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Selvityksen tausta  
Pirttiranta sijaitsee Luoteis-Vantaalla Seutulan kaupunginosassa (kuva 1). Alueen omistaa Pirttiranta Oy 

(yhtiö on ainoa maanomistaja) ja se on jaettu palstoihin, joita osakkeenomistajat hallitsevat. 

Kuva 1: sijaintikartta 

Pirttiranta perustettiin siirtolapuutarhamaiseksi kesämaja-alueeksi 1950-luvulla. Melko pian alueelle 

kuitenkin alkoi syntyä vakituista ympärivuotista asutusta. Taloista rakennettiin entistä suurempia ja 

ympärivuotiseen käyttöön soveltuvia. Kaupungin kaavoitusviranomaiset ovat vastustaneet pysyvän taaja-

asutuksen muodostamista tulvaherkälle alueelle, joka kastui erityisesti vuoden 1966 suurtulvassa. Välillä 

ympärivuotinen asuminen onkin ollut mahdollista, mutta myöhemmin poliittinen päätös kumottiin toisella. 

Alueelle kuitenkin myönnettiin rakennuslupia ja rakennusten koko kasvoi vuosikymmenten myötä 100 

neliöön. Nykyään Pirttirannassa on noin 60 asuin- tai lomarakennusta, joista vakinaisessa asuinkäytössä on 

noin puolet. Alue näkyy kuvassa 2. 

Vuosikymmenten myötä maankäytön suunnittelua ja rakentamista koskeva lainsäädäntö on kiristynyt ja 

tietämys tulvariskeistä on kasvanut. Kesätulvan 2004 jälkeen alueelle ryhdyttiin suunnittelemaan 

tulvasuojausta, joka valmistui vuonna 2012. Vallin suunnittelun yhteydessä havaittiin, että alueen 

kokonaisvakavuus on hyvin alhainen. Tulvariskin poistaminen edellyttäisi alueen korottamista, mutta 

heikon stabiliteetin vuoksi alueelle ei voi tuoda lisämassoja. Asukkaat toivoivat, että rakentaminen olisi 

mahdollista riskeistä huolimatta.  
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Kuva 2. Ortoilmakuva Pirttirannan alueesta. 

Tämän selvityksen tavoitteena on koota yhteen tietoa Pirttirannan alueesta jatkosuunnittelun tueksi. 

Lähtötietojen pohjalta on muodostettu ja alustavasti arvioitu Pirttirannan maankäytön suunnittelun 

vaihtoehtoja. Erilaisia selvityksiä ja vaihtoehtotarkasteluja on tehty historian saatossa useaan otteeseen, 

mutta tämä selvitys yhdistää aikaisemmin kootun tiedon Pirttirannan alueen historiaan ja kehitykseen sen 

alusta saakka.  

Selvitystä varten on käyty läpi Helsingin maalaiskunnan ja Vantaan kaupungin rakennusjärjestykset, 

Vantaan yleiskaavat (aineistoineen Pirttirantaan ja tulviin liittyvin osin), kaikki vuosina 1987−2013 

myönnetyt rakennusluvat, tätä vanhemmista rakennusluvista aiemmin kerätty aineisto sekä useita 

lupahakemuksia liitteineen, Pirttirannan maankäyttöön liittyvät kaupunginhallituksen sekä kaavoitus- ja 

kiinteistölautakunnan pöytäkirjat vuosilta 1975−1978 sekä maankäyttöä ja rakentamista ohjaava 

lainsäädäntö 1950-luvulta alkaen. Selvityksessä on hyödynnetty tulva-alueisiin ja rakentamiseen liittyviä 

ympäristöhallinnon ohjeita sekä tutkimuksia ja selvityksiä. Lisäksi useat asiantuntijat ovat antaneet arvioita 

Pirttirannan olosuhteisiin sekä vaihtoehtojen vaikutuksiin ja riskeihin liittyen. 

Pirttirantalaiset ovat antaneet oman panoksensa selvityksen aineistoon. Heinäkuussa 2015 toteutettiin 

asukaskysely, johon vastasi yli puolet osakkaista. Elokuussa pirttirantalaisille järjestettiin yleisötilaisuus, 

jonka yhteydessä koottiin asukkaiden tietoa ja kokemuksia. Tilaisuuden keskustelua ja palautetta on 

hyödynnetty tämän selvityksen sisällön täydentämisessä.  
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1950-luku: Pirttirannan perustaminen 

Pirttirannan kesämaja-alueen synty 

Pirttirannan historian voidaan katsoa alkavan 1950-luvulta, jolloin kesämaja-alue perustettiin ja 

rakennettiin. Pirttiranta Oy:n loma-asuntoalue syntyi Uudenmaan lääninhallituksen päätöksellä 15.11.1956. 

Suosaaren koti- ja Puutarha Osakeyhtiö Helsingin kaupungista anoi lupaa 63 kesämajan ja niihin liittyvien 

käymälärakennusten rakentamiseen Helsingin maalaiskunnan Ripubyn kylässä oleville tiloille Suosaari 4-65 

ja 4-66, jotka myöhemmin yhdistettiin tilaksi 4-233, sekä Källby 4-200.  

Hakemukseen antoivat lausuntonsa Helsingin maalaiskunnan rakennustarkastuslautakunta ja 

suunnittelulautakunta, Helsingin kaupunginhallitus ja terveydenhoitolautakunta, Helsingin ja sen 

ympäristön aluesuunnitelmaliitto, tie- ja vesirakennushallitus, lääninrakennustoimisto sekä 

rakennushallitus. Helsingin maalaiskunnan rakennustarkastuslautakunta päätti (24.7.1956, 19 §) 

lausunnossaan ilmoittaa, ettei se vastusta suunniteltua siirtolapuutarhahanketta, jos alueelle ei tule 

vesikäymälöitä, huomauttaen lisäksi ettei lautakunnalla ole mahdollisuutta valvoa teiden ja muiden 

yhteisten alueiden perustamista eikä valvoa kesämökeissä asumista. (Suunnittelulautakunnan lausuntoa ei 

löytynyt arkistosta vuosilta 1954−1956, ainoastaan maininta, että palstoitusalueen lohkomislupahakemus 

on aluesuunnitelmaliitossa lausuttavana, 3.5.1956.) 

Lääninhallitus hyväksyi palstoitussuunnitelman ja oikeutti yhtiön rakentamaan 58 kesämajaa ja kaksi 

käymälärakennusta. Alkuperäiseen hakemukseen nähden lääninhallituksen päätöksessä oli aluekartasta 

poistettu joenpuoleisin palstarivi ja muutettu toisen käymälärakennuksen paikkaa. Päätöksessä ehtona oli 

palstojen sijoittaminen lääninhallituksen muuttaman aluekartan mukaan, kesämajojen rakentaminen 

tyyppipiirustusten mukaan sekä yhtiön järjestyssääntöjen noudattaminen. 

Samalla hyväksytyissä Pirttiranta Oy:n järjestyssäännöissä (1956) sallittiin alueella asuminen vain 

15.4.−30.10. välisenä aikana. Kullekin palstalle sai rakentaa yhden kesäkäyttöön soveltuvan pohjapinta-

alaltaan 15−40 m2 kokoisen huvilan sekä yhden pienen sauna- ja taloustilat sisältävän rakennuksen. Yhtiön 

puolesta oli hankittu piirustukset ja luvat valmiiksi 15 ja 20 m2 kokoisille kesähuviloille. Suuremmalle 

huvilalle tuli rakentajan hakea itse lupaa. 

Ennen Pirttirannan kesämaja-alueen perustamista vuonna 1956 alueella on ollut nykyisistä rakennuksista 

vuonna 1948 rakennettu yhden asunnon talo (palstalla 1; palstalle lupa tai uusi rakennus 1956) ja yksi 1950 

rakennettu vapaa-ajan asunto (palstalla 3; palstalle lupa tai uusi rakennus 1960). Näille vanhoille 

rakennuksille sekä muutamalle uudemmallekaan ei ole löytynyt rakennuslupia. Tämä ei kuitenkaan 

välttämättä tarkoita, että ne olisi rakennettu ilman lupaa – rakennuslupien löytäminen arkistosta on 

haastavaa, sillä ne on merkitty pöytäkirjaan kulloisenkin hakijan nimellä, joista ei ole ollut käytettävissä 

listaa. Vuonna 1956 lupia oli myönnetty 18 kpl (osa näistä rakennuksista on jo purettu, 12 jäljellä). Vuosina 

1957−1959 myönnettiin ainakin 7 lupaa. 

Kesämaja-alueen perustamisen jälkeen tiloja on lohkottu useaan otteeseen. Suunnittelulautakunta 

(29.8.1957, 14 §) puolsi lohkomislupa-anomusta Suosaari I ja Suosaari II nimisillä tiloilla 4-65 ja 4-66.  

Suunnittelulautakunta (22.3.1958) puolsi Suosaaren Koti- ja Puutarha Oy:n kolmen tontin lohkomislupa-

anomusta tiloilla 4-65 ja 4-66 sillä ehdolla, että lohkottavien tonttien pinta-ala on vähintään 2000 m2, jolloin 

lohkottavaksi tulee vain 6 tilaa anotun 7 sijasta. Palstojen lohkomista Pirttirannassa myös jätettiin 

puoltamatta, sillä alueelle ei ollut ”sallittava asutuksen muodostumista” (Suunnittelulautakunta 31.1.1959). 
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Vastaavia kesämaja-alueita on anottu muitakin, mutta kaikkia ei ole puollettu (vedoten mm. tulvavaaraan 

keväisin Vantaanjoen varressa, Suunnittelulautakunta 5.7.1958, 20 §, tai perustelematta, 

rakennustarkastuslautakunta 21.7.1958 Majaranta, Seutula). Rakennustarkastuslautakunta päätti 

(10.10.1957, 1 §) jopa valittaa Korkeimpaan hallinto-oikeuteen lääninhallituksen päätöksestä hyväksyä 

lohkomissuunnitelma Tapola-nimiselle tilalle 5-31 (päätös nro 10489, 5.10.1957).  

Lainsäädännön kehitys 

1950-luvun alussa rakentamista sääteli laki rakentamisesta maaseudulla (638/1945). Sen mukaan 

rakentamisen ylin johto ja valvonta kuuluivat sisäasiainministeriölle, lain toimeenpanoa valvoivat 

lääninhallitukset lääninrakennustarkastajien avulla, ja maalaiskunnissa rakennustoimintaa valvoi ja ohjasi 

kunnanvaltuuston valitsema rakennuslautakunta (2−4 §). Rakentamiseen haettiin rakennuslautakunnan 

lupa (12 §).  

Rakennuslaki 370/1958 astui voimaan 1.7.1959. Uutena lakiin kirjattiin taaja-asutuksen muodostamiskielto: 

”Taaja-asutusta älköön sallittako muodostettavaksi alueelle, jolle katujen tai teiden rakentaminen tahi 

vedensaannin tai viemäröinnin järjestäminen aiheuttaa kohtuuttoman suuria kustannuksia taikka joka 

terveydelliseltä kannalta tai muutoin on taaja-asutukseen sopimaton” (6 §). Tulva-, nousu- ja pohjaveden 

vaivaamien alueiden katsottiin olevan sopimattomia asuntoalueiksi ja yleensä taaja-asutukseen (Larma 

1976). 

Myös haja-asutuksen tiiviyttä säädeltiin: rakennuspaikan on oltava alaltaan vähintään 2 000 neliömetriä 

sekä rakennuksen laatuun ja kokoon nähden muutoinkin riittävän suuri ja rakennuksen tarkoitukseen 

sovelias. Rakennuslautakunta voi kuitenkin erityisestä syystä sallia rakentamisen pienemmällekin 

rakennuspaikalle, jos se on alaltaan vähintään 1 000 neliömetriä (121 §). Lisäksi alueelle, jolle on jo syntynyt 

tai syntymässä taaja-asutusta, tulee olla rakennusjärjestys (11 §). 

Taaja-asutusta kuitenkin lienee syntynyt muun muassa kesämaja-alueiksi tarkoitetuille alueille jo 1950-

luvulla tai ainakin on toivottu, että ympärivuotinen käyttö näille alueille sallitaan. Kesäkylä Koivikko Oy oli 

kirjelmöinyt rakennustarkastuslautakunnalle koskien alueen käyttöä talviasutukseen. Lautakunta päätti 

(19.3.1959, 1 §) ilmoittaa yhtiölle, ettei se tule sallimaan alueen käyttöä talviasutukseen mahdollisista 

yhtiöjärjestys- tai järjestyssääntöjen muutoksista huolimatta. 

1960-luku: Rakentamisen sääntelyä ja tulva 1966 

Rakentamispaine kasvaa 

Pirttirantaan myönnettiin 1960-luvulla ainakin 25 rakennuslupaa, joista suurin osa vuosikymmenen alussa. 

Viimeisin rakennuslupa myönnettiin kesällä 1966 ennen tulvaa, ja seuraava kesällä 1968. Lupamääräyksissä 

ei ole mainintaa tulvasta. Suurin osa 1960-luvulla rakennetuista lomarakennuksista oli kooltaan 20‒40 m2, 

taloustiloja sisältävistä rakennuksista osa oli pohjapinta-alaltaan isompiakin. Rakennuksia myös 

laajennettiin. Myös suuremmille loma-asunnoille ja saunaa suuremmille piharakennuksille anottiin lupia. 

Lupia yli 40 m2 tai talviasuttaviin mökkeihin tai esim. työhuoneelliseen talousrakennukseen ei ole 

kuitenkaan myönnetty vedoten järjestyssääntöihin tai siihen, että ko. rakennus ei sovellu 

siirtolapuutarhamaiselle alueelle. 1960-luvulla alueen järjestyssääntöihin vedoten hylättiin useita lupia. 

Rakennusjärjestys ja yleiskaavoituksen käynnistäminen  

Yleiskaavoitus Helsingin maalaiskunnassa käynnistettiin vuonna 1964 (Vantaan yleiskaavan 1983 selostus). 

Kaavan laatimisesta koko kunnan alueelle päätettiin kunnanvaltuuston kokouksessa 1.2.1965 ja samalla 
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päätettiin anoa sisäministeriöltä rakennus- ja toimenpidekieltoa kaavoitettavalle (karttaliitteen mukaiselle) 

alueelle. (KV 1.2.1965, 21 §). Rakennus- ja toimenpidekieltoja oli ollut voimassa Vantaalla eri alueilla 

19.8.1966 lähtien. Pirttirantaan kuitenkin rakennettiin myös rakennuskieltojen aikana hakemalla ensin 

poikkeamislupa sisäasiainministeriöstä ja sen jälkeen rakennuslupa kunnalta. Vuoteen 1968 mennessä 

kaikki palstat oli rakennettu, lukuun ottamatta kahta yhtiön käytössä olevaa virkistysalueiksi varattua 

palstaa. 

Helsingin maalaiskunnan ensimmäinen rakennusjärjestys vahvistettiin vuonna 1964. Sen mukaan 

rakennuspaikan (jota rakennusjärjestyksessä kutsutaan tontiksi, 2 §) tuli olla pinta-alaltaan, muodoltaan ja 

maastosuhteiltaan rakennuksen tarkoitukseen sopiva (22 §). Rakennuksia, joissa on asuin- tai työhuoneita 

(taikka eläinsuojia), ei saanut rakentaa 100 m lähemmäksi vesistön keskivedenkorkeuden mukaista 

rantaviivaa (23 §). Lomarakennuksen enimmäiskokoa ei määritelty, paitsi ryhmäpuutarhoissa, joissa 

rakennusten tuli olla yhdenmukaisia ja enintään 16 m2 suuruisia ja niitä sai käyttää vain kasvukaudella (59 

§). Loma-aluetta tai loma-asuntoaluetta sai käyttää vain loma-asutukseen ja tontille sai rakentaa ainoastaan 

lomanviettoon olennaisesti liittyviä, enintään kaksikerroksisia rakennuksia (60 §). (Helsingin maalaiskunnan 

rakennusjärjestys, Uudenmaan lääninhallituksen 14.3.1964 vahvistama.) Pirttirannassa etäisyys joen 

rantaan on ollut lyhimmillään noin 30 m, mutta rakennusjärjestyksen voimaantulon jälkeen rakennetut 

loma-asunnot sijoittuvat joelta nähden aikaisemmin rakennettujen taakse. 

Vuoden 1966 suurtulva 

Vuoden 1966 tulva on toistaiseksi suurin havaittu tulva Vantaanjoen alueella. Tulvan peittämä alue 

Vantaanjoen varressa oli kooltaan 9,2 km2 ja virtaaman perusteella arvioituna tulva oli jopa keskimäärin 

kerran 200−400 vuodessa toistuvan tulvan suuruinen. Ilmakuvista tulkittu vedenkorkeus oli +29.60, jolloin 

Pirttirannassa oli noin metri vettä. Tulvatilanne näkyy kuvassa 3. Rakennukset kastuivat, ja vahinkojen on 

arvioitu olleen noin 930 000 € vuoden 2010 hintatasolla arvioituna (Uudenmaan ELY, 2010).  

Kuva 3. Ilmakuva Vantaanjoelta vuoden 1966 tulvan aikaan. Pirttiranta näkyy kuvassa keskellä. Kuva HSV. 
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1970-luku: Ristiriitaisia päätöksiä asumisen sallimisesta 

Rakennusten koko kasvaa 

1970-luvulla Pirttirannan rakennusten koko kasvoi huomattavasti. Järjestyssääntöjen mukainen 

maksimikoko oli edelleen 40 m2, mutta vuonna 1975 noin puolet ylitti järjestyssääntöjen mukaisen 

enimmäiskoon. Rakennusten koot vaihtelivat 20 neliöstä 89 neliöön ja useat rakennukset olivat suurempia 

kuin mille lupia oli myönnetty. Rakennuksista yli puolet myös oli sääntöjen vastaisesti ympärivuotisessa 

asuinkäytössä. Yhtiön isännöitsijä on puoltanut hakemuksia, jotka ylittävät järjestyssääntöjen mukaisen 

kerrosalan ja käyttötarkoituksen. (Kaavoitusjaosto 22.10.1975, Kaavoitusjaosto 24.9.1975 liite 3).  

Rakennusoikeus määräytyy asemakaava-alueen ulkopuolella rakennusjärjestyksen mukaan, mutta 

Pirttirannassa myös yhtiön järjestyssäännöt huomioitiin rakennuslupien käsittelyssä. Usein lupahakemuksia 

jätettiin puoltamatta järjestyssääntöihin vedoten, mikäli suunniteltu rakennus oli liian suuri tai vaikutti 

soveltuvan ympärivuotiseen käyttöön. Pirttirannan järjestyssääntöjen 1956‒1978 mukaan alueelle sai 

rakentaa korkeintaan 40 m2 kesäkäyttöisen rakennuksen. Pirttiranta Oy:n yhtiöjärjestystä ja 

järjestyssääntöjä muutettiin ylimääräisen yhtiökokouksen päätöksellä 27.3.1977. Uuden säännöt tulivat 

voimaan Kauppa- ja teollisuusministeriön hyväksyttyä yhtiöjärjestyksen muutoksen 24.4.1978. 

Yhtiöjärjestyksen mukaan Pirttirantaa tullaan käyttämään ympärivuotiseen asumiseen, eikä rakennusten 

kokoa enää rajoitettu järjestyssäännöissä.  

Vuonna 1978 voimassa olleen Vantaan rakennusjärjestyksen mukaan asuinkäyttöön tarkoitetun 

rakennuspaikan tuli asemakaava-alueen ulkopuolella olla vähintään hehtaarin suuruinen ja sille sai rakentaa 

vain yhden asuinrakennuksen. Asuin- ja muuhun käyttöön tarkoitetun rakennuspaikan tuli olla sijainniltaan, 

muodoltaan ja maasto-olosuhteiltaan tarkoitukseen sopiva (49−50 §). Rakennuksen koko sai olla enintään  

5 % rakennuspaikan koosta, alle hehtaarin suuruisella rakennuspaikalla järjestysoikeuden sallimana 

enemmänkin. Rajoitus ei kuitenkaan koskenut aluetta, jolle oli päätetty laatia asemakaava. (49 §). 

Rakennusta ei saanut rakentaa 100 metriä lähemmäksi vesistön keskivedenkorkeuden mukaista rantaviivaa 

ilman järjestysoikeuden (kaupunginhallitusta kuultuaan) myöntämää poikkeusta (52 §). Loma-alueista 

määrättiin rakennusjärjestyksen mukaan erikseen, ja niillä rakennusta koskevia normeja sovellettiin 

väljemmin (55 §). (Vantaan rakennusjärjestys, Kauppalanvaltuuston 27.8.1973 hyväksymä ja 

sisäasiainministeriön 18.4.1975 vahvistama.) 

Selvitys Pirttirannan rakennuskannasta ja asutuksesta 

Pirttirannan ja Kesäkylä Koivikon alueista tehtiin vuonna 1975 erillinen selvitys, joka käsitteli alueiden 

rakennuskantaa ja asutustilannetta verrattuna yhtiöiden järjestyssääntöihin. Kaavoitusteknikko A-M Levo 

inventoi Pirttirannan rakennukset ja niiden lupatilanteen ja selvitti lautakuntien kokouspöytäkirjojen 

perusteella, mille rakennuksille lupia on puollettu ja myönnetty. Selvityksen mukaan kaksi asuinrakennusta 

olisi rakennettu luvatta 1970-luvulla (molemmat talviasuttavia ja vakituisessa asuinkäytössä) ja 

mahdollisesti kolmaskin, sillä sen lupatilanteesta ei ole varmuutta - joko sille on myönnetty lupa vuonna 

1956 tai sitten lupaa ei ollut. Selvitystä käsiteltiin kaavoitusjaoston kokouksissa 24.9.1975 (jätettiin 

pöydälle) ja 22.10.1975.  

Selvityksen mukaan Pirttirannan toteutetuista hankkeista järjestyssääntöjen mukaisesti (sekä pinta-alan 

että rajoitetun asumisajan suhteen) oli toteutettu vain noin 30 %. Kerrosalaltaan yli 40 m2 rakennuksista oli 

45 %, ja noin 60 % rakennuksista asuttiin ympäri vuoden.  Selvityksessä huomautettiin, että 

järjestyssääntöjen mukaisen pinta-alan ylittävien rakennusten rakennuslupia kaavoituslautakunta oli 

kuitenkin puoltanut. Valtaosassa näistä suuremmista rakennuksista asuttiin ympärivuotisesti. Paine käyttää 
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aluetta ympärivuotiseen asumiseen oli kasvanut, lupia haettiin normaaleille omakotitaloille ja yhtiön 

isännöitsijät puolsivat järjestyssäännöt ylittävien hankkeiden lupahakemuksia. (Kaavoitusjaosto 

22.10.1975.) 

Todennäköisesti luvatta rakennettua 55 m2 kokoista rakennusta ryhdyttiin myös laajentamaan ilman lupaa, 

mutta järjestysoikeus keskeytti työt 1974. Rakentaja anoi lupaa pientalon laajennukselle. Kaavoitusosastolla 

oli käsiteltävänä Pirttirannan alueen lohkomislupa-anomus, jonka yhteydessä osaston oli tarkoitus esittää 

ne periaatteet, joiden mukaan aluetta tulisi rakentaa. Valmistelutyöhön liittyy mm. inventaari siitä, mitä 

alueelle on rakennettu luvattomasti tai luvallisesti, mutta yhtiön järjestyssääntöjen vastaisesti. Hakija 

ilmoitti, ettei voi odottaa selvitystä, vaan halusi hakemuksensa päätöksentekoon. Hakemusta ei puollettu. 

(Kaavoitusjaosto 29.1.1975, rakennuslupahakemus järjestysoikeudelle 25.10.1974, 805-B-74). 

Sama lupahakemus tuli käsittelyyn alkuvuodesta 1976 uudestaan sillä muutoksella, että hakemuksessa 

anottiin nyt lupaa loma-asuinrakennuksen laajennukseen. Kaavoitusjaosto ei aluksi puoltanut hakemusta 

(06-B-76), koska se katsoi, että luvan myöntäminen merkitsisi taaja-asutuksen lisäämistä alueelle, jolta 

puuttuvat yksityiskohtaiset maankäyttösuunnitelmat, ja hanke voisi hankaloittaa tulevaa kaavoitusta. 

Rakennuksen arveltiin olevan edelleen ympärivuotisessa käytössä. Kaavoitusjaoston mukaan Pirttirannan 

alueen käyttämistä omakotialueena ei pidetty hyväksyttävänä, koska:  

- Alueen rakennukset on alun perin rakennettu loma-asunnoiksi, joiden kohdalla laki suo 

mahdollisuuden poiketa eräistä asuinrakennukselle asetettavista vaatimuksista;  

- Alue sijaitsee syrjässä muusta kaupunkirakenteesta ja palveluista sekä kunnallistekniikasta 

- Pieni palstakoko lisää maastoon laskettavien jätevesien ja jätteiden kompostoinnin 

haittavaikutuksia, sekä  

- Vantaanjoen tulviminen muodostaa alueella vaaratekijän.  

 

Rakennustarkastaja ei puoltanut lupaa rakennuspaikan pienen koon vuoksi ja koska sisäministeriö oli 

hylännyt poikkeuslupahakemuksen. Hakija selosti tilannettaan kaavoitusjaoston kokouksessa, minkä 

jälkeen asiasta äänestettiin ja lupaa päätettiin puoltaa äänin 3-2. (Kaavoitus- ja kiinteistölautakunnan 

kaavoitusjaosto 21.1.1976).  

Pirttiranta kaavoituksessa 

Kunnanvaltuusto palautti yleiskaavaehdotuksen uudelleen valmisteltavaksi vuonna 1971. Vuosina 1974‒

1976 laadittiin yleiskaavallinen suunnitelma vuosille 1976−1980. Pirttiranta oli suunnitelmassa merkitty 

loma-asutusalueeksi. Kaupunginhallitus hyväksyi 2.4.1975 yleiskaavallisen suunnitelman vuosille 1976‒

1980), ja yleiskaavan laatiminen uudelleen aloitettiin (Vantaan yleiskaavan selostus 14.9.1992). Yleiskaavan 

laatimista varten asetettiin rakennuskielto 10.1.1974‒31.12.1975. Kieltoa päätettiin jatkaa 31.12.1976 

saakka siten, ettei se koske mm. olemassa olevan kesäasunnon laajentamista 60 m2:iin (KH 1.12.1975).  

Rakennuskiellon aikana kaupunginhallituksen kannanottoja tarvittiin rakennus- ja poikkeus- ja muita lupia 

varten. Jotta Pirttirannan (ja Koivikon) asioita voitaisiin käsitellä yhtenäisen käytännön mukaan, haluttiin 

alueiden käytölle asettaa yhteiset tavoitteet ja toimenpiteet, joiden mukaan eri hallintokunnat voisivat 

käsitellä alueisiin liittyviä asioita. Kaavoitusosaston mukaan Pirttirantaa ei tulisi muuttaa omakotialueeksi 

sen syrjäisen sijainnin ja palvelujen järjestämisen kustannusten vuoksi sekä koska Pirttiranta on tulva-

aluetta. Järjestyssääntöjen rajoittamien asutusaikojen (ja muidenkin sääntöjen noudattamisen) valvominen 

yhtiön puolesta oli ollut puutteellista. Lakimiehen selostuksen mukaan järjestyssääntöjen noudattaminen 
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kuului yhtiölle. Alueen asemakaavoittamiseen ei kuitenkaan ollut resursseja. (Kaavoitus- ja 

kiinteistölautakunnan kaavoitusjaosto 22.10.1975.) 

Asiaa käsiteltiin Kaupunginhallituksen yleisjaoston kokouksessa 25.11.1976. Yhtenä tavoitteena 

keskustelulle oli se, että alueiden käsittelyyn olisi jatkossa yhdenmukainen käytäntö – mainittiinkin, että 

kaupungin eri viranomaisten aluetta koskevat päätökset ja toimenpiteet ovat kenties olleet ristiriidassa 

keskenään. Todettiin, että on vaikea vetää rajaa loma-asumisen ja ympärivuotisen asumisen välille. Esiin 

tuotiin myös se seikka, että palstan hallintaan oikeuttavia osakkeita myytiin omakotitontteina ja 

rakennuksia omakotitaloina selvittämättä ostajalle yhtiön järjestyssääntöjä. (KH yleisjaosto 25.11.1976, liite 

1.) Rakennuslupahakemusten liitteenä olevista kauppakirjoista löytyy jopa maininta, että alueella olisi 

vahvistettu asemakaava, joka olisi esitelty ostajalle (rakennuslupa 427/1961). Kyseessä lienee kuitenkin 

ollut palstajako.  

Kaavoitusjaosto esitti kaupunginhallitukselle, että mm. käyttötarkoituksesta loma-asutuksena pidettäisiin 

kiinni, lisärakentaminen sallittaisiin vain yhtiön järjestyssäännön puitteissa, kaupunki tulisi osakkaaksi 

yhtiöön, ja tutkittaisiin mahdollisuudet ohjata rakentamista kaavalla (yleiskaava, asemakaava, rantakaava, 

osayleiskaava, ja ns. maankäytön suunnitelma rakentamisen ohjaamiseksi). Päätettiin, että kaavoitusjaosto 

tekee esityksen alueiden vastaisesta käytöstä kaupunginhallitukselle. (KH yleisjaosto 25.11.1976 

liitteineen.) 

Kaavoitusjaosto esitti Pirttirannan ja Kesäkylä Koivikon alueille seuraavat tavoitteet ja toimenpiteet: 

- Tavoitteena, että ympärivuotinen asutus ei lisäänny ja lopulta päästään alueiden alkuperäiseen 

käyttötarkoituksen mukaiseen tilanteeseen 

- Kaavoitus- ja kiinteistövirasto selvittää alueille soveltuvan kaavamuodon ja käynnistää 

kaavoitustyön vuoden 1977 aikana 

- Alueiden käyttötarkoituksesta loma-asutusalueina pidetään kiinni ja rakentamista puolletaan 

yhtiön järjestyssääntöjen mukaisten rajoitusten puitteissa. 

- Terveydenhoitoviranomainen suorittaa alueilla katselmuksen 

- Päätöksistä tiedotetaan eri hallintokunnille, viranomaisille ja ko. yhtiöille. 

 

Kaupunginhallitus hyväksyi ehdotuksen 31.1.1977, antoi kaavoitus- ja kiinteistölautakunnan tehtäväksi 

aloittaa alueiden kaavoitus sekä terveydenhoitoviranomaisen tehtäväksi toimittaa katselmus. (KH 

31.1.1977.) Asemakaavaa ei kuitenkaan ryhdytty laatimaan. Ensimmäinen yleiskaava koko kunnan alueelle 

oli tuolloin jo tekeillä, ja kunnanvaltuusto hyväksyi ensimmäisen luonnoksen 6.6.1977. Luonnoksessa 

Pirttirantaa ei ole varattu asuintarkoituksiin. Yleiskaavaehdotuksessa 5.9.1978 (nähtävillä 2.1.−2.2.1979) 

Pirttiranta (kuten myös Tapola ja Koivikko) oli merkitty loma-asuntoalueeksi. Kaavamerkintä oli tuolloin A3, 

joka tarkoitti loma-asuntoaluetta. (Selostus, KH 5.9.1978.)  

Kaupunginhallitus päättää ympärivuotisesta asumisesta 

Tämän jälkeen Pirttiranta Oy uudisti yhtiöjärjestyksensä ja järjestyssääntönsä, jotka KTM vahvisti 24.4.1978. 

Nämä Kaupunginhallituksen yleisjaosto merkitsi tiedoksi ja päätti ilmoittaa asiasta kaavoitus- ja 

kiinteistövirastoon. (KH yleisjaosto 22.5.1978.) Kaavoitusjaosto käsitteli asiaa kokouksessaan 23.8.1978 ja 

päätti esittää tavoite- ja toimenpideohjeiden noudattamista muuttumattomina toistaiseksi poikkeus- ja 

rakennuslupahakemuksia käsiteltäessä, Pirttiranta Oy:n tekemistä muutoksista huolimatta. Tätä linjaa 

noudatettiin myös kaavoitusjaoston lausunnoissa poikkeuslupahakemuksiin, joihin KH yleisjaosto oli 
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pyytänyt uusia lausuntoja muuttuneiden yhtiöjärjestyksen ja järjestyssääntöjen vuoksi. (Kaavoitusjaosto 

23.8.1978.) 

Kaupunginhallitus päätti kokouksessaan 6.11.1978 muuttaa Pirttirantaa koskevia toimintaohjeita siten, että 

alueiden käyttötarkoitus tulee ympärivuotiseen asumiseen ja että rakentamista puolletaan 

rakennusjärjestyksen rajoitusten puitteissa. Päätettiin myös kehottaa rakennusvirastoa käynnistämään 

kunnallistekniikan suunnittelu alueella. (KH 6.11.1978.) Kaikki päätöksen jälkeen rakennetut rakennukset 

on kuitenkin merkitty käyttötarkoitukseltaan lomarakennuksiksi. Viimeinen käyttötarkoitukseltaan 

asuinrakennukseksi rekisteröity rakennus valmistui vuonna 1970. 

1980-luku: yleiskaavalla loma-asuntoalueeksi 
Vuoden 1981 yleiskaavaehdotuksessa Pirttiranta, Kesäkylä-Koivikko ja Heponiitty oli edelleen merkitty 

loma-alueeksi, jonka merkinnäksi oli tarkentunut RA. Kaavaehdotukseen sisältyi varauksia myös uusille 

loma-alueille. Niitä suunniteltiin ryhmäpuutarha-alueiksi, joille saisi rakentaa pienen kesäkäyttöisen 

kevytrakenteisen mökin (yleiskaavaehdotuksen selostus, 1981). Uudet alueet jäivät kuitenkin lopullisesta 

kaavasta pois. Pirttiranta Oy ei tehnyt kaavasta muistutusta. 

Ensimmäinen koko Vantaan kattava yleiskaava hyväksyttiin kaupunginvaltuustossa 6.6.1983. Korkein 

hallinto-oikeus hylkäsi kaavasta tehdyt valitukset 24.9.1987 ja se on ollut siitä saakka lainvoimainen. 

Kaavaselostuksen mukaan Pirttiranta, kuten suurin osa Seutulan alueesta, oli taaja-asutusaluetta, jolle 

rakentaminen oli mahdollista sisäasiainministeriön poikkeusluvalla silloin, kun alueella ei ole 

rakennuskieltoa.  

Pirttiranta oli siis jälleen virallisesti loma-asuntoaluetta, eikä asemakaavaa tai rantakaavaa alueelle vuoden 

1978 päätöksestä huolimatta laadittu eikä kunnallistekniikkaa rakennettu. Kaupunginvaltuuston 

hyväksymänä yleiskaavamerkintä kumosi kaupunginhallituksen vuonna 1978 tekemän päätöksen 

ympärivuotisesta asumisesta.  Kaavaselostuksen mukaan Pirttiranta on varattu loma-asuntoalueeksi (RA), 

jonka suunnittelussa ja rakentamisessa tulisi noudattaa vuonna 1956 hyväksyttyjen järjestyssääntöjen 

mukaisia rakennusten enimmäiskokoja ja käyttötarkoitusta (Kaavaselostus 6.6.1983) – eli rakentaa 

korkeintaan 40 m2 kesäkäyttöisiä huviloita.  

Rakennus- ja toimenpidekielto yleiskaavan laatimista varten oli Pirttirannankin alueella voimassa 

31.12.1982−31.12.1987, ja sitä oli haettu jatkettavaksi vuoden 1992 loppuun saakka. Kaupunginhallitus 

päätti 31.10.1988 aloittaa yleiskaavan tarkistamisen ja asettaa kaavoituksen työryhmän. Yleiskaavaa 

valmisteltiin vuodesta 1989 alkaen. 

1990-luku: Rakennusoikeus kasvaa, kaavamerkintä säilyy 
Vuonna 1991 tuli voimaan uusi rakennusjärjestys, joka mahdollisti entistä suurempien loma-asuntojen 

rakentamisen: sen mukaan loma-asunnon rakennuspaikalla on rakennusoikeus yhteensä enintään 75 k-m2 

(14 §). Rakennusjärjestyksessä huomioitiin myös tulviin varautuminen rakentamisessa: rakennusta ei 

saanut rakentaa 100 metriä lähemmäksi keskivedenkorkeuden mukaista rantaviivaa eikä tulvavesipinnan 

alapuolelle. Rakennuksen alimman lattiatason tuli lisäksi olla vähintään 1 metri vesistön 

keskivedenkorkeuden yläpuolella (18 §). (Vantaan rakennusjärjestys, kaupunginvaltuuston 11.11.1991 

hyväksymä.) 

Yleiskaavan valmistelu eteni, ja edellisen yleiskaavan tavoin Pirttiranta oli yleiskaavaehdotuksissa (YKE 91, 

YKE 92) varattu loma-asutusalueeksi. Pirttiranta Oy ei jättänyt mielipidettä kaavaluonnokseen 24.9.1990 
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eikä muistutusta kaavaehdotukseen 29.4.1991, mutta teki 17.2.1992 päivättyä yleiskaavaehdotusta vastaan 

muistutuksen. Siinä yhtiö esitti, että alue tulisi osoittaa pientalovaltaiseksi alueeksi vedoten 

kaupunginhallituksen vuoden 1978 päätökseen. Muistutuksen mukaan alueen 58 osakkaasta 42 asui 

alueella ympärivuotisesti. Vastineen mukaan Pirttirantaa ei ole tarkoituksenmukaista osoittaa pysyvään 

asumiseen Vantaanjoen tulvimisvaaran vuoksi. (Yleiskaavaehdotusta vastaan tehdyt muistutukset ja 

yleiskaavaehdotuksesta annetut lausunnot sekä niiden vastineet, Vantaan kaupunki, Yleiskaavoitus, YKe 92, 

11.5.1992.) 

Pirttiranta säilyi yleiskaavan loma-asuntoalueena (RA). Kaavamääräyksen mukaan loma-asuntoalueet 

varataan yksiasuntoisille loma-asunnoille ja ryhmäpuutarhoille. Alueella voidaan sallia myös aluetta 

palvelevia yhteistiloja. Kaupunginhallitus hyväksyi yleiskaavan 8.6.1992 siten rajattuna, että ulkopuolelle jäi 

osa Rekolan kaupunginosaa Keravanjoen varrella. Yleiskaava alistettiin osin (mm. Pirttirannan osalta) 

ympäristöministeriön vahvistettavaksi. Vahvistus ei koskenut lentomelualueen rajoja. (Vantaan yleiskaavan 

selostus 14.9.1992) 

Vuonna 1997 tuli jälleen voimaan uusi rakennusjärjestys, jonka mukaan loma-asunnon rakennuspaikalla 

rakennusoikeus oli yhteensä enintään 100 m2. Asuin- ja talousrakennusten yhteenlaskettu kerrosala sai olla 

10 % rakennuspaikan pinta-alasta, kuitenkin enintään 360 k-m2 (18 §). Rakennusta ei saanut rakentaa 100 

metriä lähemmäksi keskivedenkorkeuden mukaista rantaviivaa eikä tulvavesipinnan alapuolelle. 

Rakennuksen alimman lattiatason tuli lisäksi olla vähintään 1 metri vesistön keskivedenkorkeuden 

yläpuolella (22 §). (Vantaan rakennusjärjestys, kaupunginvaltuuston 24.3.1997 hyväksymä.) 

Ranta-alueiden rakentamisen tulva- ja sortumariskeistä ja niiden huomioimisesta julkaistiin 

ympäristöhallinnon opas (Ollila (toim.), 1999). Sen mukaan alin tulvien kannalta hyväksyttävä 

rakentamiskorkeus muodostetaan 1/50 tulvan korkeudesta (Pirttirannassa N60 +29,50), johon lisätään 1 

metrin lisäkorkeus esimerkiksi vähäjärvisillä jokialueilla ja vesistöissä, joissa on jääpato- tai suppotulvan 

riski. Näin alimmaksi rakentamiskorkeudeksi Pirttirannassa muodostuisi N60 +30,50 m (N2000 +30,75 m). 

2000-luku: Kesätulva 2004, uutta tietoa ja säädöksiä 

Rakentamista koskevan lainsäädännön uudistuminen 

Uusi maankäyttö- ja rakennuslaki (132/1999) astui voimaan 1.1.2000. Laki koskee alueiden käyttöä ja 

rakentamista, ja sen tavoitteena on luoda edellytykset hyvälle elinympäristölle, edistää kestävää kehitystä 

ja turvata suunnittelun laatu, avoimuus ja vuorovaikutteisuus (MRL 1 §). Laissa säädetään myös 

rakennuspaikan sopivuudesta vanhaa lakia tarkemmin: 116 § mukaan asemakaava-alueen ulkopuolella 

rakennuspaikan tulee olla tarkoitukseen sovelias ja rakentamiseen kelvollinen, jolloin rakennuspaikalla ei 

saa olla tulvan, sortuman tai vyörymän vaaraa. Asemakaava-alueella rakennuspaikan sopivuus ratkaistaan 

asemakaavassa. Laissa säädetään myös rakentamisen turvallisuudesta ja terveellisyydestä.  

Tarkemmat rakentamista koskevat säännökset ja ohjeet on koottu rakentamismääräyskokoelmaan. Lisäksi 

rakentamista ohjaavat kaupungin rakennusjärjestys sekä voimassa oleva kaava. Rakennushankkeen täytyy 

noudattaa rakennuslupaan kirjattuja edellytyksiä, joita valvoo viime kädessä rakennusvalvonta-

viranomainen.  

Rakennusjärjestyksen 2002 mukaan koko Vantaan asemakaavoittamaton alue on MRL 16 §:n mukaista 

suunnittelutarvealuetta (35 §). Rakennuspaikan kokoon liittyviä säädöksiä ei sovelleta silloin, kun 

rakentaminen perustuu poikkeamispäätökseen tai suunnittelutarveratkaisuun (32 §). Asuin- ja 
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talousrakennusten yhteenlaskettu kerrosala saa olla 10 % rakennuspaikan pinta-alasta, kuitenkin enintään 

600 k-m2 (33 §) Lomarakennuksia tai niiden enimmäiskokoa ei rakennusjärjestyksessä enää erikseen 

mainita. (Vantaan kaupungin rakennusjärjestys, kaupunginvaltuuston 17.12.2001 hyväksymä.) 

Rakennusjärjestyksestä poistettiin lausuntojen ja muistutusten perusteella maininta rakennuksen 

etäisyydestä rantaviivasta (Rakennusjärjestyksen hyväksyminen, 19 § KV 17.12.2001.) 

2004 Kesätulva käynnistää tulvasuojauksen suunnittelun 

Vuoden 2004 tulva ajoittui poikkeuksellisesti kesälle ja syntyi runsaiden sateiden myötä ja tulvat olivat 

yleisiä Uudellamaalla Karjaalta Porvooseen ja Riihimäelle asti. Kaikkiaan tulvat aiheuttivat Uudellamaalla 

noin 3−5 miljoonan euron vahingot. Keravanjoella tulva levisi lähes yhtä laajalle kuin vuonna 1966, 

Vantaanjoella tulva oli vähäisempi. Vantaanjoessa oli kaksi tulvajärveä.  Pirttirannan alueelle tulva nousi 

ojia pitkin viereisiltä alavilta peltoalueilta. Virtaaman osalta kyseessä oli kerran 10−15 vuodessa toistuva 

tulva, mutta jokivarren kasvillisuus esti virtausta ja laajensi tulva-alaa. Tulva oli suurin 70 vuoden 

havaintosarjassa. (Muistio 30.8.2004.)  

 

Tulvan aikana pelastuslaitos rakensi alueelle hätäpatoja ja päivysti Pirttirannassa viikon. Osa teistä oli veden 

peitossa ja vesi nousi joillekin palstoille. Lisäksi jokeen pääsi jätevettä. Tulvan vuoksi Pirttirannassa 

jouduttiin tyhjentämään kaivoja ja saostuskaivoja. Kyselyvastausten mukaan tulvasta aiheutui joitakin 

rakennusvahinkoja, lähinnä sauna- ja varastorakennuksille. Kuvassa 4 näkyy tulvaveden nousu 

Pirttirannassa alueen sisäisille teille sekä useille palstoille.  

 

 
Kuva 4. kesätulva 2004. Kuva KU-pelastuslaitos.  
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Pirttirannan alueella tulvan vahinkojen kokonaismääräksi on arvioitu 130 000 € (Uudenmaan ELY, 2010). 

Pelastuslaitoksen kulut olivat noin 90 000 €. Pirttiranta Oy haki korvauksia ranta-alueelle ja tiestölle 

aiheutuneista vahingoista sekä lisävahinkojen estämisen ja rajoittamisen kustannuksista ja Keski-

Uudenmaan pelastuslaitos haki korvauksia tulvatorjuntatoimenpiteistä. Uudenmaan ympäristökeskuksen 

mukaan kesän 2004 tulva ei ollut Pirttirannassa poikkeuksellisen suuri, ja tämän vuoksi korvaushakemukset 

hylättiin (VTT 2008: lähde Uudenmaan ympäristökeskuksen lausunto 28.4.2005). Muualla Vantaalla valtio 

maksoi korvauksia tulvavahingoista yhteensä yli 40 000 € (Suomen ympäristökeskus, 2015).  

Tulvasuojausta ryhdyttiin suunnittelemaan Vantaan kaupungilla yhteistyössä Uudenmaan 

ympäristökeskuksen kanssa. Tuolloin todettiin, että alue on tarkoitettu loma-asutukseen, mutta joka 

toisessa talossa asuttiin vakituisesti. Alueen maaperä tiedettiin huonosti kantavaksi. Tulvasuojelua käsitellyt 

kokous totesi yksimielisesti, että uusia poikkeamislupia alueelle ei pidä myöntää. Päätettiin, että 

kuntatekniikan keskus tilaa Pirttirannan tulvasuojelun yleissuunnitelman.  (Muistio 30.8.2004.)  

 

Tulvasuojelun yleissuunnitelman tavoitteena oli selvittää erilaiset tulvasuojelu- tai 

tulvantorjuntavaihtoehdot Pirttirannan asutusalueen suojaamiseksi erilaisen toistuvuuden omaavilta 

tulvilta sekä löytää toteuttamiskelpoisin ratkaisu tulvahaittojen vähentämiseksi. Suunnitelman laatimiseen 

osallistuivat Vantaan kaupunki, Uudenmaan ympäristökeskus sekä Keski-Uudenmaan pelastuslaitos. 

Pirttiranta Oy:ltä pyydettiin lausunnot suunnitelmaan. (Yhteistyösopimus 15.10.2004.) 

 

Luonnosta käsiteltiin 18.1.2005 (Muistio, M2). Tulvasuojelun vaihtoehdoista keskusteltiin 17.2.2005 

(Muistio M3). Yleissuunnitelmassa käsitellyistä tulvasuojausvaihtoehdoista 1/100 tulvalta suojaavaa vallia 

pidettiin parhaana vaihtoehtona, mutta vallista huolimatta Pirttirannan alue jäisi tulva-alueeksi. Päätettiin, 

että Pirttirannan alueelle ei myönnetä rakennuslupia uudisrakentamiseen tai laajentamiseen, mutta 

nykyisen rakennuskannan korjaaminen päätettiin sallia (Muistio 7.4.2005). 

 

Suunnitelma valmistui vuonna 2005.  Siinä selvitettiin erilaisilla tulvan toistuvuuksilla potentiaalisia 

vahinkoja sekä tulvatorjunnan mahdollisuuksia ja vertailtiin näiden kustannuksia, hyötyjä ja 

toteutettavuutta. Suunnitelmassa todettiin, että alimmat kastuvat rakenteet sijaitsivat korkeudella +28,70 

m, jolloin ne kastuisivat jo pienelläkin tulvalla (HW 1/20 on +29,29 m). Ilman tulvasuojausta pienempikin 

tulva aiheuttaisi merkittäviä vahinkoja alueella: HW 1/20 tulvan vahingoiksi arvioitiin 350 000 €, HW 1/100 

tulvalla 700 000 € ja vuoden 1966 tulvakorkeudella vahingot kasvaisivat lähes 800 000 euroon. 

Tulvapenkereen rakentaminen arvioitiin varmimmaksi ja kustannustehokkaimmaksi keinoksi. (Väänänen, 

2005.) 

Yleiskaava 2007: Tulvasuojauksen tarve huomioidaan 

Kaupunginhallitus päätti aloittaa yleiskaavan tarkistustyön 4.6.2001. Pirttirannan maankäytön 

vaihtoehdoista laadittiin yleiskaavan taustaksi selvitys, jossa vertailtiin erilaisia vaihtoehtoja: alueen 

muuttamista virkistysalueeksi, säilyttämistä nykyisellään, loma-asumisen sallimista tai loma- ja pysyvän 

asumisen sallimista. Alueen poistaminen nähtiin epärealistisena, mutta tulvariskin vuoksi pysyvää asumista 

ei voitu sallia. Tuolloin todettiin, että alue on yleiskaavassa loma-asuntoaluetta, mutta siellä asutaan myös 

ympärivuotisesti. Vaihtoehdoista suositeltavimmaksi valittiin yleiskaavaan päätynyt merkintä RA1 

maininnalla tulvasuojauksesta. Selvityksessä todettiin, että tulvasuojauksesta huolimatta alue jää 

riskikohteeksi hyvin poikkeuksellisen tulvan sattuessa. (Muistio 11.1.2006.) 



15 
 

Uusi yleiskaava hyväksyttiin kaupunginvaltuustossa 17.12.2007, ja kaavan selostuksessa on ensimmäistä 

kertaa kuvattu Vantaan tulva-alueet vuosien 1966 ja 2004 tulvien perusteella (kuva 5). Yleiskaavassa 

tulvariskit on huomioitu siten, että tulva-alueille ei ole sijoitettu uusia rakentamisaluevarauksia. 

Pirttirannan alue sijoittuu kokonaisuudessaan tulva-alueelle ja se on varattu loma-asuntoalueeksi (RA1). 

Kaavamääräysten mukaan alue varataan yksiasuntoisille loma-asunnoille ja ryhmäpuutarhoille ja siellä 

voidaan sallia myös aluetta palvelevia yhteistiloja. Rakentaminen edellyttää, että alue on suojattu tulvalta. 

(Yleiskaavan selostus 2007.) 

Kuva 5. Vantaan tulva-alueet. Yleiskaavan 2007 selostus, liite 18. Vuoden 1966 tulva-alueen rajaus sinisellä 

ja vuoden 2004 punaisella. 

Pirttirannan maankäyttöä pohdittiin kaupunkisuunnittelun ja kuntatekniikan keskuksen kesken jälleen 

keväällä 2009 ja aiheeseen palattiin loppuvuodesta 2009. Käsitellyt vaihtoehdot olivat asemakaava 

pysyvälle asumiselle tai loma-asuntoalueelle, alueen säilyttäminen loma-asuntoalueena tulvasuojauksin ja 

korjausluvin sekä alueen lunastus ja muuttaminen virkistyskäyttöön. Tässä vaiheessa oli vielä paljon 

ratkaisemattomia kysymyksiä mm. sen suhteen, millaisia pohjanvahvistustöitä ranta-alueelle ja 

tieyhteydelle tarvittaisiin ja mitkä vaihtoehdot olisivat realistisia sekä kenen vastuulle tulvasuojaus kuuluisi. 

(Muistiot 17.3.2009 ja 23.11.2009.) 

Tulvasuojausta ryhdyttiin suunnittelemaan Uudenmaan ympäristökeskuksen tekemän suunnitelman 

pohjalta. Vallia suunnitellessa Pirttirannan maaperää tutkittiin, jolloin kävi ilmi, että alueen 

kokonaisvakavuus on erityisesti rantatörmällä heikko. Tulvavallia ei voisi rannan puoleisella osuudella 
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toteuttaa tuomalla sinne massoja, vaan valli tulisi rakentaa siten, että lisäkuormitusta ranta-alueelle ei 

synny. Edullisin vaihtoehto oli muotoilla valli alueen pintakerrosten savesta. Pelastuslaitos totesi, että eivät 

he voisi rakentaa tulvan noustessa rantatörmään tilapäistäkään vallia, mikäli varsinaista vallia ei voi alhaisen 

vakavuuden vuoksi rakentaa (Muistio 13.10.2009). 

2010-luku: Tulvavalli rakennetaan 
Laki tulvariskien hallinnasta 620/2010 implementoi tulvadirektiivin (2007) ja sen seurauksena Suomessa 

kartoitettiin merkittävät tulvariskialueet ja laaditaan niille tulvariskien hallintasuunnitelmat. Kartoituksesta 

vastasi Uudenmaan ELY-keskus sekä hulevesitulvien osalta kunnat, ja tulvariskien hallintasuunnitelman 

laatii Hämeen ELY-keskus. Vantaanjoen vesistöalueen tulvariskien alustava arviointi (kuva 6) valmistui 

vuonna 2010, ja sen tuloksena Riihimäen keskusta ehdotettiin nimettäväksi merkittäväksi tulvariskialueeksi. 

Samalla kartoitettiin nk. muut tulvariskialueet, joista Vantaalla sijaitsevat Pirttiranta (kuva 7) Vantaanjoen 

varrella sekä Jokivarren-Nikinmäen alue Keravanjoen varrella. (Uudenmaan ELY-keskus, 2010.) 

Kuvat 6 ja 7. Tulvariskialueet Vantaanjoen valuma-alueella sekä 1/100 tulvakartta Pirttirannan lähialueelta.  

Vuonna 2010 Vantaan rakennusjärjestystä uudistettiin ja siihen lisättiin merkintä alimmista 

rakentamiskorkeuksista: vesistöjen ja pienvesien tuntumaan rakennettaessa on selvitettävä tulvarajan 

korkeus, alimman lattiatason on oltava 1 m tulvarajan tason yläpuolella eikä tulva-alueelle rakentaminen 

ole sallittua ilman erittäin painavia perusteita (27 §). Rakennusten ja rakennelmien minimietäisyys 

rantaviivasta palaa määräyksiin, mutta on nyt 20 m (26 §) aiemman 100 metrin sijaan. (Vantaan kaupungin 

rakennusjärjestys, kaupunginvaltuuston hyväksymä 15.11.2010, voimassa 1.1.2011 alkaen). 
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Tulvavallin rakentaminen 

Pirttirannan tulvasuojaus rakennettiin vuonna 2012. Tulvavallia ei voitu ranta-alueen alhaisen stabiliteetin 

vuoksi rakentaa rannassa alkuperäisen suunnitelman mukaan muualta tuotavista massoista, vaan 

rantapenkereelle sijoittuva osuus toteutettiin alueen kuivakuorisavikerrosta muovailemalla. Tämä osuus 

vallista on kapeampi kuin itä- ja länsipuoliset vallit. Vallista saatiin kuitenkin niin korkea, että se suojaa noin 

kerran sadassa vuodessa tapahtuvalta tulvalta. Yli 60 metrin etäisyydellä rannasta Pirttirannan itä- ja 

länsilaidoilla valli rakennettiin alueelle tuoduista maamassoista.  

Itä- ja länsipuolen vallit on rakennettu kaupungin tätä tarkoitusta varten ostamalle maalle, kiinteistöille 

Valliniitty 092-416-4-642 ja Vallipelto 092-416-4-643. Kaupunki maksoi vallien maapohjasta yhteensä  

44 500 €. Idän- ja lännenpuoleisten tulvavallien rakennuskustannukset olivat 100 000 €, josta kaupunki 

maksoi 50 000 € ja Uudenmaan ELY-keskus 50 000 €. Pirttiranta Oy vastasi joenpuoleisen vallin 

rakentamisesta. Tulvavalli luovutettiin 17.12.2012 Pirttiranta Oy:lle, jonka vastuulla on sen huolto. 

Tarkoituksena on myös, että Pirttiranta Oy maksaa vallin maapohjasta kaupungille vuokraa noin 1000 € 

vuodessa. Tulvavallin maapohjasta luonnosteltiin kaupungin ja Pirttiranta Oy:n kesken vuokrasopimus, jota 

ei kuitenkaan ole vielä viimeistelty eikä allekirjoitettu.  

Tulvavallin rakentamisen jälkeen Vantaan kaupunki pyysi Uudenmaan ELY-keskukselta ennakkolausunnon 

Pirttirannan maankäytöstä. ELY-keskuksen lausunnon mukaan ”alue ei ole suositeltava kohde asutuksen 

lisärakentamiselle ja se tulee säilyttää yleiskaavan mukaisesti loma-asuntoalueena. Vanhan 

rakennuskannan osalle voidaan sallia hyväksyttäväksi ylläpitokorjauksia ja korvaavaa rakentamista, mutta 

asuintalojen lisäämistä tai omakotitalojen uudisrakentamista ei ole syytä sallia. Koska kyse on maankäyttö- 

ja rakennuslain tarkoittamasta ranta-alueesta, edellyttää asutuksen lisääminen uusilla lomarakennuksilla tai 

omakotitaloilla Uudenmaan ELY-keskuksen myöntämää poikkeamislupaa (MRL 171.2.1§).” Mahdollisille 

korvaaville rakennuksille suositus alimmaksi hyväksyttäväksi rakentamiskorkeudeksi Pirttirannan loma-

asuntoalueen kohdalla asetettiin N60 +29,85 metriä (N2000 +30,05 metriä). (Uudenmaan ELY 2013, UUDELY/ 

303/07.01/2013.) 

Tulvavallin rakentamisen jälkeen useat rakennuksista on liitetty kunnallistekniikkaan. Pirttiranta Oy on 

liittynyt alueen vieritse kulkevaan kunnallistekniikan runkoputkeen ja rakentanut alueen sisäisen 

vesihuoltoverkoston. Kunnallistekniikkaan liittyminen on ollut osakkaille merkittävä investointi. Vallin 

rakentamisen jälkeen alueelle on myönnetty yhdelle palstalle suunnittelutarveratkaisu kesäkuussa 2012 ja 

rakennuslupa helmikuussa 2013. Lupamääräyksissä edellytettiin ELYn lausunnon mukaista alinta 

rakentamiskorkeutta.  

 

Patoturvallisuusviranomaisena toimiva Hämeen ELY-keskus antoi patoturvallisuuslain (494/2009) mukaisen 

päätöksen tulvapenkereiden patoturvallisuusluokituksesta 10.6.2013. Lausunnon mukaan Pirttirannan 

tulvapenkereet ovat 1-luokan patoja, jotka lain 11 § mukaan ”onnettomuuden sattuessa aiheuttavat vaaran 

ihmishengelle ja terveydelle taikka huomattavan vaaran ympäristölle tai omaisuudelle” 

(HAMELY/75/07.02/2012). Patoturvallisuusluokituksen jälkeen suunnittelutarveratkaisuja tai rakennuslupia 

Pirttirantaan ei ole myönnetty. 

Uusimman ohjeistuksen mukaan alimman rakentamiskorkeuden määrittämisessä lähtökohtana on 

keskimäärin kerran sadassa vuodessa sattuvan tulvan korkeus (Pirttirannassa N2000 +29,85), johon lisätään 

harkinnanvarainen lisäkorkeus, joka esimerkiksi vähäjärvisissä jokivesistöissä tai suuren jääpatoriskin vuoksi 

on vähintään 0,7 m (Parjanne & Huokuna (toim.), 2014).  
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Valtio ei korvaa tulvavahinkoja 

Aikaisemmin tulvavahingoista on voinut anoa korvauksia valtiolta, mikäli tulva on ollut poikkeuksellinen. 

Korvaukset ovat perustuneet lakiin poikkeuksellisten tulvien aiheuttamien vahinkojen korvaamisesta 

(284/1983). Se kuitenkin kumottiin (Laki poikkeuksellisten tulvien aiheuttamien vahinkojen korvaamisesta 

annetun lain kumoamisesta), ja vuoden 2014 alusta valtio ei enää korvaa poikkeuksellisista tulvista 

aiheutuneita vahinkoja (1001/2011). Yksityisille teille aiheutuneiden tulvavahinkojen korjaamiseen 

myönnetään jatkossakin avustusta valtion varoista, mutta korvauksien edellytyksenä on tulvan 

poikkeuksellisuus (Hallituksen esitys 295/2010). 

Nykytila  

Maankäyttö ja rakentaminen 

Pirttiranta Oy omistaa (tulvavallien maapohjaa lukuun ottamatta) koko Pirttirannan alueen, joka koostuu 

kahdesta kiinteistöstä. Pirttirannan alue on jaettu 58 palstaan. Palstat ovat keskimäärin 650 m2 kokoisia, 

mutta niiden koko vaihtelee 450−1244 m2.  Kaksi palstaa (49 ja 55) on yhtiön omistuksessa, ne ovat 

rakentamattomia ja virkistyskäytössä. Muista palstoista rakentamattomia on vain nro 19, jolta on keväällä 

2015 purettu vuonna 1970 rakennettu 58 m2 kokoinen rakennus. Osakkaat maksavat yhtiölle vastiketta 

sekä oman osuutensa kiinteistöveroista. Osakkaat omistavat rakennuksensa, mutta ennen rakentamista 

yhtiöltä tulee hankkia puolto rakennuslupahakemukseen. 

 

Pirttirannassa yleiskaava ei suoraan ohjaa rakentamista, eikä sen perusteella ole määritelty 

rakennusoikeuden määrää tai myönnetä rakennuslupia. Rakentaminen alueelle edellyttää 

suunnittelutarveratkaisua, sillä rakennusjärjestyksen mukaan koko Vantaan asemakaavoittamaton osa on 

suunnittelutarvealuetta. Asukkaiden viestien perusteella heillä on käsitys, että Pirttirannassa on 

palstakohtaisesti 100 m2 rakennusoikeutta. Tällaista palstakohtaista rakennusoikeutta ei kuitenkaan ole, 

vaan rakennusoikeus perustuu aina tapauskohtaisesti haettavaan suunnittelutarveratkaisuun. 

Tällä hetkellä Pirttirannassa on voimassa rakennuskielto asemakaavan laatimiseksi. Kaupunginvaltuusto 

päätti määrätä alueelle rakennuskiellon asemakaavan laatimista varten 18.1.2017 asti. Mahdollisesti 

alkavan asemakaavatyön yhteydessä asuntorakentamisen ja alueen käytön edellytykset tutkitaan. 

(Kaupunginvaltuusto 2.3.2015, § 33.) 

Rakennuskanta ja asukkaat 

Pirttirannassa on kuntarekisterin tietojen mukaan 68 rakennusta, joista 67 sijaitsee palstoilla ja yksi varasto 

rannan VL-alueella. Palstoilla on asuin- ja lomarakennusten lisäksi talousrakennuksia. Nykyisen 

rakennuskannan rekisteröidyt käyttötarkoitukset on kuvattu taulukossa 1. Taulukossa on myös 

asuinkäytössä olevien rakennusten sekä niissä ympärivuotisesti asuvien henkilöiden määrä. Tiedot on 

poimittu kuntarekisteristä ja niitä on täydennetty kyselyvastausten perusteella. Pirttiranta Oy toimitti 

tiedon ympärivuotisten asukkaiden määrästä. Kyselyn ja asukkailta saatujen viestien perusteella on 

tiedossa, että rakennusten viralliset käyttötarkoitukset ja kuntarekisterin asukasmäärät eivät vastaa 

todellista tilannetta. Pirttirannassa asutaan ympärivuotisesti 32 rakennuksessa, joista noin puolet on 

rekisteröity asuinrakennuksiksi ja puolet loma-asunnoiksi. Ympärivuotisia asukkaita on 65 ja loma-asukkaita 

ainakin 41. Kaikkiaan Pirttirannassa on kuntarekisterin ja kyselyvastausten mukaan noin 3600 k-m2 

rakennuksia sekä lisäksi kerrosalattomia rakennelmia, kuten autokatoksia ja kevytrakenteisia varastoja.  
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Taulukko 1. Rakennusten käyttötarkoitukset ja asukasmäärät. Tiedot on poimittu kuntarekisteristä ja 
täydennetty kyselyvastauksista ja Pirttiranta Oy:n toimittamista tiedoista. 

Rakennuksen käyttötarkoitus (luokka) Kpl Asuinkäytössä, kpl Asukkaita yht. 

Erillinen vapaa-ajan asunto (41) 27 15 37 

Yhden asunnon talo (11) 26 13 18 

Muu (999) 6 4 10 

Talousrakennus (941) 5 - - 

Saunarakennus (931) 3 - - 

Varasto, ranta-alueella (941) 1 - - 

Yhteensä 68 32 65 

 

Pirttirannan rakennuksista löytyy vaihtelevasti tietoa rekistereistä. Kaikista ilmakuvassa näkyvistä 

rakennuksista tai rakennelmista ei löydy tietoa. Osalle rakennuksista ei ole löytynyt rakennuslupia. Ei ole 

tiedossa, onko nämä rakennukset rakennettu aikanaan tyyppimökin luvalla (jolloin erillistä lupahakemusta 

ei tarvittu), ilman lupaa, vai eikö lupaa vain ole löytynyt arkistosta. Lupia on kaupunginarkistossa vuodesta 

1960 alkaen, mutta suunnittelu- ja rakennustarkastuslautakunnan pöytäkirjojen perusteella lupia 

Pirttirannan alueelle on haettu ja puollettu em. lautakunnissa myös vuosina 1957−1959. Luvatta lienee 

rakennettu korkeintaan neljä päärakennusta. Osalle näistä lupaa on haettu, muttei myönnetty. Myöskään 

kaikille laajennuksille ei ole löytynyt lupia, mutta osalle on löydetty muista dokumenteista mainintoja 

lupien puoltamisesta tai myöntämisestä. 

Pirttirantalaiset ovat tuoneet esiin, että osalla ympärivuotisista asukkaista ei ole alueella vakituista 

osoitetta. Aikaisemmin vakituisen osoitteen on voinut saada, mutta nykyään niitä ei myönnetä. Osoitteen 

puuttuminen aiheuttaa asukkaille monenlaisia hankaluuksia päivittäisessä elämässä, kuten koulua 

aloittaessa, lääkärissä käydessä ja äänestäessä. Jotkut asukkaista ovat myös menettäneet pysyvän osoitteen 

samassa yhteydessä, kun vanha rakennus on purettu ja korvattu uudella.  

 

Maistraatti myöntää asukkaalle vakinaisen osoitteen tämän asuinpaikkaan. Vakinaiseksi asuinpaikaksi ei 

kuitenkaan voida merkitä rakennusta, joka ei ole asuinrakennus tai jossa ei ole asuinhuoneistoja. Asunnon 

käyttötarkoitus määritellään rakennuslupaa hakiessa, ja käyttötarkoituksen mukaan määräytyy, millaisia 

normeja asuntoon sovelletaan. Asuinrakennuksille on toisenlaiset vaatimukset kuin loma-asunnoille. 

Rakentaja voi kuitenkin halutessaan aina rakentaa paremmin kuin vaatimukset edellyttävät.  

 

Vaikka lomarakennus vastaisi tasoltaan omakotitaloa, ei sitä kuitenkaan käyttötarkoituksen vuoksi voida 

katsoa asuinrakennukseksi. Mikäli loma-asunnossa haluaa asua vakituisesti, tulee rakennuksen 

käyttötarkoitus muuttaa. Tässä yhteydessä tarkistetaan, onko rakennuksen taso riittävä vai tarvitseeko sitä 

esimerkiksi lisäeristää tai muuten remontoida, jotta se voidaan katsoa asuinrakennukseksi. Loma-asuntoon 

on kuitenkin voinut saada pysyvän osoitteen, mikäli yhtäjaksoinen asuminen rakennuksessa on alkanut 

ennen 1.1.1980. Tästä alkaen maistraatilla on ollut käytössään järjestelmä, josta käyttötarkoitukset voidaan 

tarkistaa. 

Tulvariskin ja sortumavaaran huomioiminen suunnittelussa 

Maankäyttö- ja rakennuslain 116 § mukaan rakennuspaikan sopivuus ratkaistaan asemakaavassa. 

Asemakaava on laadittava siten, että luodaan edellytykset terveelliselle, turvalliselle ja viihtyisälle 

elinympäristölle, palvelujen alueelliselle saatavuudelle ja liikenteen järjestämiselle (MRL 54 §). 
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Asemakaavassa on huomioitava maakuntakaavan ja yleiskaavan merkinnät ja määräykset. Pirttirannassa 

yleiskaavamääräyksiin on kirjattu, että rakentaminen edellyttää tulvasuojausta. Asemakaavassa 

määritetään rakentamisen edellytykset, jotka Pirttirannassa edellyttävät sekä tulvariskin että maaperän 

alhaisen kokonaisvakavuuden huomioimista.  

Asemakaavassa määritetään rakentamisen edellytykset: rakennuspaikan sijainti, alin rakennuskorkeus, 

vaadittavat rakenteelliset ratkaisut sekä mahdolliset tulvasuojelurakenteet. Kaavalla voidaan rajata 

tulvaherkät toiminnot pois tulva-alueilta. Kunnalla on vastuu pitää asemakaavat ajan tasalla ja harkintavalta 

ajantasaisuuden arvioinnin suhteen. Tulvariskiä koskeva uusi tieto voi olla syy ryhtyä asemakaavan 

uudistamiseen, mutta tiedon tulee olla suhteellisen yksiselitteistä. (Ekroos & Hurmeranta, 2011.) 

Ohjeet tulvien huomioimisesta suunnittelussa kootaan Vantaan kaupungin tulvaohjelmaan, joka valmistuu 

vuonna 2015. Tulvaohjelma kokoaa yhteen tietoa tulvista, suositukset tulva-alueiden suunnitteluun sekä 

keinoja tulvavahinkojen ennaltaehkäisyyn. Keskeisin tapa ehkäistä tulvien aiheuttamia vahinkoja on välttää 

vahingoittuvien kohteiden lisäämistä tulva-alueilla. Vantaalla tulva-alueet on pyritty varaamaan 

virkistysalueiksi. Kaikkiaan Vantaalla tulva-alueilla sijaitsee noin 150 rakennusta, joista asuinrakennuksia on 

noin 50. Näistä yli puolet sijaitsee Pirttirannassa. Tulvavallista huolimatta Pirttiranta on tulvariskialuetta, 

eikä sinne tulisi ohjata uutta asuinrakentamista. Lisäksi tieyhteys Pirttirantaan jää veden alle jo 

pienemmälläkin tulvalla, kuten kävi kesällä 2004. Tulvan alle jääminen lisää myös tien sortuman vaaraa. 

Pirttirannassa ei ole havaittu rantatörmän sortumia, mutta muualla Vantaanjoen varrella niitä on 

nähtävissä. Sortumat tapahtuvat yleensä sateiden tai runsasvetisen kevään jälkeen, kun vesi laskee 

nopeasti. Pirttirannassa joen suuntainen osuus tulvavallista sijoittuu kaikkein sortumaherkimmälle alueelle. 

Nykyistä tulvavallia ei voi korottaa lisämassoilla maapohjan alhaisen stabiliteetin vuoksi. Suojaustasoa voisi 

kuitenkin parantaa tekemällä rantatörmään kevennetyn korotuksen esimerkiksi vaahtolasista.  

 

Uusimpien mittausten mukaan rakennuspaikoilta edellytettävä kokonaisvakavuus Pirttirannassa on riittävä, 

joenpuoleisen palstarivin kohdalla juuri ja juuri. Koska kaikki alueelle tuotavat massat heikentävät 

tilannetta entisestään, ei niitä saisi jatkossa alueelle tuoda. Tämä aiheuttaa haasteita, sillä tulvariskin vuoksi 

rakennukset on sijoitettava maanpintaa korkeammalle, mikä on tähän saakka tehty rakentamalla 

maatäytön päälle. Jatkossa maatäyttöjä ei voi alueella tuoda, joten rakennusten korottaminen tulee tehdä 

kevennetyillä korotuksilla ja korottamalla rakennusta paalujen avulla. Maapohjan voi vahvistaa myös 

syvästabiloimalla alueen ja tämän jälkeen pienentää tulvariskiä korottamalla maan pintaa. Tämä maksaisi 

noin 2,8−3,2 miljoonaa euroa, minkä lisäksi nykyiset rakennukset tulisi purkaa ennen maanpinnan 

korottamista.  

 

Pirttirannassa maankäytön haasteena on erityisesti tulvariskin ja heikon maaperän yhdistelmä. Tulviin 

varautumisen vuoksi rakennukset tulee rakentaa riittävään korkeusasemaan, noin metri nykyistä 

maanpintaa korkeammalle. Tätä ei voida kuitenkaan tehdä niin, että rakennettaisiin muualta tuotavista 

massoista tehdyille korotuksille, sillä maaperän savi ei kestä lisämassojen aiheuttamaa kuormitusta. Sen 

vuoksi on tarpeen korottaa rakennuksia ilman maaperälle aiheutuvaa lisärasitusta. Tulvariskin vuoksi 

alueelle ei saa myöskään ohjata lisää asumista, vaan ainoastaan korvaava rakentaminen voidaan sallia.  
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Jatkosuunnittelu 
Alueen jatkokäytön suunnittelua varten koottiin yhteen eri näkökulmien tavoitteita, joiden perusteella 

vaihtoehtoja alustavasti arvioitiin. Osakkaiden näkökulma perustuu kyselyvastauksiin, yleisötilaisuudessa 

esiin tuotuihin seikkoihin ja aikaisempaan vuoropuheluun Pirttiranta Oy:n sekä yksittäisten osakkaiden 

kanssa. Kaupungin näkökulma perustuu tässä selvityksessä mainittuihin kokousmuistoihin ja -pöytäkirjoihin 

sekä kaupungin virkamiesten haastatteluihin. 

Näkökulmat 

Osakkaat (ja muut asukkaat ja vapaa-ajan käyttäjät) 

- Toive alueen muuttamisesta pientaloalueeksi ja ympärivuotiseen käyttöön, yksi toivoi myös 

säilyttämistä loma-asuntoalueena. Alueella on ollut vakituista asutusta jo vuosikymmeniä ja osa 

asukkaista on asunut siellä koko ikänsä. 

- Nykyinen tilanne on epävarma, sillä ei voi tietää, milloin ja mitä saa tulevaisuudessa rakentaa, vai 

saako. Alueella on huonokuntoisia taloja, jotka olisi järkevämpää korvata uusilla kuin peruskorjata 

täysin. Rakennuskiellon ollessa voimassa nämä talot rapistuvat entisestään. Korjauksiin ei haluta 

investoida, kun alueen tulevaisuus on epäselvä. 

- Asukkaat ovat sitoneet rakennuksiin ja viime vuosina myös vesihuoltoon runsaasti pääomaa.  

- Pirttiranta Oy on hankkinut tulvan varalta pumppuja ja osallistunut joenpuoleisen vallin 

muotoiluun, mutta ei ole osallistunut muuten vallin kustannuksiin. 

- Koetaan, että kaupungin ja valtion virkamiehiltä on tullut ristiriitaista tietoa ja päätöksiä tai 

päätöksiä on kumottu yllättäen. Osa näkee virkamiesten suhtautumisen alueeseen sen 

kehittämisen esteenä. 

- Alueen käyttötarkoitus loma-asuntoalueena vaikeuttaa joidenkin asukkaiden elämää vakituisen 

osoitteen puuttumisen vuoksi. Aikaisemmin osoitteen on saanut myös loma-asuntoon, nykyään 

maistraatti myöntää osoitteita vain, mikäli rakennuksessa on asuinhuoneistoja (käyttötarkoitus 

011, yhden asunnon talo). 

- Tulvariskistä ei olla huolissaan. Tulvavallia pidetään riittävänä ja ajatellaan, että sen ylittäviä tulvia 

ei tule. Vallin ylittävään tulvaan varautumista pidetään hätävarjelun liioitteluna. Osa rakennuksista 

on vaurioitunut tulvissa. 

- Alueen pelätään rapistuvan, mikäli uutta ei saa rakentaa. Asukkaat ovat ilmaisseet halun kehittää 

aluetta, mutta kohtuullisin kustannuksin. Kiinteään omaisuuteen on sidottu yksilön näkökulmasta 

isoja summia. Kaupungin päätökset vaikuttavat omaisuuden arvoon. 

- Alueella arvostetaan erityisesti rauhallisuutta, luonnonläheisyyttä, maisemaa, omaa pihaa sekä 

mukavaa asuinyhteisöä. 

Kaupunki  

- Alue on perustettu loma-asuntoalueeksi ja sellaisena sitä on yritetty pitää. Kun vakituista asutusta 

on tullut, alue on pyritty palauttamaan alkuperäisten suunnitelmien mukaiseen käyttöön, siinä 

kuitenkaan onnistumatta missään vaiheessa. Haja-asutusalueen muodostumista on pyritty 

torjumaan alusta saakka mm. rakennuslupia ja lohkomisia epäämällä.   

- Pirttiranta on tulva-aluetta. Tulvanvaara on ollut tiedossa viimeistään vuodesta 1966 saakka. Sitä 

on toisinaan huomioitu myös rakennuslupamääräyksissä. Vakituisen asumisen vastustamista on 

perusteltu tulvanvaaralla.  
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- Tulvasuojauksen suunnittelun yhteydessä todettiin, että alueen kokonaisvakavuus on niin alhainen, 

että lisärakentaminen voi laskea vakavuuden alle normirajojen. 

- Aikaisemmin päätöksiä on tehty tapaus kerrallaan. Yhdenmukaista suhtautumista ja 

lähestymistapaa on yritetty muodostaa jo 1970-luvulla, mutta välillä on tehty epäjohdonmukaisia 

päätöksiä. 

- Vakituiseen asumiseen ei ole puututtu, vaikka siitä on tiedetty. Suunnittelutarveratkaisuja ja 

rakennuslupia on myönnetty omakotitalotasoisille rakennuksille, jotka on rekisteröity loma-

asunnoiksi. 

- Pirttirannan tulvavallin maapohjan hankintaan ja vallin rakentamiseen on käytetty noin 100 000 €, 

minkä lisäksi kuluja on syntynyt suunnittelutyöstä ja tutkimuksista. Alueen kehittämiseen on jo 

panostettu paljon sen kokoon ja sijaintiin nähden. 

- MRL 116 § mukaan rakennuspaikalla ei saa olla tulvan tai sortuman vaaraa. Mikäli tätä ei oteta 

riittävästi huomioon ja vahinko aiheutuu, voi kaupungille syntyä vahingonkorvausvastuu. Mikäli 

vastuu syntyy, voi vakuutusyhtiö periä maksamiaan korvauksia edelleen kaupungilta. Kaupungin 

vastuita ei haluta kasvattaa. 

- Suunnittelussa on huomioitava valtion ympäristöhallinnon kanta, jonka mukaan tulvariskialueille ei 

tule sijoittaa lisää vahingoittuvia kohteita tai vakituista asutusta, vaan uusi rakentaminen tulisi 

ensisijaisesti ohjata turvalliseksi katsotuille paikoille. Mikäli alueelle kuitenkin rakennetaan, on 

rakennettava riittävän korkealle. 

- Riskiä ei voida poistaa, sitä voidaan vain pienentää. Jäännösriskin muodostavat vallin ylittävän 

tulvan, vallin sortumisen ja inhimillisen virheen (esim. tulvaluukkujen sulkeminen viivästyy) 

mahdollisuus. 

Vaikutuskohteet 

Vaihtoehtojen taloudellisia, sosiaalisia ja ympäristövaikutuksia arvioitiin sekä pirttirantalaisten että 

kaupungin näkökulmasta. Merkittävimmiksi tunnistettiin seuraavat vaikutukset: 

- Taloudelliset vaikutukset 

o Kaupunki: vaihtoehdon toteuttamisen välittömät kustannukset, vaihtoehdon välilliset 

kustannukset, vaihtoehdon vaikutus kaupungin taloudellisiin vastuisiin ja riskeihin 

o Pirttiranta Oy ja osakkaat: välittömät kustannukset ja välilliset taloudelliset vaikutukset 

- Sosiaaliset vaikutukset 

o Väestön määrä ja rakenne 

o Vaikutukset asukkaiden elinolosuhteisiin: asumismahdollisuudet, tulevaisuuden 

suunnittelu, koettu asuinympäristö 

o Vaikutukset terveyteen ja turvallisuuteen 

o Vaikutukset alueen sosiaaliseen luonteeseen ja yhteisöön 

- Ympäristövaikutukset 

o Vaikutukset rakennuskantaan, rakennettuun ympäristöön, alueen ilmeeseen 
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Vaihtoehdot 

Ei tehdä mitään (VE0) 

- Ei laadita asemakaavaa, rakennuskielto asemakaavan laatimista varten lakkaa 

- Suunnittelutarveratkaisu jatkossa hankkeen suunnitelman mukaan ja ratkaisuun sisällytetään 

rakentamisen ehdot: mitä, mihin ja millä tavoin saa rakentaa, ei saa heikentää kokonaisvakavuutta 

- Lupia käsitellään yksittäistapauksina nykytiedon pohjalta 

- Ei yhtenäistä käytäntöä tai alueen kokonaistarkastelua. Eri aikoina voidaan tehdä erilaisia 

päätöksiä. Tiedon kulku voi katketa, kun päätösten tekijät vaihtuvat. 

Tehdään nykytilan mukainen asemakaava 

- Asemakaava loma-asuntoalueelle 

- Rakentaminen rajataan tiukasti nykyisten rakennusten mukaan  

- Ei uusia rakennuksia tai laajennuksia. Rajattava, myönnetäänkö rakennuslupia suurempiin 

saneerauksiin, ja mihin raja vedetään. 

- Kaupungin vahingonkorvausvastuut voivat kasvaa asemakaavan laatimisen myötä 

- Herättäisi vastustusta asukkaissa ja kysymyksiä tasa-arvoisesta kohtelusta 

 

Kaavoitetaan loma-asuntoalueeksi 

- Asemakaava loma-asuntoalueelle, jolloin rakennukset loma-asuntoja 

- Kaavamääräyksiin: alin rakentamiskorkeus, maatäytöt kielletty, sallitaanko kevennetyt korotukset, 

muut rakentamisen edellytykset 

- Rakennusoikeuden määrä määritellään joko palstakohtaisesti (tai könttänä koko alueelle) 

- Uudet loma-asunnot voivat tulla kaupungin vahingonkorvausvastuun piiriin 

- Vanhat rakennukset eivät tule kaupungin vastuulle, sillä kaavaa sovelletaan vain sen hyväksymisen 

jälkeiseen rakentamiseen (mutta rakennuspaikat tulevat) 

- Alue jää tulvariskialueeksi, mutta riskejä voidaan pienentää korottamalla vallia 

Kaavoitetaan pientaloalueeksi  

- Edellyttää maan syvästabilointia ja maanpinnan korottamista (vakituista asumista ei saa ohjata 

tulvariskialueelle) 

- Käytännössä myös rakennukset täytyy purkaa 

- Kallis, edellyttää Pirttiranta Oy:n osallistumista kustannuksiin 

- Talot asuntoja, osoiteongelma poistuu 

- Mikäli maanpintaa ei koroteta koko alueella tai riittävän paljon, alue säilyy tulvariskialueena 

Lunastetaan  

- Muutetaan alue virkistysalueeksi 

- Lunastetaan yhtenä kokonaisuutena 

- Ei ole mahdollista lunastaa palsta kerrallaan, sillä palstat eivät ole itsenäisiä kiinteistöjä 

- Epätodennäköinen vaihtoehto, kallis 

- Herättäisi paljon vastustusta 
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Muut vaihtoehdot: 

- Poistetaan tulvariski ruoppaamalla ja poistamalla virtausesteitä: vaikuttaa vain yleisimpiin 

tulvakorkeuksiin (jotka eivät ylittäisi nykyistä tulvavallia), ei vaikuta suurtulvan riskiin. 

Ruoppaaminen ei liene mahdollista, koska joki on Natura-aluetta ja koska ruoppaus heikentäisi 

Pirttirannan stabiliteettia entisestään. 

- Pienennetään tulvariskiä korottamalla vallia: Mahdollista tehdä kevennetty korotus ja pienentää 

riskiä, mutta jäännösriskin ja maaperän vuoksi ei voida silti kaavoittaa asuinalueeksi 

- Kaavoitetaan asuinalueeksi riskeistä huolimatta: MRL:n vastainen ratkaisu, vahingonkorvausvastuu 

kaupungille tulisi huolimattomuuden perusteella, sortumavaara kasvaisi ja vahinkopotentiaali 

kasvaisi lisärakentamisen myötä. Kaavaa ei hyväksyttäisi, ELY valittaisi siitä 

- Jaetaan alue kahteen osaan stabiliteetin mukaan (Asemakaava: joen puolella virkistysalue, etelässä 

pientaloalue) ja järjestellään palstat uudelleen: Kallis, sillä edellyttäisi joka tapauksessa 

kaavoitettavan alueen stabilointia ja korottamista. Vakaammallekaan alueelle ei voi merkittävästi 

lisätä rakennusmassaa, sillä vaarana on alueellinen sortuma 
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Pirttirannan maankäyttöön liittyvät kaupunginhallituksen sekä kaavoitus- ja kiinteistölautakunnan 
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LIITE 1. Aikajana Pirttirannan suunnittelun kannalta keskeisistä tapahtumista. 

 


