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Lähtökohdat

● Vantaan ratikka tulossa Länsimäestä Helsinki-Vantaan lentoasemalle
● Viikin ja Malmin suunnalle suunniteltu raitiotietä → yhteys myös Hakunilan suuntaan



Asukasraati: Mitkä ovat Itä-Vantaan vahvuudet?





Käyttäjäprofiilit

Rachel 47 vuotta

Darja 28 vuotta

Ville 36 vuotta

Jesse 26 vuotta

Jasmin 24 vuotta



Käyttäjäprofiili: Rachel 47 vuotta

● Työmatkalla, saapunut Helsinki-Vantaan 
lentoasemalle

● Ääniopaste kertoo raitiotien varressa 
olevista alueista



Hakunila: Luonto ja metsä



Vaarala: Suklaa



Länsimäki: Monikulttuurisuus



● Vantaan ratikalla pääsee suoraan 
Vuosaaren satamaan

● Yöpyy hotellissa Fazerilassa
● Piipahtaa ostoksilla Hakunilassa



Käyttäjäprofiili: Darja 28 vuotta

● Asuu Hakunilassa miehensä ja 
lapsensa kanssa 

● Opiskelee Tikkurilassa
● Kulkevat opintoihin ja töihin 

raitiovaunulla

Darjan
perheen 
ratikkareitit



● Puinen, näyttävä kansi kokoaa 
asemaseutua yhteen

 



● Hakunilan aseman monitoimitilat 
etätyöposteineen käytössä

● Asemilta sähkökäyttöiset kuormapyörät 
lainaan

● Vanhaa ostaria säilytetty, uutta 
rakennettu viereen

● Hyvät yhteydet Vuosaaren satamaan
● Arki Hakunilassa on helppoa ja ihanaa



Käyttäjäprofiili: Ville 36 vuotta
● Vastikään muuttanut omakotitaloon Vaaralaan vaimonsa 

ja kahden lapsensa kanssa
● Ville kulkee ratikalla Aviapolikseen töihin ja vaimo 

Helsinkiin myöskin raideliikennettä hyödyntäen

Villen 
perheen 
reitit



Liikkumisen valinnat arjessa

● Ratikka helppona ja kaikille 
soveltuvana välineenä

● Jalankulun ja pyöräilyn korostunut 
asema autoliikenteen vähentyessä● Yksityisauton omistus ei ole 

välttämätöntä toimivien 
joukkoliikenneyhteyksien ja 
yhteiskäyttöautojen aikana



Ville asioi pyörällä Hakunilassa
● Hakunilantieltä vähennetty ajoneuvoliikennettä
● Vihreää Kehäkantta pitkin Kehä III:n ylittäminen on miellyttävää

Muuttuva liikennejärjestelmä Hakunilantien rauhoittaminen: 

Rampit kehälle poistetaan

Ajoneuvoliikenne 

uudelle Lahdentien 

eteläiselle jatkeelle

Kehäkansi



Käyttäjäprofiili: Jesse 26 vuotta

● Asuu ja opiskelee Myllypurossa 
● Viihtyy Sipoonkorven 

kansallispuistossa, johon kulkee 
Hakunilan uuden aseman kautta

● Vierailee luontokeskuksessa usein
● Haaveilee alueelle muutosta

Jessen reitti 
Myllypurosta 
Sipoonkorpeen



● Hakunilan asemalta yhteys 
Sipoonkorven kansallispuistoon 
robottibussilla

● Asemalla luontokeskuksen sivupiste



● Sipoonkorvessa uusi 
luontokeskus

● Kansallispuiston 
käyttäjämäärät kasvaneet 
hyvien yhteyksien ansiosta



Jasminin reitti 
Länsimäestä Viikkiin

Käyttäjäprofiili: Jasmin 24 vuotta
● Opiskelee Viikissä, 

asuu Länsimäessä, 
töissä Fazerilassa

● Kulkee pyörätuolilla



● Fazerilassa kasvava 
elintarvikealan 
klusteri

● Suklaataivaan 
viihtyisä kansisilta





Jalankulun ja pyöräilyn edellytysten parantaminen 
● Korkeuserot tasattu
● Loogiset ja suorat reitit pysäkeille
● Kehä 3:n ramppien poistaminen → Hakunilantien 

rauhoittaminen



Opiskelijoille houkutteleva

● Etätyöskentelypisteet ja monitoimitilat
● Hyvät kulkuyhteydet kampuksille

○ Erityisesti Viikki, Myllypuro, Tikkurila



Alueiden omaleimaisuus

Elintarviketeollisuus Vaaralassa

Luonnonläheinen Hakunila

Monikulttuurinen Länsimäki



Alueet yhteen

● Silta = puistokansi
● Parannetaan muut nykyiset kulkuyhteydet
● Suora ratikkayhteys lentokentän ja Vuosaaren 

satamaan välille Itä-Vantaan kautta



Paremmat yhteydet Sipoonkorven Kansallispuistoon

● Robottibussi Hakunilan asemalta Sipoonkorpeen
● Sipoonkorpeen uusi luontokeskus
● Luontokeskuksen sivupiste Hakunilaan



Hakunilan keskuksen kehittäminen

● Hakunilan katettu tori / asemakansi
● Vanhaa ostaria säästetään, uutta rakennetaan 

vanhan yhteyteen, mikä houkuttelee kuluttajia 
lähiseudulta

● Sekä vanhat että uudet toimijat
● Kehitystyö asukkaita osallistaen
● Pysäköinnin keskittämisellä lisää tilaa

Säilytetään

Katettu osa

Laajennus



Kiitos!
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