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Pirttiranta asemakaava (nro 330200), yleisöilta 12.9.2018

Aika:

12.9.2018 klo 18 – 20

Paikka:

Königstedtin koulu, Solbackantie 2, 07150 Vantaa

Osallistujat: 31 osallistujaa, sekä
Vantaan kaupungin edustajat:
Anna-Riitta Kujala, aluearkkitehti, Kivistön asemakaavayksikkö
Eija Hasu, asemakaavasuunnittelija, Kivistön asemakaavayksikkö
Antti Auvinen, suunnitteluinsinööri, kuntatekniikka vesihuolto
Anna-Mari Kangas, suunnittelija, yleiskaavoitus
Heikki Kangas, geotekniikkapäällikkö, kuntatekniikka

Esitykset. Anna-Riitta Kujala avasi tilaisuuden ja kertoi illan ohjelman. Eija Hasu selosti
asemakaavaprosessin periaatteet ja missä vaiheessa Pirttirannan asemakaavoitus tätä prosessia
on: osallistumis- ja arviointisuunnitelma (OAS) on julkaistu 31.8.2018 ja siihen odotetaan
lausuntoja ja osallisten mielipiteitä 10.10.2018 mennessä. Tästä asemakaavoitus jatkuu
luonnosvaiheen kautta, tavoitteena saada Pirttirannan nykytilakuvaus ja historian vaikutus osaksi
kaavaprosessia. Asemakaavoituksessa loma-asumiselle määritellään ja tutkitaan rakentamisen
edellytykset, määrä ja periaatteet.
Anna-Mari Kangas kertoi Pirttirannan eri vaiheista. Antti Auvinen selosti tulvista yleensä ja
Pirttirannassa erityisesti. Heikki Kangas loi katsauksen Pirttirannan maaperän vakavuuteen ja
stabiliteettiin – keskustelu oli tässä yhteydessä vilkasta. Anna-Mari Kangas kertoi vaihtoehdoista,
joita kaavatyön etenemisessä on pohdittu. Lopuksi Eija Hasu ohjeisti työpajatyöskentelyyn: koska
asukkailla ja osakkailla itsellään on paras näkemys alueestaan asumisen näkökulmasta, toivottiin
näitä näkemyksiä ja tulkintoja eri vaihtoehtoihin: jos tilanne jatkuisikin ennallaan, jos alueelle
saadaan loma-asumisen kaava – tai jos tapahtuisi jotain muuta. Työskentely tapahtui keskustellen
ja näkemyksiä eri vaihtoehtoihin kirjaten. Kooste näistä tulkinnoista on tämän muistion liitteenä.
Esitysten ja työpajaosuuden jälkeen Eija Hasu veti tilaisuuden yhteen klo 19:50. Hasu muistutti,
että OAS:iin toivotaan kirjallisena jätettäviä mielipiteitä 10.10.2018 mennessä, mutta myös tämän
jälkeen toimitetut mielipiteet otetaan huomioon. Asemakaavasuunnittelijaan saa olla yhteydessä
myös muulloin kuin OAS:issa ilmoitettuina kellonaikoina, joskin sähköposti on aina varmin tapa
tavoittaa suunnittelija. Suunnittelukokoukset aikataulutetaan suunnitteluprosessin edetessä,
asemakaavasuunnittelija on asiasta yhteydessä Pirttiranta Oy:n hallitukseen.

Keskustelu. Osallistujat nostivat esiin monia tärkeitä asioita, kuten:
Maaperän vakavuustarkastelu
Keskustelussa todettiin, että maaperän vakavuuteen liittyvät tulkinnat ovat olleet osin virheellisiä.
Käyty keskustelu auttoi oikomaan virheellisiä käsityksiä, joita on ollut myös kaupungin omassa
organisaatiossa.
o Alueen kokonaisvakavuus on nykyisen rakennusmassan osalta riittävä – keskeistä on,
millaisia muutoksia mahdollinen lisä- tai korjausrakentaminen aiheuttaisi.
o Rakentamisen osalta todettiin, että paaluille rakennettavien rakennusten koko ei itsessään
vaikuta maaperän vakavuuteen eikä siten geoteknisestä näkökulmasta määrittele
rakentamisen alaa tai määrää. Vakavuuden määrittelee merkittäviltä osin alueen
luonnontilaiset maamassat. Lisäksi vaikka uudet rakennukset eivät tuo lisäpainoa, kaikki
aluerakentaminen tuo massoja (rakentamisen aikainen toiminta, pihojen käsittely, kadut,
vesihuolto jne.) On myös huomattava, että jos Pirttirantaa alettaisiin rakentamaan vasta
nyt, todennäköisesti ei sallittaisi rakentamista lainkaan 50…80 metriä lähemmäs
Vantaanjoen reunaa.

Asuminen ja rakentaminen tulva-alueella
Yleisön joukosta ihmeteltiin, miksi tulva-alueille rakentaminen onnistuu esimerkiksi Hollannissa.
o Maankäytön ja kaavoituksen näkökulmasta kokonaisvaikutus ratkaisee: on arvioitava
tulvasuojauksen kustannukset ja kaavatalous, yhdyskuntarakenne, alueellinen merkitys ja
lainsäädäntö.
o Mikäli Pirttiranta soveltuisi pysyvään asumiseen, edellyttäisi se tulvariskin poistamista
alueelta. Tulvavallilla voidaan vähentää tulvariskiä pienentämällä tulvan todennäköisyyttä.
Huomioitavan kuitenkin on, että lisääntyvien suojaustoimienkin jälkeen tulvariski säilyy
alueella, vaikkakin pienempänä.
o Lisäksi suojaustoimien lisääminen (Hollanti) vaatisi huomattavia investointeja osakkailta.
Yleisön taholta muistutettiin myös siitä, että kun tulvavalleja aikanaan rakennettiin, luvattiin että
vallien valmistuttua olisi jälleen mahdollista alueelle saada rakennuslupia. Tämä ei toteutunut.
Todettiin mm.
o tulvavalli rakennettiin Kehäradan maamassoilla.
o vallin rakentamisen rahoitus saatiin Ely:n ja Vantaan kautta, mitoitus oli 100vuoden välein toistuva tulva.
o Pirttiranta Oy ei vuokrannut tulvavallien maapohjaa kaupungilta, koska valli jäi liian
matalaksi eikä siten mahdollistanut rakennusoikeuksien saamista
o toisaalta korkeampi tulvavalli olisi pienentänyt tulvariskiä, mutta ei täysin poistanut
sitä. Lisäksi maa on alavaa etelämpänä, ja tulvaveden on mahdollista kulkeutua sitä
kautta alueelle
o toisaalta muistutettiin, että pelto-ojia on täytetty ja estetty monet tulvareitit
o moni asukas muistutti, etteivät he ole kokeneet tulvariskin toteutumista

Vantaanjoen virkistyskäyttö
Pohdittiin myös, mitä vantaanjoen ruoppaaminen ja siistiminen merkitsisi:
o Vantaanjoen ruoppaamistoimet Vantaanjoella tulisi ulottaa useiden kilometrien
matkalle, jotta toimenpiteillä olisi vaikutusta vedenpinnan korkeuteen
Pirttirannassa. Suurten ruoppauksen vaikutukset on arvioitu jäävän muutamiin
kymmeniin senttimetreihin, mutta tulvariski ei kokonaan poistuisi.
o Vantaanjoen rantojen siistiminen ja siivous-perkaus parantaisi joen
virkistyskäyttöä, kuten melontaa yläjuoksulla.
Keskustelua jatkettiin työpajaosuudessa, jossa kerätyistä kommenteista on kooste liitteessä 1.
Koostetta työstetään kaavatyön suunnittelussa (vaikutusten arvioinnit).
Lisätietoja kaavatyöstä: http://www.vantaa.fi/uutisia/ajankohtaiset_kaavat/kiviston_kaavat >
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Liite 1

Koetut vaikutukset /
huomioon otettavaa
RAKENTAMINEN

VE0
Ei asemakaavaa

VE 1
Loma-asumisen asemakaava

VEx
Pysyvän asumisen mahdollistava kaava tai muu ratkaisu

(rakennusoikeus, uudisrake
ntaminen, korvaava
rakentaminen, jne.)

Ei pysty tekemään parannuksia

Rakentaminen helpottuu, kaikille tasa-arvoinen tilanne

Vanhat voitava korvata uusilla, sillä vanhat rakennukset rapistuvat.

Haettaisiin poikkeamislupia vakituiselle asumiselle

Tällä hetkellä vakinaisessa asuinkäytössä olevien rakennusten tulee
jatkossakin säilyä (pysyvän asumisen) asuinkäytössä.

Rakennusoikeus tulisi olla "maksimi"
Rakennukset yksitasoisia
Rekennuksia pitää saada laajentaa, liian pieneen asuntoon ei mahdu suihkua.
TALOUDELLISET
VAIKUTUKSET

(-) Epävarmaa, säilyykö alue siistinä vai slummiutuuko.

Kiinteistövero korkeampi loma-asumisen alueella.
Tällä hetkellä omakotitaloina tai pientaloina olevat rakennukset pysyttävä
statukseltaan samoina - ei tule muuttaa loma-asunnoiksi. Tällöin ei
taloudellisia vaikutuksia.
Omakotitalon tai pientalon muuttuminen loma-asunnoksi alentaa tontin
arvoa ja laskee rakennuksen arvoa.
Asemakaava takaa rakennusluvat, jolloin alueen arvo nousee ja jälleenmyynti
helpottuu.
Rakentaminen ja vakituiset osoitteet nostavat alueen arvoa.
Asemakaava helpottaa myymistä ja turvaa arvon.

(-) Omaisuuden arvo laskee, jos alue slummiutuu

Poistaako loma-asumisen kaava pysyvät osoitteet niiltä, joilla osoitteet ovat?

Jos ei saada asemakaava ja rakennuslupia, yhteisö hajoaa ja tulevaisuus
näyttää synkältä.
Kun nykyisiin rakennuksiin ei pysty tekemään parannuksia, lähtevät nuoret
pois.

loma-asumisen kaava hyväksyttävä vain, jos (kaavasta huolimatta) alueelle
saadaan vakituiset osoitteet kaikille.
Vaarana, ettei loma-asuminen tyydytä nurempia - nuoret lähtevät pois, ei
jatkuvuutta.
Tasa-arvoinen kohtelu Pirttirannan asukkaille. Aivan lähellä asuvat saavat
osoitteet ym.
Jos nykyiset pysyvän asumisen osoitteet poistuvat, vaikuttaa se etenkin
vanhempiin asukkaisiin. Minne he voisivat mennä?
Tärkeää, että vanhat oikeudet säilyisivät (mm. osoitteet)
Saavutetaanko tasa-arvoa vai lisätäänkö eriarvoisuutta?
Mikä estää vakituisen asumisen? Esim. Kalajoella saa asua vakinaisesti lomaasunnossa ja sinne saa osoitteen.

Ei lisäkustannuksia nykyiseen asumiseen.

Tulvariskin poiston edellytys pysyvälle asumiselle, noin 3 milj. euroa,
merkittävä kustannus osakkaille.

SOSIAALISET VAIKUTUKSET

Aleella ei jatkuvuutta.
Jos oma nykytilanne hyvä, voi tilanne jatkua nykyisellään.

Asuminen sallittava jatkossakin.
Osoitteet asukkaille.
Pientaloalue ja sen edut.
Viihtyisyys.

TURVALLISUUS
Tulvavallin pitää suojella rakennuksia, oli asemakaava tai ei.
Tulvavalli suunniteltu ja totuetettu ELY:n ym. Toimesta. Luvattu vallin
valmistuttua, että saadaan rakennusluvat. Nyt todettu, ettei valli olekaan
riittävä.
Miksi maamassojen riittämättömyydestä ei mainittu Pirttirannan osakkaille?
Osakkaat olisivat vastanneet tarvittavasta korotuksesta.
Tiedotuksen puute taustalla, kuka vastuussa? Vaikuttaa moneen asiaan.
Tulvat ei ole ongelma, ei vaikutuksia.

Tulvavesi ei nouse nykyisten vallien yli, on mahdotonta. Tulvavedet -66 ja -04
tulivat pelto-ojaa pitkin, joka on nyt suljettu.
Mihin riittää tulvavallin korostus? Paljonko pitäisi korottaa?

MAISEMA JA YMPÄRISTÖ
Jos ei saada rakennuslupia, alue rapistuu entisestään.
Maisema ja ympäristö slummiutuu, jos ei saa rakentaa uutta.

Rakennuslupien ja rakentamisen myötä alueen ilme kohenee ja siistiytyy.
Ruoppaus parantaisi ympäristöä ja sen virkistyskäyttöä
Viihtyisyys saattaa lisääntyä

Tulvariskin poiston edellytys maapohjan stabilointi ja nostaminen,
kustannusarvio noin 3 milj. euroa.

