
Säterinkallionkulman 

asukastyöpaja 27.3.2018 
Kooste töistä

Sellossa järjestettyyn työpajaan osallistui noin 23 henkilöä. 
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Työpajatehtävä

Pöydässä oli erilaisia referenssikuvia. Tehtävänä oli keskustellen 

valita esimerkkejä, jollaisia Säterinkallionkulman kortteleissa voisi 

olla. Lisäksi valittiin esimerkkejä, jollaisia Säterinkallionkulman 

kortteleissa ei saisi olla. Vihreällä pallotarralla merkittiin 

suunnitelman hyvä paikka.

Korttelit –työpajapöydässä käsiteltiin kortteleiden rakennuksia, 

materiaaleja, värejä, yleisilmettä
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Tavoiteltu tunnelma/luonne

- kylämäisyys

- vehreys

Rakennukset

- pienkerrostaloja tai rivitaloja

Värimaailma

- pastelli-/murretut sävyt

Katot

- harjakatto

- kattolyhtyjä

Toiminnot

- päiväkoti alueen sisälle

Pihat

- Leikkipaikat

- Vihreää, puita

Vihreä pallukka= suunnitelman onnistunut 

kohta: pohjoinen kortteli 51290

Erityisen huono kohta (pahis): eteläisin kortteli 

51372

1

Korttelit-työpaja

Ryhmä1
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Kuvakoosteeseen ryhmä1 valitsi kuvia, joissa

- korostui intiimi tunnelma ja rajattu näkymä

- materiaalina mukana myös maalattua puuta. 

Käsittelemätön puu oli toisaalta ”ei”-valinnoissa.

- urbaania katu- ja pihavihreyttä

- harjakattoisuutta ja vaihtelevaa räystäslinjaa

- puolijulkista vyöhykettä; etupihaa, terasseja, 

viherhuonetta ja tilan rajausta muurilla tai 

matalalla aidalla

- lapsikuva mukana lähinnä päiväkotitarpeen takia

- väripaletissa myös voimakasta vastavärien 

rinnastusta (sininen – keltainen); mukana myös 

tummahkoja sävyjä

Korttelit työpaja Ryhmä1

Ryhmän jäsenet kertasivat muistutuksissa esiin tulleita seikkoja:  tiivis-

matalaa, enintään III – V-kerroksisia taloja, myös pientaloja, 

Impilahdentien linjauksen säilyttäminen, yleiskaava, päiväkotitarve, 

liikaa asukkaita.  

analyysiä
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Ryhmä1:n ”Ei” –

poimintoja ja niiden 

perusteluja

- väri epäsopiva

- liian pittoreski

- liian vuoristomaisema-

/alppi-tyylinen

- outoja kattoulokkeita, 

kuten esim. 

Kalasatamassa

- liian kaupunkimainen

- liian dramaattinen

1
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Ryhmän1:n ”Ei” –

poimintoja ja niiden 

perusteluja

- väri epäsopiva

- parvekeulokkeista ei 

pidetty

- liian vuoristomaisema-

/alppi-tyylinen

- käsittelemätön puupinta 

epäsopiva

1
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Korttelit-työpaja

Ryhmä2

Vihreä pallukka =kaavaehdotussuunnitelman 

hyvä paikka: Raidejokerin pysäkille johtava 

kävelykatu uusien kortteleiden välissä.

2
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Kuvakoosteeseen ryhmä2 valitsi kuvia, 

- tiloista, jotka olivat luonteeltaan 

kaupunkimaisempia ja mittakaavaltaan 

astetta suurempia kuin ryhmällä 1

- mm. kaupunkimaisten kortteleiden 

sisäpihoista

- jyrkkä harjakattoisista rakennuksista

- tiloista, joissa kaupunkikasvillisuutta

- rakennuksista, joissa koristeellisia detaljeja

Väripaletissa mukana myös kirkkaita sävyjä, 

mm. kuvia, joita toinen ryhmä poimi ”ei”-kuviin

Korttelit-työpaja ryhmä2

Myös seuraavana työpajaan saapunut 2. ryhmä toi esille muistutusten 

sisältöä:  tiivis-matalaa, enintään III – V-kerroksisia taloja, myös 

pientaloja, Impilahdentien linjauksen säilyttäminen, yleiskaava, 

päiväkotitarve, liikaa asukkaita.  Ryhmä esitti myös muistutuksissa 

mukana olleen talotyyppivaihtoehtosuunnitelman. 

analyysiä
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Ryhmä2:n  ”Ei” poimintoja 

ja perusteluja

- liian vanhaa

- liian maalaismaista

- liian massiivinen

- liian modernia

2
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Ryhmä2:n ”Ei”-poimintoja 

ja perusteluja

- liian mökkifiilis

- liian kerrostalomainen

- liian tavanomainen

- liian 

matkailuhotellimainen 

(Rukafiilis)

- liian tsekkoslovakiaa

2
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Korttelit-työpaja

Ryhmä3

Vihreä pallukka:

- Kaavaehdotussuunnitelman hyvä 

paikka: puistokaistale ja kadun siirto; metsä

- Kortteleiden rakenne hyvä

3



12.4.2018 12

Kuvakoosteeseen ryhmä3 valitsi kuvia, 

joissa

- selkeästi kaupunkimaisia tiloja

- korttelin sisäpihaa

- harjakattoja, mutta myös ylimmän 

kerroksen sisäänvedoilla ja 

kerroslukujen vaihtelulla jäsennöityä

kattomaailmaa

- värimaailma lämminsävyinen ja 

perinteinen

- väreillä jäsennöityjä julkisivuja

Korttelit-työpaja ryhmä3

Seuraavana työpajaan saapunut ryhmä3 kertasi myös muistutuksissa 

esiin tulleita seikkoja:  tiivis-matalaa, enintään III – V-kerroksisia taloja, 

myös pientaloja, Impilahdentien linjauksen säilyttäminen, yleiskaava, 

päiväkotitarve, liikaa asukkaita.  Ryhmä painotti erityisesti, ettei 

eteläisintä korttelia tule melun takia rakentaa. 

analyysiä
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3

Ryhmä3:n ”Ei”-valintoja ja 

perusteluja 

- laatikko

- ei sovi ympäristöön

- liian kirkas

- kesämökki

- ei peltiä

- 60-lukua
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3

Ryhmä3:n ”Ei”-valintoja ja 

perusteluja 

- poikkeaa yleisilmeestä

- kvasimodernia

- eri aikakausi

- liian keskustamaista

- väärä materiaali
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Kortteli-työpajassa kullakin ryhmällä oli virikeaineistona noin 160 

kuvakortin sekoitettu pakka. Kolme erikseen työskennellyttä ryhmää 

valikoi samoja kortteja ”Kyllä”-valinnoiksi. Työpajassa käyneillä tuntui 

olevan hyvin samanlainen maku. 
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Työpajatehtävä

Pöydässä oli erilaisia referenssikuvia. Tehtävänä oli keskustellen 

valita esimerkkejä, jollaisia Säterinkallionkulmassa voisi olla. 

Lisäksi valittiin esimerkkejä, jollaisia Säterinkallionkulmassa ei 

saisi olla. Vihreällä pallotarralla merkittiin Säterinmetsän alueen 

erityisen hyvä paikka. Keltaisella pallotarralla merkittiin 

Säterinmetsän parannettavat paikat. 

Puistot, kadut, aukiot –työpajapöydässä käsiteltiin yleisten alueiden  

materiaaleja, istutuksia, toimintoja
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2

Puistot, kadut, aukiot- työpaja

Ryhmä2

Keltaiset pallukat (parannettavat kohdat):

- Varmistetaan pihakadun rauhallisuus -> ei 

läpiajoa

- Leiripuistoa toivottiin hoidettavan paremmin 

ja kehitettävän toimintoja (leikki, piknik)

Vihreä pallukka (hyvä paikka):

- säilytettävä leikkipaikka metsäalueella
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ryhmä2 valitsi kuvia, joissa

- toimintaa keskusaukiolle eli 

Leiritorille (kirpputorikuva)

- enemmän puita puistoon

- saman kiveyksen jatkuminen Leiritorilta 

Linnoitusraitille

- Leirimetsäntiellekin kivipintaa (pihakaduksi 

pohjoisosa)

- nupukiveyttä vihertävin saumoin pidettiin 

epäsiistinä

- piknikpaikka Leiripuistoon

- Leirikaaren katkaisu liikennemerkillä, maakivillä ja 

löhöpenkillä

- Leiripuiston nurmi leikataan vasta kuin 0,5 m 

korkeaa

- Leirikaaren rakentamatonta reunaa käytetään 

maastopysäköintiin

- pyöräteline RaideJokerin pysäkin luo

Puistot…-työpaja ryhmä2

Ryhmän keskustelussa esiin tullutta: Oltiin huolissaan palveluiden 

(mm. puistojen leikki- ja pelitoimintojen) riittävyydestä asukasmäärän 

lisääntyessä. Toivottiin Leiripuiston parantamista.
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Puistot, kadut, aukiot- työpaja

Ryhmä1

Keltaiset pallukat 

(parannettavat kohdat):

- Leiritori kaipaa toimintaa

- leikkipaikka metsässä 

(kuntoiluvälineitä, 

valaistusta)

Vihreä pallukka (hyvä paikka):

- metsä (luonto läsnä)

Impilahdentielle puita (puistotie)

Perustelu ”Ei”-poiminnalle

- tylsä yleisnäkymä

1
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Puistot, kadut, aukiot- työpaja

Ryhmä1

1
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ryhmä1 valitsemien kuvien selityksiä:

- Leiripuistosta ei saa kaataa puita, mutta pitäisi 

hoitaa paremmin (risut pois). Esimerkiksi 

rivitaloyhtiön Meidän puisto -sopimuksella 

hoidettu pohjoispuolista metsää.

- auringonottonurmea jo parissa kohtaa

- Leiritori tyhjä, voisi tuoda lisää puita ja vihreää, ei 

jumppatelineitä ikkunoiden alle

- jumppatelineet, lisää valaistusta ja penkkejä voisi 

tuoda metsäleikkipaikalle

- Impilahdentien viherkaistalle puita 

(toimistotalojen luvatonta pysäköintiä)

- puita Linnoitustielle ja Leirimetsänkadulle

- oleville parkkipaikoille ajetaan Leirikadulta 

jyrkkien mutkien kautta

- taloyhtiön pihalla voi olla enemmän hoitoa 

vaativaa, kaunista istutusta

Puistot…-työpaja ryhmä1

Ryhmän keskustelussa esiin tullutta:  Uudelle kaava-alueelle toivottiin 

samanlaista kiveystä (perinnekiveä) kuin Säterinmetsän alueella, koska se on 

tunnusomaista ja toimivaa.
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Puistot, kadut, aukiot- työpaja

Ryhmä3

3

Keltaiset pallukat 

(parannettavat kohdat):

- Leiritori kaipaa toimintaa 

(luonnosteltu 

istutusalueita, 

leikkialuetta)

- Leiripuiston hiekkakenttää 

voisi parantaa

Vihreä pallukka (hyvä 

paikka):

- metsä ja leikkipaikka
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3

Puistot, kadut, aukiot- työpaja

Ryhmä3

Perusteluja ”Ei” 

poiminnoille

- liian Pasila

- epäsiistiä

- harmaa laatta

- liian isot kivet / laatat

- epäsiisti kiveys
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ryhmä3 valitsi kuvia, joissa

- samaa kiveystä jatkuvana 

(oranssiksi väritetty pinta)

- pyöreä oranssi rinkula – hauska 

väri, istuskeluun

- Käyttämättömälle torille 

yhteisöllisyyttä tuovaa 

toimintaa, kohtaamispaikkaa

- Leiripuistoa voisi kehittää

Puistot…-työpaja ryhmä3

Ryhmän keskustelussa esiin tullutta: tulevaisuudessa voisi olla edelläkävijä 

pyöräilyn suhteen ja tarjota viimeisen päälle tehtyä pyöräilyväylää. 

Pelättiin, että tuhotaan Säterin identiteettiä uudella rakentamisella. Uuden 

korttelin sijaan pitäisi tehdä väljä puistoalue ja jättää metsää. Leiripuiston 

pitäisi jatkua sillan viereisen korttelin tilalle.
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Työpajatehtävä

Pöydässä oli skissivaihtoehtoja liikennejärjestelyistä. Tehtävänä 

oli keskustella ratkaisuista. 

Liikenne –työpajapöydässä käsiteltiin liikenneratkaisuja erityisesti 

Leirikaarelle ja Leirimetsäntielle



Vaihtoehto A; 
Leirikaaren liikenteen rauhoittaminen
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Vaihtoehto B; 
Leirikaaren katkaisu Leirimetsäntielle
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Vaihtoehto C; 
Leirikaaren katkaisu keskeltä
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Liikennetyöpaja

Erityisesti keskusteltiin Linnoitustien / Impilahdentien linjauksesta. Asukkaat 

toivoivat, että linjaus kulkisi Raide-Jokerin sillan alta. Jos se ei ole mahdollista, 

linjauksen tulisi mennä eteläisimmän korttelin (51372) läpi. Leirikaaren 

vaihtoehdoista kannatettiin C vaihtoehtoa.

Leirikaaren katkaisu keskeltä (vaihtoehto C)

- Tasapuolinen Leirikaaren asukkaille, liikenne ei näin ollen 

lisäänny vain toisessa päässä

- Kääntöpaikkojen suunnittelu, voisiko hyödyntää LPA:n

liittymää?

- Linnoitustien/ Leirimetsäntien liittymän muotoilu (vrt. veA)

Muita huomioita:

- Impilahdentielle kadunvarsipysäköintipaikkoja ja hidasteita.

- Alueelle toivottiin lisää pysäköintipaikkoja. Epäiltiin, riittävätkö 

kaavamääräyksen paikat tuleville asukkaille.

- Pysäköintipaikat eivät saa vähentyä. Olisiko mahdollista 

laajentaa olemassa olevia pysäköintialueita (LPA-alueita) tai 

lisätä niitä nykyiselle asutukselle?

- Esitettiin, että pysäköintitaloa korotettaisiin ja myös kerros 

maan alle.
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Välitehtävä –kaavamääräys

Postikorttiin oli poimittu kaavaehdotuksesta muutama materiaaleja ja 

väritystä koskeva määräys. Henkilökohtaisen tehtävän kysymys oli: Miten 

kaavamääräystä pitäisi muuttaa, että se johtaisi parempaan 

lopputulokseen?

Kaavamääräyksiä käsitteleviä kortteja palautettiin 30 kpl. Viidessä kortissa 

ei käsitelty määräyksiä, vaan annettiin yleistä kritiikkiä: matalaa ja tiivistä, 

rivitaloja, max 3- tai 4-kerrosta, 51372 jätettävä rakentamatta/varattava 

autoille, liikaa asukkaita.

- Tiili hyväksyttiin pääsääntöisesti julkisivumateriaaliksi. Rappauksen 

mainittiin olevan arka.

- Väreistä esitettiin pastellisävyjä, maltillista väritystä, ei värikkyyttä tai ei 

liikaa värikkyyttä, mutta myös toivottiin värikkyyttä. Sävyjen vaihtelua 

pidettiin pääasiallisesti toivottavana. Leirimetsäntielle suuntautuvien 

julkisivujen pitäisi mukautua Säterinmetsän nykyisiin pastelli- ja 

murrettuihin väreihin. Värilänttejä pidettiin ei-toivottuina muoti-ilmiöinä. 

- Katto- ja ikkunalyhtyjä, harjakattoja ja kattoharjanteita toivottiin. 

- Ei laatikoita toisten päälle. Ulokkeista pidettiin ja toisaalta ei pidetty. 

Neliöulokkeet tuomittiin muoti-ilmiöksi.  


