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SUUNNITELMAN  LÄHTÖKOHDAT  OVAT  KANNATETTAVIA  
  
   Rakennetaan  olemassa  olevien  palvelujen  tuntumaan  
   Lähiluonnon  vaaliminen  
   Pyrkimyksenä  on  huomioida  olemassa  olevaa  luontoa  ja  puustoa,  mikä  sopii  
Pähkinärinteen  ”metsälähiön”  luonteeseen  
   Kiinnittyminen  hyviin  liikenneyhteyksiin  
   Runkolinjan  300  ja  muun  julkisen  liikenteen  huomiointi  osana  ilmastotoimia  
   Alueelle  tulee  sekä  kerros-‐  että  pientaloja,  mikä  on  myös  Pähkinärinteelle  tyypillistä  
   Asuntojen  sijoittelulla  sekä  kerrostalojen  rakentamisella  vilkkaan  Vihdintien  varteen  
pyritään  eliminoimaan  autoliikenteen  meluhaittoja  
  
ASEMAKAAVAMUUTOKSEN  KESKEISET  RATKAISUT  
  
Asemakaavamuutoksen  keskeiset  ratkaisua  vaativat  kysymykset  liittyvät  1.)  6-‐8  -‐kerroksisten  
talojen  ja  pientalojen  sijoitteluun,  2.)  päiväkodin  rakentamiseen,  3.)  jalankulun,  kevyen  
liikenteen,  ajoteiden,  pysäköinnin  ja  julkisen  liikenteen  järjestelyihin  sekä  4.)  yhteydet  
ympäröivään  luontoon  ja  virkistysalueille  varmistaviin  ratkaisuihin.  
  
6-‐8  -‐kerroksisten  talojen  ja  pientalojen  sijoittelu  
  
Vantaalla  halutaan  painottaa  pientalojen  rakentamisen  lisäämistä  ja  tämä  on  huomioitu  
suunnitelmassa.  Nyt  kaavoituksessa  mukana  olevien  tonttien  keskelle  tulee  5-‐6  kerroksisia  
rakennuksia  ja  kaava  on  erittäin  tehokas.  Päiväkodin  pohjoispuolella  olevien  kahden  
kerrostalon  tontit  olisi  syytä  varata  kerrostalojen  sijasta  pientaloille  Vantaan  tavoitteiden  
mukaisesti  tai  keskellä  olevien  rakennusten  rakennuskorkeutta  tulisi  vähentää.  
  
Suunnitelmassa  korostetaan  pihojen  kauneutta  ja  monimuotoisuutta.  Rakennusliikkeet  
haluavat  rakentaa  tehokkaasti  ja  nopeasti,  jolloin  olemassa  olevien  puiden  huomioimiseen  ei  
kokemustemme  valossa  ole  aikaa.  Erityisesti  Veikkauksen  tontin  sisällä  on  paljon  suuria  puita.  
Olisi  hienoa,  jos  rakennusten  ulkopuolelle  jäävä  osa  näistä  puista  voitaisiin  säästää  asuntojen  
keskelle  ja  vaalittaisiin  alueen  luonnetta  perinteisenä  ”metsälähiönä”.    
  
Päiväkodin  rakentaminen  ja  nykyinen  onnistunut  sijoittaminen  
  
Pähkinärinne-‐Seura  totesi  päiväkodista  lausunnossaan  kaavarunkoon  014900:  ”Sijainti  
ehdotuksessa  on  hyvä,  mutta  on  maastollisesti  varjossa  ja  maapohja  on  huono.”  Aikanaan  
Pähkinähoidon  varikkoaluetta  oli  kaavailtu  samalle  paikalle  ja  jo  tuolloin  oli  todettu  
maapohjan  haasteet.  Lisäksi  seura  kritisoi  purolaakson  lähelle  rakentamista.  Myöhemmin  
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lähitalojen  asukkaat  valittivat  liikenteen  lisääntymisestä  piha-‐alueiden  luona.  Nykyinen  sijainti  
on  selkeästi  aikaisempaa  parempi.  
  
Nykyaikana  rakennetaan  todella  suurikokoisia  päiväkoteja,  ja  isolta  tuntuva  piha-‐alue  on  
käytännössä  liian  pieni  190  lapsen  käyttöön.  Varhaiskasvatuksen  pedagogiikassa  lasten  
kokemuksiin  ja  elämyksiin  nojaava  ympäristö-‐  ja  luontopedagogiikka  on  keskeisellä  sijalla.  
Samoin  liikunnassa  hyödynnetään  ulkoilu-‐  ja  virkistysalueita.  Edellä  mainittujen  syiden  vuoksi  
on  tärkeää,  että  päiväkodin  pihalta  on  suora  yhteys  luontoon.  Pihalla  on  hyvä  pohtia  mitä  
retkellä  tehdään  ja  sitten  on  turvalliset  kävelyreitit  viherympäristöön.  
  
Karjalan  allergiatutkimusta  on  tehty  20  vuotta.  Siinä  selvisi,  että  kosketus  monimuotoiseen  
luontoon  rikastaa  ihmisen  mikrobistoa,  vahvistaa  immuunipuolustusta  ja  suojaa  sairauksilta:  
astmalta,  allergialta  ja  mahdollisesti  myös  tulehduksellisilta  suolistosairauksilta,  diabetekselta,  
ylipainolta  ja  jopa  masennukselta.  Tulosten  pohjalta  on  muokattu  kansallista  allergiaohjelmaa  
ja  saatu  satojen  tuhansien  eurojen  vuosittaisia  säästöjä  terveydenhoitokuluissa.  ADELE-‐
tutkimus  puolestaan  on  osoittanut,  että  jo  kuukauden  kontakti  luontoon  rikastaa  
päiväkotilasten  ihon  mikrobistoa.  Lasten  ja  muiden  ikäryhmien  terveydelle  tärkeää  
luontoyhteyttä  tulee  vaalia.  
  
Jalankulun,  kevyen  liikenteen,  ajoteiden,  pysäköinnin  ja  julkisen  liikenteen  järjestelyt  
  
Pähkinärinteen  elinvoiman  kannalta  on  tärkeää  pitää  ostoskeskuksen  lähipalvelut  
kannattavina  ja  monipuolisina.  Karhunkierros  on  kävelymatkan  päässä  ostoskeskuksesta  ja  on  
syytä  tehdä  suora  kävely-‐  ja  pyörätieyhteys  Pähkinärinteentien  kevyen  liikenteen  verkostoon.  
Toteutus  onnistuu  päiväkodin  pohjoispuolelta  ”pururadan”  kivituhkattua  pohjaa  hyödyntäen.  
Reitti  on  esitetty  tarkemmin  lopussa  olevassa  kartassa.    
  
Kaavoitettavan  alueen  ristikon  muotoisen  tiestön  pohjoissakaran  kohdalta  tulee  tehdä  suora  
yhteys  Lammaspuroa  kiertävälle  erittäin  suositulle  ulkoilu-‐  ja  lenkkipolulle.  Tämä  palvelee  
kaiken  ikäisiä  asukkaita.  
  
Asukkaat  valittavat  toistuvasti  Karhunkierroksen  kadun  tukkoisuutta  kadunvarsipysäköinnin  
vuoksi.  Haitta  on  erityisen  suuri  erityisesti  talvella,  jolloin  tie  kapenee  yksikaistaiseen  
käyttöön.  Pysäköintirajoitukset  eivät  ole  toimineet.  Lisäksi  raskaiden  ajoneuvojen  
pysäköintipaikat  vähenivät  Pähkinänsärkijän  tonttien  2-‐6  rakentamisen  vuoksi.  
  
Julkisen  liikenteen  käyttämä  pääväylä  on  Pähkinärinteentie  ja  lisäksi  Vihdintien  pysäkeille  on  
jo  olemassa  alikulkutunneli.  Uusi  runkolinja  300  parantaa  yhteyksiä  kehäradan  varteen  ja  
keskustaan.    
  
Yhteydet  ympäröivään  luontoon  sekä  virkistys-‐  ja  luonnonsuojelualueille  
  
Asemakaavamuutos  sijoittuu  jo  rakennetuille  tonteille  ja  ympäröivää  luontoa  on  pyritty  
vaalimaan  hyvin.  Keskeistä  on  Lammasojan  jokilaakson  ja  laakson  ympäristön  suojeleminen  
riittävän  laajalta  alueelta,  joka  toteutuu  suunnitelmassa.  Lammaspuron  etelänpuoleinen  
metsäinen  ja  kallioinen  alue  säästetään.  Näin  on  mahdollista  rakentaa  hyvät  jalankulku-‐  ja  
pyöräily-‐yhteydet  ostoskeskukselle.  Samalla  turvataan  ulkoilu-‐  ja  lenkkeilypolku.  
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Alueelta  löytyvät  turvalliset,  alikulkutunnelein  sekä  hidastein  turvareitit  palveluiden  äärelle  ja  
ympäröivään  luontoon.  Lastenkin  kanssa  voi  liikkua  kävelyreittejä  pitkin  
Lammaslammenpuiston  ainutlaatuisiin  maisemiin  ja  monimuotoiseen  luontoon  kuten  
kosteikon  pitkospuille.  
  
Luonto-‐  ja  ulkoiluyhteydet  ovat  tärkeitä  koska  
-   viherympäristössä  ihminen  rentoutuu  ja  stressitasot  laskevat  
-   lähiluonto  houkuttaa  liikkumaan,  mikä  edistää  terveyttä  
-   kontakti  monimuotoisen  luonnon  mikrobeihin  vahvistaa  ihmisen  
puolustusjärjestelmää  

  
EHDOTUKSET  KARTALLA  JA  LYHYET  KUVAUKSET  
  

Säilytettävä  ja  kunnostettava  
ulkoilu-‐  ja  lenkkeilypolku  –  (esim.  
valaistus  ei  toimi  ja  pariin  kohtaan  
tarvitaan  salaoja  tms.)  
Ehdotus  kävely-‐  ja  pyöräilytien  
yhdistämiseksi  kevyen  liikenteen  
verkostoon  
Vetovoimaisempi  ja  lyhyempi  
ratkaisu  kävely-‐  ja  pyöräilytien  
yhdistämiseksi  kevyen  liikenteen  
verkostoon  
Lenkkeilypolun  kautta  
tapahtuva  kävely-‐  ja  pyöräilytien  
yhdistäminen  kevyen  liikenteen  
verkostoon  
Kohta,  jonka  kautta  uusi  
asuntoalue  myös  kiinnittyy  ulkoilu-‐  ja  
lenkkeilypolkuun  
Alikulkutunnelin  kautta  pääsee  
turvallisesti  myös  ostoskeskukseen  
sekä  Lammaslammenpuiston  
järvimaisemiin,  Soltorpin  lasten  luontopolulle  ja  luonnonsuojelualueille  
Ostoskeskus,  jonka  elinvoimaisuudesta  tulee  huolehtia.  Oleellista  on  tehdä  luonteva  
kävely-‐  ja  pyöräilyreitti  Karhunkierroksesta  ostoskeskukseen  
Karhunkierroksen  katualue  on  jo  nykyisellään  tukkoinen  erityisesti  talvella.  Raskaiden  
ajoneuvojen  pysäköinti  vaatii  alueellisen  ratkaisun  eikä  toimi  nykyisellään.  
Vuokrataloyhtiöiden  parkkitaloissa  on  tyhjiä  paikkoja,  kun  osa  talojen  asukkaista  välttelee  
parkkitalojen  kuukausimaksuja.  Asukkaiden  arvion  mukaan  he  yrittävät  selvitä  
katuvarsipysäköinnillä.  
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Vihdintien  julkisen  liikenteen  bussipysäkeille  on  jo  olemassa  alikulkutunneli.  
Kortteli  on  rakennettu  liian  tiiviisti.  Suomessa  aurinko  paistaa  todella  viistosti  suuren  osan  
vuotta.  Tonttien  sisäpihojen  talot  ovat  lähekkäin  toisiaan  ja  siksi  Vihdintien  varren  8  -‐
kerroksisten  alimman  kerroksen  asunnot  saavat  todella  vähän  valoa.  Siksi  sisäpihan  5-‐6  
kerroksisia  rakennuksia  tulisi  madaltaa  jopa  3-‐kerroksisiksi  ja  Vihdintien  varren  taloja  voitaisiin  
vastaavasti  korottaa  tarvittava  määrä.  
  
  
PÄHKINÄRINTEEN  JA  KOKO  LOUNAIS-‐VANTAAN  ELINVOIMASTA  TULEE  PITÄÄ  HUOLTA  
  
Lausuntomme  on  poikkeuksellisen  laaja  koskiessaan  vain  yhtä  asemakaavatyötä.  
Mielestämme  tämä  on  kuitenkin  perusteltua.  Ensinnäkin  kun  asioita  käsitellään  kaava  
kerrallaan,  niin  kokonaisvaikutusten  ja  moninaisten  asioiden  liittyminen  toisiinsa  jää  riittävää  
huomiota  vaille.  Laaja  asukasvaikuttaminen  nostaa  esiin  asukkaiden  kokemuksia  ja  
näkemyksiä  sekä  huomaamatta  jääneitä  ideoita.  
  
Toiseksi  asukkaiden  näkemykset  eivät  muodostu  ja  kiteydy  osallistumis-‐  ja  
arviointisuunnitelman  kuulemiselle  varatun  yhden  kuukauden  kuluessa.  Monitahoisiin  
kaavoituksen  kysymyksiin  näkemyksen  muodostaminen  vaatii  keskustelua  ja  vuorovaikutusta  
ihmisten  välillä.  Pähkinärinne-‐Seura,  Linnaisten  omakotiyhdistys,  Pro  Linnaisten  Metsä,  
Hämevaara-‐Seura  ja  Jupperin  omakotiyhdistys  ovat  ryhtyneet  käymään  vuoropuhelua  
asukkaiden  kanssa  asuinalueensa  elinvoiman  sälyttämiseksi  ja  kehittämiseksi  sekä  
luontokokonaisuuksien  säilyttämiseksi.  Asukkaille  on  esitelty  kaavoitukseen  liittyviä  
kysymyksiä  ja  heidän  mielipiteitään  on  kuultu  muun  muassa  viidessä  asukastapatumassa,  
joihin  on  osallistunut  yhteensä  satoja  ihmisiä.    
  
Vihdintien  läheisyyteen  on  rakenteilla  ja  suunnitteilla  1140  uutta  asuntoa.  Pähkinärinteen  ja  
koko  lounaisimman  Vantaan  vetovoimaa  tulee  lisätä,  jotta  alueelle  saadaan  pitkäaikaisia  
asukkaita,  lapsiperheitä  ja  hyvä  veronmaksajia  kuten  Vantaa  on  tavoitteitaan  muotoillut.  
Lammaslammen  pientalokaupungin  nimellä  kulkeva  ehdotus  vahingoittaisi  toteutuessaan  
alueen  elinvoimaa  ja  luontoarvoja  vakavasti.  Asukasyhdistykset  ja  asukkaat  laajasti  
vastustavat  tätä  ehdotusta.  
  
Asukkaiden  tavoitteena  on  päästä  myös  asukasyhdistysten  kautta  tiiviiseen  vuoropuheluun  
kaavoittajan,  kaupungin  johdon  ja  poliittisten  päättäjien  kanssa.  Edellä  mainituissa  
tilaisuuksissa  esiin  tulleita  näkemyksiä  on  koottu  tähän  lausuntoon.  
  
  
Vantaalla  29.5.2022  
Pähkinärinne-‐Seuran  puolesta  
  
  
Arno  de  la  Chapelle,  puheenjohtaja  
Jarmo  Lounassalo,  varapuheenjohtaja  
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KUVALIITE  
17.5.2022  olleessa  asemakaavamuutoksen  esittelylaisuudessa  kaavoituksen  edustajat  pyysivät  
kuvia  esitysten  tueksi.  Muutama  kuva  on  nyt  laitettu  oheen.  
  
  
Ehdotus  kävely-‐  ja  pyöräilytien  yhdistämiseksi  kevyen  
liikenteen  verkostoon:  liittymäkohta.  
Ulkoilu-‐,  kävely-‐  ja  lenkkipolku  on  valmiiksi  leveä  ja  
omaa  hyvän  kivituhka-‐alustan.  
1  liittymä  on  loivempi  liittymäkohta.  
2  liittymä  kannattaa  rakentaa,  koska  vauhdista  pitävät  
tulevat  joka  tapauksessa  käyttämään  jyrkempää  reittiä.  
Oikealla  on  Pähkinärinteentie  Rajatorpantien  
suuntaan.  
  
Lammasoja  on  hieno  puro,  jonka  reunaa  ulkoilu-‐  ja  
lenkkeilyreitti  kulkee.  Kuvassa  näkyy,  että  lenkkipolku  
on  itse  asiassa  nykyään  paremminkin  kävelytie.  
  
  
  
  
  
  
Asemakaavamuutoksessa  säilytettäväksi  rajattu  hieno  
metsäinen  kallion  laki.  Hyvä  lähiretkikohde  päiväkodin  
lapsille.  Neulasten  peittämä  maa  ja  kivien  pintojen  
kuluminen  osoittaa,  että  lähiseudun  lapset  ovat  
löytäneet  kivet  kiipeily  ja  hyppely  tarkoituksiin.  Tähän  
liittyvät  ehdotukset  päiväkodin  piha-‐alueen  
kytkeytymisestä  lähiluontoon.  
  
Kuvan  ulkoilu-‐  ja  lenkkipolun  yläkohtaan  ehdotetaan  lausunnossa  
suoraa  liittymää  numero  5.  Muun  muassa  tähän  liittyvät  
ehdotukset  kaikkia  asukkaita  palvelevista  yhteyksistä  lähiluontoon.  
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