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KATRINEBERGIN 
KEHITYSKUVA
YLEISÖTILAISUUS



Illan ohjelma

1. Mikä kehityskuva? Työn tavoitteet ja lähtökohdat

2. Verkkokyselyn tuloksia

3. Tulevaisuuden Katrineberg -työpaja

4. Työpajan tulosten esittelyä ja keskustelua

5. Miten tästä eteenpäin?



Katrinebergin kehityskuva
tavoitteita
• Kehityskuvan laatimisen tavoitteena on kartoittaa alueen 

ominaispiirteitä ja mahdollisuuksia sekä laatia periaatteet 
alueen kehittämiselle. Huomioitavia näkökohtia mm.

• Toiminnot nykyisen sairaalakäytön päättymisen 
jälkeen

• Kartanon ja palvelujen tulevaisuus
• Suuntaviivat täydennysrakentamiselle
• Ulkoilureittien kehittäminen
• Kulttuuriympäristön ja maiseman arvojen 

huomioiminen ja käyttäminen kehittämisen 
voimavarana

• Riittävän asukaspohjan turvaaminen lähipalveluita (koulu, 
päiväkoti) varten

• Kehityskuvan laatiminen toimii kehyksenä alueella syksyllä 
2022 käynnistettävälle asemakaavatyölle, joka toteuttaa 
kaupunkistrategian kirjausta ”pientalojen suurkaupunki”



TARKASTELUALUEEN 
KUVAUS



ydinalue

tarkastelualue

Katrinebergin kehityskuva
tarkastelualue

• Tarkastelualue sijaitsee Seutulan 
kaupunginosan itäosassa, 
Katriinantien ympäristössä. 

• Alue rajautuu lännessä 
Riipiläntiehen, etelässä 
Vantaanjokeen, idässä rajalinjana on 
Katinmäki ja pohjoisessa Katriinan 
alueen pohjoispuoliset peltoaukeat. 
Katriinantie halkaisee 
tarkastelualueen itä-länsi-suunnassa. 

• Tarkastelualue on noin 120 hehtaarin 
kokoinen, mutta osa 
teematarkasteluista, esimerkiksi 
maiseman ja liikenteen osalta, 
huomioi tätä laajemman alueen. 



Katrinebergin
kartano

Katriinan
sairaala

Seutulan koulu

Seutulan
päiväkoti

Tammirinteen
vastaanottokoti

Seutulan VPK

Katinmäen 
luonnonsuojelualue

Katriinantie

Seutulan kylä

Katrinebergin kehityskuva
tarkastelualue



Yleiskaava 2007



Yleiskaava 2020 (KV 25.1.2021)
Yleiskaavassa sairaalan, 
päiväkodin, koulun ja kartanon 
käsittävä alue on varustettu 
merkinnällä P, palvelujen alue. 

Katriinantien pohjoispuolella ja 
sairaalan itäpuolella on alueita, 
jotka on varustettu merkinnällä 
AP, pientalovaltainen asuinalue.

Jokilaakson viljelysmaat ovat 
maatalousvaltaista aluetta (MT). 
Katinmäki on varustettu 
luonnonsuojelualueen 
merkinnällä SL.

Koko tarkastelualue on merkitty 
vinoviivoituksella arvokkaaksi 
kulttuuriympäristöksi.





Voimassa olevat asemakaavat

330300

330100

330100 (LV 11.5.1979)

Asemakaavalla mahdollistettiin asuntorakentamista 
terveydenhuoltohenkilökunnan tarpeisiin. (Sairaalan 
laajennus rakennettiin sisäasiainministeriön 
poikkeusluvalla). Kartano sekä sen aitta- ja 
navettarakennus varustettiin suojelumerkinnällä. Kaava-
alueella sijaitsevat sairaalan ensimmäinen vaihe, lasten 
päiväkoti ja Seutulan koulu oli toteutettu ennen kaavan 
laatimista.

330300 (LV 26.9.1991)

Katriinantien pohjoispuolelle laadittu pientalokaava, jolla 
mahdollistettiin asuntorakentamista sairaalan 
henkilökunnan tarpeisiin. Kaava käsitti myös aiemmin 
toteutetun, pientaloalueen länsipuolella sijaitsevan 
Tammirinteen lastenkodin.

001969 (LV 9.1.2008)

Kaavamuutos käsitti vastaanottokeskuksen korttelialueen 
3009 ja mahdollisti keskuksen laajennuksen. Samassa 
yhteydessä keskuksen vanhimmat osat vuodelta 1965 
suojeltiin sr-1 merkinnällä.

001969



Kaupungin maanomistus



Tulva-alueet
Kartalla esitettynä 
20 vuoden välein 
toistuva tulva-alue. 
Tulva-alue ei 
merkittävästi kasva 
suuremmissa 
tulvissa melko 
jyrkästi nousevan 
maaston ansiosta.



Luontoarvot



Luontoarvot
Katrinebergissä

SL

Keto (arvokas 
elinympäristö)

Avomaan linnustoalue 
(MAALI-alue)

Lahokaviosammalen 
ydinalue

Natura-alue 
(Vantaanjoki)

Liito-oravalle hyvin 
soveltuva elinympäristö

Lepakkojen 
elinympäristöt?



Katriinan alueen
kulttuuriympäristö



Kulttuuriympäristö
Katrinebergissä

• Osa Vantaanjokilaakson valtakunnallisesti arvokasta
maisema-aluetta (VAMA 2021)

• Liittyy Seutulan arvokkaaseen kylämaisemaan
(pääosin tarkastelualueen länsipuolella)

• Kulttuurimaiseman keskeisiä arvokohteita alueella
Katrinebergin kartano piharakennuksineen

• Tarkastelualueella ja Seutulan kylässä useita
muinaisjäännöksiä

• Sairaala ja Tammirinteen vastaanottokeskus
edustavat ympäristössä modernimpaa (1950- ja 
1970-luku) kerrostumaa

• Alueella useita inventoinneissa arvokkaiksi todettuja
rakennuksia

Vantaanjoen laaksoa Seutulassa. 
Mannelin 1957, VKM.

Katrinebergin kartano. 
Yrjönen, 2017. VKM.



Valtakunnallisesti arvokas 
maisema-alue 2021

Arviointi: 
”Vantaanjokilaakso edustaa eteläisen Suomen pitkän 
kartano- ja viljelyhistorian synnyttämiä 
maatalousmaisemia. Alueen perinteinen 
viljelymaisema on säilynyt pääkaupunkiseudun 
kasvun paineessa hyvin. Se muodostaa arvokkaan 
maaseutumaisen elinkeinomaisemakokonaisuuden 
keskelle urbaania ympäristöä. 

Maisema-alueella on useita merkittäviä 
kulttuuriympäristökohteita, luonnonsuojelu- ja 
virkistysalueita sekä maatalouskäytössä säilyneitä 
yhtenäisiä peltoaloja.”



Valtakunnallisesti 
arvokkaan maisema-
alueen rajaus 
yhdistettynä Vantaan 
vanhimpiin 
viljelymaisemiin ja 
viljelyaloihin. 
(Vantaan kulttuuri-
maisemaselvitys 2005)



Yleiskaava 2020



Kulttuuriympäristö
Katrinebergissä



Meilby
Knapbacka

Muinaisjäännökset
Meilby/Seutula, Knapbacka
Vanha kylätontti
Sairaalan ja päiväkodin 
rakennukset poistettu 
rajauksesta.

Getbacka (sisempi rajaus)
Vanha kylätontti. Talon ja navetan 
jäänteitä.

Getbacka (ulompi rajaus)
Kivikautinen asuinpaikka. 
Aiempia löytöjä, alueella vielä 
koskemattomia kohtia.

Heikkilän ja Marttilan tontit
Vanhat kylätontit, edelleen 
käytössä.

Meilby Yvjas
Vanha kylätontti, edelleen 
käytössä.

Getbacka

Meilby
Heikkilän 
ja Marttilan 
tontit

Meilby
Yvjas



VERKKOKYSELY



Katrinebergin kehityskuvan 
verkkokysely

• Alueen asukkaille ja muille käyttäjille 
suunnattu verkkokysely toteutettiin 
toukokuussa 2022

• Kyselyyn vastasi 57 henkilöä

• Suurin osa vastaajista asui alueella

• Lähes kaikki vastaajat sijoittuivat 
ikähaarukkaan 30-65

• jatkossa on miettitävä, miten 
tavoitetaan eläkeikäiset sekä 
lapset ja nuoret



LEMPIPAIKAT (150)



KEHITYSKOHTEET (42)



UUDET IDEAT (37)



TULEVAISUUDEN 
KATRINEBERG 
TYÖPAJA



Tulevaisuuden Katrineberg
Työpajatyöskentely

Kolme teemapöytää – jatketaan verkkokyselyn tulosten 
työstämistä 
• Lempipaikat à 15 min

• Onko jotain jäänyt mainitsematta?
• Mitkä paikat nousevat esiin?
• Voisiko niitä vahvistaa/parantaa jotenkin?

• Kehittämisen kohteet à 15 min
• Onko jotain jäänyt mainitsematta?
• Mitkä ovat keskeisimmät kehittämisen tai 

korjaamisen paikat?
• Uudet ideat à 15 min

• Löytyykö jo mainittujen ohella muita ideoita?
• Mitä (villejäkin?) skenaarioita sairaalan 

tulevaisuuden varalle voitaisiin keksiä?
• Miten lähialueiden asukkaat voisivat löytää 

Katrinebergin, mitä toimintoja täällä voisi 
olla?



AIKATAULU



KATRINEBERGIN KEHITYSKUVAN
AIKATAULU

6-8/22 Kulttuuriympäristöselvityksen laatiminen

8-9/22 Täydentävä kysely alueen koululaisille?

8-10/22 Kehityskuvaraportin laatiminen

10/22 Kehityskuvaraportin hyväksyminen 
kaupunkiympäristölautakunnassa



KIITOS!
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