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1 
TIIVISTELMÄ 

 
Asemakaavan muutoksen sisältö  

 
Asemakaavan muutos mahdollistaa Suutarilan rantapuiston alueen ke-
hittämisen virkistysalueena ja Kiertotähdenkujan viereisen alueen täy-
dennysrakentamisen pientaloalueeksi. Suunnittelualuella on nyt Kera-
vanjoen rannan suuntainen valaistu puistokäytävä, viljelypalsta-alue, 
metsä ja pelto. Asemakaavan muutoksessa pellolle ja metsän reunaan 
on sijoitettu siirtolapuutarha-alue. Siirtolapuutarha jakautuu kahdeksi 
erilliseksi osaksi, joiden keskellä on alueen huolto-/yhteisrakennus. 
Puistovyöhyke, jossa on virkistysväylä, sivuaa siirtolapuutarhan yhteis-
aluetta. Tämä mahdollistaa rakennuksen käytön myös julkisen virkis-
tyskäytön tarpeisiin. Rantareitti säilyy ja uusi virkistysreitti liittää Kera-
vanjoen rannan puistoalueet laajempaan koillisten alueiden virkis-
tysaluekokonaisuuteen. 
 
Siirtolapuutarhassa on 87 palstaa ja autopaikkoja, jotka sijaitsevat pit-
känomaisten mökkialueiden kadunpuoleisilla (Kiertotähdentie ja Revon-
tulentie) reunoilla, on 55 kpl. Toinen kolmen mökkirivin siivekkeistä on 
sijoitettu metsän reunaan jossa metsää on otettu siirtolapuutarhakäyt-
töön 0,75 ha. Metsäksi jää suunnitelman toteutumisen jälkeen noin 2,5 
ha.  
 
Kiertotähdenkujan viereinen viljelypalsta-alue on muutettu kymmeneksi 
pientalotontiksi. Asuinrakennusten korttelialuetta on 0,6 ha ja uutta 
asuinkerrosalaa tonteilla on yhteensä 1 760 k-m2. 
 
Viljelypalsta-alueen pohjoisosa jää viljelykäyttöön. Palsta-aluetta on 
laajennettu puistoon ja aluetta on tiivistetty. Viljelykäyttöön jäävällä 
palstaviljelyalueella on mahdollista osoittaa 111 viljelypalstaa eli sa-
manverran palstoja kuin koko viljelypalsta-alueella oli aiemmin. Uudet 
palstat ovat puolen aarin, 50 m2 kokoisia. Palsta-alueelle jää myös aa-
rin, eli 100 m2 kokoisia palstoja. Alueen pysäköinti (27 autopaikkaa) on 
sijoitettu varjoisaan metsän reunaan, käyttämättömälle yhteisalueelle. 
Pysäköintialueelle ajetaan Kiertotähdenkujan päästä. 
 

Asemakaavan muutoksen valmistelun vaiheet 
 
Kaavoitustyö on käynnistetty kaupungin aloitteesta. 
 
Osallistuminen ja vuorovaikutus on järjestetty liitteenä olevan osallis-
tumis- ja arviointisuunnitelman mukaisesti. Osallistumis- ja arviointi-
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suunnitelmasta on esitetty 47 mielipidettä ja 3 viranomaisten kannanot-
toa kaupunginmuseosta, rakennusvirastosta ja ympäristökeskuksesta. 
 
Asemakaavan muutosluonnos on pidetty nähtävänä kaupunkisuunnitte-
luvirastossa, Suutarilan kirjastossa ja viraston internetsivuilla. Muutos-
luonnoksesta on jätetty 13 mielipidettä ja 5 viranomaisten kannanottoa 
Helsingin seudun ympäristöpalvelut -kuntayhtymältä, Helsingin seudun 
liikenne -kuntayhtymältä, rakennusvirastosta, ympäristökeskuksesta ja 
kaupunginmuseosta. 
 
Mielipiteet ja kannanotot on otettu kaavaehdotuksen valmistelussa 
huomioon. 
 
Kaupunkisuunnittelulautakunta puolsi asemakaavan muutosehdotuk-
sen hyväksymistä. 
 
Asemakaavan muutosehdotus oli julkisesti nähtävillä, eikä siitä tehty 
muistutuksia. Ehdotuksesta saatiin lausunnot ympäristölautakunnalta, 
pelastuslautakunnalta, yleisten töiden lautakunnalta, kiinteistölautakun-
nalta, Helen Sähköverkko Oy:ltä, Helsingin seudun ympäristöpalvelut -
kuntayhtymältä ja Uudenmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuk-
selta. Asemakaavan muutosehdotukseen tehtiin muutoksia, jotka on 
selostettu kohdassa Suunnittelun vaiheet. 
 

2 
LÄHTÖKOHDAT 

 
Valtakunnalliset alueidenkäyttötavoitteet  
 
 Asemakaavaa koskevat seuraavat erityistavoitteet: 

 
- valtakunnallisesti merkittävien kulttuuriympäristöjen ja 

luonnonperinnön arvojen säilyminen. 
 
- ekologisesti tai virkistyskäytön kannalta merkittävien ja yh-

tenäisten luonnonalueiden ottaminen huomioon siten, ettei 
näitä aluekokonaisuuksia tarpeettomasti pirstota. 

 
- riittävien jalankulu- ja pyöräilyverkostojen varaaminen sekä 

niiden jatkuvuuden, turvallisuuden ja laadun turvaaminen.  
 

Helsingin seudun erityistavoitteita ovat: 
 
- alueiden käytön suunnittelussa on turvattava väestön tar-

peiden edellyttämät ylikunnalliseen virkistyskäyttöön sovel-
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tuvat riittävän laajat ja vetovoimaiset alueet ja niitä yhdistä-
vän viheralueverkoston jatkuvuus. 

 
- alueiden käytössä tulee ehkäistä olemassa olevasta yh-

dyskuntarakenteesta irrallista hajarakentamista. 
 
Asemakaavan muutos ei ole ristiriidassa valtakunnallisten alueiden-
käyttötavoitteiden kanssa. Kaavaa muutetaan alueella, jolla asuntotuo-
tannolla on hyvät edellytykset toteutua sekä valmiiksi rakennetun katu-
ympäristön, palveluverkon että rakentamisvalmiuden osalta. Ympäris-
töarvojen säilyminen on ollut suunnittelun lähtökohtana ja suunnittelun 
tavoitteeksi on otettu Suutarilan rantapuiston eri virkistystoimintojen 
säilyminen ja kehittäminen. Lisäksi kaavaa muutetaan alueella, jolla 
Valtakunnallisten alueidenkäyttötavoitteiden toteutumista käsitellään 
tarkemmin kohdassa Asemakaavan muutoksen toteuttamisen vaiku-
tukset.  
 

Maakuntakaava 
 
Ympäristöministeriön 8.11.2006 vahvistamassa Uudenmaan maakun-
takaavassa suunnittelualue on taajamatoimintojen aluetta, jossa on vi-
heryhteystarve Keravanjoen varrella sekä viheryhteystarve taajama-
toimintojen halki lounais-luodesuuntaisesti yhtyen Keravanjoen var-
teen. 
 
Ympäristöministeriön 30.10.2014 vahvistamassa Uudenmaan 2. vai-
hemaakuntakaavassa suunnittelualue on taajamatoimintojen aluetta, 
jota rajaa luoteessa kulttuuriympäristön kannalta tärkeä alue, tie tai 
kohde, valtakunnallisesti merkittävä (RKY 2009). Valtakunnallisesti 
merkittäväksi alueeksi on merkitty Helsingin pitäjän kirkonkylän ympä-
ristö. 
 

Yleiskaava 
 
Helsingin yleiskaava 2002:ssa (kaupunginvaltuusto 26.11.2003, tullut 
kaava-alueella voimaan 23.12.2004) alue on virkistysaluetta. Kaava-
alue rajautuu yleiskaavan pientalovaltaiseen asumiseen osoitettuihin 
alueisiin. Yleiskaava on yleispiirteinen ja nyt laadittu asemakaavan 
muutos on yleiskaavan päätavoitteiden mukainen. Valtaosa alueesta 
on kaavaehdotuksessa osoitettu virkistyskäyttöön. Asuintontit sijoittuvat 
nykyisen kadun varteen ja ovat liitettävissä valmiin kunnallistekniikan 
verkostoihin. Yleiskaavan virkistysalueelle sijoittuvat tontit liittyvät vie-
reiseen pientalovaltaiseen alueeseen. 
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Asemakaavat 
 
Alueella on voimassa asemakaava nro 9966 (hyväksytty 26.8.1992) ja 
7120 (vahvistettu 5.6.1995). Kaavojen mukaan alue on puistoa (VP) ja 
puistoaluetta (P). 
 

Rakennusjärjestys 
 
Helsingin kaupungin rakennusjärjestys on hyväksytty 22.9.2010. 
 

Kiinteistörekisteri  
 
Alue on merkitty osin Helsingin kaupungin ylläpitämään kiinteistörekis-
teriin ja osin valtion ylläpitämään kiinteistörekisteriin. 

 
 Muut suunnitelmat ja päätökset 
 

Kaupunginhallitus päätti 3.5.2010 kehottaa kaupunkisuunnittelulauta-
kuntaa asemakaavoituksen yhteydessä tutkimaan, voitaisiinko uusi siir-
tolapuutarha perustaa Siltamäki–Suutarila-alueelle noin 80–100 palstan 
suuruisena pitäen ensisijaisena vaihtoehtona Suutarilan rantapuistoa. 
Samalla kaupunginhallitus päätti kehottaa kaupunkisuunnittelulauta-
kuntaa ja yleisten töiden lautakuntaa huolehtimaan siitä, että kaupun-
ginosassa myös viljelypalstojen lukumäärä säilyy riittävänä. 
 

Pohjakartta 
 
Helsingin kaupungin kiinteistöviraston kaupunkimittausosasto on laati-
nut pohjakartan, joka on tarkistettu 5.2.2013. 
 

Maanomistus 
 
Kaupunki omistaa maan koko kaava-alueella. 
 

Alueen yleiskuvaus ja rakennettu ympäristö 
 
Alue sijaitsee Suutarilassa Keravanjoen varressa, Helsingin ja Vantaan 
rajalla. Se liittyy Suutarilan ja Siltamäen laajaan virkistysaluekokonai-
suuteen. Keravanjoen pohjoispuolella aukeaa laajat pellot ja näkymä 
Helsingin pitäjän kirkolle. Joen eteläpuolella maisema on pienipiirteistä 
ja tilallisesti vaihtelevaa. Rannan puistokäytävää pitkin etelästä pohjoi-
seen kuljettaessa oikealla on viljelypalsta-alue, metsikkö ja pelto. Met-
sä jakaa suunnittelualueen selkeästi kahteen osaan ja sen merkitys 
muuten avoimessa maisemassa on suuri. Viljelypalsta-alue sijaitsee 
metsän kainalossa jossa metsän lehtipuureuna erottuu kauniina mai-
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semaa rajaavana kaarevana reunana. Metsän puusto on ikääntynyttä, 
pääasiassa kuusikkoa. Metsässä on Keravanjoen rantaan johtavia pol-
kuja. Pohjakasvillisuutta ja nuorta puustoa on vähän. 
 
Alueen pohjoisosan pellon reunassa sijaitsee 1-kerroksisia paritaloja. 
Lähialueella on entuudestaan omakotitaloja, rivitaloja ja Siltamäen 
1970-luvun alussa rakennettu kerrostaloalue. 
 

Palvelut 
 
Suunnittelualueen läheisyydessä Suutarilan palvelukeskuksessa on 
julkisia palveluita. Suutarilan palvelukeskuksessa toimivat päiväkoti, 
ala-aste, kirjasto, terveysasema, nuorisotalo ja musiikkiopisto. Suutari-
lan yläaste on palvelukeskuksen eteläpuolella noin 600 m etäisyydellä. 
Leikkipuisto Linnunrata on lähietäisyydellä suunnittelualueen pohjois-
puolella ja leikkipuisto Jalopeura Siltamäessä suunnittelualueen etelä-
puolella, missä on myös kaupalliset palvelut. Suutarilanpuistossa on 
leikkipaikka. 
 
Kiertotähdentietä kulkee noin 300 linja-autoa vuorokaudessa. Kierto-
tähdentietä liikennöi kesällä 2013 neljä bussilinjaa: 70, 70T, 70 V ja 
577. Läheisin pysäkki on Kiertotähdentiellä, suunnitellun siirtolapuutar-
ha-alueen vieressä. 
 

Luonnonympäristö 
 
Keravanjoen jokivarren maisema on vaihtelevaa. Kasvillisuus reunus-
taa rakennettua ympäristöä ja puistossa on erilaisia, mielenkiintoisia ti-
loja. Keravanjoen toisella puolella, Vantaalla, maisema on avointa pel-
toa, joka poikkeaa Helsingin puolen rantojen pienimittakaavaisesta 
kasvillisuuden kirjoamasta ympäristöstä. Keravanjoen pohjoispuolella 
luoteessa aukeaa laajat peltoaukeat, jotka päättyvät Helsingin pitäjän 
kirkon ja hautausmaan jalopuureunaan. Maisema on avointa ja tasa-
painoista kulttuurimaisemaa. Kehä III:n liiketilat ja voimalinja rikkovat 
yhtenäistä kulttuurimaisemaa. 
 
Suunnittelualueen keskellä on metsä. Maasto on tasaista, tasaikäisten 
puiden peittämää metsää, jossa aluskasvillisuutta on vähän. Metsän 
puusto on pääasiassa ikääntynyttä kuusikkoa, jossa esiintyy pihka-
vuotoa ja lahoa. Maaperä on kulunut runsaan ulkoilukäytön seuraukse-
na. Metsän pohjoispuolella on laaja peltoalue, jota pidetään avoimena 
maisemaniittynä. Pellon ja metsän rajalla on syvä oja, joka johtaa Ke-
ravanjokeen. Pelto viettää loivasti Keravanjokeen. Keravanjoen varren 
paikoin jyrkällä töyräällä kasvaa lehtipuita ja pensaita. Metsän etelä-
puolella on viljelypalsta-alue. Suunnittelualue kuuluu laajempaan joki-
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varren virkistysaluevyöhykkeeseen, jota Keravanjoen rannan valaistu 
puistokäytävä myötäilee. Maisema on pienipiirteistä, tiloiltaan ja näky-
miltään vaihtelevaa jokivarren ympäristöä. 
 

Suojelukohteet 
  

Keravanjoen uoma ja reunuspuusto on arvokasta lintualuetta, Helsingin 
ympäristökeskuksen luokittelussa 2005 arvioitu arvoluokkaan III (kohta-
laisen arvokas lintualue): Pesimälinnustolajit ovat rantasipi, punavarpu-
nen, kultarinta, viitakerttunen ja kivitasku. Muuttolinnustolle alueen 
merkitys on vähäinen. Luontotietojärjestelmän mukaan alueella on luot-
tamuksellisia pesimätietoja. Yksityiskohtaisen tiedon julkistaminen ei 
tässä tapauksessa vaaranna ko. lintulajin pesimärauhaa. Alueella on 
vuosina 2005–2010 pitänyt ainakin yhtenä vuotena reviiriä sarvipöllö. 
Tämä laji ei kuitenkaan ole paikkauskollinen, vaan vaihtaa tavallisesti 
vuosittain pesäpaikkaa saalistilanteen eli myyrien kannanvaihtelun mu-
kaan. Alueelle jää myös edelleen metsää ja vanhoja variksenpesiä, joi-
ta sarvipöllö tavallisesti käyttää pesintään, joten ympäristö ei muutu täl-
le pöllölajille käyttökelvottomaksi. 
 

Yhdyskuntatekninen huolto 
 
Alueella on olemassa oleva yhdyskuntateknisen huollon verkosto. 
 

Maaperän rakennettavuus ja puhtaus 
 
Alueen maaperä jakaantuu moreenin yläpuoliseen savialueeseen, jos-
sa savikerroksen yläpuolisen savikerroksen paksuus vaihtelee 1–3 
metriä sekä savialueeseen, jossa savikerroksen arvioitu paksuus vaih-
telee 3–8 metriä. 
 
Alueella ei ole ollut tiedossa maaperää pilaavaa toimintaa. 
 

3 
TAVOITTEET 

 
Asemakaavan muutoksen tavoitteena on säilyttää alue julkisessa vir-
kistyskäytössä ja samalla tarjota kaupunkilaisille viljelyyn liittyviä har-
rastusmahdollisuuksia. Siirtolapuutarha-alueen lomittaminen virkistys-
alueen reitteihin ja sen sovittaminen osaksi lähi- ja kaukomaiseman vi-
herympäristöä, niin ettei siirtolapuutarhaa koettaisi irralliseksi ja alueel-
le vieraaksi toiminnaksi, on ollut suunnittelun tavoitteena. Siirtolapuu-
tarhan yhteisrakennuksen sijainti päävirkistysreittien solmukohdassa 
antaa hyvät mahdollisuudet kehittää rakennuksen toimintaa myös julki-
sempaan kayttöön. 
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Siirtolapuutarha- ja viljelypalstoilla puuhailu on suosittu ja ekologinen 
tapa viettää vapaa-aikaa. Siirtolapuutarhapalstojen määrä ei vastaa ky-
syntää ja niiden hinnat ovat nousseet huimasti. Asemakaavan muutok-
sen tavoitteena on vastata tähän kysyntään mahdollistamalla 87 uuden 
siirtolapuutarhamökin ja alueen yhteisön huolto- ja tapaamispaikkana 
toimivan rakennuksen rakentamisen. Tavoitteena on palata siirtolapuu-
tarhaidean juurille ja sovittaa alueet kaupunkiympäristöön. Perinteisesti 
mökit tai kesämajat olivat vaatimattomia ja yksinkertaisia suojia. Tavoit-
teena on kehittää uusi siirtolapuutarhamökkimalli, jossa mökin sisätila 
ja ulkotila toimisivat yhdessä ja täydentäisivät toisiaan. Sen tulee olla-
valoisa moderni ja yksinkertainen. 
 
Pientalotonttien osalta tavoitteena on täydentää Suutarilan rantapuistoa 
reunustavaa asuntoaluetta hieman ympäristöään tehokkaammin ra-
kennettavilla pientalotonteilla kuitenkin alueen mittakaavan mukaisesti. 
 
Viljelypalsta-alueen suunnittelun tavoitteena on, paitsi korvata Kierto-
tähdenkujan täydennysrakentamisalueen myötä poistuvat palstat, myös 
muodostaa hyvin toimiva viljelypalsta-alue. Viljelypalsta-alueen Kera-
vanjoen puoleiseen reunaan istutetaan leikattava kuusiaita, mikä rajaa 
palsta-alueen omaksi tilakseen. Kuusiaita peittää alueen myös talvella, 
kun viljelypalstojen ympäristö ei ole parhaimmillaan. Palstat sijaitsevat 
vilkkaan rantareitin varrella. 
 
Rantareitti säilyy nykyisellä paikallaan ja lisäksi tavoitteena on täyden-
tää nykyistä virkistysreittiverkostoa. Uusi asemakaavan muutoksessa 
esitetty puistokäytävä liittää Keravanjoen rannan virkistysalueet koilli-
seen virkistysaluekokonaisuuteen. Siirtolapuutarhan avoin rakenne tuo 
sen osaksi julkista virkistysaluetta. 
 

4 
ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN KUVAUS  

 
Yleisperustelu ja -kuvaus 

 
Helsinki tarvitsee lisää siirtolapuutarhapalstoja. Uusia siirtolapuutarha-
alueita ei ole Helsinkiin perustettu 40 vuoteen, eikä siirtolapuutarha-
palstojen tarjonta pysty vastaamaan niiden kysyntään. Tästä johtuen 
mökkien hinnat ovat kohonneet kohtuuttomiksi. Vuonna 2009 Marja-
niemen siirtolapuutarha-alueelle perustettiin 15 uutta palstaa. Näille 15 
palstalle oli yli 2 000 hakijaa. 
 
Siirtolapuutarhamökkeily on ekologista, turvallista ja yhteisöllistä. Mökit 
ovat saavutettavasti julkisilla kulkuneuvoilla, polkupyörällä tai kävellen. 



    8 
 
 
 
 
 
 

 
 

Asemakaavassa halutaan palauttaa siirtolapuutarhojen alkuperäinen-
luonne. Viljely ja puutarhassa puuhailu ovat pääasia. Mökin varustelu ja 
koko tulee olla sopiva kesäasumiseen. Pastat ja mökit ovat pieniä, jo-
ten niitä myös riittää useammalle halukkaalle. Mökkien ja palstojen 
suunnittelulla voidaan aikaansaada toimiva kokonaisuus. Siirtolapuu-
tarha-alueet kuuluvat kaupunkiin. Ne rikastuttavat ja monipuolistuttavat 
kaupunkiympäristöä ja kaupunkilaisten elämää. Siirtolapuutarhapalsto-
jen puutarhakasvillisuus tuo myös vaihtelua kaupunkiympäristöön. 
 
Monet kokevat siirtolapuutarha-alueet suljetuiksi ja vaikeasti lähestyttä-
viksi alueiksi. Tämä johtuu aidattujen alueiden suuresta koosta. Suuta-
rilan siirtolapuutarha poikkeaa edellisistä. Siinä kaksi kapeaa kolmen 
mökkirivin kokonaisuutta limittyy virkistysalueeseen. Puistokäytävä lin-
jataan kahden erillisen mökkialueen keskeltä, siirtolapuutarhan yhteis-
rakennuksen tuntumasta. Tällä halutaan tuoda siirtolapuutarha-alue 
osaksi julkista virkistysaluetta.  
 
Kiertotähdenkujan itäpuolelle on suunniteltu uusi hieman lähialueen 
muita omakotitontteja tiiviimmin rakennettava pientalorivistö. Alueelle 
on muodostettu yksi yhtiömäisesti rakennettava asuintontti ja yhdeksän 
omakotitonttia. Olemassa olevan kadun ja yhdyskuntatekniikan varaan 
rakentuva korttelialue on kaupungille edullinen.  
 
Kaavamuutoksessa palstaviljely-alueen kokoa on pienennetty täyden-
nysrakentamiseen osoitetun alueen verran. Nyt pääosa 111 palstoista 
on aarin, 100 m2, kokoisia. Jäljelle jäävää palsta-aluetta on tiivistetty ja 
laajennettu eteläpuolen puistoon. Uudet palstat ovat puolen aarin, 50 
m2, kokoisia. Viljelypalsta-alueelle on mahdollista osoittaa paikat, 111 
palstalle, joista osa on pieniä 50 m2 palstoja.  
 

Mitoitus 
 
Muutosalueen pinta-ala on 9,5 ha. Asuinrakennusten korttelialuetta on 
0,6 ha, puistoaluetta 4,5 ha, siirtolapuutarha-aluetta 2,3 ha, palstavilje-
lyaluetta 1,2 ha ja katualuetta 0,2 ha. Uutta asuinkerrosalaa tonteilla on 
yhteensä 1 760 k-m2. 
 

Erillispientalojen korttelialue (AO) 
 

Kiertotähdentien pohjoispuolelle Kiertotähdenkujan varteen on asema-
kaavan muutoksessa muodostettu uusia asuintontteja. Omakotitonteilla 
rakennusoikeus on merkitty luvulla ja se on 140 k-m2 tai 160 k-m2, mikä 
tehokkuusluvuksi muutettuna on noin e = 0,31. Tonttitehokkuus on 
hieman ympäristön korkeampi, kuin lähialueen muilla tonteilla. Yhdellä 
yhtiömäisesti rakennettavalla asuintontilla, jolle voidaan sijoittaa 3–6 
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asuntoa, tonttitehokkuus on noin e = 0,32. Asuinrakennusten kerros-
alasta enintään 60 % voidaan rakentaa yhteen kerrokseen. Rakennus-
ten sijoittelua on ohjattu merkitsemällä tontille suhteellisen tiukat ra-
kennusalat.  
 
Kaupunkikuvallisesti on haluttu katunäkymän muodostuvan asuinra-
kennuksista eikä autosuojista. Siksi autopaikat on sijoitettu tonttien vä-
liin korttelialueen keskiosiin. Samalla on saatu aikaan luontevat rajauk-
set asuntopihoille, jotka avautuvat edullisiin ilmansuuntiin. Katuliittymä 
on merkitty kahdelle tontille yhteiseksi. Liittymäratkaisu säästää tontti-
maata eivätkä ajoreitit muodostu kaupunkikuvallisesti liian hallitseviksi. 
 
Rakennusten julkisivujen on oltava rapattuja tai ne voidaan verhota 
peittomaalatulla puulla. Määräyksellä tavoitellaan paitsi kaupunkimaista 
rakentamistapaa, myös riittävää alueellista yhtenäisyyttä. Kaavassa on 
määritelty rakennusten harjan suunta, mikä myös yhtenäistää kaupun-
kikuvaa, vaikka talot olisivatkin keskenään erilaisia. Asuinrakennuksis-
sa päädyn enimmäisleveys on 8 m. Asuinrakennusten enimmäiskorke-
us on 7 m, talousrakennusten 3 m ja autosuojien 2,5 m. Katemateriaa-
lin tulee olla sileä ja tummasävyinen.  
 
Maantasoon liittyvää rakentamista on asemakaavassa haluttu koros-
taa. Tontit ovat suhteellisen pieniä, pääosin n. 450–500 m2, mutta eri-
tyisesti suunnittelussa on pyritty oleskelupihojen viihtyisyyteen ja käyt-
tökelpoisuuteen. Suojattua pihapiiriä on tavoiteltu merkitsemällä kaava-
karttaan tonteille erilliset rakennusalat myös talousrakennuksia ja au-
tosuojia varten. Yksikerroksisen kuistitilan saa rakentaa asemakaava-
karttaan merkityn rakennusoikeuden lisäksi. Kuisti saa olla laajuudel-
taan enintään 5 % rakennusoikeudesta ja sen seinäpinnasta tulee vä-
hintään puolet olla lasia. Kaupunkikuvallisista syistä on ulokeparvek-
keiden enimmäiskooksi määritelty 5 m2 ja parveke saa olla pituudeltaan 
enintään 1/3 julkisivun pituudesta.  
 
Korttelialueella on varattava yksi autopaikka asuntoa kohden sekä li-
säksi paikka yhden auton tilapäistä pysäköintiä varten.  
 

Puisto (VP)  
 

Asemakaavan muutoksessa Keravanjoen suuntainen rantavyöhyke ja 
suunnitellun siirtolapuutarhan ja Asunto Oy Pohjantähdentie 2 kortteli-
alueen välinen alue on puistoa. Puisto on osa laajempaa jokivarren ja 
koillisen alueen virkistysaluekokonaisuutta. Puistosuunnittelun lähtö-
kohtia tulee olla näkymien avoimuus. Siirtolapuutarha-alueiden integ-
rointi puiston toimintoihin ja maisemaan on tärkeää. Suutarilanpuiston 
ja Suutarilan rantapuiston välinen uusi reitti tulee valaista. Kaksisuun-
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taista hiihtouraa kapeampi yhdyslatu Siltamäen puistoon, on sovitetta-
vissa rantareitin reunaan. 

 
Lähivirkistysalue (VL) 
 

Kaavan muutoksessa metsäalue, joka on nyt merkitty puistoksi (P ja 
VP) muutetaan lähivirkistysalueeksi. Sen luonne metsänä tulee säilyt-
tää ja metsän uudistamisen yhteydessä metsän tunnetta korostaa istut-
tamalla sen reunaan metsänreunavyöhykkeet. Kulkua voidaan kana-
voida kapeilla poluilla, jotka säästävät metsän aluskasvillisuutta kulu-
miselta. 
 

 
Siirtolapuutarha-alue (RP), jossa on osoitetuilla palstoilla kesäkäyttöön  
tarkoitettuja mökkejä, yhteiskäyttötila ulkotiloineen, käytäviä ja  
pysäköintialue  
 

Siirtolapuutarha-alueen yhteisrakennus on puiston reunassa, ulkoilu-
reittien tuntumassa. Rakennuksen rakennusoikeus on 200 k-m2. Alu-
eelle on 87 noin 200 m2 kokoista puutarhapalstaa, joille saa rakentaa 
korkeintaan 20 k-m2 suuruisen mökin. Alueen huoltokäytävät ovat 3 
metrin levyisiä. Siirtolapuutarha-alueiden kadun puoleisissa päissä on 
pysäköintipaikat yhteensä 55 autolle ja paikat jätekatoksille. Siirtola-
puutarha-alueet tulee aidata, siellä missä aitaaminen on tarpeelliseksi, 
korkeintaan 1,80 korkuisella tummanvärisellä metalliaidalla. Aidan reu-
naan on istutettava leikattava kuusiaita tai leikattava pensasaita tai 
köynnöskasveja. 

 
Palstaviljelyalue (RP-1) 
 

Nykyisen palstaviljelyalueen pohjoisosa jää viljelykäyttöön. Aluetta on 
tiivistetty ja laajennettu. Sen eteläpuolella olevalta puistoalueelta liite-
tään noin 1 200 m2 suuruinen alue palstaviljelyalueeksi. Palstojen lu-
kumäärä on sama, 111, kuin nykyisin. Kaikki uudet palstat ovat puolen 
aarin eli 50 m2 kokoisia. Pysäköintialue on varjoisalla alueelle metsän 
reunassa, viljelypalsta-alueen eteläpuolella. 

 
Vesialue (W) 
 

Keravanjoki on merkitty vesialueeksi Helsingin rajojen sisäpuolelta. Ve-
sialueella on merkintä ohjeellisesta alueen osasta, joka on varattu ja-
lankulku- ja pyöräilysillalle. 
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Liikenne 
 
Suunnittelualuetta sivuaa Kiertotähdentie, Kiertotähdenkuja sekä Re-
vontulentien pohjoispää. Kiertotähdentie on katuluokitukseltaan paikal-
linen kokoojakatu, jolla kulkee suunnitellun siirtolapuutarhan kohdalla 
noin 1 350 ajoneuvoa vuorokaudessa, joista yli 300 on linja-autoja. Re-
vontulentie on myös paikallinen kokoojakatu, jolla kulkee noin hieman 
yli 650 ajoneuvoa vuorokaudessa Kiertotähdentien ja Pohjantähdentien 
välillä. Kiertotähdenkuja on tonttikatu, jolla arvioidaan kulkevan joitain 
kymmeniä ajoneuvoja vuorokaudessa. 

 
Kaavamuutos ei edellytä uusien katujen rakentamista. Ajoyhteydet ja 
huoltoliikenne siirtolapuutarhaan järjestetään tonttiliittymien kautta Kier-
totähdentieltä ja Revontulentieltä. Huoltoajo siirtolapuutarhan huolto- ja 
kahvilarakennukselle on mahdollista järjestää myös Kiertotähdentieltä 
siirtolapuutarhan itäpuolelta lähtevää puistokäytävää pitkin. Siirtolapuu-
tarhalle järjestetään 55 autopaikkaa kahdelle pysäköintialueelle siirto-
lapuutarhan laidoille heti ajoyhteyksien tuntumaan. 
 
Ajoyhteydet ja huoltoajo palstaviljelyalueille sekä uusille asuinkiinteis-
töille järjestetään Kiertotähdenkujan kautta. Katualue on mitoitettu si-
ten, että Kiertotähdenkujalle voidaan tarvittaessa rakentaa jalkakäytä-
vä. Palstaviljelyalueille järjestetään 27 pysäköintipaikkaa. Asuinkiinteis-
töjen pysäköintipaikat järjestetään kiinteistöille. 

 
Kiertotähdentien suojatie- ja hidastejärjestelyjä tullaan tarkistamaan 
suunnittelun yhteydessä. 
 

Palvelut 
 

Siirtolapuutarhaan tulee yhteisrakennus, jonka sijainti puistoalueen 
reunassa mahdollistaa myös sen julkisemman käytön. Tulevaa aluetta 
hallinnoiva yhdistys määrittelee rakennuksen käytön, ei asemakaava. 
Siirtolapuutarhan reunaan tulee puistokäytävä, joka parantaa pääsyä 
Keravanjoen rantaan. 

 
Esteettömyys  

 
Asemakaava-alue on esteettömyyden kannalta normaalia aluetta.  
 

Luonnonympäristö 
 
Metsän uudistuksen yhteydessä metsän puulajeja lisätään ja metsän 
reunaan istutetaan reunavyöhyke. Keravanjoen rantareitti säilyy ja sen 
lähiympäristö säilyy nykyisen palstaviljelyalueen ja metsän kohdalla. 
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Pelto poistuu siirtolapuutarhan rakentamisen myötä ja rantareitti rajau-
tuu siirtolapuutarhan istutettuun reunaan. Rantareitin joen puoleinen 
alue säilyy lähes nykyisen mukaisena. Asemakaavassa on osoitettu 
ohjeellinen hulevesien käsittelyalue, josta osa on rantareitin joen puo-
leisella alueella, mikä toteutuessaan muuttaisi ympäristöä noin 0,5 ha 
alueella. 
 

Suojelukohteet 
 
Keravanjoen varrella on linnustollisesti tärkeä kohde (arvoluokka III, 
kohtalaisen arvokas lintualue). 

 
Yhdyskuntatekninen huolto 

 
Alueella on olemassa oleva yhdyskuntateknisen huollon verkosto. 
Asemakaavan toteuttaminen edellyttää alueella olemassa olevan avo-
ojan siirtämistä ja muuttamista osittain hulevesiviemäriksi. 
 

Maaperä, maaperän rakennettavuus ja puhtaus 
 
Alueen maaperä jakaantuu moreenin yläpuoliseen savialueeseen, jos-
sa savikerroksen yläpuolisen savikerroksen paksuus vaihtelee 1–3 
metriä sekä savialueeseen, jossa savikerroksen arvioitu paksuus vaih-
telee 3–8 metriä. 
 
Uudet siirtolapuutarhamökit on suunniteltu perustettavaksi pisteperus-
tusten, esim. betoniharkkojen varaan. Mökeissä tulee olla avosokkeli. 
Kellarin rakentaminen on kielletty. Huoltorakennus perustetaan tukipaa-
luin kantavan kerroksen varaan. 
 
Alueella ei ole ollut tiedossa maaperää pilaavaa toimintaa. 

 
Nimistö 
 

Nimistötoimikunta päätti kokouksessaan 18.9.2013 esittää Suutarilan 
rantapuiston alueelle perustettavan uuden siirtolapuutarhan nimeksi, 
Suutarilan siirtolapuutarha (Skomakarböle koloniträdgård) ja palsta-
alueen nimeksi Kiertotähdenpalstat (Planetlotterna). Nimistötoimikun-
nan perusteluna oli, että siirtolapuutarha on Suutarilan kaupunginosan 
mukainen. Viljelypalsta-alue on nimetty alueen katujen, Kiertotähden-
tien ja Kiertotähdenkujan, mukaan Kiertotähdenpalstoiksi. 
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5 
ASEMAKAAVAN TOTEUTTAMISEN VAIKUTUKSET 

 
Vaikutukset maisemaan ja kaupunkikuvaan 
 

Keravanjoen Helsingin puoleinen alue poikkeaa Vantaan puolen mai-
semasta. Vantaan Helsingin pitäjän kirkonkylän pellot ovat laajat ja nä-
kymät avoimilla alueilla pitkiä. Helsingin puolella maisema on pienipiir-
teisempää, joen varren kasvillisuuden, metsikköjen ja pienien pelto- tai 
niittyaukeiden vaihtelevaa tilaa. 
 
Suunniteltu siirtolapuutarha-alue on nykyisellä peltoalueella ja metsän 
reunassa. Sen perustaminen muuttaa avointa maisemaa suljetummak-
si. Lähimaisemassa maisematilan muutos on merkittävä. Suurmaise-
massa ja Helsingin pitäjän kulttuurimaisemassa muutos ei ole huomat-
tava. Siirtolapuutarhan reuna ei ulotu nykyisen metsän reunan linjaa 
ulommaksi. Uusi alue voidaan sovittaa ympäristöön reunustamalla siir-
tolapuutarha-alueet kasvillisuusvyöhykkeellä mikä sitoo alueet luonte-
vasti ympäristöön. Valtakunnallisesti merkittävään Helsingin pitäjän 
kulttuurimaisemaan ei kaavan toteuttamisella ole vaikutuksia.  
 
Nykyinen viljelypalsta-alue laajenee hieman Keravanjoelle päin. Lisäksi 
uusi viljelypalsta-alue on suunniteltu sijoitettavaksi nykyisen alueen ete-
läpuolelle, Keravanjoen varrelle. Kaavan muutoksessa viljelypalstojen 
Keravanjoen puoleiseen reunaan tulee istuttaa kuusiaita, joka on leik-
kaamalla pidettävä alle kahden metrin korkuisena. Kuusiaita rajaa vilje-
lypalsta-alueen omaksi tilakseen myös talvella, jolloin palstaviljelyalu-
een ympäristö ei ole parhaimmillaan. Tämä parantaa vilkkaan rantarei-
tin lähimaisemaa. 
 
Näkymät lähiympäristön asunnoista tulevat muuttumaan. Nyt osittain 
avoin näkymä tulee katkeamaan siirtolapuutarha-alueen reunaan. Kaa-
van muutoksessa on määräys tontin ja siirtolapuutarhan välisestä ai-
dasta ja sitä reunustavasta kasvillisuudesta. Aita ja sitä peittävä kasvil-
lisuus tulee sijaitsemaan siirtolapuutarhan puolella ja sen hoidosta huo-
lehtii Helsingin kaupunki. 
 
Viereisen asuntokorttelin lounaisreuna tulee rajautumaan kapeahkoon 
puistokaistaleeseen (12–20 m), jossa on valaistu puistokäytävä. Puis-
tokaistale on asuntoalueen ja uuden siirtolapuutarha-alueen välissä. 
Lähimaisema tulee muuttumaan. Olemassa olevan metsän reunan tilal-
le tulee siirtolapuutarha-alue, jonka reunaan tulee leikattu kuusiaita tai 
pensasaita. Metsän tilalle tulee kaavan toteuttamisen myötä matalam-
paa kasvillisuutta, mikä voi vaikuttaa asuntoalueen lounaisreunan va-
loisuuteen. 
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Viereiseltä korttelialueelta säilyy suora yhteys puistoon sen yhteisalu-
een kautta. 
 
Kiertotähdenkujan uusi täydennysrakentamisalue muuttaa ympäristöä 
ja näkymiä, kun paikalla sijaitsevalle palsta-alueelle rakennetaan pien-
taloja. 
 

 Vaikutukset vesiensuojeluun ja vesitalouteen 
 

Siirtolapuutarhan toiminta on pienimuotoista ja virkistyspainotteista. 
Asemakaavan toteutuksen aiheuttamat muutokset ravinnekuormiin 
ovat pieniä ja niiden muutosvaikutus nykytilaan on vähäinen. Siirtola-
puutarhan hulevedet tulee käsitellä alueella. Asemakaavan muutok-
sessa ohjeellinen hulevesien käsittelyalue on merkitty alueelle, jossa 
siirretyn ojan hulevesiä on mahdollista viivyttää. Rantareitin joen puo-
leinen alue Keravanjoen rannalla on asemakaavan muutoksessa mer-
kitty likimääräiseksi alueen osaksi (sj), jolla on joenrantavyöhykkeen ja 
sen suojavyöhykkeen kasvillisuutta. Olemassa olevaa kasvillisuutta tu-
lee hoitaa ja uudistaa siten, että sen maisemallinen ja ekologinen mer-
kitys säilyy. 

 
 Vaikutukset liikenteeseen ja teknisen huollon järjestämiseen 

 
Vaikutukset liikenteeseen ovat vähäiset. Uudisrakentaminen, siirtola-
puutarha sekä viljelypalstojen lisääminen lisäävät jonkin verran liiken-
nettä alueella. Siirtolapuutarhan ja viljelypalstojen tuottama liikenne on 
kuitenkin kausittaista ja ajoittuu kesäaikaan ja viikonloppuihin. Uusien 
asuinkiinteistöjen ajoneuvojen tuottama liikennemäärä Kiertotähdenku-
jalla on arviolta 30 autoa vuorokaudessa. Liikenne alueella ei lisäänny 
merkittävästi. 

 
Vaikutukset virkistysmahdollisuuksiin 

 
Asemakaavan muutos mahdollistaa koillisen alueen puistojen ja virkis-
tysalueiden toiminnallisen toteutumisen maakuntakaavan mukaisesti. 
Se liittää Suutarilanpuiston suoraan Suutarilan rantapuistoon, mikä on 
luontevin virkistysyhteys koilliselta virkistysalueelta Keravanjoen ran-
taan. Siirtolapuutarhan vieressä sijaitsevassa metsässä on polkuver-
kosto, eikä leveämpiä valaistuja puistokäytäviä metsässä tarvita. 
 
Suunniteltu siirtolapuutarha-alue tarjoaa mahdollisuuden rakentaa eril-
lisille palstoille 87 puutarhamökkiä sekä yhteisen huoltorakennuksen, 
joka voi toimia myös kahvilana ja yhteistilana. Siirtolapuutarhamökkien 
kysyntä on moninkertainen tarjontaan verrattun. Monet perheet ja yk-
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sineläjät haluavat viettää kesää kaupungissa omassa puutarhassa 
puuhaillen julkisten liikenneyhteyksien, lyhyen automatkan tai polku-
pyörä- ja kävelymatkan etäisyydellä kodista. 
 
Helsingissä siirtolapuutarhoissa tehdyn tutkimuksen mukaan (Ruoka-
turvasta ekologiseen elämään, Helsingin siirtolapuutarhojen sosiaalisen 
rakenteen ja merkityksen muutos ajan saatossa, Maantien pro gradu 
tutkielma, Turun yliopisto 2013 Laaksonen, Meri, Maija) siirtolapuutar-
han asukkaista vajaa kolmannes on yhden ihmisen ruokakuntia. Suurin 
ryhmä on kahden hengen ruokakunnat (37,1 %). Loput olivat lapsiper-
heitä, joissa on alle 17 vuotiaita lapsia. Uusilla alueilla lapsiperheiden 
osuus on oletettavasti suurempi. Puutarhapalstoista nauttivien henki-
löiden lukumäärä on suurempi kuin palstojen lukumäärä. Lisäksi tulevat 
alueella vierailevat sukulaiset ja ystävät. 
 
Viljelypalstat ovat monelle hyvin tärkeä virkistysmuoto, jossa sitoudu-
taan palstan hoitamiseen, mutta mikä ei vaadi niin suurta taloudellista 
panosta kuin siirtolapuutarhamökkipalstat. Kaavan muutoksessa on 
palstojen lukumäärä säilynyt samana, mutta suunnitellut uudet palstat 
ovat kaikki puolen aarin kokoisia. Palsta-alueelle jää myös suuria aarin 
eli 100 m2 kokoisia palstoja nykyisille paikoilleen 54 kpl. 
 
Valaistujen puistokäytävien, Keravanjoen rantareitin ja uuden Suutari-
lan rantapuiston ja Suutarilanpuiston välisen reitin, reunoille voidaan 
tehdä yhdysladut Siltamäen rantapuiston suositulle valaistulle latulen-
kille. Viime talvina latulenkki on yltänyt suunnittelualueen länsireunaan. 
 

Vaikutukset luontoon  
 

Suutarilan rantametsä on tärkeä virkistysalueen metsä. Kaavan muu-
toksessa osa siirtolapuutarhan palstoista on sijoitettu nykyisen metsän 
reunaan. Metsän koillisreunasta otetaan noin 50 x 150 m (0,75 ha) 
kaistale siirtolapuutarhakäyttöön. Metsää jää noin 2,5 hehtaaria. 
 
Kyseisen metsäalueen kuusivaltainen sekametsä on heikentynyt, eri-
tyisesti metsän kuuset. Tämä näkyy kuusten harsuuntumisena ja pih-
kavuotona. Metsän maaperä on hyvin kulunutta runsaan käytön joh-
dosta, eikä luontaisia taimia ole syntynyt. Metsä ei uudistu luontaisesti 
ja taimien puuttumisen takia, se tulisi rappeutumaan ja kuolemaan kul-
kukelvottomaksi ryteiköksi, ellei sitä ryhdyttäisi uudistamaan. Koko 
metsä tulee uudistaa lähivuosina. Metsän uudistetaan vaiheittain ja sii-
nä otetaan uusi maankäyttö huomioon istuttamalla uusi polveileva met-
sänreuna suunnitellun siirtolapuutarha-alueen reunaan. 
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Kaavan muutos vaikuttaa alueen luontoon siten, että sen metsäpeite 
vähenee noin 25 %. Jäljelle jäävää 2,5 hehtaarin kokoista metsäaluetta 
voidaan hoitaa elinvoimaisena kaupunkimetsänä. Uudistuksen yhtey-
dessä metsän reunojen merkitystä korostamalla voidaan parantaa met-
sän tilan kokemista. Metsän reunoihin istutetaan uudistuksen yhtey-
dessä lehtipuuvyöhyke. Metsikön maaperän kulutusta estämään on 
suunnitelmassa esitetty polkuverkosto. Läpikulku metsän kautta Suuta-
rilan rantapuistoon tullee vähenemään, kun suora valaistu yhteys ran-
taan toteutuu siirtolapuutarhan ja asuntoalueen välillä sijaitsevaan puis-
toon. 
 
Pelto muuttuu siirtolapuutarha-alueeksi ja alueen kasvillisuus muuttuu 
monilajisemmaksi puutarhakasvillisuudeksi. Avointa peltoa/niittyä säilyy 
Keravanjoen rannan puistokäytävän varrella. Arvokas luontokohde Ke-
ravanjoen varrella (linnustollisesti arvokas kohde, arvoluokka III, kohta-
laisen arvokas lintualue) säilyy. Tähän linnustollisesti arvokkaaseen, 
Keravanjokeen ja sen reunuspuustoon sijoittuvaan luontokohteeseen, 
kaavan toteuttamisella ei ole merkittävää vaikutusta, koska kaavassa ei 
ole tälle vyöhykkeelle osoitettu toimintoja. Arvokkaan luontokohteen 
alueella viihtyvä linnusto on ajan myötä sopeutunut jo olemassa olevia 
jalankulku- ja pyöräilyreittejä käyttäviin ihmisiin, joten mahdollinen siir-
tolapuutarhan rakentamisesta johtuva lievä lisäys rantareittien käytössä 
tuskin vaikuttaa linnuston viihtymiseen alueella. Alueella on myös luot-
tamuksellisia pesimätietoja. Metsäalueella on ollut yhtenä vuotena ai-
kavälillä 2005–2010 sarvipöllön reviiri. Laji ei ole paikkauskollinen, 
vaan vaihtaa tavallisesti asuinpaikkaa myyrien kannanvaihtelujen mu-
kaan. Mahdollisen rakentamishankkeen seurauksena alueelle jää edel-
leen metsää ja vanhoja, pöllön pesintään soveltuvia variksenpesiä, jo-
ten ympäristö ei muutu tälle pöllölajille elinkelvottomaksi. Kaavan alu-
eella ei ole ympäristöministeriön METSO-ohjelman mukaisia kohteita 
(luontotietojärjestelmän Metsä-kohteet). 
 
Alueen hulevesien hallinta ratkaistaan kaavassa lähtökohtaisesti siten, 
että siitä ei aiheudu merkittävää haittaa linnustollisesti arvokkaalle koh-
teelle. Asemakaavassa on määräys, joka kohdistuu Keravanjoen var-
teen, jossa olemassa olevaa kasvillisuutta tulee hoitaa ja uudistaa si-
ten, että sen maisemallinen ja ekologinen merkitys säilyy. 
 
Keravanjoki-varsi säilyy edelleen ekologisena käytävänä, vaikka joen 
eteläreunan puistovyöhyke hankkeen seurauksena kapenee kaava-
alueen itäreunassa. Tuleva alueen rakentaminen ei ulotu jokea kum-
mallakin rannalla reunustavien ja nykyisille paikoilleen jäävien kävely- 
ja pyöräilyreittien väliselle alueelle, jossa sijaitsevat rantaniityt, ranta-
pensaikot ja itse joki vesialueineen. Nämä kasvien ja erilaisten eliöiden 
leviämisen ja olemassaolon kannalta tärkeä vyöhykkeet säilyvät edel-
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leenkin. Uusi rakentaminen ei myöskään heikennä yhteyttä jäljelle jää-
vältä metsäalueelta ekologisena käytävänä toimivalle rantavyöhykkeel-
le.  
 

Vaikutukset asuinympäristöön 
 
Siirtolapuutarhan rakentaminen tulee vaikuttamaan viereisten asunto-
kortteleiden lähiympäristöön ja asunnoista avautuviin näkymiin. Siirto-
lapuutarhan rakentamisen jälkeen on reunimmaisella neljällä paritalolla 
ja siirtolapuutarhalla yhteinen raja. Asemakaavan muutoksessa on 
määritelty alueita rajaavan aidan materiaali, korkeus ja kasvillisuus. Ai-
dan rakentaminen ja hoito tulee siirtolapuutarha-alueen vastuulle. 
 
Uuden pientaloalueen rakentaminen muuttaa Kiertotähdenkujan lähi-
ympäristöä. Kapea pientaloalue tulee nykyiselle viljelypalsta-alueelle. 
 
Asemakaavan mukainen rakentaminen täydentää jo rakennettua ympä-
ristöä. Kaavamuutosalueen sijainti asuinympäristönä on edullinen. Suu-
tarilan alue tarjoaa hyvät peruspalvelut mm. koulut, päiväkodit, kirjaston 
ja terveysaseman. Täydennysrakentaminen tukee Suutarilan alueen 
palveluiden säilymistä. 
 

Vaikutukset yhdyskuntatalouteen 
 
Asemakaavan toteuttamisesta aiheutuu kaupungille kustannuksia ilman 
arvonlisäveroa siirtolapuutarhan pysäköintialueiden ja huoltoajoyhteyk-
sien rakentamisesta arviolta 600 000 euroa, vesihuollon johtosiirroista 
160 000 euroa sekä puistoalueen uusien kulkuyhteyksien rakentami-
sesta 210 000 euroa. Asemakaavan toteuttamisen kustannuksissa ei 
ole huomioitu muutoin siirtolapuutarhan sisäisiä rakentamiskustannuk-
sia. 

 
Yhdyskuntatekninen huolto 

 
Asemakaavan toteuttaminen edellyttää alueella olemassa olevan avo-
ojan siirtämistä ja muuttamisesta osittain hulevesiviemäriksi. 
 

Maaperän rakennettavuus ja puhtaus 
 
Alueen maaperä jakaantuu moreenin yläpuoliseen savialueeseen, jos-
sa savikerroksen yläpuolisen savikerroksen paksuus vaihtelee 1–3 
metriä sekä savialueeseen, jossa savikerroksen arvioitu paksuus vaih-
telee 3–8 metriä. 
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Uudet siirtolapuutarhamökit on suunniteltu perustettavaksi pisteperus-
tusten, esim. betoniharkkojen varaan. Mökeissä tulee olla avosokkeli. 
Kellarin rakentaminen on kielletty. Huoltorakennus perustetaan tukipaa-
luin kantavan kerroksen varaan. 
 
Alueella ei ole ollut tiedossa maaperää pilaavaa toimintaa.  

  
7 
SUUNNITTELUN VAIHEET 

 
Vireilletulo, osallistumis- ja arviointisuunnitelma ja vuorovaikutus 

 
Kaavoitustyö on tullut vireille kaupungin aloitteesta.  
 
Vireilletulosta on ilmoitettu osallisille kaupunkisuunnitteluviraston ase-
makaavaosaston kirjeellä, jonka mukana lähetettiin osallistumis- ja ar-
viointisuunnitelma (päivätty 6.8.2012). 
 
Vireilletulosta ilmoitettiin myös vuoden 2012 kaavoituskatsauksessa. 
 
Osallistuminen ja vuorovaikutus on järjestetty liitteenä olevan osallis-
tumis- ja arviointisuunnitelman mukaisesti. Sitä sekä kaavan lähtökoh-
tia ja tavoitteita esiteltiin yleisötilaisuudessa 6.9.2012. 
 
Osallisille lähetettiin asemakaavan muutosluonnos (kirje päivätty 
7.5.2013).  
 
Asemakaavan muutosluonnos ja selostusluonnos ovat olleet nähtävä-
nä kaupunkisuunnitteluvirastossa, Suutarilan kirjastossa ja kaupungin-
talon ilmoitustaululla 20.5.–7.6.2013. Luonnosta koskeva yleisötilaisuus 
pidettiin 4.6.2013 klo 14.00–19.00 Suutarilan kirjastossa, jossa kaavan 
valmistelijat olivat läsnä. 
 

Viranomaisyhteistyö  
 
Kaavamuutoksen valmistelun yhteydessä on tehty viranomaisyhteistyö-
tä Helsingin kaupungin ympäristökeskuksen, rakennusviraston, raken-
nusvalvontaviraston ja Helsingin kaupungin pelastuslaitoksen kanssa. 
Helsingin kaupungin ympäristökeskus ilmoitti, että Keravanjokivarsi on 
Helsingin kaupungin ylläpitämän luontotietojärjestelmän (LTJ) mukaan 
linnustollisesti arvokasta aluetta. Luontotietojärjestelmän tiedot tulee li-
sätä suunnitelman lähtötietoihin (tehdyt selvitykset). Siirtolapuutarhan 
aiheuttaman mahdollisen ravintokuorman huomioon ottamiseksi arvioi-
taviin vaikutuksiin tulee lisätä vaikutukset vesiensuojeluun. 
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Kaupunginmuseo katsoi, että kaupunkikuvallisesti paras vaihtoehto on 
1 (siirtolapuutarha-alue yhtenäisenä nykyisellä pellolla metsän pohjois-
puolella). 
 
Rakennusviraston kannanotto koski siirtolapuutarhan kokoa, muotoa ja 
toimintaa sekä siirtolapuutarhan perustamisvaihtoehtojen rahoitusmal-
leja. Kannanotossa pidettiin palstaviljelymahdollisuuksien säilyttämistä 
siirtolapuutarhojen rakentamisesta huolimatta tärkeänä.  
  
Helsingin seudun liikenne -kuntayhtymä piti kannatettavana vanhojen 
kaupunginosien täydennysrakentamista ja suunnittelualueen joukkolii-
kenneyhteyksiä sekä kävelyn ja pyöräilyn yhteyksiä hyvinä. 
 
Muilla hallintokunnilla ja Helsingin seudun ympäristöpalvelut -kunta-
yhtymällä ei ollut huomautettavaa kaavaluonnoksesta. 
 
Viranomaisten kannanotot on otettu huomioon kaavaehdotuksen val-
mistelussa.  
 

Esitetyt mielipiteet 
 
Kaavamuutoksen valmisteluun liittyen on asemakaavaosastolle saapu-
nut kirjeitse 60 mielipidettä, joista 47 koski osallistumis- ja arviointi-
suunnitelmaa ja 13 asemakaavan muutosluonnosta. Lisäksi suullisia 
mielipiteitä on esitetty keskustelutilaisuudessa ja puhelimitse.  
 
Osallistumis- ja arviointisuunnitelmasta saadut mielipiteet kohdistuivat 
siirtolapuutarhavaihtoehtojen tuomiin maankäytön muutoksiin joiden 
koettiin huonontavan ympäristöä nykyiseen verrattuna. Kaikki siirtola-
puutarhan kolme sijoitusvaihtoehtoa herättivät voimakasta vastustusta. 
Ongelmaksi koettiin metsäalueen pieneneminen, koska kaikissa vaih-
toehdoissa osa viereisestä metsästä otetaan siirtolapuutarhakäyttöön. 
Siirtolapuutarhan tuoma liikenne ja pysäköintitarve koettiin ongelmaksi.  
 
Kaavaluonnoksesta saadut mielipiteet kohdistuivat valitun siirtolapuu-
tarhavaihtoehto 1 tuomiin muutoksiin lähialueelle, erityisesti viereisen 
asuntokorttelin reunimmaisten rakennusten lähiympäristön muuttumi-
seen. Siirtolapuutarhan tuoma lisääntyvä liikenne ja pysäköinti koettiin 
edelleen alueelle negatiiviseksi. 
 
Viereisen asuntoyhtiön mielipiteet on otettu huomioon asemakaava-
muutoksessa seuraavasti: 
 
- siirtolapuutarhan pysäköintipaikkoja lisätty 



    20 
 
 
 
 
 
 

 
 

- siirtolapuutarhan sisäistä järjestelyä on muutettu siten, että 
siirtolapuutarhan huoltokäytävä on siirretty korttelialueen 
reunalta  

- asemakaavamääräyksiin on lisätty merkintä, joka kieltää 
palstoilla korkeat lipputangot 

- Revontulentie päässä olevan siirtolapuutarhan pysäköinti-
alueen pohjoisreuna on liitetty alueeseen johon tulee istut-
taa leikattava kuusiaita, leikattava pensasaita tai köynnös-
kasveja. 

 
Lausunnot sekä nähtävilläolon jälkeen tehdyt muutokset 
 

Asemakaavan muutosehdotus oli julkisesti nähtävillä 10.1.–10.2.2014. 
 
Ehdotuksesta saatiin ympäristölautakunnan, pelastuslautakunnan, 
yleisten töiden lautakunnan, kiinteistölautakunnan, Helen Sähköverkko 
Oy, Helsingin seudun ympäristöpalvelut -kuntayhtymän ja Uudenmaan 
elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksen lausunnot. Ehdotuksesta ei 
tehty muistutuksia. 
 
Viranomaisten lausunnot kohdistuivat pääulkoilureitin ja hulevesiviemä-
rin yhteensovittamiseen ja mitoitukseen sekä pelastustoiminnan tur-
vaamiseen.  
 
Kaupunkisuunnitteluvirasto toteaa vastineessaan, että asemakaava 
mahdollistaa hyvän puistoympäristön, jossa hulevesiviemärille ja pää-
ulkoilureitille on riittävä tilavaraus. Asemakaavassa on huomioitu pelas-
tustoiminta. Pelastus- ja sairaankuljetusyksiköt pääsevät tarvittavalle 
etäisyydelle joko siirtolapuutarhan kulkuyhteyksiä tai aluetta ympäröiviä 
ulkoilureittejä pitkin 
 
Uudenmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus katsoi lausunnos-
saan, että selostuksessa on käytävä selkeämmin ilmi, säilyykö joen 
varsi kaventamisen jälkeen ekologisena käytävänä vai ei, vaikutuksia 
tulee selvittää tarkemmin linnustoon ja metsäluontoon, luontoselvitystä 
rakennettavalle metsäalueelle ei ole tehty ja linnustollisesti arvokas 
rantavyöhyke tulee säilyttää kokonaan luonnontilaisena.  
 
Kaupunkisuunnitteluvirasto toteaa vastineessaan, että Keravanjoki-
varsi säilyy edelleen ekologisena käytävänä, vaikka joen eteläreunan 
puistovyöhyke hankkeen seurauksena kapenee kaava-alueen itäreu-
nassa. Kaava- alueella on yksi arvokas luontokohde, Keravanjoen var-
ren kohtalaisen arvokas lintualue (kohde 36/2010, arvoluokka III). Tä-
hän linnustollisesti arvokkaaseen, Keravanjokeen ja sen reunuspuus-
toon sijoittuvaan luontokohteeseen, kaavan toteuttamisella ei kuiten-
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kaan ole merkittävää vaikutusta, koska kaavassa ei ole tälle vyöhyk-
keelle osoitettu toimintoja ja alueen hulevesien hallinta ratkaistaan kaa-
vassa lähtökohtaisesti siten, että siitä ei aiheudu merkittävää haittaa 
linnustollisesti arvokkaalle kohteelle. Helsingin kaupungilla on jo vuosia 
ollut käytössä jatkuvasti päivittyvä ja kehittyvä luontotietojärjestelmä, 
joka tarjoaa tarvittavat luontotiedot tämän tyyppisissä kaavahankkeis-
sa.  
 
Asemakaavan muutosehdotusta on muutettu siirtolapuutarha-alueelle 
tehdyn viitesuunnitelman mukaisesti seuraavasti: 
 
− Asemakaavaselostuksen liitteeksi on lisätty ote keväällä 

2014 valmistuneesta viitesuunnitelmasta alueelle soveltu-
vista tyyppimökeistä ja yhteistilarakennuksesta. Suunni-
telman on laatinut Studio Puisto Arkkitehdit. 

− Kaavakartassa mökkien rakennusala on muutettu viite-
suunnitelman mukaisiksi. 

− Siirtolapuutarhapalstojen rakennusoikeusmerkintää on 
muutettu siten, että mökin 20 k-m2 rakennusoikeuden li-
säksi tontille saadaan rakentaa 5 m2 rakennelman, jossa 
on kuivakäymälä ja varasto. 

− Siirtolapuutarhapalstoille saa rakentaa mökin ja rakennel-
man, jossa on kuivakäymälä ja varasto, lisäksi vaihtoehtoi-
sesti kasvihuoneen, leikkimökin tai vastaavan rakennel-
man. Rakennelman pohjapinta-ala saa olla enintään 4 m2 
(aiemmin 6 m2). 

− Muuttuneiden rakennusalojen johdosta yksi palsta on pois-
tettu, koska sen rakennusala olisi sijainnut maanalaista 
johtoa varten varatulla alueella. Tämä alue muutettiin puis-
toksi. Palstojen lukumäärä säilyi samana, sillä korvaava 
palsta sijoitettiin pohjoisen siirtolapuutarhalohkon yhtey-
teen puistoalueelle. 

− Siirtolapuutarhan ja viljelypalstojen pysäköimispaikalle on 
lisätty merkintä "alueelle saa rakentaa myös kierrätystä, jä-
tehuoltoa ja muuta yhdyskuntateknistä huoltoa palvelevia 
tiloja". 

− RP-alueen asemakaavamerkintä "palstoille voi istuttaa yh-
den pienikokoisen koriste- tai hedelmäpuun " on muutettu 
seuraavasti: "palstoille tulee istuttaa yksi pienikokoinen ko-
riste- tai hedelmäpuu."  

− Lisäksi kaavakarttaan ja/tai kaavaselostukseen on tehty 
joitakin teknisluonteisia tarkistuksia, jotka eivät muuta eh-
dotuksen sisältöä. 
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8 
KÄSITTELYVAIHEET 

 
Asemakaavan muutosehdotus esiteltiin kaupunkisuunnittelulautakun-
nalle 26.11 2013. Se jätti asian pöydälle ja päätti 3.12.2013 puoltaa 
asemakaavan muutosehdotuksen hyväksymistä. 
 
Kaupunkisuunnitteluvirasto on 26.5.2015 muuttanut asemakaavan 
muutosehdotusta. 
 
 
Helsingissä 26.5.2015 
 
 
 
 
Olavi Veltheim 
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