
Tavoitteena luontoarvojen vaalimisen 
ja virkistyskäytön vahva yhteys

26.5.2021

Lammaslampi, palstat ja 
luonnonsuojelualueet 

– Länsi-Vantaan 
vetovoimaiset helmet
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PÄHKINÄRINNE-SEURAN ALOITE KAIKILLE PUOLUEILLE KUNTAVAALIEN PERJANTAISAUNAAN 16.4.2021 

Länsi-Vantaan helmi 
– Upea luontokokonaisuus Vihdintien länsipuolella

! Olemme Pähkinärinne-Seurassa lähteneet aluksi liikkeelle Lammaslammen 
ympäristön suojelemisesta ja lähipalstojen säilyttämisestä nykyisellä paikallaan 
kiinteänä osana Pähkinärinnettä.

! Mitä enemmän on pitänyt katsella Vihdintien länsipuolen metsiä, peltoaukeita, 
luonnonsuojelu- ja viheralueita erilaisilta kartoilta, sitä selvemmäksi on käynyt, että 
meillä on käsissämme ainutlaatuisen kokonaisuuden säilyttämisen mahdollisuus.

! Kaava pientaloalueesta Pitkämäentien varrella voi rikkoa tämän ainutlaatuisen 
kokonaisuuden.

! Vantaa painottaa nykyään kaikissa ohjelmissaan asuinalueisiin liittyvien viher- ja 
virkistysalueiden merkitystä.

! Harvojen yksityisten tonttien kaavat voidaan ratkaista erillisenä kysymyksenä.
! Pähkinärinne-Seura haluaa tuoda oman kokonaisuutta tarkastelevan ehdotuksensa 

keskusteluun mukaan.
! Vihdintien länsipuoli tarvitsee ehdottomasti vetovoimatekijänsä – upean luonto-, 

ulkoilu- ja kulttuurimaisemien kokonaisuuden säilyttämisen

Hämeenkylän 
Perjantaisauna 16.4.2021 
YouTubessa
https://www.youtube.com/
watch?v=yIL6HQXLWmM&t
=1029s
Pähkinärinne-Seuran 
aloitteen käsittely alkaa 
kohdasta 2:27:16.
Verotulot ja pientalot
kohdasta 17:43
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Tästä vasemmalle tulisi tehdä yhdistävä 
polku luonnonsuojelualueille.

Kaupungin omistaman tontin mökkiin kesäkahvila? 
Takana alkaa Soltorpin luonnonsuojelualue.

Saisiko tästä ladosta kesäpaviljongin? Varastotilaksi lähipalsta-
alueen välineistölle ja opastuskeskukseksi kaupunkiviljelyn 
kehittämiseen! Lato ja tontti ovat kaupungin omistuksessa.

Kaikki kuvat on otettu diassa 5 
esiteltävän yhdistävän polun kohdalta.
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NUMEROINNIN SELITYKSET
1. Lammen niittymaisemaan mukautuva ja 

nykyisellä paikalla säilytettävä lähipalsta-alue
2. Lato, josta voisi ehkä tulla kesäpaviljonki 

asukkaille. Kunto pitää arvioida. 
3. Pienestä perinteisestä punaisesta talosta voisi 

tulla kesäkahvila, josta pääsisi suoraan 
ulkoilupoluille.

4. Kävelyreitti Tuomelan koulun kulttuuritalolle
5. Soltorpin luonnonsuojelualue
6. Tuomelan koulun kulttuuritalo
7. Hämeenkylän ja Linnaisten kartanoiden sekä 

Tuomelan tilan vanhassa viljellyssä 
kulttuurimaisemassa sijaitseva Ainontien 
kylätiekokeilu

8. Linnaisten kartano ja kylätieltä näkyvät  
puiston modernit veistokset

9. Tuomelan tammimetsän luonnonsuojelualue
10. Linnaistenmetsä, jossa risteilee käytön 

muovaama polkujen verkosto. Tehdään uusi 
kokoava kapea ulkoilureitistö.

11. Linnaisten 1800-luvun rautakaivokset: 
a) louhos ja b) kaivoskuiluja

12. Hämeenkylän kartano puistoineen ja valmiine 
ravintolapalveluineen. 

13. Kokonaisuus voi rikkoutua, kun alueella 
toteutetaan kaava (punainen katkoviiva). 
Osallistuminen ja kuuleminen syksyllä 2021. 

HÄMEENKYLÄ, PÄHKINÄRINNE, HÄMEVAARA JA LINNAINEN
TARVITSEVAT VIHER2 JA VIRKISTYSALUEENSA SÄILYTTÄMISTÄ
■ Lammaslammen ympäristö, Soltorpin ja Tuomelan tammimetsän luonnonsuojelualueet, 

Linnaistenmetsä, Tuomelan tilan, Linnaisten- sekä Hämeenkylän kartanoiden ja Ainontien 
kulttuurimaisemat peltoaukeineen muodostavat merkittävän säilytettävän kokonaisuuden

LINNAINEN

HÄMEVAARA

HÄMEENKYLÄ

PÄHKINÄRINNE

ULKOILUREITIT VIHER- JA VIRKISTYSALUEELLA
Olemassa oleva ulkoilureitti
Olemassa oleva ulkoiluun soveltuva tie
Uudet Soltorpin alueen kaltaiset polut
PPiieennttaallooaalluuee,,  jjookkaa  ttuulleevvaassssaa  kkaaaavvaassssaa
vvooii  rriikkkkooaa  kkookkoonnaaiissuuuuddeenn
Jo rakenteilla oleva Pähkinärinne 4
Soltorpin-Linnaistenmetsän
luonnonsuojelualue
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PÄHKINÄRINTEEN UUDET ALUEET



Maanomistukset:
■ Kaupungin omistuksessa
■ Kaupungin vuokraama 

lähiviljelypalsta-alue
■ Kaupungin määräalat
■ Yksityiset tontit
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YHTEENVETO
■ Luonnonsuojelualueista ja 

Lammaslammen 
ympäristöstä yhtenäinen 
kokonaisuus
■ Polku ja metsä loisi 

yyhhtteeyyddeenn  Lammaslammen 
alueen sekä 
Linnaistenmetsän ja 
Soltorpin kävelyreiteille
■ Lammaslammen 

niittymaisemiin 
sopeutuvat palstat 
säilytettävä nykyisellä 
paikallaan
■ Yksityisille tonteille 

erilliset ratkaisut

Pientalomerkintä kaavan 121400 alueella
Seuran ehdottama yhdistävä polku ja metsä

Pitkämäentie yyhhtteeyyssppoolluunn kohdalla: DIA 3



Uuden kaavarungon 
014900 ehdotusten 
mukaan asukkaiden 
määrä kasvaa edelleen

■ Autioniityn ja Karhunkierroksen 
alueille tulisi kerrostaloja

■ Pientaloja tulisi myös alueelle 
(pienet neliöt)

■ Virkistysalueiden merkitys tulee 
vain korostumaan

■ Uusille alueille ei saada hyviä 
veronmaksajia kaupungin 
päättäjien odottamalla 
tavalla, jos keskeisiä 
vetovoimatekijöitä hävitetään.
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Hämeenkylän Perjantaisauna 
16.4.2021 YouTubessa
https://www.youtube.com/watc
h?v=yIL6HQXLWmM&t=1029s
Pähkinärinne-Seuran aloitteen 
käsittely alkaa kohdasta 
2:27:16.
Verotulot ja pientalot
kohdasta 17:43
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Palstat on säilytettävä nykyisellä paikallaan
! Lähipalstat ovat kiinteä osa Pähkinärinnettä
! Palstoja on käytetty jo 44 vuotta
! Palstojen kunnostaminen savipellosta on vuosien työ
! Pähkinärinteen leikkipaikkojen vaihtohiekkaa on 

levitetty pelloille yli 20 vuoden ajan
! Palstoilla on seuran rakentama hieno kastelujärjestelmä
! Kaikki 130 palstaa ovat käytössä – palstoilla toimii ja 

vierailee säännöllisesti arviolta 300-400 ihmistä
! Pähkinärinne-Seura on kehittämässä uudenlaisen 

palsta-alueen mallia koko Vantaan käyttöön –
oleellisena osana on kaupunkiviljelyideoiden 
levittäminen

! Elinvoimaista yhteisöä ei voi siirtää noin vain muualle



MÄKI

MÄKI MÄKI

MÄKI

TUOMELA EI OLE
VAIHTOEHTO 
PALSTOILLE

■ Mäet 
vaikeuttavat 
tavaroiden 
kuljettamista 
ja jopa estävät 
iäkkäiden  
liikkumista 
alueelle

■ Vaatii autoilua 
Vihdintien tai 
Rajatorpantien 
kautta

■ Ei ole 
lähipalsta-alue

TUOMELAN KOULU

PÄHKINÄRINTEEN LÄHIPALSTA-ALUE

■ Alue ollut 44 vuotta kiinteä osa 
Pähkinärinnettä

■ Helppokulkuiset ja turvalliset reitit 
(kuvattu vihreällä katkoviivalla)

■ Luonteva osa lammen niittyaluetta

LISÄÄ ASUKKAITA 
PÄHKINÄRINTEESEEN

■ Vihdintien varteen 
suunnitellaan runsaasti 
6-8 kerroksisia taloja

■ Alueelle on myös 
tulossa pientaloja 

■ Kuva oikealla
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PÄHKINÄRINTEEN LÄHIPALSTA-ALUE SÄILYTETTÄVÄ OSANA PÄHKINÄRINTEEN KERROSTALOALUETTA
■ Lammaslammen ympäristö, Soltorpin-Linnaistenmetsän luonnosuojelualue, Tuomelan tilan ja Ainontien peltomaisemat ovat säilytettävä kokonaisuus
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NNyytt  oonn  ttaarrkkaasstteellttaavvaa  kkookkoonnaaiissuuuuttttaa  –– eeii  yykkssiittttääiissttää  kkaaaavvaaaa

Yleiskaavassa luodaan yleiset puitteet, 
joihin voi vielä puuttua asemakaavatyön 
aikana. Asuinalueilla noin 30% pinta-
alasta tulee varata viheralueiksi ja 
virkistyskäyttöön kuten esimerkiksi 
palstaviljelyyn.
Kaavarunkokäsittely on välitaso, joka 
liittyy vahvasti kuulemiseen ja 
arviointiin. 
Asemakaavatyö on vasta alkamassa 
syksyllä 2021 ja johtaa juridisesti 
sitoviin päätöksiin, mutta useiden 
lautakuntakäsittelyiden jälkeen. Vasta 
kaupunginvaltuuston lopullisen 
hyväksymispäätöksen jälkeen kaava on 
juridisesti sitova. Prosessi kestää 
yleensä pari kolme vuotta.

Lammaslammen kaava 121400 
Tulee käsittelyyn syksyllä 2021

■ Käsittely alkaa 
osallistumis- ja 
arviointisuunnitelmalla 

■ Vihdintien toiselle puolelle 
ulottuvasta pientaloille 
merkitystä yleiskaava-
alueesta voi 30% olla 
muuta kuin tontteja –
esimerkiksi palstoja



Lammaslammen 
ainutlaatuinen ympäristö
vaatii myös hoitoa
■ Yleiskaavassa 2020 Lammaslampi 

on LUO–aluetta

■ Järviruoko valtaamassa alaa liikaa
■ Maatuva järviruoko rehevöittää ja 

samentaa vettä haitaten 
virkistyskäyttöä

■ Suojeltavan viitasammakonkin 
kannalta järviruokoa tulee hävittää

■ Huolehdittava monimuotoisuuden 
vaalimisesta

■ Virkistyskäytön huomioinnin 
mahdollisuudet ovat olemassa –
vertaa maisemanhoitosuunnitelma 
Byman & Ruokonen, 30.6.2004 -->>
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Suunnitelma
hoidosta
vuodelta 

2004

Kaupunkimaisemmin 
hoidettu osa rantaviivaa

Luonnonvaraisemmaksi 
jätettävä alue
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! Päiväkotilapset ovat 
ylläpitäneet niittyä jo 
24 vuotta

! Heinät kasataan 
kompostointia varten

! Lapset nimittävät 
niityllä lentelevää 
neitoperhosta 
prinsessa perhoseksi

Pähkinärinne-Seura kiittää mielenkiinnosta
Seuratkaa tiedotusta  https://www.pahkinarinneseura.fi


