
Keskusteluilta Puistolan ja Heikinlaakson kaavoituksesta



1932

Vihreä: 

Suuntimon

puisto

Sininen: 

Puistori

Punainen: 

Peruskoulu



1950

Vihreä: 

Suuntimon

puisto

Sininen: 

Puistori

Punainen: 

Peruskoulu



1976

Vihreä: 

Suuntimon

puisto

Sininen: 

Puistori

Punainen: 

Peruskoulu



1993

Vihreä: 

Suuntimon

puisto

Sininen: 

Puistori

Punainen: 

Peruskoulu



2022

Vihreä: 

Suuntimon

puisto

Sininen: 

Puistori

Punainen: 

Peruskoulu



Yleiskaavan ja asemakaavan ristiriita

● Asemakaava 1970-luvulta, 

rakennustehokkuus 0,25.

● Mutta: Asemakaavaa ohjaa 

yleiskaava, joka uusittiin 2016

Punainen C3 = lähikeskusta, 

tehokkuus määrittelemätön

Keltainen A1 = yli 1,8

- esim. Töölö

Vihertävä A2 = 1−2

- esim. Arabianranta

Liila A3 = 0,4−1,4

- esim. Fallkulla

Muualla Puistolassa: <0,4



Mikä tekee asiasta ajankohtaisen?

● Asemakaavaa ollaan nyt päivittämässä

● Käytännössä muutamat tontinomistajat ovat − kaiketi

rakennusliikkeen aloitteesta − hakeneet tonttinsa asemakaavan

päivittämistä yleiskaavan mukaiseksi.

→ Radanvarressa ja asemanseudulla uusi yleiskaava mahdollistaa 

tontin täydeltä jopa 6 kerroksisia taloja, ja siitä Puistorille ja 

ylikin lähes 6 kertaa nykyistä suuremman rakentamisen.



Simakuja / Puistolantanhua



Mitä tästä voi seurata?

● Puistolalle on ominaista pientalovaltaisuus ja vehreys.

● Asemakaavan päivittäminen tontti kerrallaan on sattumanvarainen ja
lyhytnäköinen tapa kehittää kaupunkia.

o Rakennusfirmat tavoittelevat voittoa, eivät kaupunkikuvan yhtenäisyyttä

o Entä pyöräilybaanalle, jonka alle jää junaliityntäparkki?

● “Tonttilotto” synnyttänee dominoefektin, eli kerrostalon varjoon 
jäävän naapurin on lähes pakko myydä myös oma talonsa ja 
tonttinsa

● Entä alueen koulut ja päiväkodit, liikenne ja liityntäparkki, 
”näkymätön” kunnallistekniikan?

o Viime talven kaavakävelyssä kaupungin edustajat myönsivät, ettei infrastruktuurin ja 
palveluiden suunnittelu sisälly kuulu tähän kaavamuutosprosessiin.



Parempi tapa edetä (1/2)

● Asemakaava tulisi päivittää vaikutusten arvioinnin kautta.

Vaikutusten arviointi kaavoituksessa. Ympäristöhallinnon ohjeita 

10 / 2006. Ympäristöministeriö. (Sivu 9)

Vaikutusten arvioinnin tehtävänä on tukea merkittävien ympäristöön

vaikuttavien hankkeiden tai suunnitelmien ja ohjelmien valmistelua sekä

parantaa päätöksenteon tietopohjaa ja laatua. Arvioinnin tavoitteena on

myös vähentää tai lieventää hankkeen, suunnitelman tai ohjelman

kielteisiä vaikutuksia ja vahvistaa niiden myönteisiä vaikutuksia.

Vaikutusten arviointi tarjoaa kansalaisille ja muille osallisille

mahdollisuuden osallistua asioiden suunnittelu- ja valmistelu-

vaiheisiin ja saada tietoa tulevista muutoksista.



● Maankäyttö- ja rakennuslain 9 §:ssä tarkoitettuja kaavan vaikutuksia

selvitettäessä huomioidaan merkittävät välittömät ja välilliset vaikutukset...

https://www.ymparisto.fi/fi/elinymparisto_ja_kaavoitus/kaavoituksen_

eteneminen/vaikutusten_arviointi_kaavoituksessa

1. Ihmisten elinoloihin ja elinympäristöön

2. Maa- ja kallioperään, veteen, ilmaan ja ilmastoon

3. Kasvi- ja eläinlajeihin, luonnon 

monimuotoisuuteen ja luonnonvaroihin

4. Alue- ja yhteiskuntarakenteeseen, yhdyskunta- ja 

energiatalouteen sekä liikenteeseen

5. Kaupunkikuvaan, maisemaan, kulttuuriperintöön 

ja rakennettuun ympäristöön

6. Elinkeinoelämän toimivan kilpailun kehittymiseen

Parempi tapa edetä (2/2)



Kysymyksiä arkkitehdeille

● Miten kaavamuutosasia etenee ja kuinka monesta tontista on 
tällä hetkellä tarkalleen kyse?

● Millä tavoin asukkaille järjestetyistä kuulemisista ja muita reittejä
saatu palaute on otettu huomioon?

● Minkälainen on asemakaavoituksen etenemisen aikajana?

● Onko Puistola ja Heikinlaakso tarkoitus säilyttää vehreänä 
pientaloalueena, vai muuttuuko luonne oleellisesti kivikylän 
suuntaan?

● Ovatko suunnitelmat linjassa tämän kanssa?

Helsingissä kestävät ratkaisut eivät ole vain ympäristöystävällisiä

ja energiatehokkaita, vaan rakentuvat myös asukkaiden hyvin-

voinnista, tasa-arvosta ja toimivasta arjesta. (https://kestavyys.hel.fi/)
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