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Kaupunkisuunnitteluvirasto pyytää rakennusviraston kannanottoa 
asemakaavaluonnoksesta Suutarilan Siltalanpuiston alueesta 
31.10.2013 mennessä. Suunnittelualueeseen kuuluvat Suutarilan 
Siltamäessä oleva Siltalanpuisto ja sitä ympäröivät asuinkorttelit. 
Aluetta rajoittavat Kirkonkyläntie, Tapaninkyläntie, Suutarilantie, 
Peltokyläntie ja Siltakyläntie.

Siltalanpuiston laidoille on suunnitteilla uusia asuinkerros- ja 
pientalotontteja. Lisäksi nykyisille tonteille on esitetty 
täydennysrakentamista. Rakentaminen tukeutuu pääosin nykyiseen 
katuverkostoon, mutta myös uusia katuja on suunnitteilla. Asuinalueen 
keskelle sijoittuvaa Peltokylänraitin ja Pertunpellonraitin muodostamaa 
kevyen liikenteen yhteyttä vahvistetaan ja yhtenäistetään rakentamalla 
puuttuva osuus. Lisäksi nykyiset jalankulun ja pyöräilyn reitit tarvitsevat 
vahvistamista, kun ajoneuvoliikenne niillä lisääntyy. Suuri osa puiston 
reiteistä joudutaan suunnittelemaan ja rakentamaan uudestaan. 

Asuinrakentamisen myötä Pertunpellonraitin liikennemäärät tulevat 
lisääntymään ja suunnittelussa tulee ottaa huomioon turvallinen ja 
esteetön jalankulun ja pyöräilyn reitistö. Pertunpellonraitti toimii 
tärkeänä reittinä päiväkodille ja koululle. Pihakadun mitoituksessa tulee 
esittää pihakatualueille riittävät tilavaraukset valaisinpylväille, 
liikennemerkeille, kunnallistekniikalle ja lumitilalle. Talvikauden 
lumimassojen pitkiä kuljetusmatkoja tulee välttää, joten asemakaavan 
selostuksen havainnekuvassa tulee esittää tilavaraukset lumimassojen 
välivarastointia varten. Pienet jalankulun reitit asuintonttien välistä 
puistoon on järkevintä sijoittaa tonteille, esimerkiksi korttelin 40225 
kohdalla. Liikennesuunnittelussa tulee ottaa huomioon, että puistoon ei 
synny reittejä, jotka houkuttavat ajoneuvoliikenteen oikaisemiseen 
esimerkiksi Siltakylänkujalta Siltapellonkujalle. Rakennusviraston 
mielestä Suutarilantien varressa ei ole tarvetta yleiselle 
pysäköintialueelle vaan se tulee osoittaa sitä tarvitsevalle tontille ja 
muuttaa LPA-merkinnäksi.

Suunnittelualueen hulevesien käsittely ja esitetty nykyisen 
hulevesiverkoston putkittaminen ei ole kaupungin hulevesistrategian 
mukaista. Rakennusvirasto toivoo, että suunnittelussa tarkennettaisiin 
hulevesien suunnittelua yhdessä rakennusviraston kanssa ennen 
asemakaavan ehdotusta. Kaupungin hulevesistrategian mukaisesti 
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hulevesiä tulee alueella hidastaa ja käsitellä luonnonmukaisesti. 
Siltalanpuiston alueella tämä tapahtuu parhaiten avouomissa, jotka on 
mahdollista rakentaa puistoaiheiksi. Pertunsuoran ja Pertuntien uusien 
pientalojen kohdalta avo-oja tulee esittää puiston puolelle vastaavalla 
hulevesimerkinnällä kuin loppuosa ojasta. 

Kaavaluonnoksessa rakentamisen alle jää useita Siltalanpuiston 
ulkoilureittiosuuksia ja puurivejä, jotka joudutaan suunnittelemaan ja 
rakentamaan uudelleen. Pääreittiverkosto tulee suunnitella jo 
kaavaluonnosvaiheessa, jotta varmistetaan reittiyhteyksien jatkuvuus. 
Pääreitit tulee merkitä asemakaavaan. Pääyhteyksien tulee säilyä ja 
niiden tulee olla selkeitä ja helposti löydettävissä. Peltokyläntie-
Suutarilantien välinen tärkeä viheryhteys kapenee huomattavasti. 
Puistoalueen ja reittien mitoitusta tulee tarkastella erityisesti kohdissa, 
joissa on otettava huomioon hulevesiuomat, jotta hulevesistrategian 
mukainen vesien käsittely olisi mahdollista. Pertunpellonraitin päästä 
jatkuva yhteys puiston pohjoisosaan on liian ahdas reittien ja avo-ojan 
kannalta. Lisäksi ulkoilureittiyhteys Pläsinpellonkujalta puistoon tulee 
olla selkeämpi ja puistoon ohjaavampi.

Puiston toimivuuden ja ylläpidon kannalta viheralueen tulee olla 
muodoltaan mieluiten mahdollisimman laaja ja yhtenäinen alue. 
Reittejä ja toimintoja on vaikea järjestää kapeisiin puistonurkkauksiin ja 
-suikaleisiin. Siltalanpuiston nykyiset puistopalvelut jäävät pääosin 
rakentamisen alle. Toimintojen uudelleen sijoittelu joudutaan 
tarkastelemaan puistosuunnittelun yhteydessä, esimerkiksi leikkipaikka 
nykyisellä sijainnillaan jää ahtaaksi. Asuinkortteleiden tiivistyminen ja 
piha-alueiden pieneneminen tuovat lisävaatimuksia yleisten alueiden 
palveluille ja toiminnoille. Koirapuistopalvelut sijoittuvat jo nykyisellään 
lähelle asutusta, mutta palvelu on tärkeä asukkaille ja sen toivotaan 
säilyvän. 

Pienipiirteisen katurakentamisen lisäksi kaavan toteuttaminen 
edellyttää mittavia investointeja Siltalanpuiston avo-ojaverkoston ja 
käytäväverkoston muutoksiin. Puistorakentamisen lähivuosien erittäin 
niukat taloudelliset resurssit huomioiden alueelle tulee varata rahoitusta 
tonttien ja uusien katujen pohjavahvistusten tekemiseen sekä 
Siltalanpuiston oja- ja käytävämuutosten rakentamiseen. Toimenpiteet 
ovat välttämättömiä uusien tonttien rakentamiskelpoiseksi 
saattamiseksi. 

Rakennusviraston edustajat osallistuvat mielellään yleisten alueiden 
reittien ja toimintojen sijoittamisen suunnitteluun.

Lisätiedot
Eeva Rapola, aluesuunnittelija, puhelin: 310 39542

eeva.rapola(a)hel.fi
Anni Tirri, suunnitteluinsinööri, puhelin: 310 38335
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Kaupunkisuunnitteluviraston lausuntopyyntö 2.10.2013

Kaupunginmuseo arvioi hanketta kulttuuriympäristön vaalimisen 
näkökulmasta. Suunnittelualueeseen kuuluu Suutarilan Siltamäessä 
oleva Siltalanpuisto ja sitä ympäröivät asuinkorttelit. Aluetta rajoittavat 
Kirkonkyläntie, Tapaninkyläntie, Suutarilantie, Peltokyläntie ja 
Siltakyläntie.

Suunnittelualue on pääosin puistoa ja 1980-luvulla rakennettua 
pienkerrostalovaltaista asuntoaluetta. Siltalanpuiston laidoille on 
suunnitteilla uusia asuinkerros- ja pientalotontteja. Samalla on tutkittu, 
onko nykyisillä tonteilla täydentämismahdollisuuksia. 

Kaavaluonnoksessa uusia omakotitalo-, pientalo- ja rivitalo sekä 
kerrostalotontteja esitetään lähinnä puistoalueen laidoille. Joitakin 
olevia asuinrakennustontteja täydennetään rivitaloilla ja kerrostaloilla. 
Siltalanpuiston alue pienenee jonkin verran täydennysrakentamisen 
yhteydessä. Puiston keskeinen alue, sen nykyiset toiminnat ja 
viheryhteydet tulee säilyttää edelleenkin.

19.6.2012 Lausunto annettu

Lisätiedot
Sari Saresto, tutkija, puhelin: +358 9 310 36483

sari.saresto(a)hel.fi


