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Kaunis ja kestävä Vantaa

Millaisena Vantaan arkkitehtuuri näyttäytyy tulevina vuosina? Miten voimme lisätä ympäristömme kauneut-
ta, kestävyyttä ja käytännöllisyyttä?
 
Kaupungin päättäjät ja työntekijät tekevät päivittäin arkkitehtuuriin liittyviä suunnitelmia ja ratkaisuja. Tämä 
ohjelma esittelee 20 kärkihanketta, joihin sitoudumme yhdessä. Vantaa kasvaa voimakkaasti; samalla yhteys 
luontoon nousee yhä suurempaan arvoon. Kestävä luksus, kulkemisen kevyet linjat ja ulko-olohuoneet ovat 
eräitä vastauksia urbaaniin kasvuun.
 
Kaupunki on tarkoitettu kaupunkilaisille. Yhdessä asukkaiden ja kumppaneiden kanssa pystymme tekemään 
kaupungista toimivan. Esteettisesti, ekologisesti ja taloudellisesti kestävänä verkostokaupunkina, ”15 minuu-
tin kaupunkina”, voimme näyttää esimerkkiä myös muille.
 
Kiitämme kaikkia ohjelman valmisteluun osallistuneita, niin kaupungin työntekijöitä, kumppaneita kuin asuk-
kaita! Osaatte kulkea lapiot käsissä, silmät ja mielet avoimina. Tämä jos mikä vahvistaa uskoa hyvään huo-
miseen!

Tarja Laine, kaupunkisuunnittelujohtaja
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Kaupunki kaupunkilaisille

Kaupungit ovat kohtaamisen, vaihdon ja tapaamisten paikkoja. Kaupunkimme vireys ja elämän vilkkaus nä-
kyvät asemaseuduilla mutta myös lentoasemalla ja suurilla työpaikka-alueilla ja kauppakeskuksissa. Van-
taalla asuu jo kolmannen polven vantaalaisia. Erilaiset elämäntavat ovat täällä mahdollisia ja erilaiset kult-
tuurit ja urbaanit elämäntavat näkyvät katukuvassa.

Koti on kaikille rakkain paikka. Päivittäiset elämisen ja liikkumisen ympäristöt ovat tärkeitä. Hyvä arkkitehtuuri 
on meidän perusoikeutemme. Kauniit ja hoidetut ympäristöt ovat yhteinen kannanottomme hyvän ympäris-
tön puolesta. 

Ympäristökriteerit ja uudet elämäntavat tulevat entistä enemmän mukaan vantaalaisiin suunnittelutavoit-
teisiin. Yhteisöllisyys, kestävä rakentaminen, alhainen hiilijalanjälki, uudet energiamuodot näkyvät tulevai-
suuden kaupungissa. Vantaalaisuus on voimavara ja erilaiset ihmisryhmät, elämäntavat ja kulttuurit sen 
sosiaalinen pääoma. 

Hyvällä yhteistyöllä saamme kaupunkilaiset pitämään huolta ympäristöstään. Kehitämme Vantaata yhdes-
sä käyttäjien kanssa, korostamme kohtaamisen paikkoja sekä luomme kaikille tapaamisen ja vaikuttamisen 
foorumeita. 
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Kodikkuutta kohtaamisiin

 Otamme ympäristökriteerit ja uudet elämäntavat mukaan suunnittelutavoitteisiin.  

 Satsaamme julkisiin viihtymisen paikkoihin ja luomme tiloja kulttuurien kohtaamisille.

 Ylläpidämme jatkuvaa, avointa ja rakentavaa vuorovaikutusta. 

 Kannustamme omatoimisuuteen ja kaupunkitilan luovaan käyttöön. 

 Tuemme erilaisia elämäntapoja ja edistämme kaupunkiterveyttä.

 Kaupunki on esimerkki ja kannustaa hyviin ympäristötekoihin.
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Houkutteleva kaupunki on sujuva  

Vantaa haluaa olla esimerkki kaupungista, joka rakentaa esteettisesti, ekologisesti ja taloudellisesti kestävää 
verkostokaupunkia, 15 minuutin kaupunkia. Tiivistämällä kaupunkirakennetta, edistämällä joukkoliikennettä 
sekä suosimalla energiatehokasta rakentamistapaa hillitsemme ilmastonmuutosta. Korkea rakentaminen tuo 
uusia vaatimuksia ja se edellyttää kaupunkikuvan hyvää hallintaa. Kaupunginosat voimistuvat ja vanhoja 
asuntoalueita kehitetään, elävöitetään ja täydennetään. 
 
Kaupunkimme viheralueet luovat ihmisille houkuttelevia hengähdyspaikkoja, säilyttävät luonnon monimuo-
toisuuden ja toimivat ekosysteemipalvelut, kuten puhtaan veden ja ilman. Ekosysteemien merkitys on tärkeä 
myös ilmastonmuutoksen hillinnässä, sillä ne suojelevat tulvilta sekä muilta haitallisilta vaikutuksilta.

Vantaalla ympäristön tulee olla kerroksellinen, tiivis ja läheinen. Kodista tulisi aina olla lyhyt matka luontoon. 
Rakennetussa ympäristössä suosimme monikäyttöisyyttä ja toimintojen sekoittamista. Tiiviys ja tehokas ra-
kenne tekee isoistakin investoinneista taloudellisia ja kannattavia. 

Tarvitsemme lisää merkkirakennuksia ja kiinnostavaa arkkitehtuuria ja haluamme laadukasta ja kohtuuhin-
taista rakentamista. Nyt tarvitsemme rohkeita vantaalaisia ratkaisuja. Vantaan vastaus on kestävä luksus, 
joka syntyy rohkeista, laadukkaista ja hyvin suunnitelluista ratkaisuista. Se on yksinkertaista, mutta vahvaa.
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Rohkeilla ratkaisuilla kestävää luksusta

 Luomme Vantaalle kerroksellisen, tiiviin ja läheisen kaupunkikuvan. 

 Teemme kaupungissa liikkumisesta ja arjesta tehokasta ja helppoa. 

 Takaamme laadukasta ja kohtuuhintaista asumista keskeisille paikoille.  

 Säilytämme viherrakenteen vahvana osana kaupungin kehittämistä.

 Arvostamme arkkitehtuuria ja rakennusperintöä.

 Kokeilemme rajoja sekä suosimme koerakentamista ja monialaosaajien suunnittelukilpailuja. 
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Paikka kertoo tarinaa meistä

Vantaalla näkyy kaupungin monimuotoinen ja pitkä menneisyys, joka ulottuu aina kivikaudelle saakka. Maa-
tilat ja kartanot teineen ja puutarhoineen ovat rakennusperintöämme. Joki- ja purolaaksojen viljelyaukeat 
tarjoavat nykykaupunkilaiselle tilallisia elämyksiä ja hienoja maisemia. Kulttuuriympäristö ja sen kehittämi-
nen on mahdollisuus tuleville sukupolville. 

Arkielämästä syntyvät kulttuurimme ainekset. Kaupunkirakentamisen historiaa ovat myös uudemmat pai-
kalliskeskukset, pientaloalueet ja kerrostalolähiöt, joiden täydennysrakentaminen ja korjaaminen jatkuu. Ra-
kennusperintöämme tulee hoitaa. Taitava korjausrakentaminen, hoito ja uuden sovittaminen vanhaan ovat 
kulttuuriympäristön suojelun keinoja. 

Tulevaisuuden kaupunki kätkee sisäänsä myös luonnon monimuotoisuuden ja kestävän rakentamisen eko-
logiaa. Vantaan kehittäminen mielenkiintoiseksi ja tunnistettavaksi kaupungiksi vaatii hyvää suunnittelua, 
rohkeita ja paikkaansa sopivia, räätälöityjä ratkaisuja. Kiinnostava rakennus on ympäristössään rikkaus ja 
se auttaa asukkaita kotiutumaan ja viihtymään. 
 
Vantaa vahvistaa identiteettiään myös julkisen kaupunkitilan ja taiteen avulla. Luonto ja taide tuovat alueille 
ja ympäristöönsä paikasta kumpuavaa ja juuri meistä kertovaa omaleimaista luonnetta.
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Valo, tila ja taide osaksi arkea

 Arvostamme luonnon monimuotoisuutta ja tuomme sen kaupunkikeskustoihin. 

 Vahvistamme Vantaan identiteettiä laadukkaalla, kiinnostavalla ja rohkealla arkkitehtuurilla.
 
 Tuomme valon, värin ja taiteen osaksi hyvää arjen arkkitehtuuria. 

 Keskustelemme arkkitehtuurista ja teemme paikallista arkkitehtuuria tunnetuksi. 

 Vahvistamme maisema-arkkitehtuurilla ympäristörakentamisen laatua.

 Otamme maiseman antamat lähtökohdat huomioon ja säilytämme paikan henkeä luovia 
 elementtejä kuten kallioita ja puita.
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Keskustat käyntikortteina

Vantaa on monikeskuksinen kaupunki. Uusia keskuksia rakennetaan ja vanhimmat rakentuvat jo kolmatta 
kertaa. Kaikilla keskuksilla on oma luonteensa ja niiden tulee olla persoonallisia ja tunnistettavia. Rakennettu 
kulttuuriympäristö luo identiteettiä ja merkitystä suhteessa uuteen. Myös asemakeskukset ovat Vantaan nä-
kyviä käyntikortteja ja niiden kehittäminen edustaviksi ja kiinnostaviksi on tuhansien käyttäjien yhteinen etu.

Vantaan keskuksissa on tilaa rakentaa ja niissä on ostovoimaa. Palveluiden määrää lisätään suosimalla 
hybridirakentamista ja kivijalkatiloja. Keskusta-asumisen laatutasoa nostetaan ja korkea rakentaminen oh-
jataan keskustoihin.

Vanhoissa keskustoissa järjestellään katutiloja ja pysäköintijärjestelyt uudelleen. Tämä luo mahdollisuuden 
tarkastella vaihtoehtoisia liikkumisen muotoja ja toteuttaa uusia katutiloja. Niitä voidaan elävöittää valais-
tuksen, taiteen ja muotoilun keinoin.

Luonnon monimuotoisuus on osa tulevaisuuden kaupunkia. Vantaan keskuksissa kaupunkivihreä, elämä ja 
vilske lisääntyvät. Rakennamme uudenlaisia viihtymisen ja kohtaamisen paikkoja joissa on tilaa oleilla ja 
kulkea ja jotka tekevät Vantaasta meidän kaupunkimme.
 

Ke
sk

us
ta

t

21



Julkisia olohuoneita ja maamerkkejä

 Laadimme jokaiselle keskustalle oman vision ja laatuohjeen.  

 Varmistamme, että keskustoissa on riittävästi julkisia tiloja ja että arkkitehtuuri on laadukasta 
 ja monikäyttöistä.  

 Varmistamme, että jokaiseen keskustaan rakentuu vähintään yksi merkkirakennus sekä yksi 
 laadukas julkinen ulkotila.

 Teemme asemanseuduista toimivia ja elämyksellisiä siirtymisen ja kohtaamisten paikkoja.  

 Lisäämme keskustoihin monimuotoista kaupunkivihreää ja laadukasta valaistusta.

 Hyödynnämme keskeneräisyyttä ja väliaikaisuutta. 
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Vantaan logistinen sijainti on valtakunnallisesti huippuluokkaa. Lentoasema, valtaväylät ja radat luovat eri-
laisille yrityksille ja niiden työntekijöille erityisen hyvät olosuhteet. Työpaikka-alueet ovat merkittävä asia 
kaupungin imagon ja elinvoiman kannalta. 
 
Yhä useammat yritykset etsivät Vantaalta uusia innovatiivisia ja edustavia tiloja. Tulevaisuuden työympä-
ristöiltä edellytetään hyvää arkkitehtuuria, viihtyvyyttä ja elämyksellisyyttä. Työntekijät arvostavat hyvää 
ympäristöä ja työpaikkojen tulee olla saavutettavissa kaikilla kulkumuodoilla. Myös vanhemmille työpaik-
ka-alueille etsitään uusia kehittymissuuntia, jotta niiden elinvoima ja houkuttelevuus säilyisivät. 
 
Työelämässä lisääntyvä liikkuvuus sekä kaupan muutokset tuovat uusia haasteita,  mutta ne ovat myös 
mahdollisuus. Kauppakeskuksemme muuttuvat vähitellen kaupunkikeskuksiksi ja niiden arkkitehtuuri ja ym-
päristörakentaminen laadukkaammaksi. Verkkokauppa ja citylogistiikka tuovat uusia kaupan ympäristöjä ja 
kohtaamisen paikkoja kaupungin keskustoihin ja työpaikka-alueille. Keskustoissa pienliikkeet säilyvät, palve-
lutilat ja kivijalkatilat lisääntyvät. Tulevaisuuden ostoskeskukset ovat yhä merkittävämpiä arkkitehtuurikohtei-
ta sekä monipuolisempia palvelu- ja viihtymistiloja. 

Kilpailukyky vahvistuu uudistumalla
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 Muutamme kauppakeskukset kaupunkikeskuksiksi ja varmistamme, että niiden arkkitehtuuri 
 on korkeatasoista ja ympäristörakentaminen laadukasta.

 Suunnittelemme työn ja kaupan kohteista maamerkkejä ja eläviä ympäristöjä.

 Varmistamme, että työ, koti ja kauppa lomittuvat kaupunkirakenteessa.

 Vahvistamme kivijalkakauppojen ja ostoskeskusten mahdollisuuksia.

 Edistämme kaupan saavutettavuutta kaikilla kulkumuodoilla.

 Otamme yrittäjät ja toimijat mukaan suunnitteluun ja kehittämiseen.

 Tuemme rohkeita kokeiluja ja sallimme tilapäisyyden.

 

Arkkitehtuuri kilpailuvalttina

26 Ty
öy

m
pä

ris
tö

t j
a 

ka
up

pa



Ju
lk

is
et

 ra
ke

nn
uk

se
t

Julkiset kiinteistömme ovat esimerkkejä rakennetusta ympäristöstä jota arvostetaan ja josta pidetään huol-
ta. Ilmaisuvoimainen ja kiinnostava arkkitehtuuri luo myös vantaalaista identiteettiä.
 
Vantaa tarjoaa julkisia palveluja lukuisissa toimitiloissaan, joissa suuri joukko ihmisiä asioi, toimii ja työs-
kentelee. Toimitilat luovat puitteet kuntalaispalvelujen tehokkaaseen ja taloudelliseen järjestämiseen. Kunta-
laisten kannalta on merkityksellistä, millaisia tilat ovat. Tilat kertovat myös siitä, miten kunta huolehtii asuk-
kaistaan. Kaupungin omassa rakentamisessa luodaan myös mahdollisuuksia laadukkaaseen arkkitehtuuriin. 
Laatu ei tarkoita kalliita materiaaleja tai kalliita rakenteita vaan hyvää suunnittelua ja järkeviä valintoja.

Kaupungin kiinteistökannan taloudellinen arvo on suuri. Samoin vuosittaiset panostukset kiinteistöjen ylläpi-
toon, kunnossapitoon ja korjaamiseen. Lisäksi kaupunki investoi vuosittain uusiin rakennuksiin palvelutarpei-
den kattamiseksi.

Taloudellisten ja toiminnallisten arvojen lisäksi kiinteistöihin liittyy myös paikallishistoriallisia ja rakennus- 
historiallisia arvoja. Rakennus on elinkaarensa mittainen prosessi. 

Toimivat puitteet palveluille
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Terveyttä ja pitkää ikää rakennuksille

 Luomme ja vaalimme vantaalaista identiteettiä ilmaisuvoimaisella, teknisesti toimivalla ja 
 ilmastotietoisella arkkitehtuurilla.

 Turvaamme tasavertaiset, terveelliset ja turvalliset sekä muunneltavat tilat, jotka sallivat 
 erilaisia palvelu- ja toimintatapoja sekä teknologian hyödyntämisen.

 Perustelemme yksittäiset hankkeet osana palveluverkkokokonaisuutta.  

 Etsimme innovatiivisia tila-, hanke- ja rahoitusratkaisuja. 

 Varmistamme arkkitehtonista ja teknistaloudellista laatua.

 Tunnistamme kaupungin kiinteistökannan teknisen kunnon sekä taloudelliset ja rakennus- 
 historialliset arvot. 

 Lisäämme resursseja kiinteistöjen ylläpitoon ja peruskorjaamiseen.
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Vantaan uusilla asuntoalueilla viihdytään ja niihin on mahdollista perustaa omaa maksukykyä vastaava koti. 
Mielenkiintoinen ja persoonallinen arkkitehtuuri luo osaltaan asuinalueesta paikan, johon voi kotiutua. Hyvän 
asumisen lähtökohtana on asuntoarkkitehtuuri, joka mahdollistaa asukkaan omia valintoja, jotka kumpuavat 
elämäntavasta ja arjen tarpeista. Asunnosta luo kodin asukas itse. Joustavuus on asuntosuunnittelussa tär-
keä keino varmistaa moniin tarpeisiin sopivat ratkaisut.

Asuntomarkkinoilla erottuvat rohkeat ja ennakkoluulottomat alueet. Nyt tarvitaan muuntojoustavia tiloja 
sekä älykkäitä ja energiaa säästäviä taloja. Tulevaisuutta ovat myös asumiskonseptit, joissa ihmisillä on 
enemmän vaihtoehtoja ja vaikuttamisen mahdollisuuksia. Tämä edellyttää suunnittelulta ja toteutukselta 
uusia malleja. 

Tulevaisuudessa kaupungit tarjoavat mahdollisuuksia erilaisiin elämäntyyleihin sekä ekologisia tai yhteisölli-
siä asumisen malleja. Vantaalta löytyy myös vaihtoehtoja ja hyvää kaupunkitasoa pientaloasukkaille.

Vantaan asumisen tulevaisuuden ratkaisee myös se, miten onnistumme täydennysrakentamaan olevilla 
asuinalueilla ja lisäämään niiden houkuttelevuutta asuinpaikkana. Lähiöt kokevat uuden tulemisen, ottaako 
Vantaa haasteesta kopin? 

Eri elämäntyylit, tervetuloa!
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Laatua ja kohtuuhintaisuutta

 Vantaalaiset asuntoalueet ovat toisistaan erottuvia ja laadukkaita. Niissä on tarjolla
 vaihtoehtoisia asumisen tapoja.

 Kannustamme hyvään ja kohtuuhintaiseen arkkitehtuuriin, kestävään rakentamiseen sekä 
 uusien energiamuotojen käyttöön.

 Suunnittelemme ulkotiloista laadukkaita ja vehreitä.

 Varmistamme, että vanhat asuinalueet säilyttävät arvonsa  ja että pientalotuotanto on
 monipuolista ja riittävää.  
 
 Otamme monipuolisen liikkumisen mahdollisuudet mukaan suunnitteluun.
 
 Kannustamme asukkaita omatoimisuuteen, laadukkaaseen rakentamiseen ja hyvään
 kiinteistöjen ylläpitoon.
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Liikkuva kaupunki pysäyttää

Vantaa on liikenteellisesti monipuolinen kaupunki: täällä voi liikkua niin maassa, vesillä kuin ilmassakin. Van-
taan kehittymistä hyvän joukkoliikenteen kaupungiksi tukevat lentokenttä, radat, joet ja väylät. Kehärata 
valmistuu ja se linkittää lisää lentomatkustajia ja lisää työmatkalaisia joukkoliikenteen käyttäjiksi. 

Vantaalla on loistavat edellytykset kehittyä pääkaupunkiseudun pyöräilykaupungiksi. Nopeat ja laadukkaat 
pyörätiet yhdistettynä junaliikenteeseen edistävät työpaikkapyöräilyä. 

Jotta Vantaa ei tuntuisi vain liikennejärjestelmien verkostolta tai läpikulkupaikalta, kaupungissa huolehdi-
taan myös siitä, että käveleminen, hiihtäminen ja pyöräily on sujuvaa ja kiinnostavaa. Keskuksissa vanhoja 
katualueita muutetaan jalankulku- ja torialueiksi, sillä kaupunkilaiset tarvitsevat lisää tiloja tapahtumiin, koh-
taamisiin ja viipymisiin. Kaupunkitilaa rakennetaan ihmisille. Yhteisistä tiloista tehdään turvallisia ja terveel-
lisiä. Taide, valaistus ja katupuut ovat hyvä keino lisätä turvallisuutta ja viihtyisyyttä. 
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Kulkemisen kevyet linjat

 Parannamme kävelyn, pyöräilyn ja joukkoliikenteen edellytyksiä ja edistämme 
 kaupunkipyörän mahdollisuuksia.

 Etsimme lisää uusia eläviä paikkoja, hitaamman liikkumisen ja pysähtymisen tiloja. 

 Korostamme keskeisten väylien ja ratojen arkkitehtuuria ja viherrakentamisen laatua.

 Lisäämme katuestetiikkaa katupuilla ja valaistuksella.  

 Toteutamme liikennemuotojen uutta tilanjakoa.

 Varmistamme pyöräilyn laatukäytävien toteutumisen.

 Uudistamme keskustojen pysäköintijärjestelyt esteettisesti korkeatasoisiksi.  

 Käytämme ylimitoitettuja katutiloja eri liikennemuotojen, hulevesien tai ympäristötaiteen 
 järjestelyissä.
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Viheralueet terveyden hoitajina

Monen vantaalaisen elävimmät muistot liittyvät peltoihin, metsiin, kallioihin tai jokiluontoon. Vantaa on kau-
punki, jossa on myös kansallispuisto soineen ja vanhoine metsineen. Joet ja purot ulottavat lukuisat haaran-
sa kaupunkirakenteeseen. 

Vantaan viherrakenne on pitkäjänteisen suunnittelun tulos, jonka runko muodostuu joki- ja purolaaksoista 
peltoineen ja vesistöineen sekä kallioisten selänteiden metsistä. Ekosysteemipalvelut tarjoavat luonnosta koi-
tuvia hyötyjä ihmisille. 

Viheralueet puhdistavat ilmaa ja vettä, torjuvat melua, tasaavat tulvia ja sään paikallisia ääri-ilmiöitä, tar-
joavat elinympäristöjä ja mahdollisuuksia virkistäytymiseen ja kuntoiluun sekä maisemasta nauttimiseen, ja 
niillä voi myös kasvattaa ruokaa. 

Vehreys asuinympäristössä parantaa asukkaiden koettua terveyttä ja hyvinvointia sekä edistää stressistä 
toipumista ja fyysistä kuntoa. Hiljaisia paikkoja kaivataan kaupunkiympäristössä ja niitä löytyy Vantaalla 
laajoilta viheralueilta. 
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Viheralueet ja rakennettu ympäristö lomittuvat toisiinsa

 Rakennamme jokivarsien ulkoilureitistöt yhtenäisiksi ja avaamme yhteydet Sipoonkorpeen. 

 Luomme mahdollisuuksia luonnon monimuotoisuudelle myös rakennetuissa ulkotiloissa. 

 Säilytämme ja luonnonmukaistamme vesistöjä ja yhdistämme rannoilla ihmisten toiminnan 
 sekä luonnon ja kulttuurimaiseman suojelun. 

 Tuomme viljelyn osaksi vantaalaista arkea ja kaupunkikuvaa. 

 Vaadimme monipuolisia ja laadukkaita viherkattoja ja –seiniä tiiviisti rakennetuille alueille. 

 Huolehdimme pihojen kauneudesta, monimuotoisuudesta ja vesitaloudesta.

 Toteutamme liikuntapaikkojen arkiympäristöt laadukkaasti.
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Tulevaisuuden Vantaa



Yhdessä

Yleiskaavasta rakennuslupaan voi kulua vuosia. Päättäjät ja suunnittelijat vaihtuvat, mutta yhteinen suunta 
ja tavoite täytyy olla olemassa. Kukaan meistä ei toimi yksin vaan kaupungin suunnitteleminen ja rakentami-
nen on pitkä yhteinen prosessi. Yhteistyö ja yhteishenki syntyvät kohtaamisissa, keskusteluissa ja kokemuk-
sissa. Yhdessä tekemällä myös yhteinen tahtotila toteutuu. 

Vantaalaiset kumppanuusmallit ovat maankuuluja. Niillä kehitetään ja suunnitellaan yhteisiä hankkeita ja 
sitoutetaan osapuolet yhteisiin tavoitteisiin. Kaupungin hyvä suunnittelu, sisäinen yhteistyö, sopimusvalmis-
telu ja rakentamisen ohjaus varmistavat hyvän ja kestävän rakentamisen.

Vantaa tunnetaan myös ennakkoluulottomista yhteistyötavoistaan. Kaupungin vähäiset resurssit on aina 
käännetty eduksi luomalla joustavia ja ketteriä toimintamalleja. Tämä on helpottanut ja nopeuttanut asia-
kastyötä, valmistelua ja päätöksentekoa.

Vantaalla on hyvä osallistamisen perinne. Kaupunkimme matala organisaatio tuo päättäjät lähelle kunta-
laista ja vantaalaiset lähidemokratiamallit ovat toimivat. Kansalaistoimijat, yhdistykset ja yhteisöt ovat mu-
kana vaikuttamassa. 

Hyvä luottavainen työilmapiiri sekä kaikkia osapuolia ja asiantuntijuutta kunnioittava yhteistyö antavat 
eväät onnistumiselle. 
 

47

Yh
te

is
ty

ö 
ja

 k
um

pp
an

uu
s



Vantaalla on tekemisen meininki

 Varmistamme arkkitehtuurin ja rakentamisen laatua kaupungin sisäisellä yhteistyöllä. 

 Etsimme laatuun ja kestävään rakentamiseen kustannustehokkaita ja oivaltavia ratkaisuja.

 Kehitämme edelleen vantaalaisia kumppanuusmalleja.

 Jatkamme hyvää osallistamisen perinnettä ja otamme asukkaat aidosti mukaan 
 suunnittelemaan ja rakentamaan kaupunkia. 

 Viestimme avoimesti, ymmärrettävästi ja kehitämme havainnollistamisen menetelmiä. 

 Teemme kuntalaisen omaa Vantaata näkyväksi. 
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Lasten ja nuorten Vantaa



1  Valmistellemme profiilit kaikille keskustoille ja otamme käyttöön laadun mittarit. 
 
2  Laadimme Vantaalle kulttuuriympäristöohjelman sekä teemme rakennushistoriallisia ja 
 arkeologisia inventointeja.

3  Kehitämme uusia arkkitehtikilpailujen ja kilpailuttamisen malleja. 

4 Suosimme koerakentamista, pilottihankkeina ekologinen rakentaminen ja elinkaarihankkeet.

5  Otamme käyttöön uusia työkaluja, kuten 5D, viherkerroin ja strategiakortit. 

6  Julkaisemme julkisen kaupunkitilan laatukäsikirjan.

7 Kehitämme toimivat ja kestävät käytännöt julkisen taiteen hankintaan ja ylläpitoon.

8 Selkeytämme kaupunkikuvaneuvottelukunnan roolia.

9  Kehitämme rakennusjärjestystä laadun varmistamisen välineenä.

10  Palkitsemme onnistumisia ja hyviä hankkeita.
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11  Varmistamme palveluille laadukkaat ja rakentamiskelpoiset tontit. 
 
12 Kehitämme julkisen palvelurakentamisen laatuprosessin.

13  Haemme keinot rakennushistoriallisesti arvokkaiden rakennusten käyttöön, vuokraukseen ja 
 kehittämiseen. 

14  Sovellamme kaavamääräyksiä, jotka mahdollistavat joustavat ja muuttuvat käyttötarkoitukset.

15  Yhdistämme asiakaspalvelua ja asukastyön tiloja yhdelle luukulle. 

16  Järjestämme opintomatkoja toimialojen kesken sekä päättäjille ja kumppaneille.

17  Julkaisemme vantaalaista arkkitehtuuria ja etsimme Vantaan arkkitehtuurin kätketyt helmet. 

18  Rakennamme jokivarsien ulkoilureitistöt  yhtenäisiksi  ja avaamme yhteydet Sipoonkorpeen.

19  Avaamme nopean pyöräilyn reittejä ja tuemme kaupunkipyörän tulemista.

20  Seuraamme arkkitehtuuriohjelman toteutumista ja toiminnan laadun jatkuvaa kehittämistä.  
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Arkkitehtuuri on rakennettua ympäristöä ja rakennustaidetta, joka on tehty rakennuksista ja niitä ympäröi-
vistä tiloista sekä maisemista. Arkkitehtuuri heijastelee vallitsevaa kulttuuria ja ilmentää kunkin aikakauden 
esteettisiä ja aatteellisia virtauksia. Vitruviuksen määritelmän mukaan arkkitehtuurissa pitää pyrkiä kolmeen 
päämäärään: venustas, firmitas, utilitas (kauneus, kestävyys, käyttökelpoisuus). (kansallinen apoli)

Kulttuuriympäristö tarkoittaa ihmisen toiminnasta sekä ihmisen ja luonnon vuorovaikutuksesta syntynyttä 
ympäristöä. Siihen kuuluu kulttuurimaisema, rakennettu kulttuuriympäristö ja muinaisjäännökset. Osa kult-
tuuriympäristöistä on määritelty erityisen arvokkaiksi ja osa on säilymisen turvaamiseksi suojeltu. Kulttuu-
riympäristö pitää sisällään sekä aluekokonaisuuksia että yksittäisiä kohteita.

Kulttuurimaisema muodostaa mittakaavaltaan laajimman kulttuuriympäristön elementin. Eurooppalaisen 
maisemayleissopimuksen (SopS 14/2006) mukaan ”maisema tarkoittaa aluetta sellaisena kuin ihmiset sen 
mieltävät ja jonka ominaisuudet johtuvat luonnon ja/tai ihmisen toiminnasta ja vuorovaikutuksesta”. Mai-
semat ovat myös ympäristön visuaalisen hahmottumisen lähtökohta. Alueen maisema voi olla yhtä lailla 
tunnettu ja arvostettu miljöö kuin jokapäiväinen arjen näkymä.

Rakennettu kulttuuriympäristö eli rakennusperintö tarkoittaa rakennuksia, rakennettuja alueita sekä 
erilaisia rakenteita, kuten teitä, siltoja ja sähkölinjoja. Rakennettua kulttuuriympäristöä ovat sekä arkiympä-
ristöt että erityistä tunnustusta saaneet ja suojellut alueet ja kohteet.

Muinaisjäännökset eli arkeologinen kulttuuriperintö muodostaa kulttuuriympäristön vanhimman ajoi-
tettavan kerrostuman ja kulttuuriympäristön historiallisen pohjan. Ne ovat maisemassa, maaperässä tai ve-
den alla säilyneitä rakenteita, muodostelmia tai esineitä, jotka ihminen on tehnyt – muistoja aikaisemmasta 
asutuksesta ja historiasta.
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