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Satavan pientaloyhdistyksen muistutus Turun kaupunginhallituksen 19.12.2019 

tekemän Satava-Kakskerran osayleiskaavaa koskevan päätöksen johdosta. Tällä 

päätöksellä Turun kaupungin hallitus on päättänyt, että muistutusten johdosta 

muutettu kaavaehdotus hyväksytään ja asetetaan uudelleen nähtäville. 

 

Satavan pientaloyhdistys (myöhemmin SPTY) uudistaa aiemmin asiassa esitetyn, ja 

lausuu muistutukseen annetun lausunnon ja Satavan itäosan muuttumattoman AP-1 

alueen kaavasta lisäksi seuraavaa; 

SPTY keskittää lausuntonsa vain Satavan saareen nyt ja tulevaisuudessa 

keskeisimmin vaikuttavaan tekijään AP-1 alueeseen eli asemakaavoitettavaan 

pintaan. 

Maisema-arkkitehtiylioppilas Tuuli Vesanto laati kesällä 1999 Satavan ja Kakskerran 

maisemaselvityksen osana elokuussa 2002 valmistuneeseen diplomityöhönsä liittyen. 

Kaavoitustoimenjohtaja Markku Toivonen ja kaavoitusinsinööri Olavi Ahola 

lausuivat diplomityön saatesanoissa mm. seuraavaa; "Digitaalinen aineisto voidaan 

esitellä ja julkaista internetissä, jolloin kaikilla osallisilla on kaavaa valmisteltaessa 

mahdollisuus laajaan vuorovaikutukseen maankäyttö- ja rakennuslain hengessä. 

Käsillä oleva maisemasuunnitelma on pohjana yleiskaavan jatkosuunnittelulle." 

Diplomityön tekijä Tuuli Vesanto toteaa omana valistuneena arvionaan seuraavia 

lähtökohtia kaikkeen rakentamiseen Satava-Kakskerta alueella; 

1. ei kerros- tai rivitaloja 

2. ei huomiota herättävää arkkitehtuuria, outoja ratkaisuja 

3. ei ympäristöstään poikkeavan suuria tai korkeita rakennuksia 

4. pieni mittakaava: autotalli, varasto, sauna ym. tilat erillisiksi rakennuksiksi 

5. pihojen pinnoittamista vältetään, ei asfalttia eikä kaupunkimaisia laajoja 

betonikiveyksiä, suositaan vettä läpäiseviä sora- ym. pinnoitteita. 

 

SPTY:n ensimmäisen muistutuksen kantava ajatus oli ja on edelleen, kaavailtu 

asukasmäärä ja rakennusmassa eivät sinänsä ole vastustettavia asioita, vaan niiden 

keskittäminen saaren itäpäähän ns. Mäenpään alueelle. Mäenpään ja Marielundin 

asukas- ja asuntokeskittymät tulevat poikkeamaan suuresti Satavan saaren muiden 

alueiden kylämäisyydestä. 
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Vastineessa todetaankin että, asemakaavoituksen myötä syntyvät taajamatoimintojen 

alueet tulevat olemaan eittämättä rakenteeltaan tiiviimpiä, kuin mitä muistuttaja 

kyläalueilta toivoo. 

 

Edelleen vastineesta ilmenee, että asemakaavoitettava alue tulee olemaan, kun se 

laajenee Hylkilahdesta siirtyvällä asukasmäärän kasvulla, noin 52 ha. Satavan saaren 

kokonaispinta-ala vaihtelee eri tietolähteistä katsoen melkoisesti. Wikipedian mukaan 

se on n.11,2 km2. Seutukaavassa ns. tulevaisuudessa mahdollisesti kaavoitettava alue 

ulottuu aina Hylkilahteen saakka, ja länsiraja on noin Samppaantien kohdalla.  Tämä 

52 ha kattaa koko saaren itäpäähän sijoittuvan AP-1 alueen, ja alue vastaa näin noin 5 

%:a saaren kokonaispintalasta (olettaen,että tuo 11,2 km2 on oikein). Alue ei näin 

ilmaistuna vaikuta suurelta, mutta se sijaitsee alueen käyntiovella ja leimaa siten 

koko saaren. 

 Karttakuvasta näkyy ruskeaksi värjätyn AP-1 alueen alla punaisella nykyiset 

kiinteistöjen rajat (liite 1).  

Yleisesti käytettävästä tietokannasta (oikotie) on voinut todeta syksystä (SPTY 

seurannut) 2019 lähtien, että saarilla Hirvensalo-Satava-Kakskerta on ollut jatkuvasti 

myynnissä hakusanalla myytävät/asunnot/omakotitalo enemmän yksiköitä kuin 

vastaavalla haulla koko pohjois-Helsingissä (01.01.2020 suhde 42/35 ja  08.01.2020 

H-S-K 41 kappaletta hinta 105.000 - 1.150.000 ja p-H 39 kappaletta hinta 36.611 - 

1.340.000 ja 12.01.2020 H-S-K 44 kappaletta hinta 105.000 - 2.080.000 ja p-H 36 

kappaletta hinta 36.110 - 1.340.000). Edellä mainitusta voidaan vetää melko suoraan 

johtopäätös (myyntiajat hintaluokassa + 300.000 € saarilla huomioiden), että 

Satavalla tuleva aluerakentamissopimuskanta tulee keskittymään samanlaiseen 

rakennuskantaan, joka on nähtävissä Hirvensalon Haarlassa ja Suvilinnassa (kuvat 

liite 2). Tältäkään osin  kaupunginhallituksen tavoiteasettelu saaristokylämäisyys ei 

tule toteutumaan.  

 Lisäksi yleiskaavan lähtökohdissahan rajataan metsäalueet kallioalueiden laet jne... 

asemakaavoitettavasta alueesta pois. 

Kun tuolle jäljelle jäävälle alueelle pyritään asemoimaan myös kadut, jalkakäytävät, 

pysäköintialueet, piha-alueet, leikkipaikat lapsille jne... tarkoittanee tuo asukasmäärä 

muutettuna tuolle alueelle sijoitettaviksi asunnoiksi lukumäärältään n. 185 - 250 

kappaletta nykyisille peltoalueille ja tuohon alueeseen rajoittuville rantakiinteistöjen 

takamaille. Oletettavaa on, että alueelle haetaan myös poikkeamisluvilla lisää 

rakennusoikeutta, kuten on tapahtunut myös Haarlassa ja Suvilinnassa. 

Kuvat liitteessä 3 AP-1 alueelta Mäenpäästä Satavan saarelta. 
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Olemassa olevan tiedon varassa (Hirvensalon ehdotetut infrat) kaupungilla ei tulle 

olemaan infraan ja asemakaavan toteuttamiseen Satavalla uutta rahaa, vaan kaava ja 

infra toteutetaan vähimmän kustannuksen periaatteella. Näin tuleva kaava tulee 

olemaan ruutukaava. Tämän osalta voidaan todeta ykskantaan, se ei tue 

kaupunginhallituksen aikanaan tavoitteeksi asettamaa saaristokylä maisemaa. 

 

Kaupungin vastineessa ei noteerata kovinkaan suuresti muistutuksissa esiin tuotua 

näkökohtaa kiinteistöveroon kohdistuvasta korotuspaineesta asemakaavan 

hyväksymisen jälkeen. Tosiasia kuitenkin on, että määräajan jälkeen asemakaavan 

voimaanastuttua myös kiinteistövero nousee ja huomattavasti. Kiinteistöveroa 

käytetään yhteiskunnan taholta keppinä vauhdittamaan kaavan edistymistä, joka 

tahtoo sanoa tulevaisuudessa Satavalla Mäenpään alueella myös kiinteistöjen 

uudelleen järjestelyitä. 

Valtiovalta on myös tavoitellut kiinteistöveron uudistusta tavoiteaikataululla vuoden 

2021/2022 alusta. Uudistus tarkoittaa myös selkokielellä nykyisin veronkorotusta, 

jolla silläkin tulee olemaan vaikutuksensa Satavalla tulevaisuudessa. 

 

Päätöstä on perusteltu seuraavilla näkökohdilla; 

1. asemakaavoituksen aikanaan käynnistyessä Satavan itäpäästä lähtien on 

yhdyskuntarakenteen kannalta edullisempaa, että asemakaavoitettavat alueet 

sijaitsevat lautakuntapäätöksen mukaisilla paikoilla 

2. Hylkilahden AP-1-varauksen palauttaminen osayleiskaavaan ei ole perusteltua 
mm. infrastruktuurin puuttumisen ja asemakaavan mukanaan tuoman 
investointitarpeen takia. . Näiden alueiden ottaminen asemakaavoitettavaksi voi tulla 
ajankohtaiseksi myöhemmin alueen yhdyskuntarakenteen kehittyessä tulevaisuudessa 
asemakaavoitukselle otollisempaan suuntaan. 
3. Haja-asutustyyppisten AT-1-kyläalueiden täydentäminen perustuu 
suunnittelutarveratkaisuihin. Alueiden luonteen tulee pysyä kaavan hengen 
mukaisesti harvaan asuttuina kylämäisinä alueina 
4. Asutuksen lisääminen kyläalueille niin, että tarve yhdyskuntateknisten 

järjestelmien toteuttamiselle ylittyy, asettaa kunnalle vaatimuksen näiden alueiden 

asemakaavoittamisesta 

5. Alueen vesihuollon järjestämisellä on eittämättä vaikutuksensa rakentamisen 

mahdollisuuksiin alueella. 

6. Satava-Kakskerran osalta jätevesien käsittely muilla kuin asemakaavoitettavaksi 

tarkoitetuilla alueilla perustuu jatkossakin nykyisenkaltaisiin ratkaisuihin. Satava-

Kakskerran alueella puhtaan veden toimittaja on Turun Vesihuolto Oy. Vesihuolto 
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Oy:n toiminta-alueen rajausta ei olla näillä näkymin saarilla kasvattamassa.   Turun 

Vesihuolto Oy toteaa lausunnossaan, ettei sillä ole nykyisellään mahdollisuutta 

tarjota puhdasta vettä toimitettavaksi kuin yksittäistapauksissa ja että useat 

osayleiskaavan mukaiset asemakaavan ulkopuoliset kohteet ovat sellaisia, että 

talousveden toimittaminen niihin ei ole mahdollista. 

 

Edellä mainituista vastineessa lausutuista periaatteista voidaan vetää seuraavia  

johtopäätöksiä ilman, että asiassa syyllistytään mutkien vetämiseen suoraksi; 

1.  Asemakaava Mäenpään osalta löytyy, jostain laatikosta melkoisen valmiina. Miten 

pitkälle se ulottuu nykyisen peltoalueen ulkopuolelle rikkoen pienten, osin rantaan 

rajoittuvien tonttien rajoja jää nähtäväksi. 

2. Kaavoitus tulee edetessään noudattamaan pitkälti samaa kaavaa kuin mitä 

Hirvensalossa on tapahtunut. Kokonaisuutta ei ole, ja eteneminen tapahtuu 

hallitsemattomina paloina, josta kokonaisuus puuttuu. Kokonaisuuden henki näkyy 

vain osiossa, jolla rajoitetaan nykyisten kylien kasvua. Saariston pienpiirteisyyttä ja 

haavoittuvuutta ei tuoda koskemaan asemakaavoitettavaa aluetta. Viime mainitulla 

periaatteella suojataan tulevaa kaavoittamista kaavassa oleville AT-1 alueille. 

3. Päätettäväksi tulevaa kaavaa ohjaa vahvasti rakennettavaksi tulevan infran hinta. 

Voitaneen suoraan väittää, että se ajaa molemmin puolin ohi kaikista arkkitehtonisista 

- ja saariston arvoista 

 

SPTY peräänkuuluttaa edelleen alkuperäisistä lähtökohdista peräisin olevaa 

suunnittelua ja kaavaa, jossa huomioidaan saariston maisema ja hienopiirteisyys 

alusta alkaen. STPY viittaa muistutuksensa alkuosassa esitettyihin Tuuli Vesannon 

esittämiin näkökohtiin tulevan suunnittelutyön pohjaksi. Ne olisivat saavutettavissa 

mikäli osayleiskaavan suunnittelu palautettaisiin uuteen valmisteluun. 

 

 

Satavalla 27.01.2020 

 

Satavan pientaloyhdistys 

c/o 

Ossi Kuparinen 

Hennalantie 84 

20960 Turku 

p. 0400 488 509 

s-posti  satava@pp.inet.fi 
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