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PERUSSUOMALAISET 
Kai-Ari Lundell kirjoitti 25.5.2021 kello 19.21: 
 
Terve! 
 
Kohtaan yksi:  
 
Vantaan Perussuomalaisten kanta Pähkiksen viljelypalstojen suhteen on yksiselitteisen selvä: 
Palsta pysyköön paikoillaan. Omakotitaloille löytyy muitakin paikkoja kuin Pähkiksen palstat. 
Lammaslammen luontoa ei saa nyrhiä yhtään. 
 
Kohtaan kaksi: 
 
Pähkinärinnettä on alusta asti myyty luonnonläheisyydellä. Linjaa ei pidä muuttaa piiruakaan nyt 
eikä tulevaisuudessa. 
 
t. Kai-Ari Lundell 
 

 

LIIKE NYT 
Toivanen Eero kirjoitti 26.5.2021 kello 21.42: 

 
1. Puollatteko Pähkinärinteen lähiviljelypalstojen säilyttämistä 
nykyisellä paikallaan Lammaslammen läheisyydessä? 
  
Vastaus kysymykseen 1: 
- Puollamme viljelypalstojen säilyttämistä 
  
2. Puollatteko hanketta luoda vetovoimainen kokonaisuus 
Lammaslammen ympäristöstä ja siihen kiinteästi liittyvästä 
Soltorpin-Tuomelan tammimetsän-Linnaistenmetsän 
luonnonsuojelualueesta 
  
Vastaus kysymykseen 2 
-Puollamme hanketta luoda vetovoimainen kokonaisuus 
Lammaslammen ympäristöstä ja siihen kiinteästi liittyvästä 
Soltorpin-Tuomelan tammimetsän-Linnaistenmetsän 



luonnonsuojelualueesta 
Pientalojen rakentamista emme vastusta, mutta jos niiden vuoksi on alueen metsiä kaadettava 
tai viljelypalstat siirrettävä, emme näe sitä järkevänä. Vantaalta löytyy varmasti sellaisiakin 
paikkoja, josta ainoita virkistysalueita ei tuhota, eikä lähimetsää tarvitse kaataa.   
  
Liike Nyt Vantaan puolesta 
Eero Toivanen, kuntavaaliehdokas 
 

SDP 
Länsi-Vantaan Sosialidemokraatit ry 
tuija ihalainen kirjoitti 28.5.2021 kello 17.56: 
 

 

Pähkinärinne-Seuran puheenjohtaja on Arno Chapelle. Jarmo Lounassalo on seuran hallituksen 
päätöksellä selvittänyt puolueiden kantoja. 
 
Pähkinärinne-Seura 
Puheenjohtaja Jarmo Lounassalo 
 
 
PÄHKINÄRINNE-SEURAN KYSELY 
 

Pähkinärinne-Seura on tiedustellut Länsi-Vantaan 
Sosialidemokraatit ry:n näkemystä Lammaslammen alueen 
kehittämiseen. Tässä yhdistyksemme vastaus.  

 
Pähkinärinteen lähiviljelypalstat 
 

SDP:lle palstaviljelytoiminta on aina ollut hyvin tärkeää. 
Yhdistyksemmekin on usean kymmenen vuoden ajan 
vuokrannut maa-alueen kaupungilta palstaviljelyyn 
Myyrmäestä, Korutien varrelta.  
 
SDP:n aloitteesta kaupunki teetti yleiskaavatyötä tehtäessä 
selvityksen viljelypalstoista. Linkki selvitykseen: 
https://www.vantaa.fi/instancedata/prime_product_julkaisu/va
ntaa/embeds/vantaawwwstructure/147465_Asia8_viljelypalstas
elvitys_160919.pdf 
 
Edellisessä yleiskaavassa ei ollut merkintää viljelypalstoista, 
mutta saimme uuteen yleiskaavaan niille erillisen merkinnän. 
Merkintä on ohjeellinen: ”Ohjeellinen sijainti viljelypalstoille, 
joiden lopullinen sijainti ja laajuus määritellään 
jatkosuunnittelussa. Jos nykyisten palstojen päälle 
rakennetaan, tulee palstalle etsiä korvaava sijainti”. 
 
Alueella on alkamassa asemakaavoitustyö, jonka aikana 
palstojen sijainti ratkaistaan. Tässä vaiheessa on liian aikaista 
ottaa kantaa palstojen tarkkaan sijaintiin, koska mitään 
kaavaehdotusta ei ole olemassa. Palstaviljelijöiden edustajien ja 
kaupungin on syytä käydä aktiivista keskustelua palstojen 
sijainnista koko kaavoitusprosessin ajan. Palstat ovat meille 
tärkeitä. Tulemme aktiivisesti seuraamaan kaavoitusta ja 

https://www.vantaa.fi/instancedata/prime_product_julkaisu/vantaa/embeds/vantaawwwstructure/147465_Asia8_viljelypalstaselvitys_160919.pdf
https://www.vantaa.fi/instancedata/prime_product_julkaisu/vantaa/embeds/vantaawwwstructure/147465_Asia8_viljelypalstaselvitys_160919.pdf
https://www.vantaa.fi/instancedata/prime_product_julkaisu/vantaa/embeds/vantaawwwstructure/147465_Asia8_viljelypalstaselvitys_160919.pdf


ottamaan kantaa asiaan. Yhdistykseemme, valtuutettuihimme ja 
lautakuntien jäseniimme saa aina olla yhteydessä.  
 

Lammaslammen, palstojen sekä luonnonsuojelu- ja virkistysalueiden muodostaman 
kokonaisuuden luomisesta läntisimmän Vantaan vetovoimatekijäksi 

 
Lammaslammen alue on erittäin tärkeä länsivantaalaisten 
virkistysalue ja olemme kaikin tavoin valmiita tukemaan sen 
kehittämistä.  Lammaslammen kunnon jatkuva seuranta on 
välttämätöntä.  
 
SDP:n aloitteesta yleiskaavassa saatiin säilymään 
Hämeenkyläntien ja Rajatorpantien luoteiskulma VL-alueena 
(lähivirkistysalue). Siihen oli luonnosvaiheessa tulossa 
pientaloalue. Nyt ekologinen yhteys ja maakunnallisesti 
merkittävä metsäalue säilyvät. 
 
 

 
Vantaa 28.5.2021  
 
 
 
LÄNSI-VANTAAN SOSIALIDEMOKRAATIT RY 

 
 

Tuija Ihalainen   Jyrki Huovinen 
puheenjohtaja  varapuheenjohtaja 

 

 

VANTAAN VIHREÄT 
Hanna Valtanen, 31. toukokuuta 2021 klo 23.53.00 UTC+3 

 
Hei, 
sain kommentteja yli puolelta ehdolla olevista valtuutetuistamme ja kaikki suhtautuvat positiivisesti 
Pähkinärinteen viljelypalstojen säilyttämiseen sekä haluavat kehittää aluetta mieluummin 
luontokokonaisuutena kuin kaavoittaa siihen tontteja.  
 
Terveisin, 
Hanna Valtanen 

 

KESKUSTA 
Keskustan Länsi Vantaan paikallisyhdistys ry 

 
Hei 
 
Olemme keskustelleet Pähkinärinteen kaavoituasioista Keskustan Länsi Vantaan paikallisyhdistyksessä 
31.5.2021 ja puollamme esitystänne. 
 
 
Kannatamme Pähkinärinteen lähiviljelypalstojen säilyttämisen nykyisillä paikoillaan Lammaslammen 
Läheisyydessä jo rakennettuine kastelujärjestelmineen.  
Alueella on paljon kerrostaloissa asuvia ja erityisesti maahanmuuttajia, joten lähipalstaviljely lisää 
alueen turvallisuutta, yhteisöllisyyttä, erimaalaisten yhteiseloa sekä lähiruuan pienimuotoista tuotantoa. 



Viljelypalstojen maaperä on 40 vuoden kuluessa kunnostettu ja hiekoitettu viljelyyn sopivaksi 
kastelujärjestelmineen. 
Viljelypalstat myös sopivat lammen ympäristön luontoon toiminnallisena alueena. Lammen toisella 
rannalla on jo 50 v vanhaa rakennuskantaa. Lammen ympäri kiertää myös Hämevaaralaisten paljon 
käyttämä ulkoilureitti. 
Kaikkien käytössä oleva luonto ja toiminnallinen ympäristö ovat todella tärkeitä myös mielenterveydelle. 
Erityisesti koronapandemian aikana lähiluonto on todettu tärkeäksi. 
 
Puollamme myös Länsi Vantaan ja erityisesti Pähkinärinteen vetovoimaisuuden lisäämiseksi 
Lammaslammen ja sen ympäristön Soltorpin-Tuomelan tammimetsän -Linnaisten metsän 
luonnonsuojelualuetta ja asukkaiden liikkumista niissä. 
Lähimetsiä pitää myös hieman hoitaa ja poluttaa, että asukaat voivat niitä turvallisesti käyttää 
lähiluonnossa liikkumiseen. 
 
Emme vastusta Pitkämäentien länsipuolen jo olevaa yksityistä asutusta tai sen laajenemista luontoa 
säästäen. 
 
Hämeenkyläntien ja Rajatorpantien risteyksen uudella asuinalueella on vielä asemakaavoitettua 
rakennusalaa pientaloille rakentamatta. Siinä on julkinen liikenne lähellä, toisin kuin Pitkämäentien 
varren asukkaat tarvitsevat auton. 
 
Emme myöskään vastusta Vihdintien varren lisärakentamista, siellä on julkinen liikenne myös 
saavutettavissa. Rakennettaessa on huomioitava lakisääteiset pysäköintialueet ja rakennusten 
monimuotoisuus pientaloista kerrostaloihin. 
 
Koska Pähkinärinne täydennysrakennetaan Vihdintien ja Rajatorpantien lähettyville, niin on erityisen 
tärkeää säilyttää Lammaslampi lähialueineen virkistyskäytössä myös tuleville asukkaille tärkeänä 
lähiharrastus ja lähivirkistysalueena. 
 
Lammaslampi käytettävine ympäristöineen on Länsi Vantaan Helmi. 
 
2.6. 2021 Keskustan Länsi Vantaan paikallisyhdistys ry  
 
Mariitta Savolainen        Hannu Palmu 
Puh.johtaja                     Rahastonhoitaja  
 
 

VASEMMISTOLIITTO 
Antero Eerola kirjoitti 2.6.2021 kello 13.46: 
 
Hei, 
Kiitos yhteydenotosta.  
 
1) Vasemmistoliitto Vantaalla katsoo, että Pähkinärinteen lähiviljelypalstat on syytä säilyttää 
nykyisellään. Vantaalla löytyy tilaa rakentamiselle myös muualta. Valitettavasti lammen on nyt annettu 
rämettyä ja puusto on jätetty hoitamatta. Kaupunki ei noudata lammen hoito-ohjelmaa. 
 
2) Aloite vaikuttaa hyvältä ja toteuttamiskelpoiselta. Pitäkää myös meidät ajan tasalla suunnitelmien 
edistymisestä. 
 
Parhain terveisin, 
 
Antero Eerola 
toimittaja 
Vantaan kaupunginvaltuutettu 
Valtuustoryhmän puheenjohtaja 
Uudenmaan Vasemmistoliiton varapuheenjohtaja 



sosiaali- ja terveyslautakunnan jäsen 
tarkastuslautakunnan jäsen 
mediajaoston varapuheenjohtaja /  
maanpuolustustiedotuksen suunnittelukunta 
 
 

KOKOOMUS 
Anneli Karhunen, 4. kesäkuuta 2021 klo 22.37.57 UTC+3 

 
Pähkinärinteen ja Lammaslammen alueen kehittäminen. 
 
Lammaslammen alue: 

1. Hallituksemme jäsen sai neuvoteltua Vantaan kaupungin (Katu- ja puistoyksikön) kunnossapitopäällikön 

kanssa, että Lammaslammen kaislat leikataan elo-syyskuussa 2021 

alkuvuodesta tehdyn suunnitelman ja lupien mukaisesti. 

2. Ympäristökeskus on tilannut vedenlaadunseurantatutkimuksen, joka toteutetaan kesä- syyskuussa 

2021. Siinä kartoitetaan myös lampeen tulevia vesivirtojen ravinteita. 

3. Saanemme tutkimusraportin syksyllä 2021. 

4. Vantaan yleiskaava hyväksyttiin valtuustossa 25.1.2021, mutta siihen on tullut useita valituksia. 

Aluearkkitehdin kertoman mukaan Lammaslammen länsipuolen asemakaavatyö käynnistyy syksyllä 

2021. Siitä ei vielä ole tietoa, tullaanko alueelle suunnittelemaan sekä palstoja että omakotitaloja tai 

ainoastaan omakotitaloja. Vanha yleiskaava toimii oikeusvaikutteisena, mutta uuden yleiskaavan 

tulevaisuushenkeä noudatetaan suunnittelussa, kertoo Kallaluoto. 

Osallistumistilaisuuksia tullaan järjestämään kaksi kappaletta. 

Puutarhapalstojen alue on sekä vanhassa että uudessa yleiskaavassa merkitty pientaloalueeksi. Kaavaan 

voi ottaa kantaa - kukin haluamallaan tavalla - osallistumistilaisuuksissa tiedossa olevien tosiasioiden 

pohjalta. 

5. Olisi hyvä tietää myös, miten palsta-alueen kehittämistä on suunniteltu, jotta voisimme argumentoida 

kantojamme osallistumistilaisuuksissa. 

- kasteluveden pumppaussuunnitelma 

- miten alueen ulkoasua aiotaan kehittää viihtyisämmäksi. 

- mahdollisten ravinnevalumien estämissuunnitelma 

- ulkoliikunta-alue tarvittavine välineineen jne. 

 

Pähkinärinne yleensä: 
1. Puistojen ja puistometsien siisteydessä ja kunnossapidossa on kehittämisen tarvetta. 

- roska-astioita tarvitaan lisää 

- penkkejä tarvitaan lisää 

- kaatuneet ja kaatumassa olevat puut luovat ryteikkövaikutelman keskelle kaunista kaupunginosaa. 

2. Pysäköintipaikkoja tulisi saada alueelle lisää asuntojen kiinnostavuuden ja arvon säilyttämiseksi. 

3. Toimisto-, liike- ja tuotantotiloja on Pähkinärinteen alueella liian niukasti. 

4. Julkista liikennettä tulisi kehittää alueen vetovoimaisuuden edistämiseksi. 

5. Länsi–Vantaan Kokoomus ry on jo kymmenen vuoden ajan, pyrkinyt kiinnittämään huomiota 

Pähkinärinteen alueen siisteyteen. Olemme järjestäneet joka vuosi siivoustalkoot asumisviihtyvyyden 

edistämiseksi.  Toivomme, että asukkaat ja kaikki järjestöt tulevat laajasti mukaan tähän toimintaan. 

Tämä on yksi tapa kehittää yhteisöllisyyttä Pähkinärinteessä. 

 

Terveisin 

Länsi-Vantaan Kokoomus ry:n puolesta 

Anneli Karhunen, pj 



 

SVENSKA FOLKPARTIET 
Ann-Christine H Teir; 6. kesäkuuta 2021 klo 15.49.10 UTC+3 
 
1.) Pähkinärinteen lähiviljelypalstojen säilymisestä nykyisellä paikallaan (uhkana siirto 
pientalorakentamisen vuoksi) 
 

Rkp:llä on pitkät perinteet viljelijöinä Vantaalla ja me suosimme palstaviljelyä. Lasten on hyvä 

saada olla mukana kasvattamassa vihanneksia, marjoja ja kukkia. Oppia mistä ruokaa saadaan ja 

mitä sen eteen on tehtävä. Palstaviljely on myös tärkeä sosiaalinen tapahtuma.  
 
2.) Kaikille puolueille Perjantaisaunassa 16.4.2021 tehdystä aloitteesta Lammaslammen, palstojen sekä 
luonnonsuojelu- ja virkistysalueiden muodostaman kokonaisuuden luomisesta läntsimmän Vantaan 
vetovoimatekijäksi. 

• Merkitsee, että pientaloja ei rakenneta Pitäkämäentien varteen. Yksityisille tonteille erilliskaava. 

• Pientloja voidaan edelleen rakentaa Pähkinärinne 4:n alueelle ja Vihdintien varteen, missä on 
plajon vapaaaksi tulleita liiketontteja. 

Suosimme pienrakentamista ja viheralueita. Viheralueet ovat Vantaan keuhkot ja vantaalla on 

huutava pula perheasunnoista. Omistusasunnot niin omakotitalot ja rivitalot ovat todella haluttuja 

Vantaalta koska täältä on helppo liikkua joka suuntaan. Me tarvitsemme myös kipeästi 

veronmaksajia. 

Viheralueita on lisättävä ja kehitettävä, mutta luonnonsuojelualueilla on ikävä tapa tuoda mukanaan 

lieveilmiöitä kuten suuria ihmismassoja ja pysäköintiä kaipaavia autoja. Luonnonsuojelualueet ovat 

koko maata varten, mutta viheralue on meitä vantaalaisia varten, joilla on intressissä hoitaa ja 

huolehtia niistä. 
 
 

KRISTILLISDEMOKRAATIT 
Jan Axberg kirjoitti 3.6.2021 kello 20.29: 
 

Terve 

Meillä on johtokunnan kokous 9.6. ja käsittelemme asian silloin. 

t. Jan Axberg 
 

 


