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Keskeiset ratkaisut

Kaupunkirakenteen ja toimintojen monimuotoisuus on alueen voi-
mavara. Akseli ei ole perinteinen työpaikka-alue, joka jää helposti 
suljettuna ja toiminnoiltaan yksipuolisena muusta kaupunkiraken-
teesta irralleen. Akseli on lähellä suuria aluekeskuksia, Tikkuri-
laa, Koivukylää ja Hakunilaa, ja alueen halki suuntautuu runsaati 
ulkoilu-ja läpikulkutarvetta, jonka reitit muodostavat alueen kau-
punkikuvaa jäsentävän verkon. Alueelta on pyritty poimimaan ne 
teemat, joiden varaan selkeimmin muodostuisi omaleimaista ko-
konaisuus.

Uudet merkittävät katuyhteydet ja uusi liittymä Lahdentielle muo-
dostavat merkittäviä solmukohtia vielä toteutumattoman raken-
nusvarannon kanssa. Kaupunkikuvallisia panostuksia suunnataan 
kohtiin, joissa ne ovat näkyvimpiä ja painoarvoltaan tuntuvimpia. 
Lahdenväylän olemus muuttuu jatkossa rakentamisen tiivistyessä 
tiealueeseen kiinni korvaten olemukseltaan epämääräistä suoja-
viherreunaa. Suunnitelmassa esitetään myös merkittäivä muu-
toksia sisäideen katuverkkoon, mikä sujuvoittaisi myös Kehä III 
suunnasta tulee liikennettä. Merkittävin toteutumaton rakentamis-
kapasiteetti on alueen länsireunassa pitkänomaisena vyöhykkee-
nä. Uudet rakennushankkeet tarjoavat tilaisuuden tehdä aiempaa 
koordinoitua kaupunkikuvallista suunnittelua. 

Tärkeänä osana suunnittelua on selvitetty uudesta rakentamisesta 
koituvia hulevesien johtamisen haasteita ja ratkaisumalleja. Hu-
levesien kertyminen erityisesti laajoilla työpaikka-alueilla on huo-
mattavaa. Hulevedet otetaan myönteiseksi tekijäksi osana Akselin 
kaupunkikuvallista ilmettä ja suunnitteluhankkeita.

Ideasuunnitelman tarkoitus

Vantaan Akselin alue on erilaisten työpaikkatoimintojen, tilaa vie-
vien kaupallisten palvelujen, viheralueiden ja pientaloalueiden 
muodostama palapelimäinen kokonaisuus. Työpaikkatoiminnot 
ovat kehittyneet hanke kerrallaan pitkän ajan kuluessa, eikä laajal-
la alueelle ole muotoutunut kattavaa, selkeää kaupunkikuvallista 
näkemystä tai kokonaissuunnitelmaa.

Suunnitelman tarkoituksena on ollut muodostaa näkemys siitä, 
millä tavalla Akselin aluetta voitaisiin kehittää kaupunkikuvallisesti 
yhtenäisemmäksi ja houkuttelevammaksi työpaikka-allueeksi sen 
ominaispiirteistä lähtien.

Ideasuunnitelma perustuu Vantaan yleiskaavan mukaiseen maan-
käyttöstrategiaan ja mitoitukseen. Lopputilanteessa työpaikkoja 
alueella arvioidaan olevan n. 7000, jonka lisäksi se liittyy tulevai-
suudessa voimakkaammin esimerkiksi Hakunilan keskustaan uu-
den ostoskeskuksen myötä.

Akselin kokonaisuus

Akselin työpaikka-alueet sijoittuvat molemmin puolin Lahdenväy-
lää. Alue rajautuu etelässä Kehä III:een, jonka varteen näkyvimmin 
sijoittuu Porttipuiston tilaa vievien kaupallisten palvelujen keskitty-
mä. Työpaikkakorttelien liikenne kulkee pääosin Vanhaa Porvoon-
tietä ja Lahdentietä, joiden liikennetekninen taso ei vastaa alueen 
käyttöä ja liikennemääriä. Akseli muodostaa Keravajokilaakson 
arvokkaan kulttuurimaisema-alueen itälaidan. Keskellä aluetta on 
laaja Honkanummen hautausmaan puistomainen alue. Pohjoi-
sessa Akseli ulottuu Koivukylänväylän liittymään.
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Vantaan Akseli on kaupunkirakenteellinen palapeli ja poikkeaa toiminnalli-
sesti yksipuolisista työpaikka-alueista. 
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Akselin alueen keskeiset kaupunkikuvalliset kehitysteemat ja kohteet. Kehityskohteita ja -teemoja esitettynä ilmakuvissa.

Näkymä etelästä. Punertavalla värille esitetty viitteellinen näkemys vielä rakentamattomasta varannosta. Sinisävyllä on esitetty tie-
dossa olevat toteutushankkeet. Harmaa sävy kuvaa olemassa olevaa rakennuskantaa. Vasemmalla Keravajokilaakso.


