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Ksv 3521_1, Revontulentien, Kiertotähdentien ja Kiertotähdenkujan välinen puistoalue, karttaruutu 
H8

Päätös

Kaupunkisuunnittelulautakunta päätti panna asian viikoksi pöydälle.

Käsittely

26.11.2013 Pöydälle

Pöydällepanoehdotus:
Risto Rautava: Pyydän asian viikoksi pöydälle

Esittelijä
asemakaavapäällikkö
Olavi Veltheim
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Mervi Nicklen, maisema-arkkitehti, puhelin: 310 37221

mervi.nicklen(a)hel.fi
Jaakko Heinonen, liikenneinsinööri, puhelin: 310 37118
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Johanna Mutanen, arkkitehti, puhelin: 310 37299
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Kaupunginmuseo Kulttuuriympäristöyksikkö 6.6.2013
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Suutarilan rantapuiston alueelle on suunniteltu uusi siirtolapuutarha-
alue, jonne sijoitetaan noin 90 uutta siirtolapuutarhamökkiä 
palstoineen. Palstat ovat 200 m²:n kokoisia. Vanha viljelypalsta-alue 
säilyy käytössä ja sitä täydennetään pienellä alueella nykyisten 
viljelypalstojen länsipuolelle. Lisäksi Kiertotähdenkujan varrelle on 
suunniteltu asuinaluetta täydentävä pientaloalue kymmenelle tontille. 
Keravanjoen varren rantareitti säilyy, samoin suuri osa olevasta 
metsäalueesta suunnittelualueen keskellä. Helsingin yleiskaavassa 
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2002 kaavoitettava alue on merkitty virkistysalueeksi. Voimassa 
olevissa asemakaavoissa (1974 ja 1992) alue on puistoa, jossa on 
viljelypalstoille varattu alue ja pysäköimispaikka.

Uuden siirtolapuutarhan perustamisen taustana on 
kaupunginhallituksen päätös 2010 kehottaa 
kaupunkisuunnittelulautakuntaa asemakaavoituksen yhteydessä 
tutkimaan voitaisiinko uusi siirtolapuutarha-alue perustaa Siltamäki-
Suutarila -alueelle pitäen ensisijaisena vaihtoehtona Suutarilan 
rantapuistoa noin 80 - 100 palstan suuruisena. Samalla 
kaupunginhallitus päätti kehottaa kaupunkisuunnittelulautakuntaa ja 
yleisten töiden lautakuntaa huolehtimaan siitä, että kaupunginosassa 
myös viljelypalstojen lukumäärä säilyy riittävänä.

Kaupunginmuseo tarkastelee asemakaavaluonnosta 
kulttuuriympäristön vaalimisen kannalta. Museo on aiemmin lausunut 
asiasta 4.9.2012. Tuolloin esillä oli kolme vaihtoehtoa, joista museo piti 
vaihtoehtoa 1 parhaana. Asemakaavaluonnos on tämän vaihtoehdon 
mukainen. Vaikka alueelle suunniteltu siirtolapuutarhatoiminta tuleekin 
muuttamaan alueen nykyistä tilannetta, ei kaupunginmuseo katso, että 
asemakaavaluonnos olisi ristiriidassa kulttuuriympäristön vaalimisen 
kanssa.

4.9.2012 Lausunto annettu

Lisätiedot
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Rakennusvirasto 28.5.2013
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Kaupunkisuunnitteluvirasto on pyytänyt 6.5.2013 rakennusviraston 
mielipidettä 40. kaupunginosassa (Suutarila) sijaitsevan puistoalueen 
muutosluonnoksesta. Muutosalue, Suutarilan rantapuisto, sijaitsee 
Kiertotähdentien, Kiertotähdenkujan, Revontulentien ja Keravajoen 
rajaamalla alueella.

Suutarilan rantapuistoon on suunnitteilla 87 palstan siirtolapuutarha-
alue. Palstojen koko on noin 200 m². Palstoille on mahdollista rakentaa 
korkeintaan 20 m² suuruinen puutarhamökki. Alueen keskelle on 
varattu paikka aluetta palvelevalle huoltorakennukselle. 
Pysäköintialueet sijaitsevat Kiertotähdentien varressa ja Revontulentien 
päässä. Kiertotähdenkujan varteen on suunnitteilla 10 pientalotonttia. 
Viljelypalstojen lukumäärä pysyy ennallaan, mutta osa palstoista on 
pienempiä. Uusia viljelypalstoja on osoitettu nykyisen alueen 
länsipuolelle. Keravanjoen virkistysreitti on nykyisellä paikallaan ja 
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suurin osa metsästä säilyy. Kaavaluonnokseen on merkitty mahdollisen 
Keravanjoen ylittävän sillan sijainti.

Rakennusvirasto ei näe estettä perustaa siirtolapuutarha-aluetta 
Suutarilaan. Siirtolapuutarha-alueen asemakaavoituksessa on otettava 
huomioon, että siirtolapuutarha-alue toimii järkevällä tavalla silloin, kun 
se on sijoitettu fyysisesti yhdeksi yhtenäiseksi ja riittävän laajaksi 
kokonaisuudeksi. Rakennusviraston mielestä 
asemakaavaluonnoksesta esitettävät kaksi erillistä siirtolapuutarha-
aluetta tulee yhdistää ja Pohjantähdentien asuinkortteliin rajautuva 
puistoalueen osa tulee yhdistää osaksi siirtolapuutarha-aluetta. 
Suutarilan rantapuiston metsäalueen läpi menevät reittiyhteydet ja 
Kiertotähdenkuja kautta menevä reitti Keravajoen varteen ovat riittäviä 
yhteyksiä Kiertotähdentien suunnasta. 

Asemakaavaluonnoksessa on osoitettu alueen osa, jossa hulevesien 
viivyttäminen puistorakentamisen osana on suotavaa. 
Rakennusviraston mielestä hulevesien viivyttämisen periaate tulee olla 
suotavaa koko asemakaavan muutosalueella. Siirtolapuutarha-alueita 
ympäröivien istutettujen aitojen ylläpito tulee pystyä hoitamaan 
siirtolapuutarha-alueelta käsin.

Kaupunkialueelle suunniteltavan uuden siirtolapuutarha-alueen 
perustamisvaihtoehtojen rahoitusmalleja tulee tutkia 
asemakaavoitusvaiheessa. Siirtolapuutarha-alueiden toteuttamista ei 
tule tehdä muiden viheralueiden rakentamisen ja peruskorjauksen 
kustannuksella, vaan tulee etsiä uusia rahoitus- ja 
toteutustapavaihtoehtoja. Esimerkiksi kiinteistöyhtiömuotoinen 
siirtolapuutarha-alue, jota kiinteistövirasto ja rakennusvirasto ovat 
valmistelleet Vihdin Eerolan tilan alueelle, on varteenotettava 
vaihtoehto. Siirtolapuutarhahankkeen kustannukset tulevat 
siirtolapuutarhan kiinteistöyhtiön osakkaiden vastattaviksi. Eerolan 
siirtolapuutarha-alueen toteutus tehdään ryhmärakentamismuotoisesti 
rakennuttaja-konsulttivetoisesti. 

Uudet siirtolapuutarha-alueet tulee liittää kunnallistekniseen 
verkostoon. Jatkosuunnittelussa tulee ottaa huomioon 
kunnallistekniikan vaatimat tilavaraukset ja hankkeeseen ryhtyvälle 
aiheutuvat kustannukset.

Rakennusvirastolle tulee asemakaavanmuutosluonnoksesta 
kustannuksia viljelypalsta-alueen rakentamisesta, reittiyhteyksistä ja 
liikennejärjestelyistä, myös kaava-alueen ulkopuolella.  
Rakennusvirastolla ei ole muuta huomautettavaa asemakaavan 
muutosluonnokseen.

Lisätiedot
Petri Arponen, aluesuunnittelija, puhelin: 310 38440
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