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TIIVISTELMÄ

Asemakaavan muutos (kaavaratkaisu) koskee Suutarilassa Töy-
rynummella pitkään toiminutta puutarha-aluetta, sekä kolmea
puutarhaan rajautuvaa yksityistä erillispientalotonttia. Kaavarat-
kaisu mahdollistaa n. hehtaarin kokoisen asuin ja kasvitarhara-
kennusten korttelialueen muuttamisen pientalojen korttelialueiksi
sekä ympäröivien erillispientalotonttien täydennysrakentamisen
Helsingin yleiskaava 2016 mukaisella mitoituksella.

Täydennysrakentaminen sovitetaan olemassa olevaan kaupunki-
kuvaan. Kaavaratkaisussa hyödynnetään keskeistä tonttia tontti-
liittymien ja pysäköinnin järjestelyihin, joten asuintontit voidaan ra-
kentaa vehreiksi ja puutarhamaisiksi alueen luonteeseen sopi-
vasti.

Olkilyhteentien kadunvarsi merkitään erillispientalotonteiksi. Kort-
telin sisäosiin sallitaan myös toisiinsa kytkettyjä taloja ja rivitaloja.

Tavoitteena on vakiintuneeseen pientalomiljööseen sopeutuva
täydennysrakentaminen

Uutta asuntokerrosalaa on 4 400 k-m², Asukasmäärän lisäys on
noin 100 asukasta.

Kaavaratkaisun toteuttaminen vaikuttaa erityisesti siten, että Suu-
tarilaan mahdollistetaan alueen henkeen sopivaa täydennysra-
kentamista.

Korttelialueet ovat yksityisomistuksessa. Kaavaratkaisu on tehty
hakemuksen johdosta ja kaavaratkaisun sisältö on neuvoteltu ha-
kijan kanssa.

ASEMAKAAVAN KUVAUS

Tavoitteet

Kaavaratkaisun tavoitteena on edistää täydennysrakentamista
olemassa olevalla pientalovaltaisella alueella. Uudisrakennukset
sopeutetaan ympäröivään kaupunkirakenteeseen Erityistä huomi-
oita on kiinnitetty kaupunkikuvan säilymiseen puutarhamaisena.

Kaavaratkaisu edesauttaa kaupungin strategisten tavoitteiden to-
teutumista siten, että edistetään täydennysrakentamista ja tiiviste-
tään kaupunkirakennetta.

Mitoitus

Suunnittelualueen pinta-ala on n. 1,4 ha.
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Kaavaratkaisun myötä kokonaiskerrosala kasvaa n. 3 100  k-m².
Alueen kerrosala on kasvitarhan poistuessa kokonaan asuinker-
rosalaa 5 246 k-m². Kaava-alueen tehokkuus e=0,37.

Alueiden käyttötarkoitus ja korttelialueet

Alueen lähtökohdat ja nykytilanne

Alueella on ollut viime vuosisadan alkupuoliskolta läh-
tien viljelytoimintaa, joka on kehittynyt kauppapuutar-
haksi. Puutarha-aluekokonaisuudessa on useita kas-
vihuoneita, talousrakennuksia ja asuinrakennuksia.
Lähiympäristö on pientalovaltaista. Kaava-alueen reu-
noilla on erillispientalotontteja.

Erillispientalojen korttelialue (AO)

Katujen varsilla erillispientalot voi toteuttaa tehokkuudella e=0,4.
Kerrosluku on kaksi. Kerrosalan ja rakennusalan estämättä saa
toteuttaa talous- ja autosuojatilaa enintään 25 m² asuntoa koh-
den. Puutarhatoimintahistoriaan liittyneen pihapiirin kohdalla mer-
kityn erillispientalotontin tehokkuus on e=0,25. Muuta kaava-alu-
etta matalampi tehokkuus mahdollistaa olemassa olevan kasvilli-
suuden säilyttämistä ja kaavaratkaisun sopeuttamisen ympäris-
töön.

Asuinpientalojen korttelialue (AP)

Korttelin sisäosiin saa rakentaa asuinpientaloja. Toteille saa ra-
kentaa myös rivitaloja ja autokatoksin tai varastoin toisiinsa kyt-
kettyjä asuinpientaloja. Kerrosluku on kaksi ja tehokkuusluku
e=0,4. Kerrosalan lisäksi saa rakentaa aputiloja.

Liikenne

Lähtökohdat

Asemakaavan muutoksen yhteydessä ei ole tehty erillistä liiken-
nesuunnitelmaa, koska liikennevaikutukset ovat vähäiset. Olkilyh-
teentiellä (tonttikatu) vuorokauden keskimääräinen liikennemäärä
on alle 100 ajoneuvoa. Liikennemäärä lisääntyy arvion mukaan
noin 70 autolla.
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Kaavaratkaisu

Vieraspysäköinti on osoitettu tonteille. Osassa tontteja ajoyhteys
ja osa pysäköintijärjestelyiden tarvitsemasta tilasta voidaan järjes-
tää rasitteena tonteilla. Lähin linja-autopysäkki sijaitsee noin 350
metrin päässä.

Palvelut

Lähtökohdat

Kaava-alueen vieressä sijaitsee koulu, päiväkoti ja leikkipuisto.
Suutarilan ala-aste ja palvelukeskus sijaitsee n. 0,5 km päässä.

Esteettömyys

Asemakaava-alue on esteettömyyden kannalta normaalia aluetta.

Luonnonympäristö

Lähtökohdat

Puutarhahistoria on muokannut alueesta puistomaisen ja avoimen
maiseman, jonka reunoja rajaa pensasistutukset. Alue on ta-
saista. Alueella on edelleen useita kasvihuoneita ja talousraken-
nuksia. Olkilyhteentien varrella on kaksi vanhaa asuinrakennusta
pihapuutarhakasvillisuuden ympäröimänä.

Kaavaratkaisu

Kaupunkikuva, vehreys ja puutarhahistoria on huomioitu sijoitta-
malla ns. omakotitalot Olkilyhteentien varteen ja mahdolliset rivita-
lot sisemmälle korttelin. Asemakaavassa rajoitetaan tonttien ai-
taaminen ainoastaan pensasaitoihin, mikä viittaa alueen puutar-
hahistoriaan samoin kuin mahdollisuus rakentaa kasvihuoneita
tms. pientalojen yhteyteen.

Ekologinen kestävyys

Lähtökohdat

Alueella sijaitsee puutarha ja pientalotontteja.

Kaavaratkaisu

Yhdyskuntarakennetta tiivistetään olemassa olevien palveluiden
ja infrastruktuurin alueella. Hulevesien hallintaan on asemakaa-
vassa tarpeelliset merkinnät ja määräykset.
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Yhdyskuntatekninen huolto

Lähtökohdat

Kaava-alue on nykyisen yhdyskuntateknisen verkon välittömässä
läheisyydessä.

Kaavaratkaisu

Alueelle rakennetaan yhdyskuntatekninen verkosto. Verkoston
edellyttämät kaavamerkinnät on merkitty kaavakarttaan. Hulevesi-
tulvareittejä varten on tehty korkeustasomerkintöjä. Edellä maini-
tuista järjestelmistä on laadittu Vesihuollon ja kaukolämmön viite-
suunnitelma kaavan liitteeksi.

Maaperän rakennettavuus, pohjarakentaminen ja pilaantuneisuuden
kunnostaminen

Lähtökohdat

Maanpinnan korkeusasema kaava-alueella vaihtelee välillä noin
+19,3 - +20,0. Alueen topografia on pääosin tasaista. Maaperä on
silttiä ja hiekkaa.

Pohjaveden korkeusasema on vaihdellut alueella välillä noin
+15,6 - +18,11. Kaava-alue ei sijaitse tärkeällä pohjavesialueella.

Alue on rakennettavuudeltaan normaalia.

Alueella on harjoitettu ammattimaista puutarhatoimintaa. Alueesta
on teetetty maa-analyysi, päivätty 28.8.2017.

Kaavaratkaisu

Maaperäolosuhteet eivät rajoita kaavanmukaisen maankäytön to-
teuttamista. Kaavaratkaisulla ei ole vaikutusta alueen pohjave-
siolosuhteisiin.

Kaavaan on lisätty määräys maaperän pilaantumisen tutkimisesta
ja tarvittaessa kunnostamisesta ennen rakentamista.

Ympäristöhäiriöt

Lähtökohdat

Alueella melun ei arvioida aiheuttavan merkittävää ympäristöhäi-
riötä.
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Kaavaratkaisu

Meluarvot eivät vaadi toimenpiteitä.

Maanalaiset tilat

Alueen luoteiskulman halki kulkee Koivuhaka-Pihlajamäki tunneli-
viemäri.

Vaikutukset

Yhteenveto laadituista selvityksistä

Maaperän pilaantuneisuutta on selvitetty hakijan ja kaupungin asi-
antuntijoiden toimesta.

Yhdyskuntataloudelliset vaikutukset

Kaavaratkaisun toteuttamisesta aiheutuu palveluntuottajille kus-
tannuksia ilman arvonlisäveroa seuraavasti: vesihuolto 300 000
euroa ja kaukolämpö 200 000 euroa.

Asemakaavamuutos nostaa alueen arvoa. Kaupunki saa yksityi-
sessä omistuksessa olevien tonttien osalta maankäyttökorvauk-
sia. Maankäyttökorvauksista sovitaan maanomistajan kanssa käy-
tävissä maapoliittisissa neuvotteluissa.

Vaikutukset yhdyskuntarakenteeseen ja rakennettuun
ympäristöön

Kaavaratkaisun toteuttaminen Kaavaratkaisun toteuttaminen tii-
vistää yhdyskuntarakennetta ja rakennettua ympäristöä kaupun-
gin tavoitteiden mukaisesti.

Vaikutukset luontoon ja maisemaan ja virkistykseen

Puutarhatoiminta loppunee vaiheittain ja maisema muuttuu avoi-
mesta viljelyalueesta vehreäksi pientalovaltaiseksi asuinalueeksi.
Kaavaehdotus ei muuta alueen virkistysmahdollisuuksia.

Vaikutukset liikenteen ja teknisen huollon järjestämiseen

Olkilyhteentiellä (tonttikatu) vuorokauden keskimääräinen liiken-
nemäärä lisääntyy arvion mukaan noin 70 autolla. Tätä voidaan
pitää tonttikadulla vähäisenä määränä, vaikka lisäys on suhteelli-
sesti suuri nykyiseen nähden. Nykyinen katu kestää uuden liiken-
teen. Vieraspysäköinti on osoitettu tonteille. Ei ole odotettavissa,
että kadun kapeahko ajorata alkaisi tukkeutua pysäköinnistä.
Osassa tontteja ajoyhteys voidaan järjestää rasitteena alueen si-
säisillä järjestelyillä.
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Asemakaavan toteuttaminen vahvistaa olemassa olevan teknisen
huollon verkoston käyttöä.

Vaikutukset kaupunkikuvaan ja elinoloihin

Kaavan toteuttaminen muuttaa kaupunkikuvaa, alueen ilmettä ja
olosuhteita kaupunkimaisemmaksi. Avoimen maiseman osuus vä-
henee maanviljelykulttuurin vähetessä kaupunkialueella.

Vaikutukset ilmastonmuutoksen hillintään ja sopeutumiseen

Rakentamisen ja muuttuvan maankäytön vaikutuksia ilmastonuu-
tokseen pyritään hillitsemään ja sopeuttamaan varaamalla ase-
makaavaan hulevesien yhteisjärjestelyalueita tonttien kesken, vii-
vyttämällä hulevesiä tonteilla sekä suosimalla vettä pidättäviä ra-
kenteita ja välttämällä vettä läpäisemättömiä pintamateriaaleja.

Muu vaikutukset

Elin- ja rakennettu ympäristö muuttuu kaupunkimaisemmaksi.
Elinoloihin kaavaan toteuttaminen vaikuttaa vähäisesti liikenteen
lisääntymisenä. Osa tonttiliittymistä toteutetaan rasitteina alueen
sisällä, minkä pitää uusien tonttiliittymien määrän Olkilyhteentiellä
kohtuullisena.

TOTEUTUS

Kaava-alueella on tonttien yhteisten tulvareittien suunnittelutarve. Tonttien
maaperän pilaantuneisuus tulee tutkia ja tarvittaessa maaperä on kunnostet-
tava ennen rakentamista.

SUUNNITTELUN LÄHTÖKOHDAT

Valtakunnalliset alueidenkäyttötavoitteet

Kaavaratkaisu vastaa valtakunnallisiin tavoitteisiin (valtioneuvos-
ton päätös 14.12.2017). Näistä kaavaratkaisun valmistelussa on
erityisesti painotettu seuraavia:
- luodaan edellytykset vähähiiliselle ja resurssitehokkaalle yh-

dyskuntakehitykselle, joka tukeutuu ensisijaisesti olemassa
olevaan rakenteeseen

- suurilla kaupunkiseuduilla vahvistetaan yhdyskuntarakenteen
eheyttä

- varaudutaan sään ääri-ilmiöihin ja tulviin sekä ilmastonmuutok-
sen vaikutuksiin

- ehkäistään melusta, tärinästä ja huonosta ilmanlaadusta ai-
heutuvia ympäristö- ja terveyshaittoja
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Kaavaratkaisu ei ole ristiriidassa valtakunnallisten alueidenkäyttö-
tavoitteiden kanssa.

Yleiskaava

Helsingin yleiskaavan 2016 (tullut voimaan 5.12.2018) mukaan
alue on asuntovaltainen aluetta A4. Nyt laadittu kaavaratkaisu on
Helsingin yleiskaavan 2016 mukainen.

Helsingin maanalaisen yleiskaavan nro 11830 (tullut voimaan ko-
konaisuudessaan 18.11.2011) mukaan alue on Esikaupungin pin-
takallioaluetta ja alueella on merkintä: Nykyiset rakennetut maan-
alaiset liikennetunnelit ja niihin liittyvät tilat. Nyt laadittu kaavarat-
kaisu on maanalaisen yleiskaavan mukainen.

Asemakaavat

Alueella on voimassa asemakaava nro 9075 (vahvistettu
8.7.1986) asemakaava nro 9392 (vahvistettu 26.1.1988) ja ase-
makaava 10819 (tullut voimaan 28.4.2000). Asemakaavojen mu-
kaan alueella on Asuin-ja kasvitarharakennusten korttelialuetta
(AV) ja Erillispientalojen korttelialueita (AO).
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Rakennusjärjestys

Helsingin kaupungin rakennusjärjestys on hyväksytty 22.9.2010.

Rakennuskiellot

Alueen tontteja ei ole merkitty kiinteistörekisteriin, joten alueella
on voimassa rakennuskielto maankäyttö- ja rakennuslain 81 §:n
nojalla.

Pohjakartta

Helsingin kaupungin kaupunkimittauspalvelut on laatinut pohja-
kartan.

Maanomistus

Korttelialueet ovat yksityisomistuksessa.

Muut lähtökohdat

Selvitys alueen oloista, rakennuskannasta ja muista ympäristö-
ominaisuuksista on kuvattu kaavaselostuksen kohdassa "Asema-
kaavan kuvaus" kunkin aiheen kohdalla.
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SUUNNITTELU- JA KÄSITTELYVAIHEET

Vireilletulo

Kaavoitus on tullut vireille vuonna 2016 tontin omistajan hake-
muksesta.

Viranomaisyhteistyö

Kaavaratkaisun valmistelun yhteydessä on tehty yhteistyötä kau-
punkiympäristön toimialan eri tahojen lisäksi seuraavien viran-
omaistahojen kanssa:

 Helsingin seudun ympäristöpalvelut (HSY) vesihuolto

Osallistumis- ja arviointisuunnitelman sekä kaavan valmisteluaineiston
nähtävilläolo

Osallistuminen ja vuorovaikutus on järjestetty liitteenä olevan
osallistumis- ja arviointisuunnitelman (OAS) mukaisesti.

Vireilletulosta ja OAS:n sekä valmisteluaineiston nähtävilläolosta
on ilmoitettu osallisille kirjeillä ja verkkosivuilla www.hel.fi/suunni-
telmat, www.hel.fi/kaupunkiymparisto/fi sekä lehti-ilmoituksella
Koillis-Helsingin Lähitieto lehdessä.

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma sekä valmisteluaineistoa oli
nähtävillä 7.5. 28.5.2018 seuraavissa paikoissa:
 info- ja näyttelytila Laiturilla, Narinkka 2
 Suutarilan kirjastossa, Seulastentie 11
 verkkosivuilla www.hel.fi/suunnitelmat.

Asukastilaisuus pidettiin osana Malmin päivän tapahtumia la
19.5.2018.

Päivitetty osallistumis- ja arviointisuunnitelma sekä valmisteluai-
neistoa oli nähtävillä 18.3.  5.4.2019 seuraavissa paikoissa:
 Kaupunkiympäristön asiakaspalvelussa, Sörnäistenkatu 1
 verkkosivuilla www.hel.fi/suunnitelmat.

Yhteenveto viranomaisen kannanotosta

Viranomaisen kannanotot osallistumis- ja arviointisuunnitelmasta
sekä valmisteluaineistosta kohdistui alueella sijaitsevaan käy-
tössä olevaan jätevesitunneliin. Kannanotoissa esitetty asia on
otettu huomioon kaavamerkinnöissä ja -määräyksissä. Kannanot-
toja saapui 2 kpl.

Vastine kannanottoihin on esitetty vuorovaikutusraportissa.

http://www.hel.fi/suunni-telmat
http://www.hel.fi/suunni-telmat
http://www.hel.fi/kaupunkiymparisto/fi
http://www.hel.fi/suunnitelmat.Asukastilaisuus
http://www.hel.fi/suunnitelmat.Asukastilaisuus
http://www.hel.fi/suunnitelmat
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Yhteenveto mielipiteistä

Mielipiteet osallistumis- ja arviointisuunnitelmasta sekä valmistelu-
aineistosta kohdistuivat:

- kaavaratkaisun enimmäiskerrosluvun pitämiseen enintään
kahtena ja talotyyppien pitämiseen olemassa olevan pientalo-
miljöön luonteeseen sopivana pientaloina.

- toivottiin ettei itäosan tehokkaasti rakennettu tontti poikkea lii-
kaa yleisilmeeltään alueen asuntokannasta.

- pidetiin hyvänä periaatetta, jossa Olkilyhteentien puolelle sijoi-
tetaan vain erillispientaloja.

- pidettiin hyvänä, että puutarhatoiminta voi edelleen jatkua alu-
eella

- toivottiin tonttiliikenteen ja tonttien läpiajoliikenteen jakamista
Olkilyhteentien ja Töyrynummentien kesken siten, että Töy-
rynummentiellekin tehtäisiin tonttiliittymät.

- esitettiin suunnitelluille tonteille pysäköintipaikkoja Töyrynum-
mentielle

- toivottiin, ettei Olkilyhteentien liikennettä tarpeettomasti kasva-
teta

- toivottiin että kaavoitusvaiheessa pyritään ehkäisemään koulu-
jen ja liikuntapaikkojen läheisyyteen kehittyvien epävirallisten
reittien ongelmat.

- tasapuoliseen rakennusoikeuden jakautumiseen kaava-alu-
eella.

- riittävän yksityisyyden varmistamiseen kaavaratkaisussa
- rakennusten suuntaamiseen ja kulkuväyläyhteyksiin alueelta

Asukastilaisuudessa esitetyt mielipiteet kohdistuivat:

- toivottiin, ettei kerrosluku ylitä alueen vallitsevaa enintään kah-
den kerroksen rakennustapaa.

- oltiin huolestuneita liikenteen lisääntymisestä Olkilyhteentiellä.
- kyseltiin tonttiliittymien määrästä.
- toivottiin, ettei ajoyhteys tonteille muodostu katumaiseksi.
- Ideoitiin tonttiliittymää Töyrynummentien eli koulun totin puo-

lelta.
- kyseltiin, onko tulevat hallintamuodot jo päätetty.
- toivottiin vehreän miljöön ja alueen luonteen säilymistä.
- toivottiin riittävien etäisyyksien huomioimista naapurustoon.

Mielipiteet on otettu huomioon kaavamerkinnöissä ja -määräyk-
sissä. Kirjallisia mielipiteitä saapui 3 kpl.

Vastineet mielipiteisiin on esitetty vuorovaikutusraportissa.

Ehdotus on julkisesti nähtävillä 30 päivän ajan. Asemakaavoitus-
palvelu pyytää kaavaehdotuksesta lausunnot seuraavilta tahoilta:
 Helsingin seudun ympäristöpalvelut (HSY)
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 Helen Oy
 Helen Sähköverkko Oy
 Helsingin seudun liikenne -kuntayhtymä (HSL)
 kasvatuksen ja koulutuksen toimiala.

Tätä selostusta täydennetään asemakaavan muutosehdotuksen julkisen
nähtävilläolon jälkeen.

Helsingissä 31.5.2019
Marja Piimies


























