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Vantaan kaupunki, Kirjaamo 

 

 

Aihe: Vantaankosken mylly, Vantaanlaakso 

asemakaavamuutos nro 002101 

 

Suomen luonnonsuojeluliiton Vantaan yhdistys (Sllv)  

on tutustunut alueen tarkistettuun suunnitelmaan ja antaa seuraavan mielipiteen: 

 

Pohjoisimmaksi edellisessä versiossa suunniteltu aamiaislodge-sauna-rakennus on nyt siirretty myllyn 

eteläpuolelle purettavan navettarakennuksen paikalle nimellä ”Kievari ja sauna”. Tämä siirto on Sllv:n 

mielestä erinomainen muutos. Näin Kehä III säilyy edelleen vankan puuston takana. 

Padon purku kalatien parantamiseksi on kiireisesti toteutettava suunnitelma. 

Lisäksi on kiitettävää, että ranta säilyy kaikille vapaana eikä mikään uusi rakenne tule ulottumaan 

vesialueeseen. 

Verrattaessa kerrosaloja suunnitelmien välillä voidaan todeta, että 1750 k-m2 on kasvatettu 2090 k-m2:iin. 

Tästä kasvusta kuitenkin suuri osa on myllyn ja entisen sähkölaitoksen väliin rakennettavaa uudisosaa. Sen 

sijaan kolmesta hotellista kaksi on nyt kolmikerroksia, ja hallitsevat liikaa koskelta näkyvää maisemaa 

myllyä tummemmasta väristä huolimatta. Vanhan myllyrakennuksen päärakennuksena tulisi olla se 

hallitseva. Myllyrakennuksen korottaminen peräti 1,2 metrillä ei mielestämme kuitenkaan vastaa sen 

alkuperäisen suojelun tarkoitusta, mutta jos sillä korvataan uudisrakentamista, Sllv hyväksyy sen. Kaksi 

uutta hotellirakennusta nousevat Kehä III:n rampin yläpuolelle. Pohjoisnäkymän havainnekuvaan on 

piirretty puita hotellien ja rampin väliin muka peittämään, mutta lehdettömänä aikana näkymä on avoin, ja 

varsinkin jos puut vasta aiotaan istuttaa! Ilmeisesti syksy-kevät välillä ei hotelliin ole suunniteltu toimintaa, 

sillä vain kesäisin kasvillisuus vaimentaa liikenteen melun. Silti lentomelu jää haitaksi. 

Kaava-alueen tila on lopulta pieni. Sllv katsoo, että yöpyvä turistimäärä on ylimitoitettu, joten hotellin 

kolmannet kerrokset tulee poistaa.  

Aluetta ei myöskään saa valaista kirkkaasti eikä asentaa esim. julkisivuja korostavia valaistuslaitteita. 

Jokiluonnolle on suotava pimeän vuorokaudenajan rauha. 

Kaupunki on jo aiemmin sitoutunut siihen, että Vantaankosken kaikki suunnitelmat on lähetettävä 

lausunnolle Museovirastolle. Ovatko ”Alustavien asemakaavamääräysten” sisällön rajoitukset tulleet 

Museovirastolta? Ne ovat tälle alueelle todella tarpeelliset. Jos eivät, Museovirastolta pitää pyytää lausunto 

myllyn korottamisesta ja kolmikerroksisten rakennusten sopimisesta maisemaan. Museovirastosta 

mainitaan ainoastaan, että se on tehnyt masuunin tarkkuusinventoinnin ja koekaivauksia vuonna 2010. 
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Liitteenä Sllv:n aiemmin lähettämät kannanotot (2 kpl), joissa myllyä on esitetty luontokeskukseksi. 


