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1 PERUS- JA TUNNISTETIEDOT 

1.1 Kaava- alueen sijainti  

Palstakylän asemakaava-alue sijaitsee Helsingissä Pirkkolan ja Maunulan rajalla, Pirkkolantien ja 

Hämeenlinnanväylän kulmassa, Maunulan viljelypalstojen pohjoispuolella. Helsingin keskustaan on 

n. 8 km.  

1.2 Kaavan nimi ja tarkoitus 

Asemakaavan nimi Palstakylä tulee alueen välittömässä läheisyydessä sijaitsevista Maunulan 

viljelypalstoista. Asemakaava-alue on Hämeenlinnan väylän varressa, ja Helsingin yleiskaavan 

mukaan väylä muutetaan kaupunkibulevardiksi, jonka varteen rakennetaan tiiviisti asuntoja ja 

palveluja. 

1.3 Luettelo selostuksen liiteasiakirjoista 

 Asemakaava merkintöineen 

 Havainnekuva 

 Alueen rakeisuuskuva 

 Kevyen liikenteen ja viheralueyhteyksien saavutettavuuskaavio 

 Liikenne- ja pysäköintiratkaisukaavio 

 Kolmiulotteinen havainnekuva alueesta 

 Otteet maakuntakaavakartasta, yleiskaavakartasta, voimassa olevasta asemakaavakartasta 

ja raidejokerin suunnitelmasta 

 Alueen ilmakuva 

 Rakennustapaohje 
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2 TIIVISTELMÄ 

2.1 Kaavaprosessin vaiheet 

Asemakaavaa on lähdetty toteuttamaan Helsingin uuden 2017 hyväksytyn yleiskaavan tavoitteiden 

mukaisesti. 

2.2 Asemakaava 

Yleiskaavassa alue on määritelty asuntovaltaiseksi alueeksi. Asemakaavassa määrätään bulevardin 

varteen rakennettavaksi asuntojen lisäksi myös liiketiloja ja puiston puolelle asukkaita ja puiston 

käyttäjiä varten palvelurakennus.  

Kaavassa vahvistetaan palstaviljelyn ja puiston virkistyskäytön asemaa. Ekologista kestävyyttä, 

puiston virkistyskäyttöä ja luonnon monimuotoisuutta tuetaan rakentamalla kosteikkouoma ja -allas 

asuinalueen viereen. 

3 LÄHTÖKOHDAT 

3.1 Alueen yleiskuvaus 

 

 

Suunnittelualue on osa Helsingin keskuspuistoa. Alue sijaitsee ojitetulla osin metsäisellä entisellä 

peltoalueella, jonka maaperä on pääosin savea. Alueen eteläosassa virtaa Haaganpuro, jota 

Virtavesiyhdistys ry. on kunnostanut 2000-luvulla luonnonmukaiseksi. Puro on itämerentaimenen 

kutualue. Alue on linnustoltaan runsas. Puron eteläpuolella ja osin myös kaava-alueella on Maunulan 

palstaviljelyalue. Lännessä alue rajautuu Hämeenlinnanväylään. Alueella kulkee ulkoilureitti ja 

viljelypalstalaisia palveleva autoreitti kääntöpaikkoineen. Aluetta sivuaa myös Maunulan 

luontopolku. 
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3.2 Suunnittelutilanne 

Uudenmaan maakuntakaavassa alueella kohtaavat virkistysalue, maakunnallisesti tärkeä 
kulttuuriympäristö ja taajama-alue. Maakuntakaavassa on jo määritelty Hämeenlinnanväylä 
valtatieksi, joka ei kuitenkaan ole moottoritie. 

 

 

Helsingin yleiskaavassa on päätetty Hämeenlinnan väylän bulevardisointi ja alueelle on suunniteltu 
molemmin puolin bulevardia asuntovaltaista tiivistä kaupunkirakentamista (tummanruskea alue). 
Pirkkolantien ja Hämeenlinnan väylän risteys uudessa yleiskaavassa: 

 

 

Voimassa olevassa asemakaavassa on jo tuleva pikaraitiotie ja Pirkkolantietä itä-länsi-suunnassa 
kulkeva raidejokeri pysäkkeineen. Kuvassa myös liikennesuunnitelma raidejokerista. Asemakaava-
alue on pysäkin 300 metrin säteen sisällä (vihreä ympyrä). 
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4 ASEMAKAAVAN SUUNNITTELUN VAIHEET 

4.1 Asemakaavan tavoitteet 

Suunnittelun tavoitteena on säilyttää keskuspuiston luonto- ja virkistysarvot ja luoda samalla 
edellytykset kaupunkimaiselle tiiviille asumiselle bulevardiksi muutettavan Hämeenlinnan väylän 
varressa.  

Keskuspuistoon rakentaminen on herättänyt kaupunkilaisissa runsaasti vastustusta ja huolta luonto- 

ja virkistysarvojen säilymisestä. Toisaalta uusien pyöräilyyn ja raideliikenteeseen perustuvien reittien 

toivotaan palvelevan inhimillisen mittakaavan kaupunkia ja tiivistä kaupunkimaista asumista. Kaavan 

tarkoitus on yhdistää puiston, luontoarvojen, viljelypalstojen ja joukkoliikenteeseen perustuvan 

tiiviin kaupunkiasumisen parhaat puolet. 

Tavoitteena on luoda puiston laidalla oleva tiivis, mutta viihtyisä kylä, jossa korkeat rakennukset 

toimivat muurina bulevardin ja puiston välillä, ja jossa palstaviljelyn, puron ja kosteikon tunnelma on 

asukkaiden ja kaikkien kaupunkilaisten nautittavissa. Viherterassien rakentaminen katoille laajentaa 

palstaviljelyn idean asuinalueelle ja julkiset ravintolapalvelut ja yleinen sauna kattoterasseineen 

tuovat puutarhan tunnelman kaikkien kaupunkilaisten nautittavaksi. Raitiovaunupysäkki puiston 

portin vieressä palvelee palstaviljelijöitä, asukkaita ja ulkoilijoita. 
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4.2 Eri osapuolten kuuleminen ja tavoitteiden tarkentuminen 

Tämä asemakaava on ensimmäinen luonnos, jonka perusteella kaupunkilaisten, eri asiantuntijoiden 

ja palstaviljelijöiden lausuntoja kuullaan. Yhteenvedon perusteella tavoitteita tarkennetaan ja 

asemakaavaa voidaan tarkentaa. Liikennejärjestelyä, rakennuskorkeuksia, rakennusten välistä tilaa ja 

hulevesiuoman linjausta voidaan muuttaa saadun palautteen perusteella. Rakennustehokkuutta 

voidaan madaltaa, jos se on kaupunkikuvan, luonto- ja virkistysarvojen tai asumismukavuuden 

kannalta toivottavaa. 

5 ASEMAKAAVAN KUVAUS 

 

5.1 Kaavan rakenne 

Palstakylän alueelle sijoittuu asuinkerrostaloja, joista bulevardinpuoleisiin korteleihin sijoittuu myös 

liike- ja palvelutiloja, yhteensä n. 44 000 k-em. Asuntoja parkkipaikkoineen on kaavoitettu n. 900 

asukkaan tarpeisiin. Suurin osa paikoituksesta on sijoitettu pihakansien alle. parkkipaikkoja on myös 

katujen varsilla. Kaikkia puiston käyttäjiä palvelevat myös kaksi yleistä paikoitusaluetta. Puiston 

laidassa olevien 1–3-kerroksisten pienkerrostalojen/rivitalojen asukaspaikoitus on sijoitettu ko. 

kiinteistöjen katoksiin tai talleihin. 
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Bulevardin puolelta liikenne alueella kulkee Palstaviljelijän katua myöten. Jalankulkijat ja pyöräilijät 

voivat kulkea myös useista rakennusten läpi kulkevista porttikongeista. Puistoon tullaan 

raitiovaunupysäkin suunnasta puiston portista: suuren rakennuksen alta kulkevan alikulun kautta. 

Alueella on yleisen paikoitusalueen vieressä torimainen aukio, jolla tontille ajo ja huoltoajo on 

sallittu. 
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Yleiset paikoitusalueet kehystetään puuistutuksilla. Kadun varret ja pihat tehdään puistomaisiksi.  

Puiston laitaan sijoitetaan kahvila-ravintolaksi sopiva rakennus, jonka kattokerrokseen rakennetaan 

yleinen sauna kattoterasseineen. 

Viheralueella säilytetään 2000-luvulla kunnostettu Haaganpuro, ja Puroon luoteesta laskevat ojat 

linjataan uudelleen hitaasti mutkittelevaksi ja hulevesiä puhdistavaksi kosteikkouomaksi, jonka 

sydämenä on hulevesien viivytysallas. Viheralueelta varataan alueita palstaviljelyyn myös puron 

pohjoispuolelta uudisrakennusten vierestä. Palvelut ja leikkipaikat ovat kaikkien kaupunkilaisten 

käytössä. Talojen katoille asennetaan aurinkopaneelit ja/tai perustetaan oleskeluterasseja, joilla on 

viljelylaatikoita ja istutuksia. Palstaviljelyyn varataan alueita myös asuntojen välittömästä 

läheisyydestä. 
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Talojen kadunpuoleisiin syvennyksiin istutetaan katupuita asemakaavakartan osoittamalla tavalla. 

Kansipihat leikkipaikkoineen rakennetaan puistomaisiksi. Kevyen liikenteen läpikulku on sallittu 

kansipihoilla eikö aitoja saa rakentaa niin, että se estää liikennekaavion mukaiset kulkureitit. 

Katot päällystetään aurinkopaneeleilla ja/tai katoille rakennetaan istutuksin ja viljelylaatikoin 

varustetut viihtyisät oleskeluterassit. 

Rakennusten kerroskorkeudet kohoavat terassimaisesti etelästä pohjoiseen ja idästä länteen siten, 

että bulevardin ja puistokylän väliin muodostuu muurimainen raja, joka toimii myös meluvallina. 

Muurissa on kulkuaukkoja kevyelle liikenteelle. Rakennuksen muoto mutkittelee niin, että se 

muodostaa akustisesti paremman pinnan melua vastaan ja samalla bulevardin laita muodostuu 

monimuotoiseksi ja polveilevaksi ja siihen muodostuu syvennyksiä istutettaville katupuille. Julkisivut 

ovat mattapintaisia ja materiaaliltaan joko rapattua tiiltä tai puuta. 

 

5.2 Kaavan vaikutukset 

Kaava-alueella ei ole olemassa olevaa rakennuskantaa, jonka purkamisesta syntyisi vaikutuksia. 

Nykyinen palstaviljelijöiden käytössä oleva tie korvautuu asuinalueelle rakennettavalla uudella tiellä, 

jonka yhteyteen rakennettaan myös yleinen parkkialue. Samalla yleisen paikoituksen tarve lisääntyy. 

Toisaalta joukkoliikenne- ja pyöräily-yhteydet alueelle paranevat huomattavasti. Palstoille on entistä 

helpompi tulla raitiovaunulla ja polkupyörällä. 

Asumistiheys alueella kasvaa ja puistosta helpommin saavutettava. Ravintola ja yleinen sauna 

puiston puolella lähellä raitiovaunupysäkkiä lisäävät ulkoilijoiden ja palstaviljelijöiden palveluja. 

Haaganpuro taimenkantoineen pysyy koskemattomana. Sen pohjoispuolella oleva metsikkö 

kapenee, mikä heikentää linnuston elinmahdollisuuksia. Sitä kompensoidaan rehevällä 

kosteikkopuistolla. Mutkitteleva hulevesiuoma viivytysaltaineen antaa uusia mahdollisuuksia 

ekologiselle monimuotoisuudelle ja parantaa puroon laskevan veden laatua. 

Asemakaava vaikuttaa myös ympäristön kaavoitukseen siten, että on luontevaa jatkaa muurimaisen 

puiston ja bulevardin erottavan asuintalon linjaa alueelta etelään päin, kun bulevardin vartta 

kaavoitetaan.  

Korkea rakentaminen puiston ja bulevardin välissä estää melua puistossa.  
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5.3 Kaavamerkinnät ja määräykset 

 

5.4 Nimistö 

Alueen nimistö liittyy palstaviljelyyn. Pääkatu on Palstaviljelijänkatu, josta haarautuvat Kuokkakuja, 
Siemenkuja ja Kylväjän aukio.  
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Rakennustapaohje 

Mirja Vallinoja 

Rakennustapaohjeen tarkoitus 

Rakennustapaohjeen yleistavoitteena on ohjata ja varmistaa, että suunniteltavasta alueesta tulee 
korkeatasoinen, yhtenäinen sekä ympäristöön sopiva sekä selventää asemakaavassa esitettyjä 
periaatteita. Rakennustapaohjeen tarkoitus on osoittaa tavoiteltava tunnelma. 

Olemassa oleva ympäristö ja viheralue 

Kaava-alueen eteläpuolella oleva puro puronvarsikasveineen säästetään koskemattomana. 
Mahdollisuuksien mukaan puusto viheralueella säilytetään. Uomasta tehdään leveä, rehevä ja 
kasvistoltaan runsas.  Siihen istutetaan vettä puhdistavia ja kukkivia kosteikkokasveja, Esimerkiksi, 
Osmankäämiä, kurjenmiekkaa. Kosteikkoa ympäröivään puistoon kylvetään niitty. 

Rakennusten sijoittaminen tontille 

Rakennusten tulee sijoittua tonteille asemakaavassa esitettyjen reunaehtojen mukaisesti. Bulevardia 
reunustavat rakennukset tulee sijoittaa kiinni bulevardin puoleisten tonttien rajoihin. Rakennusten 
sisäpihojen puoleinen sijoittaminen jätetään suunnittelijan päätökseksi. 

Rakennusten muoto 

Korttelien julkisivujen on mutkiteltava rytmikkäästi havainnekuvien osoittamalla tavalla. 
Kattokorkeudet laskeutuvat terassimaisesti pohjoisesta etelään ja idästä länteen havainnekuvien 
osoittamalla tavalla. 
 
parvekkeet voivat olla sekä avoimia että lasitettuja. Ylimpiin kerroksiin voidaan rakentaa myös 
lasikattoisia viherhuoneita. 

Rakennusten katot ja räystäslinja 

Katoille rakennetaan istutuslaatikoilla ja viheristutuksilla varustettuja oleskeluterasseja. 
Taloyhtiöiden ylimpiin kerroksiin on suositeltava rakentaa saunatilat, joista pääsee kattoterassille. 
 
Katot ovat kattoterasseja, tasakattoja aurinkopaneeleilla tai viistoja kattoja kallistuneena etelään 
päin samassa kulmassa kuin mihin aurinkopaneelit asennetaan. Kattomateriaali on mustaksi 
maalattua peltiä. 

Julkisivumateriaalit ja värit 

Julkisivumateriaaleina voidaan käyttää valkoista rapattua tiiltä ja pystylaudoitettua puuverhoilua 
luonnonvalkoisena, lämpiminä okran sävyinä, erilaisina siniharmaina ja kuultavasti puun sävyiseksi 
öljyttyinä. Kontrastina voidaan käyttää myös mustaa. Tavoitellaan raikasta tunnelmaa, joka kuitenkin 
viittaa luonnonläheisiillä ja haalistuneilla sävyillä maaseudun rauhaan. 



Kosteikon kasveja

Kattoparvekkeita

PalstojaPalstoja

Julkisivumateriaaleja ja -värejä
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