
 

 
 
MarjaVerkko ry:n verkostoilta 

 
Aika: Ke 9.2.2022 klo 18.00 
Paikka: Zoom -etäkokous + asukastila Rubiini (Rubiinikehä 2b, 01700 Vantaa) 

 
1. Osallistujien esittely 

John Simon, MarjaVerkko 
Elina Olki, MarjaVerkko 
Milla Kreft, MarjaVerkko 
Seppo Salo, KeiKa 
Sirpa Henriksson, Kivistön Martat 
Jukka Vartiainen, Seutulan kyläyhdistys 
Tiina Humaloja, KiVa 
Gilbert Koskela, Vantaan kaupunki 
Anita Ovaska, Vantaan kaupunki 
Mari Lehtoruusu, Vantaan kaupunki 
Laura Tuomi, Vantaan kaupunki 
Emilia Henttunen, Vantaan kaupunki 
Anu Roverato, Vantaan kaupunki 
Anna-Riitta Kujala, Vantaan kaupunki 
Veli-Pekka Ristimäki Vantaan kaupunki 
Ville Leppänen, Vantaan kaupunki 
Thorleif Johansson, LC Vantaankoski-Vandaforsen 
Tapio Pousi, LC Vantaankoski-Vandaforsen 
Päivi Wickström, LC Vantaa Rubiini-Rubinen 
Anne Kokkonen 
Pasi Kokkonen 
Eero Tolonen, Lions Club Vantaankoski-Vandaforsen 
Aki Kekkonen, Vantaankosken srk. 
Heidi Korpela, Kivistön Kiinteistömaailma 
Kirsi Holopainen, KeiKa 
Annina Landström-Ittner 
 

 
2. Kivistön kaupunkikulttuurin asukaskyselyn tulosten esittely - Anita Ovaska & Mari Lehtoruusu 

Keskukseen rakennettavasta tilasta on tavoitteena tehdä ”Oman kylän olohuone”.  
Asukaskyselyyn tuli vastauksia yli 500. Eniten vastauksissa toivottiin harrastustoimintaa, 
musiikkikonsertteja ja elokuvailtoja arki-iltoihin ja viikonloppuihin monipuoliselle kohderyhmälle. 
Vastauksissa haluttiin itse järjestää esimerkiksi taidenäyttelytoimintaa, ei niinkään kaupallista 
toimintaa. Kivistöläiset haluavat myös ammentaa muille omaa osaamistaan ja yhteisöllisyyttään. 
 
Tiloja halutaan käyttää ajanviettoon, etätyön tekoon, hiljaiseen olemiseen sekä perhejuhliin ja 
harrastustoimintaan. Varusteiden osalta eniten toivottiin etätyöskentelyyn ja opiskeluun sopivia 
olosuhteita, eli mm. hyvää nettiyhteyttä, pistorasioita sekä ergonomisia kalusteita. Kirjaston 



valikoimalta toivottiin hyvää ja laajaa lehtivalikoimaa, monikielisyyden huomioimista, pelejä, 
työkaluja lainattavaksi sekä urheiluvälineitä laajalla skaalalla. Värkkäämön suhteen toiveissa oli 
mm. ompelukone, saumuri, suurikokoisen aineiston tulostusmahdollisuutta (A2), 3D tulostusta, 
media-asemaa ja lisäksi tekstiili- ja käsityö-, sekä puutyökaluja ja tarvikkeita. 
 
Tuloksia käytetään sisustuksen ja varustuksen suunnitteluun sekä itse toiminnan suunnitteluun. 
Asukaskyselyn tuloksiin voit tutustua netissä oheisen Osallistuva Vantaa -sivun alalaidasta 
kohdasta Tulokset. Voit vielä osallistua uuden tilan suunnitteluun äänestämällä 
kalustesuosikkejasi täällä. Joitain huolia on noussut esiin asukastila Rubiinin nykyisissä 
käyttäjissä. Kysyttiin, tullaanko Rubiinin ovet jossakin vaiheessa sulkemaan. Vastaus on mitä 
todennäköisimmin kyllä. Myös Kanniston nuorisotilan ja hammashoitolan tulevaisuudesta 
kysyttiin. Nuorisotilan siirtymisestä uusiin tiloihin on puhuttu jo aiemmin. Hammashoitolasta 
osaa parhaiten vastata Marja Puurula, joka vastaa kysymyksiin terveyskeskuksesta. Uudet tilat 
ovat isot ja ne tarjoavat monipuolisia mahdollisuuksia toiminnalle. Tila ilman valvojaa tai 
koordinoijaa tuntuu haasteelliselta ja MarjaVerkko on tarjonnut apuaan tässä asiassa. Asiaan 
luvattiin palata vielä kevään aikana. Tilojen maksullisuudesta kysyttiin. Käyttöperiaatteet tulevat 
luultavimmin olemaan samat kuin muissakin asukastiloissa. Syksyllä olisi tarkoitus saada tiloja 
näkyviin ja varattaviksi varausjärjestelmä Timmiin. Tilojen avajaispäivää on suunniteltu 
aprillipäivän tienoille. 
 

3. Kivistön keskustan kehityskatsaus - Gilbert Koskela 
Kivistön keskustaan on suunnitteilla linja-autoterminaali, liikekeskus sekä tapahtuma-areena. 
Tapahtuma-areenalle ei ole vielä asemakaavaa. Ehdotuksessa on hotelli, ravintola ja 
konferenssitilat areenan yhteyteen. Ehdotus on menossa 15.2. kaupunkiympäristön lautakunnan 
käsittelyyn. Päätös tulisi näkyville maalis-huhtikuussa. Liikennöinti on suunniteltu etelästä 
Tikkurilantietä kiertoliittymään. Suunnitelmissa on erillinen, 1000 autopaikan pysäköintitalo. 
Areenassa olisi 17 000 katsomopaikkaa tai jopa 30 000 paikka seisomapaikoilla. Suurten 
tapahtumien järjestämisen osalta joukkoliikenne on isossa roolissa. Areenan tavoitteena olisi 
aloittaa rakentaminen ensi syksynä ja vuonna 2025 koko kompleksi olisi valmis. Se vaatii vielä 
rakennusluvan. Hanke on täysin yksityisrahoitteinen. Toteutuessaan areena täyttäisi UFEA:n 
vaatimukset. 
 
Kivistön Colosseumin rakentamattomaan neljännekseen on tulossa lisää kaupallisia palveluita.  
SSA rakennus Oy:lle on myönnetty suunnitteluvaraus, joka on voimassa vuoden loppuun. 
Ehtona on maanalaisen pysäköinnin järjestäminen. Omistus- ja perheasuntoja halutaan, sillä 
keskusta-alueella on aika paljon pieniä vuokra-asuntoja nyt. Ankkuritoimijoiksi SSA rakennus Oy 
on ilmoittanut K-Supermarketin, Intersportin ja Tokmannin. Pysäköintitalon katolle on 
suunnitteilla padelkentät. 

 
Rakenteilla olevan lähipalvelukeskuksen tavoitteena on avautua joulumyyntiin 2022. 
Lidl ja S-market ovat tulossa, mutta muita palveluntarjoajia ei ole vielä julkaistu. Keskuksen 
nimikilpailun voittajaa ei myöskään ole vielä julkaistu. 
 
Huoltoaseman kohdalle suunnitellulle uudelle liittymälle ei ole tiedossa edelleenkään 
rakennusajankohtaa. Valtio saa huoltoasemasta vuokratulot, joten tarvitaan lisää rakentamista ja 
suurempaa tarvetta uudelle liittymälle, ennen kuin suunnitelma etenee. Kivistön urheilupuiston 
osalta ei myöskään ole vielä mitään tietoa. Verkostoillassa esitetyn materiaalin löydät täältä. 

https://osallistuvavantaa.fi/p/9hr3jra6sik7
https://osallistuvavantaa.fi/q/9w6g4tyb74go
https://www.marjaverkko.fi/_files/ugd/794ce2_16eadbd3beab41c58111217ec6fd2ad8.pdf


4. Ystävänpäivän talvitempaus 14.2. 

Luvassa on tänä vuonna rusettiluistelua, vapaata luistelua ja musiikkia sekä ponitalutusta 
(maksullinen) Lipunkantajankentällä. Pitopalvelu Ruokaräätäli myy makkaraa, hernekeittoa, 
leivonnaisia ja kuumia juomia. Kenraalinpuiston pulkkamäessä on sään salliessa pulkkailua ja 
mäenlaskuvälineiden kokeilua. Laskeminen omalla vastuulla. Timanttipartiolaiset ohjaavat 
tapahtumassa metsäjäätelön valmistusta, jos on pakkasta. Oma lusikka kannattaa pakata 
mukaan. Vantaan Metsänkävijät harjoittelevat talviteltan ja laavun pystyttämistä 
Kenraalinpuistossa. Teltan pystytykseen saa halutessaan osallistua. Jäätaideteos rakentuu 
Kenraalinpuistoon, jos vain ihmiset ovat innostuneet tekemään kotona jääharkkoja. Vielä ehtii 
pakastaa harkkoja teosta varten! Se on helppoa ja hauskaa. 
 

5. KYTKE-festari 
Koko perheen puistokonserttitapahtuma KYTKE-festaria suunnitellaan Kenraalinpuistoon 

lauantaille 21.5. n. klo 13–17. Alustavasti mukaan ilmoittautuneita tahoja on nyt 11, joista osa on 

esiintyjiä, osa järjestää toimintapisteitä ja parin toimijan kautta tulee ehkä molemmat. 

Tapahtuman suunnitteluun ja toteutukseen otetaan erittäin mielellään mukaan lisää väkeä ja 

toimijoita.  

6. Muut asiat  
- Viime kokouksessa nousi esiin toive Kivistön omasta juoksutapahtumasta. Vantaan Salamat 

on tullut mukaan suunnittelemaan juoksutapahtumaa yhdessä MarjaVerkon ja KiVa ry:n 
kanssa. Tapahtumaa suunnitellaan syksylle. Halukkaat voivat edelleen liittyä 
suunnitteluryhmään. 

 
7. Seuraava verkostoilta 

- Keskiviikkona 9.3. klo 18 

 


