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KÖNIGSTEDTIN KUNNAILLA – ULKOILU- JA KULTTUURIREITTIALOITE (KILPAILUN LIITE KUVANA) 
Positiivisella visiosuunnitelmalla on osallistuttu Marja-Vantaan palveluarkkitehtuurikilpailuun 9.12.2011. 
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KÖNIGSTEDTIN KUNNAILLA – ULKOILU- JA KULTTUURIREITTI JA MOBIILIPALVELU -ALOITE  
Positiivisella visiosuunnitelmalla on osallistuttu Marja-Vantaan palveluarkkitehtuurikilpailuun 9.12.2011. 
KILPAILUHAKEMUS 9.12.2011   
 

 
 
KILPAILUHAKEMUKSEN TIEDOT  TEKSTIMUODOSSA, LOPULLINEN HAKEMUS 9.12.2011  

Osallistujan nimi (yrityksen, yhteisön tai yksittäisen henkilön nimi): 

Laaja asukasyhteistyöryhmä (Syväojan Omakotiyhdistys ry, 

Reunan Omakotiyhdistys ry, Keimolan Omakotiyhdistys ry, 

Seutulan Kyläyhdistys ry, Männikköläiset ry, Metsäkylän ja 

Lammintien asukkaat) 

Yhteyshenkilön nimi: Niina Ihalainen-Airaksinen 

Yhteyshenkilön puhelinnumero: 040 760 9035 

Yhteyshenkilön sähköposti- tai postiosoite: niina@niina.info 

Valitse kilpailusarja: 

Sarja 1: Yritykset ja yhteisöt (yksittäinen toimija tai 

yhteenliittymä) 

 

Kilpailuehdotuksen nimi: 

Königstedtin kunnailla –ulkoilu- ja kulttuurireitti — skaalautuva, 

saumaton ja asukaslähtöinen hyvinvointiympäristö sekä 

internet- ja mobiilipalvelu ihmisten helppoon ja omaehtoiseen 

itsestään huolehtimiseen ekologisesti, suoraan tuhansilta kotiovilta. 

Marja-Vantaaseen rajautuvat Uudenmaan vanhimmat 

kulttuurimaisemat Vantaanjokilaaksossa, seudun jylhät luonnonmetsät 

ja suojelualueiden ketju ovat demokraattinen ja 

ilmainen hyvinvointipalvelu, joka tuo hyvää arkea ja terveyttä 

Marja-Vantaalle. 
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Ehdotuksen kuvaus: 
(Kilpailuun lähetettävät ehdotukset ja ideat voivat koskea esimerkiksi koko 
Marja-Vantaan hyvinvointipalvelujärjestelmää ja sen arkkitehtuuria, yksittäisiä 
palveluja tai palvelukokonaisuuksia, olemassa olevia tai uusia palveluja, 
palvelujen järjestämisen tapoja ja teknologioiden hyödyntämistä palveluiden 
järjestämisessä.) 

 

Königstedtin kunnailla - ulkoilu- ja kulttuurireittialoite rengasreitistä 

ja mobiilipalvelusta, joka yhdistää sekä paikkakunnan 

vetovoimaisimmat kulttuurimiljööt ja arvokkaimmat luontokohteet. 

Idean avulla ihmiset saavat terveyttä ja hyvinvointia, virkistystä 

luonnosta, taiteesta ja kulttuurista. 

Idea on väline ihmisten omaehtoiseen itsestään huolehtimiseen 

suoraan tuhansilta kotiovilta. Saumattomuus, ekologisuus ja 

läheisyys alentavat asukkaiden kynnystä virkistää elämäänsä 

ja huolehtia itsestään. 

Mitä rikkaimman maisemallisen kirjon tarjoava reitti on tavoitettavissa 

suoraan tuhansilta kotiovilta tarjoten tarjoaisi lähihyvinvointia 

Marja-Vantaan asukkaille. Tämä demokraattinen 

ja ilmainen hyvinvointipalvelu tarjoaa valtakunnankin tasolla 

harvinaisen rikkaan monipuolisuuden ja vaihtelevuuden hyvin 

pienellä alueella. Kestävän kehityksen mukaisesti aloite ammentaisi 

kansanterveyttä, vireyttä ja voimaa sekä alkuperäisestä 

tuhatvuotisesta uusmaalaisesta kulttuurimaisemasta että 

arvokkaista "nuuksiomaisista" luontokohteista. Reitti edistää 

juurtumista alkuperäiseen kulttuuriin ja tutustuttaa seudun 

aitoihin vahvuuksiin ja ekologiseen rikkauteen. 

Idealla on paljon skaalautuvaa tulevaisuuspotentiaalia. Ehdotus 

on alusta, jonka päälle kasvaa luonnostaan uudenlaisia konsepteja. 

On odotettavissa, että reitti luo uudenlaista yhteistyötä 

alueen urheilu- ja kulttuuriseuroille ja mahdollistaa uudenlaista 

hyvinvointia luovaa yritystoimintaa. Kahviot ja kotieläinpihat 

houkuttelevat myös lapsiperheitä: elämäntavat ja tottumukset 

luodaan lapsina. 

Voidakseen hyvin, ihminen tarvitsee terveellistä ravintoa, raitista 

ilmaa, liikuntaa, sosiaalisia suhteita, kulttuuria, taidetta, 

ja identiteetin — Königstedtin kunnailla mahdollistaa ja innostaa 

marja-vantaalaisia omaehtoiseen elämänsä virkistämiseen 

ja alentaa kynnystä omaehtoiseen itsestään huolehtimiseen. 

Ehdotus on alusta, joka mahdollistaa helposti monipuolisia sosiaalisia 

suhteita ja kokonaisvaltaista hyvinvointia — hyvää 

arkea. 

 

Mikä tekee ehdotuksesta 

uuden ja innovatiivisen? 

Ehdotus on olennainen osa Marja-Vantaan hyvinvointipalveluja 

ja saumattomuutensa ja mobiiliutensa ansiosta innovatiivinen, 

tehokas ja ekologinen väline kokonaisvaltaiseen, omaehtoisesti 

toteutettavaan hyvinvointiin. Luonnonmetsät ja arvomiljööt 

ovat demokraattinen hyvinvointipalvelu. Tämä saatetaan näin 

erittäin helposti ihmisten saataville, luomaan hyvän asumisen 

arkea sekä hyvinvointia. 

Idea jakautuu konkreettiseen reittiin ja sitä tukevaan mobiilipalveluun. 

Fyysinen osa on luonnossa kulkeva, hyvin pienin 

alkuinvestoinnein virallistettava rengasmainen ulkoilu- ja kulttuureitti, 

joka on skaalautuva ja helposti saavutettava väline ja 

alusta ihmisten omaehtoiselle hyvinvoinnille. Fyysistä reittiä 

tukee saumattomasti sekä internetpäätteillä että mobiililaitteilla 

tavoitettava sähköinen Königstedtin kunnailla –palvelu. 

Mobiililaitteilla helposti käytettävä palvelu tarjoaa paikallistettua 

tietoa kulloinkin koettavasta luonnosta, kulttuurimaisemista 
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ja –kohteista, arvomiljöistä sekä reitin varrella nähtävästä 

taiteesta. Paikallistamistietoja hyödyntävä mobiilipalvelu tarjoaa 

tietoa sekä automaattisesti että interaktiivisesti, jolloin 

käyttäjä voi itse valita miten paljon ja minkälaista tietoa ympäristöstä 

hän haluaa, esimerkiksi luonnosta, kulttuurista, taiteesta 

vai palveluista. 

Palveluiden järjestämisen tavoista Königstedtin kunnailla on 

yhteiskunnan kannalta edullisin, tehokkain ja helpoin, koska 

Königstedtin kunnailla innostaa ihmisiä virkistämään heidän 

elinpiiriään omatoimisesti, ja helppous, saavutettavuus ja palvelun 

saumaton läheisyys ovat omiaan alentamaan kynnystä 

huolehtia itsestään omaehtoisesti ja aikaisempaa paremmin. 

Marja-Vantaa on alue, jossa asukkaat eivät jää vain sisälle 

asuntoihin. Königstedtin kunnailla houkuttelee heidät myös 

nauttimaan elämästä, lähellä koteja. Asukkaat saavat sosiaalista 

kanssakäymistä, kulttuuri- ja taide-elämyksiä, terveyttä ja 

vireyttä, helposti ja saumattomasti. Ehdotus on alusta ja väline, 

joka kehittyy ja elää ajassa. 

 

Miksi idea sopisi toteutettavaksi juuri Marja-Vantaalla? 

Vastaavanlaista kohdetta ei ole muualla. Vain täällä on näin 

pienellä alueella näin monipuolinen ja arvokas kulttuurihistoriallinen 

perintö sekä maisemallinen vaihtelevuus ja erilaisten 

miljöiden ja luontokohteiden kirjo: ”Nuuksiota, Luukkia, Lakistoa, 

Haltialaa, kartanoita ja tuloja, jalopuumetsiä, sipoonkorpisia 

kalliota, jokia ja viljeltyjä kulttuurimaisemia, kyläidyllejä…” 

Vantaanjokiset kulttuurimaisemat ovat Uudenmaan vanhinta 

asuttua seutua. Tilojen ja kartanoiden perintö sekä alueen 

pienten luonnonsuojelualueiden ketju sekä vuorottelevat ”jukolaiset” 

metsät ja ”nuuksiomaiset” jylhät maisemat, kalliot ja 

jokiuomat luovat ainutlaatuisen mahdollisuuden. 

Hanke edistäisi vahvasti kestävää kehitystä ja palvelisi laajalti 

ja monipuolisesti erityisesti Marja-Vantaan, mutta myös koko 

Vantaan ja useiden ympäristökuntien asukkaita, ikään tai taustaan 

katsomatta. 

Pääkaupunkiseudulla pienten suojelualueiden arvo on merkittävä 

verrattuna harvaan asutuille alueille. Suomi on sitoutunut 

luonnon monimuotoisuuden köyhtymisen estämiseen vuoteen 

2020 mennessä. Kaupunginjohtaja Kari Nenonen on todennut: 

”Vantaalla pitää olla viheralueita, keuhkot. Marja-Vantaa on 

tässä mielessä kärkihanke.” Myös Juha-Veikko Nikulainen on 

korostanut Marja-Vantaan imagon rakentamista, joka tarvitsee 

hyvän kärjen. 

Königstedtin kunnailla tarjoaa monimuotoisen ja rikkaan luonto-,  

vireys- ja kulttuurikeitaan suoraan tuhansilta kotiovilta. 

Tämä tukee Marja-Vantaan brändiä ja nostaa kotiseutuylpeyttä 

ja koko Vantaan imagoa yhtenä Uudenmaan vanhimmista kulttuurimiljöistä 

ja upeimmista luonto- ja liikuntapalvelukohteista. 

Idea tarjoaa omaehtoista hyvinvointia, johon on helppo innostaa 

asukkaita ja tahoja, ideoimaan ja kehittämään yhdessä 

uusia ulottuvuuksia alueen kasvaessa, vain mielikuvitus on 

rajana. Ehdotus on alusta, jonka jo ”pelkkä” virallistaminen ja 

mahdollistaminen tulee luomaan uusia mahdollisuuksia ja palveluita 

sekä yhdistys- ja yritystoimintaa: innovaatiot syntyvät 

mahdollisuudesta. 

 
Kilpailulomakkeen lisäksi voi osallistuja lähettää haluamiaan lisätietoja liitteinä. 
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LIITE 1: LOPULLISEN KILPAILUHAKEMUKSEN LIITE 9.12.2011 

 
Laaja asukasyhteistyöryhmä (Syväojan Omakotiyhdistys ry, Reunan Omakotiyhdistys ry, 

Keimolan Omakotiyhdistys ry, Seutulan Kyläyhdistys ry, Männikköläiset ry, Metsäkylän ja 

Lammintien asukkaat) 

 

VISIOI MARJA-VANTAA! –kilpailu 

LIITE EHDOTUKSEEN: Königstedtin kunnailla 
 
Demokraattisuus: 
Luonnonmetsät ovat demokraattinen ja ilmainen hyvinvointipalvelu. 
 

Saumattomuus: 
Hyvinvointipalvelut sulautuvat saumattomasti asumiseen ja elinympäristöön ja ne toimivat alusta alkaen suoraan tuhansilta 
kotiovilta. Alue liittyy jo nyt elimellisesti eri ulkoilureitistöihin: Vestrasta kohti Nuuksiota ja Petikkoa, pohjoisessa lähellä on 
mm. Seitsemän veljeksen reitti. 
 

Asukaslähtöisyys: 
Jo lähtökohtaisena ideana ehdotus on seudun asukkaiden ideioma ja asukkaiden havaitsemista tarpeista lähtöisin. 
Luonnonmetsät ja lähiympäristön innovatiivinen käyttö asukkaiden omaehtoiseen itsestään huolehtimiseen ovat 
demokraattinen ja ilmainen hyvinvointipalvelu, joka on esteettömästi kaikkien saatavilla suoraan tuhansilta kotiovilta. 
Königstedtin kunnailla on palvelualusta, jonka suunnittelemisessa, mahdollistamisessa ja toteuttamisessa asukkaat ovat 
(olleet) mukana alusta alkaen. 
 

Kestävä kehitys: 
Ehdotus mahdollistaa omasta hyvinvoinnista huolehtimisen ekologisesti ja helposti, ilman omaa autoa. Königstedtin 
kunnailla rakentuu kestävän kehityksen periaatteille ja sopii täydellisesti uuden asuinalueen ekologisuuteen, hyvinvointiin ja 
kulttuuriin – sekä uuden taiteen että seudun kulttuurihistorian kokemiseen. Alue ruokkisi myös kestävää lähiruokakulttuuria, 
alueella voisi olla kaupunkiviljelmiä ja luomutiloja ja kivijalkamyyntiä. Kaupungin omistama tila Seutulassa voisi toimia 
edelläkävijänä alueen luomuklusterin perustamisessa. 
 

Taide ja kulttuuri: 
Taide on paitsi taidetta, kulttuuria, miljöitä ja arkkitehtuuria, myös erikoisten luonnonesiintymien ilmentämää tilataidetta, 
kuten jyrkkiä ainutlaatuisia kallioseinämiä sekä kuvioviljelmin toteutettuja vuodenajallisia tilateoksia, jotka käyttäjä havaitsee 
mobiilipalvelun vinkistä. Esteettisenä ympäristönä metsät edustavat luovuutta, vastapaino kaupunkimaiseman  
suunnitelmallisuudelle ja toistuvuudelle. Kallioilla voisi olla hiljentymispaikka, ”retriitti”. Täällä voisi pitää myös 
musiikkiesityksiä ja pieniä vihkimisiä tmv. 
 

Tehokas tilankäyttö: 
Tehokkaan tilankäytön periaate toteutuu parhaiten luonnossa — luontoa, maisemaa ja ympäröivää tilaa voidaan 
Königstedtin kunnailla hyödyntää tehokkaasti ja demokraattisesti niin luonnon, ulkoilun, taiteen, kulttuurin, opetuksen, 
terveyspalveluiden, terapian kuin ihmisten välisen sosiaalisen kanssakäymisen kannalta. 
 

Edullisuus ja skaalautuvuus: 
Ehdotus ei vaadi suuria investointeja. Yhteiskunnan investoinnit rajoittuvat ympäristön turvaamiseen ja reitin 
kulkukelpoisuuden ylläpitämiseen. Tämä on vasta alkua ja alusta: tämän perusidean ympärille voidaan kehittää parantuvia 
ja entistä monipuolisempia palveluita, niin julkisen sektorin kuin yhdistysten ja alueelle jalkautuvien yritysten toimesta. 
 

Imago ja brändi: 
Metsät voisivat olla osa kaupunkien brändiä ja kilpailutekijä. Lähiöt pitää brändätä uudelleen. Marja-Vantaa voi olla 
erilainen. Lähiöt ovat lähellä palveluita, mitä ympäröivät metsäalueet, pururadat, hiihtoreitit ym. Toteutuu kestävän 
kehityksen ekologinen kestävyys. Hyvän elämisen arki toteutuu luonnollisella tavalla: hyvinvointi, terveys, liikunta ja 
virkistys. 
 

Terveys ja tottumukset: 
Tutkimusten mukaan kaikkien saavutettavissa olevat ulkoilumahdollisuudet lisäävät tasapuolisesti hyvinvointia ja 
terveyshyötyjä väestön keskuudessa. Tottumukset luodaan lapsena. On tärkeää saada tietokonesukupolvi ulos. 
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LIITE 2: LOPULLISEN KILPAILUHAKEMUKSEN LIITE 9.12.2011 
ENNAKKOHAKEMUS KILPAILUUN 12.10.2009 
 

Kilpailuehdotuksen nimi: 

Königstedtin kunnailla - ulkoilu- ja kulttuurireitti, aloite yhdistämään Marja-Vantaaseen rajautuvat 

arvomiljööt ja arvokkaat luontokohteet pääkaupunkiseudun viherkehällä ja Vantaanjokilaakson 

kulttuurimaisemissa, hyvän asumisen tueksi ja terveydeksi: 

http://www.konigstedt.info/20090923_ulkoilureittilaloite_jpg.jpg  

 

Ehdotuksen kuvaus: 
(Kilpailuun lähetettävät ehdotukset ja ideat voivat koskea esimerkiksi koko Marja-Vantaan 
hyvinvointipalvelujärjestelmää ja sen arkkitehtuuria, yksittäisiä palveluja tai palvelukokonaisuuksia, olemassa olevia 
tai uusia palveluja, palvelujen järjestämisen tapoja ja teknologioiden hyödyntämistä palveluiden järjestämisessä.) 

Königstedtin kunnailla - ulkoilu- ja kulttuurireittialoite rengasreitistä, 

joka yhdistää sekä paikkakunnan vetovoimaisimmat 

kulttuurimiljööt ja arvokkaimmat luontokohteet. Mitä monipuolisimman 

maisemallisen kirjon tarjoava reitti olisi tavoitettavissa 

suoraan tuhansilta kotiovilta ja tarjoaisi runsaasti lähihyvinvointia 

Marja-Vantaan asukkaille. Kestävän kehityksen periaatteiden 

mukaisesti aloite ammentaisi kansanterveyttä, vireyttä 

ja voimaa sekä alkuperäisestä tuhatvuotisesta uusmaalaisesta 

kulttuurimaisemasta että arvokkaista "nuuksiomaisista" luontokohteista. 

Reitti voisi luoda myös uudenlaista yhteistyötä 

alueen urheilu- ja kulttuuriseuroille, mukaan lukien Keimola 

Golfin, Keimolan Kaiun, Kartanopartion ja Seutulan kyläyhdistyksen 

tyyppiset vahvat toimijat. Kahviot ja kotieläinpiha olisivat 

houkutteleva lähivirkistysvaltti myös lapsiperheille. Reitti 

edistäisi juurtumista alkuperäiseen kulttuuriin ja tutustuttaisi 

lähialueiden aitoihin vahvuuksiin ja ekologiseen rikkauteen. 

 

Mikä tekee ehdotuksesta 

uuden ja innovatiivisen? 

Uudenlainen ulkoilu- ja kulttuurireitti yhdistäisi innovatiivisella 

tavalla sekä seudun kulttuuriperinnön, alkuperäisen historian, 

luonnosta ja lähiympäristöstä kumpuavat, ja seudulla jo 

ennestään luontaisesti olevat vahvuudet, ja yhdistäisi nämä 

nykyaikaiseen ekologiseen hyvään arkeen ja asumiseen Marja- 

Vantaalla, jonka tuhansilta kotiovilta pääisi suoraan 

nauttimaan lähiluonnosta ja kulttuuperinnöstä, 

kansanterveyttä edistäen, vireyttä tuoden ja luoden 

vetovoimaisen kärkihankkeen ja brändin sekä alustan seudun 

nuoriso-, perhe- ja yhdistystoiminnalle, yhteisöllisyydelle ja 

hyvälle vapaa-ajalle. 

 

Miksi idea sopisi toteutettavaksi 

juuri Marja-Vantaalla? 

Ainoastaan Marja-Vantaalta, ja Nurmijärven Klaukkalasta, on 

kävely-, fillarointi- ja melontaetäisyys näin monimuotoiseen ja 

rikkaaseen luonto- ja kulttuurikeitaaseen, Königstedtin kunnaille, 

suoraan tuhansilta kotiovilta. Tälläinen lähimahdollisuus 

tukisi koko Marja-Vantaan brändiä ja nostaisi kotiseutuylpeyttä 

ja koko Vantaan imagoa yhtenä Uudenmaan vanhimmista kulttuurimiljöistä 

ja upeimmista luontokohteista. Vantaa, Helsinge, 

on alkuperäisimmiltä vahvuuksiltaan paljon muuta kuin kehätie 

tai lentoaseman seutu. Täällä, kartanoiden ja maisemallisesti 

arvokkaiden jokilaaksojen väleissä kohoavat jukolaiset metsät 

ja jylhät kallioalueet. 'Königstedtin kunnailla' tuo terveyttä, 

mielenterveyttä, yhteisöllisyyttä ja hyvinvointia - hyvää arkea 

Marja-Vantaalle. 
 


