ostoskeskuksen säilymistä
monipuolisena palvelupisteenä.
LIIKENNE (Myyrmäen alueen kehittämisilta 16.3.2021)
Kevyen liikenteen verkko
− Pähkinärinteessä on rakennettu kevyen liikenteen verkko, jossa alikulkutunnelien ja
liikennevaloin ohjatusti pääsee turvallisesti liikkumaan.
− Kevyen liikenteen väyliä pääsee helposti kävellen tai pyörillä Pähkinärinteen mistä kolkasta
tahansa Lammaslammen virkistys ja luontoalueille sekä palstoille.
− Kaupunkipyöräverkoston merkitys tulee varmasti kasvamaan parannetun suoran yhteyden
avauduttua Louhelan asemalle. Pyöräteiden ja kaupunkipyörien asemien tulee toimia
luontevana osana uuden tien rakentamista. Pyöräasemien verkostoa tulisi laajentaa
Pähkinärinne 4:n alueelle. Vantaan erilainen kaupunkipyöräjärjestelmä Espoon ja Helsingin
kanssa hankaloittaa pyörien joustavaa käyttöä ja tilanne tulisi saada pikaisesti yhtenäiseksi
− .
Liikenne
− Paikallisten kokoojakatujen Pähkinärinteentien ja Lammaslammentien risteys voi vaatia
jopa valo-ohjausta toimiakseen liikenteellisesti hyvin ja jalankulkijoiden kannalta
turvallisesti.
− Myyrmäen alueen kehittämisillassa 16.3.2021 esitelty Luhtitien suora yhteys Myyrmäkeen
parantaa yhteyksiä Myyrmäkeen. Tämä on merkittävä lisä.
Julkinen liikenne
− On tärkeää, että esitetyn runkolinjan 300 liikennetiheys on riittävä. Nykytilanteessa
liikenneyhteydet ovat pääsääntöisesti harventuneet.
− Suora yhteys Louhelan asemalle on hyvä asia, jos yhteydet toimivat.
− Helsingin yleiskaavan mukainen pikaraitiotie päättyy Rajatorpantien ja Vihdintien
risteykseen. Ehdotamme pikaraitiotien jatkamista Vihdintien ja Luhtitien risteyksen kautta
Louhelan asemalle ja edelleen Myyrmäen asemalle. Tällöin pikaraitiotie palvelisi myös
Vantaan jatkuvasti kasvavaa lounaisinta asumisaluetta Pähkinärinnettä.
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PÄHKINÄRINNE-SEURAN KESKEISET JOHTOPÄÄTÖKSET
I.

II.

III.

IV.

V.
VI.

Pähkinärinteen asumisalue on vuosien mittaan kasvanut, kasvaa nyt ja kasvaa lisääntyvässä
määrin tulevaisuudessa asukasmäärältään. Asukkaat tarvitsevat riittävät palvelut ja
virkistysalueet. Karsiminen ei ole perusteltua ajatellen kasvavaa asukkaitten määrää.
Vantaan lounaisimman kolkan asuinalue tarvitsee vetovoimatekijänsä, jotta se olisi
nykyisille ja tuleville asukkailleen asumaan houkutteleva paikka. Erityisesti
kerrostaloalueen vetovoimasta tulee huolehtia, sillä se koskee tuhansia ihmisiä.
Pähkinärinteen ja koko Hämeenkylän alueen keskeinen vetovoimatekijä on
Lammaslammen ympäristö ja lampeen liittyvä kokonaisuus, johon kuuluvat Soltorpin
luonnonsuojelualue, Tuomelan tammimetsä, Linnaisten metsäalue sekä Hämeenkylän
kartanon ja Tuomelan tilan viljelty kulttuurimaisema. Hämeenkyläntie liittää viheralueen
Ainontien kylätiekokeilun maisemiin Pitkäjärven rantojen läheisyyteen. Tätä kokonaisuutta
ei saa rikkoa.
Pähkinärinteen lähipalsta-alue on keskeinen vetovoimatekijä, joka tulee säilyttää nykyisellä
paikallaan. Alue on ollut osa pähkinärinteeläistä elämäntapaa jo 44 vuotta. PähkinärinneSeura on tehnyt aloitteita palstaviljelyn kehittämiseksi, jotta palstoista kehittyisi entistäkin
vahvempi vetovoimatekijä hyötyviljelyyn ja virkistäytymiseen kerrostalojen välittömässä
läheisyydessä. Palstaviljely on tärkeä osatekijä yhteisöllisyyden lisäämisessä. Palstojen
siirto ei voi olla lähtökohta Lammaslammen asemakaavan 121400 osallistumis- ja
arviointisuunnitelmalle.
Rakentamisessa ja korjausrakentamisessa on huomioitava erityisesti Pähkinärinne 1:n
asettamat vaatimukset.
Liikenneyhteyksissä keskeisellä sijalla ovat Luhtitien jatkeen rakentaminen Myyrmäkeen ja
suoran yhteyden muodostuminen Louhelan asemalle. Runkolinjalle 300 on saatava riittävä
liikennetiheys. Helsingin yleiskaavassa mainitun pikaraitiotien tuomista Vihdintien ja
Luhtitien risteyksen kautta Louhelan asemalle ja siitä Myyrmäen asemalle kannattaa
selvittää. Liikennemäärien kasvu Pähkinärinteentien ja Lammaslammentien risteyksessä
edellyttää valo-ohjausta.

Pähkinärinne-Seuran hallitus 5.4.2021

Hallituksen puolesta
Arno de la Chapelle, Pähkinärinne-Seuran puheenjohtaja
Visa Pekkarinen, Pähkinärinne-Seuran sihteeri ja tiedottaja
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