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1 
TIIVISTELMÄ 

 
Asemakaavan ja asemakaavan muutoksen sisältö  

 
Kuninkaantammeen, Keskuspuiston ja Vantaanjoen kainaloon, suunni-
tellaan värikästä ja kodikasta 5 000 asukkaan kaupunginosaa. Kunin-
kaantammen suunnittelussa painotetaan ekologisia ratkaisuja. Uudis-
rakennuksista tulee matalaenergiarakennuksia, joissa hyödynnetään 
uusiutuvaa energiaa, paikallista kiviainesta käytetään katujen ja pihojen 
rakentamisessa ja alueesta rakennetaan luonnonmukaisen hulevesien 
hallinnan mallikohde.  
 
Asemakaava ja asemakaavan muutos mahdollistaa Kuninkaantammen 
keskuskorttelien ja julkisten tilojen rakentamisen sekä alueen liikenne-
järjestelyt. Kuninkaantammen keskustasta tulee kävelykaupunkia, asu-
kaspysäköintipaikat rakennetaan pääosin maan alle. Keskuskortteleihin 
tulee pääkatujen Kuninkaantammenkierron ja Taidemaalarinkadun var-
sille kerrostaloja, kävelykujien ja katuaukioiden varsille kaksikerroksisia 
kaupunkitaloja. Alueen keskelle rakennetaan Taidemaalarinpuisto kau-
punkiviljelmineen sekä palveluiden reunustama Kuninkaantammen-
aukio. Kylätaloon tulee koulu, päiväkoti, leikkipuisto sekä asukkaiden 
käyttöön tarkoitettuja tiloja. Alueella tulee asumaan noin 2 500 kunin-
kaantammelaista. 
 
Asemakaava ja asemakaavan muutos mahdollistaa Keskuspuiston alit-
se kulkevan Jokeri 2 -joukkoliikenneyhteyden jatkamisen Kuninkaan-
tammen kautta Vantaan Myyrmäkeen. Yhteys toteutetaan ensivaihees-
sa bussilinjana, mutta alueen suunnittelussa varaudutaan myös raitio-
liikenteeseen. Hämeenlinnanväylältä Kuninkaantammeen rakennetaan 
uusi liittymä joka tulee parantamaan myös pyöräreittejä Malminkarta-
non ja Myyrmäen asemille, virkistysreittejä Mätäjokilaakson ja Keskus-
puiston välillä sekä hiihtolatuverkostoa. 
 
Edita Oy:n kirjapainon sekä Suomen ympäristökeskuksen toiminnan 
jatkuminen alueella nykyisissä kiinteistöissä on turvattu. Muilta osin ny-
kyiset toiminnot siirtyvät muualle ja teollisuusalue muutetaan asumisen 
ja palveluiden alueeksi. Palveluineen ja työpaikkoineen Kuninkaan-
tammen keskustan kaava-alueen kerrosala on 146 154 k-m2, asunto-
kerrosalaa on 106 800 k-m2. 
 

Asemakaavan ja asemakaavan muutoksen valmistelun vaiheet 
 
Kaavoitustyö on käynnistetty kaupungin aloitteesta. 
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Osallistuminen ja vuorovaikutus on järjestetty liitteenä olevan osallis-
tumis- ja arviointisuunnitelman mukaisesti. Osallistumis- ja arviointi-
suunnitelmasta esitettiin 8 mielipidettä ja 7 kannanottoa.  
 
Asemakaava- ja asemakaavan muutosluonnos pidettiin nähtävänä 
kaupungintalon aulassa, kaupunkisuunnitteluvirastossa, Kannelmäen 
kirjastossa ja Pitkäkosken majalla. Luonnoksesta jätettiin 6 mielipidettä 
ja 3 kannanottoa, jotka on otettu kaavoitustyössä huomioon. 
 
Kaupunkisuunnittelulautakunta hyväksyi Kuninkaantammen keskustan 
asemakaava- ja asemakaavan muutosluonnoksen, joka on ollut ehdo-
tuksen valmistelun pohjana. 
 
Kaupunkisuunnittelulautakunta puolsi asemakaava- ja asemakaavan 
muutosehdotuksen hyväksymistä. 
 
Asemakaava- ja asemakaavan muutosehdotus oli julkisesti nähtävänä 
ja siitä saatiin lausunnot. Lausunnot kohdistuivat mm. Kuninkaantam-
menaukion maanalaiseen pysäköintilaitokseen sekä pysäköinnin yh-
teisjärjestelyihin, Hämeenlinnanväylän uuteen liittymään, ilmastotavoit-
teita koskeviin kaavamääräyksiin, asuntorakentamisen kustannuksiin 
sekä ympäristöhäiriöihin. Muistutuksia esitettiin kaksi. Asemakaava- ja 
asemakaavan muutosehdotukseen tehdyt muutokset on selostettu 
kohdassa Suunnittelun vaiheet. 

 
2 
LÄHTÖKOHDAT 

 
Valtakunnalliset alueidenkäyttötavoitteet  

 
Asemakaavaa ja asemakaavan muutosta koskee erityisesti Helsingin 
seutua koskevat ja 1.3.2009 voimaan tulleet seuraavat erityistavoitteet:  
– Riittävän asuntotuotannon turvaamiseksi on alueidenkäy-

tössä varmistettava tonttimaan riittävyys. 
– Alueidenkäytön suunnittelussa merkittävä rakentaminen tu-

lee sijoittaa joukkoliikenteen, erityisesti raideliikenteen pal-
velualueelle. 

– Alueiden käytössä on ehkäistävä melusta, tärinästä ja il-
man epäpuhtauksista aiheutuvaa haittaa ja pyrittävä vä-
hentämään jo olemassa olevia haittoja. 

– Yleis- ja asemakaavoituksessa on varauduttava lisäänty-
viin myrskyihin, rankkasateisiin ja taajamatulviin.  

– Alueiden käytön suunnittelussa on turvattava väestön tar-
peiden edellyttämät ylikunnalliseen virkistyskäyttöön sovel-
tuvat riittävän laajat ja vetovoimaiset alueet ja niitä yhdistä-
vän viheralueverkoston jatkuvuus.  
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– Alueidenkäytöllä edistetään elollisen ja elottoman luonnon 
kannalta arvokkaiden ja herkkien alueiden monimuotoi-
suuden säilyttämistä. 

 
Asemakaava ja asemakaavan muutos ei ole ristiriidassa valtakunnallis-
ten alueidenkäyttötavoitteiden kanssa. Kaavaa muutetaan alueella, jol-
la asuntotuotannolla on hyvät edellytykset toteutua sekä palveluverkon 
että rakentamisvalmiuden osalta. Kaava-alue sijoittuu tulevan Jokeri 2 
-joukkoliikennelinjan sekä nykyisen raideliikenteen palvelualueelle. Lii-
kenteen melun torjumiseksi on laadittu meluselvitys. Viher- ja virkis-
tysyhteydet Espoon, Vantaan ja Keskuspuiston ulkoilureiteille säilyvät 
tai paranevat. Alueen suunnittelussa ja rakentamisessa kiinnitetään eri-
tyistä huomiota hulevesien hallintaan ja sitä kautta myös Vantaanjoen 
ja Mätäjoen vedenlaadun pysymiseen ennallaan. 
 

Maakuntakaava 
 
Ympäristöministeriön 8.11.2006 vahvistamassa Uudenmaan maakun-
takaavassa suunnittelualue on taajamatoimintojen aluetta. Alueen halki 
on merkitty 110 kV:n voimalinja. Kehä II:n linjaus eritasoliittymineen 
lännestä Hämeenlinnanväylälle on merkitty moottoriväylävarauksena.  
Suunnittelualueen ja Hakuninmaan asuinalueen väliin on merkitty seu-
dullinen viheryhteystarve, joka jatkuu Hämeenlinnanväylän länsipuolel-
la. 
 
Maakuntavaltuuston 20.3.2013 hyväksymässä Uudenmaan 2. vaihe-
maakuntakaavassa suunnittelualueen halki on osoitettu pääkaupunki-
seudun poikittainen joukkoliikenteen yhteysväli. Laadittu asemakaavan 
muutos on maakuntakaavan ja 2. vaihemaakuntakaavan mukainen. 
 

Osayleiskaava  
 
Kuninkaantammen osayleiskaavassa (kaupunginvaltuusto 4.6.2008, 
tullut kaava-alueella voimaan 5.12.2008) alue on kerrostalovaltaista 
aluetta, jolla tulee olla myös pientalomaista rakentamista; työpaikka-
aluetta, keskustatoimintojen ja lähipalveluiden aluetta; lähivirkistysalu-
etta sekä katu- ja liikennealuetta. Alueen itäosasta on osoitettu joukko-
liikenteen yhteystarve Keskuspuiston suuntaan ja eteläosaan seudulli-
nen viheryhteystarve. Nyt laadittu asemakaava- ja asemakaavan muu-
tos on osayleiskaavan mukainen. 
 

Maanalainen yleiskaava 
 
Maanalaisessa yleiskaavassa (kaupunginvaltuusto 8.12.2010) suuri 
osa kaava-alueesta on merkitty kallioresurssialueeksi. 
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Asemakaava 
 
Pääosalla alueesta on voimassa asemakaava nro 9360 (vahvistettu 
26.5.1989), jonka mukaan alueella on teollisuus- ja varastorakennusten 
korttelialueita (tonttitehokkuus e = 0,5), katualuetta sekä lähivirkistys-
aluetta. Asemakaavan mukaisesta kerrosalasta, n. 111 000 k-m2, on 
toteutunut noin 40 000 k-m2. Alueen länsiosa on asemakaavoittamaton.  
 

Rakennusjärjestys 
 
Helsingin kaupungin rakennusjärjestys on hyväksytty 22.9.2010. 
 

Kiinteistörekisteri  
 
Asemakaavoitettu alue on merkitty Helsingin kaupungin ylläpitämään 
kiinteistörekisteriin. Muu alue kuuluu valtion ylläpitämään kiinteistöre-
kisteriin. 
 

Rakennuskiellot 
 
Alueella on voimassa maankäyttö- ja rakennuslain 53 §:n 1 momentin 
mukainen rakennuskielto asemakaavan muuttamiseksi. 
 

Muut suunnitelmat ja päätökset 
 
Kaupunkisuunnitteluviraston tekemät selvitykset ja suunnitelmat on lu-
etteloitu selostuksen alussa kohdassa "Luettelo muusta kaavaa koske-
vasta materiaalista".  
 
Helsingin kaupunginhallitus hyväksyi 20.10.2008 kaupungin hulevesi-
strategian, jonka pilottihankkeeksi valittiin Kuninkaantammen alue. 
 
Kaupunginvaltuusto päätti 27.5.2009 hyväksyä Jokeri 2 -joukkoliiken-
nelinjan hankesuunnitelman. 
 
Ympäristöministeriö on esittänyt, että Suomen Natura 2000 -verkostoa 
täydennetään vuollejokisimpukan kannalta tärkeän Vantaanjoen osalta.  
 
Kehä II yleissuunnitelma välillä Turunväylä–Hämeenlinnanväylä (Tie-
hallinto, Ramboll Oy, Pöyry Oy, 2008) on valmistunut, mutta hankkees-
ta ei ole tehty päätöstä. Helsingin kaupunki totesi lausunnossaan, että 
yleissuunnitelman mukaisena hanke ei tue parhaalla mahdollisella ta-
valla maankäytön kehittämistä ja eheän kaupunkirakenteen syntymistä. 
Lisäksi se on niin kallis, että sen toteuttaminen uhkaa siirtyä pitkälle tu-
levaisuuteen. 
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Helene Schjerfbeckin puiston viitesuunnitelma on valmistunut (Pöyry 
Oy 2011), puistosuunnittelu on vireillä rakennusviraston hankkeena.  
 

Pohjakartta  
 
Helsingin kaupungin kiinteistöviraston kaupunkimittausosasto on laati-
nut pohjakartan, joka on tarkistettu 16.8.2012. 
 

Maanomistus 
 
Pääosa työpaikkatonteista ja pieni osa virkistysaluetta ovat yksityis-
omistuksessa. Kaupunki omistaa osan tonttialueista, katu- ja maantie-
alueet sekä enimmän osan virkistysalueista. 
 

Alueen yleiskuvaus 
 
Kuninkaantammi on Kaarelan kaupunginosan osa-alue. Idässä alue ra-
jautuu Keskuspuistoon, etelässä Hakuninmaan pientaloalueeseen, 
pohjoisessa Vantaanjokeen ja Vantaan Kaivokselan pientalo- ja pien-
teollisuusalueisiin, lännessä Hämeenlinnanväylään. 
 
Kuninkaantammen keskustan kaava-alue on nykyisin osoitettu pääosin 
teollisuus- ja toimitilakäyttöön, osittain lähivirkistysalueeksi.  
 

Rakennettu ympäristö 
 
Kaava-alue on suurelta osin rakennettua. Tulevalla Kuninkaantammen 
keskusta-alueella on kaksi risteävää katua sekä tuotanto- ja toimitila-
tontteja rakennuksineen sekä laajoine asfalttipihoineen. Tulevan katu-
alueen kohdalla, kaupungin omistamalla kaavoittamattomalla alueella 
Hämeenlinnanväylän itäpuolella, sijaitsee kaupungin omistama omako-
titalo piharakennuksineen.  
 

Palvelut Alueella toimii autoalan yrityksiä sekä puutarvikeliike. Lähimmät julkiset 
ja kaupalliset palvelut sijaitsevat Hakuninmaalla ja Malminkartanossa 
sekä Myyrmäen aluekeskuksessa, jossa sijaitsevat paitsi monipuoliset 
kaupalliset palvelut, myös kulttuuri- ja urheilupalvelut. Malminkartanon 
ja Myyrmäen juna-asemille on alueelta matkaa noin 2 km. 

 
Esteettömyys 

 
Asemakaava-alue on esteettömyyden kannalta normaalia aluetta.  
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Luonnonympäristö 
 
Kaava-alue sijaitsee loivasti etelään viettävällä kallioselänteellä pää-
osin 30–44 metrin korkeudella merenpinnasta. Rinteiden alaosat ovat 
moreenia ja hietaa. Kaava-alueen reunoilla on rakentamattomia metsä- 
ja kallioalueita. Kaava-alueen pohjoispuolella, Helsingin ja Vantaan ra-
jalla on Vantaanjokilaakso. Alueen ilmasto noudattelee Helsingin ja ko-
ko eteläisen rannikkoalueen ilmastoa. Nykyinen metsäinen ympäristö 
vaikuttaa alueen pienilmastoon ja tuuliolosuhteisiin. Rakentamisen yh-
teydessä suojavyöhykkeiden merkitys korostuu.  
 
Kaava-alue kuuluu pääosin Mätäjoen valuma-alueeseen. 
 
Alueen kaakkoisosa kuuluu linnustollisesti arvokkaaseen Hakuninmaan 
puiston metsäalueeseen. 
 
Merkittävä osa kaava-alueesta on rakennettu tai asfaltoitu. 
 

Suojelukohteet 
 
Valtioneuvosto on ehdottanut alueen pohjoispuolella sijaitsevan Van-
taanjoen osan liittämistä Natura 2000 -verkostoon. Alueen valintape-
rusteena verkostoon on joessa esiintyvä luontodirektiivin liitteisiin II ja 
IV sisältyvä vuollejokisimpukka, mikä on Suomessa uhanalainen ja 
rauhoitettu. Joessa elää myös luontodirektiivin liitteeseen II sisältyvä 
saukko sekä Natura tietolomakkeessa mainittu virtavesilude. 
 
Kuninkaantammen osayleiskaavan Natura-arvioinnin mukaan (kaupun-
kisuunnitteluvirasto ja Insinööritoimisto Paavo Ristola Oy, 2006) hank-
keen vaikutusarvioinnin keskeisimpänä tekijänä on asuinalueelta kul-
keutuvien hulevesien vaikutus Vantaanjoen vedenlaatuun. Keskeisin 
vaikuttava tekijä on asuinalueelta kulkeutuvan kiintoaineksen määrä ja 
siitä aiheutuva veden samentuminen. Voimakas kiintoainekuorma voi 
vaikeuttaa simpukoiden hapensaantia ja ravinnonottoa. Lisääntynyt ve-
den samentuminen voi vaikeuttaa näkönsä avulla saalistavan saukon 
ravinnonhankintaa. 
 
Alueen koillispuolella Vantaanjoen molemmin puolin sijaitsee Pitkäkos-
ken rinnelehtojen suojelualue.  
 
Kuninkaantammen pohjoisosassa on löydettävissä vanhoja rauta-
kaivoskuoppia. Alueella on ollut koeluontoista kaivostoimintaa, mutta ei 
yhtä merkittäviä esiintymiä kuin viereisellä Kaivokselan alueella. Kai-
vokset ovat kuitenkin muinaismuistolain suojaamia kiinteitä muinais-
jäännöksiä, joiden poistamiseen tarvitaan Uudenmaan elinkeino-, lii-
kenne- ja ympäristökeskuksen lupa. 
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Kaava-alue rajautuu Kuninkaantammentiehen, kulttuurihistoriallisesti 
arvokkaaseen maantiehen, jonka linjaus on suojeltu. Hakuninmaantien 
länsipuolella Kuninkaantammentie kulkee viheralueen osana, itäpuolel-
la katualueena. Katualue on yksityisen tiehoitokunnan omistuksessa. 
 

Yhdyskuntatekninen huolto 
 
Kaava-alueella on nykyisiä kiinteistöjä palvelevia yhdyskuntateknisen 
huollon johtoja ja kaapeleita. 

 
Alueella on koko pääkaupunkiseudun vesihuoltoa ajatellen merkittävä 
1 000 mm runkovesijohto, joka sijaitsee Katsastustien ja Hakuninmaan-
polun alla. Pitkäkosken vesilaitokselta Suomen ympäristökeskuksen 
laboratorioon johdetaan Päijänne-tunnelin vettä maanalaisessa johdos-
sa. Johdon sijainti ja halkaisija eivät ole tiedossa. Hakuninmaantien alla 
sijaitsevat 300 mm vesijohto, 300 mm yksityinen jätevesi- ja 500 mm 
yksityinen hulevesiviemäri. Jätevedet johdetaan Vakkatien suuntaan. 
Lisäksi alueella on nykyisiä kiinteistöjä palveleva 100 mm ja 300 mm 
vesijohtohaara. 

 
Hakuninmaantien alla sijaitsee 200 mm kaukolämpöputki. Putki on lii-
tetty Vantaan kaukolämpöverkkoon. 
 
Hakuninmaantien alla sijaitsee tietoliikennekaapeleita ja 20 kV keski-
jännitejohtoja. Kaapeleita ja johtoja sijaitsee hieman myös Katsastusti-
en alla ja vähäisessä määrin Hakuninmaantien ja Katsastustien rajaa-
malla alueella. 

 
Maaperä Valtaosa alueesta on kallioista tai karkeiden kivennäismaiden peittä-

mää, jossa peruskallio on lähellä maanpintaa. Kalliot ovat pääosin gra-
niittia. 
 

Ympäristöhäiriöt 
 
Melu 
 
Alueen merkittävimmät melulähteet ovat Hämeenlinnanväylän ajoneu-
voliikenne sekä Editan painotalon toiminnan aiheuttama melu. Helsinki-
Vantaan lentoaseman lentoreittien läheisyydestä johtuen myös lento-
koneiden äänet kantautuvat ajoittain kaava-alueelle, vaikka se sijaitsee 
selvästi varsinaisen lentomelualueen ulkopuolella. 
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Ilman laatu 
 
Ilman laatuun vaikuttavat Hämeenlinnanväylän ajoneuvoliikenteen 
päästöt. Vantaan puolella hajupäästöjä aiheuttaneen painoväritehtaan 
toiminta loppui keväällä 2011 ja rakennus on puhdistettu. 
 
Maaperän puhtaus 
 
Hakuninmaantien varressa sijaitsevien teollisuuskortteleiden piha-
alueilla voi olla vähäisessä määrin pilaantuneita maa-aineksia. 

 
3 
TAVOITTEET  
 
 Asemakaavan ja asemakaavan muutoksen tavoitteena on persoonalli-

sen ja vetovoimaisen, hyvin toimivan asunto- ja työpaikka-alueen syn-
tyminen. Kuninkaantammen ydinalueesta halutaan pikkukaupunkimai-
nen, värikäs, yhteisöllinen ja elämyksellinen. Alueella tulee asumaan 
noin puolet kuninkaantammelaisista. Kuninkaantammessa painotetaan 
jalankulkijan ja pyöräilijän näkökulmaa sekä edellytetään ekologisia 
ratkaisuja tonttien, katualueiden ja viheralueiden rakentamisessa. Ta-
voitteita ovat mm. ekotehokas rakentaminen, hulevesien luonnonmu-
kainen hallinta, paikallinen massatasapaino ja kaupunkiviljelyn mahdol-
listaminen.  
 
Liikenteelliset päätavoitteet ovat alueen kytkeminen osaksi tehokasta 
joukkoliikennejärjestelmää, yhteyksien parantaminen Kuninkaantam-
mesta Hämeenlinnanväylälle ja aluekeskukseen, virkistysyhteyksien 
parantaminen seudullisesti tärkeiden viheralueiden välillä, maanalainen 
pysäköintijärjestely sekä kävelykatujen ja -aukioiden syntyminen alu-
een keskelle. 

 
4 
ASEMAKAAVAN JA ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN KUVAUS  

 
Yleisperustelu ja -kuvaus 

 
Kaavamuutoksessa on luotu edellytykset Kuninkaantammen keskustan 
rakentamiselle. Nyt kaavoitettava alue tulee olemaan laajemman asuin- 
ja työpaikkakokonaisuuden ydin. Alueen pääkäyttötarkoitus muuttuu 
teollisuusalueesta asumiseen. Kaava-alueelle tulee asunnot noin 2 500 
asukkaalle.  
 
Uusien asuntokortteleiden ja niihin liittyvän katuverkoston lisäksi laa-
jaan kaava-alueeseen kuuluu kaksi nykyistä pienteollisuus- ja toimitila-
tonttia, uusi kylätalokortteli kouluineen, päiväkoteineen ja asukastiloi-
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neen, korttelipuistoja ja viheralueita, Kuninkaantammen ympäristöönsä 
kytkevät pääkadut sekä Hämeenlinnanväylän eritasoliittymän liikenne-
alue. Säilyville toimitilatonteille on varmistettu toimintaedellytykset 
asumisen naapurissa. 
 
Uudelle asuin- ja työpaikka-alueelle on suunniteltu tunnistettava raken-
ne ja kaupunkikuvallinen ilme, jotka ovat omiaan luomaan vahvaa alue-
identiteettiä. Katutilaan on panostettu, korttelit kaartuvat spiraalimaisen 
katuverkon varrelle ja kävelykujat vievät kortteliaukioille, joiden yhtey-
teen tulee asukkaiden yhteistiloja ja katupelikenttiä. Rakennuksiin tulee 
vahvoja värejä ja vaihtelua julkisivuihin. Hulevesiaiheet, paikalta louhi-
tusta kivestä rakennettavat muurit sekä kaupunkiviljelyä varten raken-
nettavat kyläkaivo sekä vesipostit tuovat luonnetta kaupunkikuvaan. 
 
Ekologisia tavoitteita on edistetty ekotehokasta rakentamista ja uusiu-
tuvan energian käyttöä koskevilla kaavamääräyksillä, määräyksillä 
luonnonmukaisista hulevesijärjestelyistä (sadepuutarhat, vesialtaat ja 
viherkatot), suunnittelemalla alue kävely- ja pyöräilypainotteisena sekä 
suunnittelemalla Jokeri 2 -joukkoliikennelinjan varteen sijoittuvat kortte-
lit korkealla aluetehokkuudella. 
 
Pysäköinti on järjestetty pääosin maan alla rakennusten kellareissa ja 
pihakansien alla, osin myös erillisillä autopaikkojen korttelialueilla.  
 

Mitoitus  Kuninkaantammen keskustan kaava-alueen pinta-ala on noin 33 ha. 
Kaavan rakennusoikeus on 146 154 k-m2. Asuntorakentamista syntyy 
106 800 k-m2 ja julkista palvelurakentamista 7 000 k-m2. Lisäksi alueel-
la säilyvillä toimitilatonteilla on rakennusoikeutta yhteensä noin 32 354 
k-m2. 
 

Asuinrakennusten korttelialue (A) 
  

Korttelialueiden rakennukset ovat vaihtelevan korkuisia, samoilla ton-
teilla on sekä neljä- tai viisikerroksisia kerrostaloja että matalampia 
kaksi- tai kolmekerroksisia kaupunkitaloja. Matalammat rakennukset si-
joittuvat kävelyraittien, kuten Akvarellinkadun varrelle. Rakennukset 
ovat kadulle päin rapattuja, pihajulkisivussa tulee käyttää puuta.  
 
Asukaspysäköinti sijoittuu pääosin rakennusten kellareihin ja pihakan-
sien alle, osittain autopaikkojen korttelialueille. Korttelin 33390 kaupan 
autopaikat sijoittuvat autopaikkojen korttelialueelle Ultramariinikujan yh-
teyteen ja ne toimivat vuorottaispysäköintinä yhdessä kylätalon pysä-
köintipaikkojen kanssa. 

 



    10   
 
 
 
 
 

Asuinkerrostalojen korttelialue (AK) 
 

Kerrosluku vaihtelee kolmesta neljään. Alueen maamerkki on erityisen 
korkeatasoisena suunniteltava pyöreä kortteli Taidemaalarinpuiston 
reunassa, jossa tulee käyttää kasvillisuutta julkisivuaiheena. Taidemaa-
larinkadun varren pistetalot on tarkoitus suunnitella persoonallisiksi, 
arkkitehtonisesti ympäristöstään erottuviksi. Asukaspysäköinti sijoittuu 
rakennusten kellareihin ja pihakansien alle. 
 

Asuinkerrostalojen korttelialue opiskelija-asuntoja varten (AK-1) 
 

Kuninkaantammenaukion laidassa sijaitseva korttelialue on osoitettu 
opiskelija-asunnoille, jolloin pysäköintipaikkoja täytyy rakentaa huomat-
tavasti vähemmän. Rakennuksesta nousee korkeampi kulmatorni seit-
semänkerroksiseksi. Asukaspysäköintipaikat sijoittuvat autopaikkojen 
korttelialueelle Ultramariinikujan yhteyteen. 
 

Asuinpientalojen korttelialue (AP) 
 
Asuntoja saa sijoittaa osittain päällekkäin. Turkoosikujalla ja Sinooperi-
kujalla kaupunkipientaloilla on omatonttinen pysäköinti.  
 

Julkisten lähipalvelurakennusten korttelialue (YL) 
 
Korttelialueelle rakennetaan Kuninkaantammen kylätalo. Tontille saa 
rakentaa monipuolisia lähipalveluja, kuten peruskoulu, päiväkoti, lasten 
leikkipuisto, asukastiloja, liikuntatiloja sekä esimerkiksi seurakunnan, 
kirjaston tai sosiaalitoimen tiloja. Korttelin autopaikat sijoittuvat auto-
paikkojen korttelialueelle Ultramariinikujan yhteyteen ja ne toimivat vuo-
rottaispysäköintinä yhdessä korttelin 33390 kaupan pysäköintipaikkojen 
kanssa. 
 

Toimitilarakennusten korttelialue (KTY) 
 
Korttelialueella Editan kirjapainotoiminta jatkuu mittavassa tiilisessä 
painotalossa. Rakennusoikeutta on osoitettu myös toimistomaiseen 
uudisrakentamiseen. Rakennuksiin saa sijoittaa liike- ja toimistotiloja 
sekä ympäristöhäiriöitä aiheuttamattomia teollisuus- ja varastotiloja, 
julkisia palvelutiloja sekä liikunta- ja vapaa-ajan toimintaa palvelevia ti-
loja.   
 

Toimitilarakennusten sekä opetus-, tutkimus- ja näihin verrattavaa  
toimintaa palvelevien rakennusten korttelialue (KYOT) 

 
Korttelissa toimii Suomen ympäristökeskuksen laboratorio- ja toimistoti-
loja. Kun viereiset asuinkorttelit ja kadut rakennetaan, työntekijöiden 
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autopaikat tulee sijoittaa tontin pysäköintialueelle yhteen tai kahteen 
tasoon. 
 

Puisto (VP) 
 

Kuninkaantammeen rakennetaan korkealaatuinen Helene Schjerf-
beckin puisto, johon syntyy laaja vesiaiheiden, polveilevien purojen ja 
lampien kokonaisuus Kuninkaantammen sadevesien käsittelyä ja es-
teettistä hyödyntämistä varten. Puisto tulee sijaitsemaan nykyisellä Ha-
kuninmaanpuiston lähivirkistysalueella. Tämä asemakaava ja asema-
kaavan muutos koskee pientä osaa tulevasta Helene Schjerfbeckin 
puistosta, loppuosa kuuluu voimassa olevaan Kuninkaantammen etelä-
rinteen asemakaavan muutokseen. 
 
Fanny Churbergin kalliolla säilyy alueen komein mäntypuustoinen avo-
kallioselänne. Alueella olevat kolme vanhaa rautakaivoskuoppaa säily-
tetään osana puistoa ja merkitään asiaankuuluvasti. Taidemaalarin-
puiston katseenvangitsija on kallioleikkauksen päällä seisova suuri siir-
tolohkare, jonka eteen rakennetaan vesiallas. Maria Wiikin puistoon ra-
kennetaan kyläkaivo ja osoitetaan tilaa kaupunkiviljelylle. Avajaispuis-
toa on tarkoitus laajentaa myöhemmin vireille tulevan kaavamuutoksen 
yhteydessä.  
 

Leikkipuisto (VK) 
 
Vennynpuistoon rakennetaan lasten leikkipuisto, joka tukeutuu Kunin-
kaantammen kylätaloon ja jatkaa sen piha-aluetta. Puiston reunassa 
kulkeva ulkoilureitti jatkuu Kuninkaantammenkierron alitse pallokentälle 
ja Keskuspuistoon. Alikulusta suunnitellaan avara ja valoisa. Vennyn-
puistoa on tarkoitus laajentaa myöhemmin lammenrannan alueen kaa-
vamuutoksen yhteydessä. 
 

Suojaviheralue (EV) 
 
Maantien laidassa osa viheralueesta on merkitty suojaviheralueeksi. 
Alue liittyy saumattomasti Helene Schjerfbeckin puistoon. 

 
Autopaikkojen korttelialue (LPA) 

 
Kortteleiden 33382 ja 33384 kaupunkipientalojen autopaikat sijoitetaan 
erilliselle autopaikkojen korttelialueelle 33383, johon ajetaan Okrakujaa 
pitkin Kuninkaantammenkierrolta. Osa Sienakujan tonttien autopaikois-
ta voidaan sijoittaa välittömästi korttelin 33397 pohjoispuolelle raken-
nettavalle, rinteeseen maisemoitavalle autopaikkojen korttelialueelle 
33397/3. Kortteleiden 33391 ja 33392 kaikki autopaikat sekä korttelin 
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33390 kaupan autopaikat on osoitettu LPA-korttelialueille Ultrama-
riinikujan yhteyteen.  
 
LPA-korttelialueilla tulee käyttää mahdollisimman paljon vettä läpäise-
viä pintamateriaaleja. Kaavaan merkityt autokatokset tulee toteuttaa vi-
herkattoina. 
 
LPA-korttelialueille saa sijoittaa maanalaisia yhdyskuntateknisen huol-
lon johtoja. 

 
Maantien alue (LT) 
 

Hämeenlinnanväylälle rakennettavaa liittymää varten kaavoitetaan 
maantien aluetta aiemmin kaavoittamattomalle alueelle. Uudenmaan 
Elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksen kanssa käytyjen neuvotte-
lujen mukaisesti Kuninkaantammen liittymän aluetta ei nyt asemakaa-
voiteta kokonaisuudessaan, vaan asemakaava koskee ainoastaan liit-
tymäalueen eteläosaa, jonka rajaus poikkeaa vähäisessä määrin 
osayleiskaavaan merkitystä aluerajauksesta. Muilta osin eritasoliitty-
män rakentamisessa tullaan käyttämään maantielain mahdollistamaa 
asemakaavoittamattoman alueen lunastusoikeutta. 
 

Katutila  Kuninkaantammen suunnittelussa kiinnitetään erityistä huomiota tapah-
tumarikkaaseen julkiseen tilaan ja syntyviin tilasarjoihin. Keskustan 
alueella kävelykatujen ja rakennusten julkisivujen rytmitys on suunnitel-
tu kävelyvauhdilla koettavaksi. Aktiivinen julkinen tila luo viihtyisyyttä ja 
turvallisuudentunnetta. Alueen kadunnimistön väriteemat toistuvat ra-
kennusten julkisivujen yksityiskohdissa, teemat helpottavat orientoitu-
mista ja tekevät kaduista persoonallisia. Tapahtumia katualueelle luo-
vat myös hulevesiaiheet, puut, kiveykset ja ruohokivetyt alueet. 
 

Liikenne Kuninkaantammen kaava-alue liittyy alkuvaiheessa nykyiseen Ha-
kuninmaantiehen (tuleva Kuninkaantammenkierto), jolta on edelleen 
yhteys Myyrmäkeen sekä Kaivokselan eritasoliittymän kautta Hämeen-
linnanväylälle. 
 
Toinen eritasoliittymä Hämeenlinnanväylälle on kaupungin investoin-
tiohjelman mukaan tarkoitus rakentaa vuosina 2017−18. Se sijoittuu 
mahdollisen tulevan Kehä II:n liittymän kohdalle. Tiehallinnon laatimas-
sa Kehä II:n yleissuunnitelmaraportissa on todettu tarve rakentaa Ku-
ninkaantammeen kevyempi liittymä ennen kehäväylää. Kehä II:n toteu-
tumisesta tai sen aikataulusta ei ole päätöstä. Helsingin kaupunki on 
todennut, että yleissuunnitelman mukaisena Kehä II-hanke ei tue par-
haalla mahdollisella tavalla maankäytön kehittämistä ja eheän kaupun-
kirakenteen syntymistä. Lisäksi se on niin kallis, että sen toteuttaminen 
uhkaa siirtyä pitkälle tulevaisuuteen.  
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Kuninkaantammen pääkokoojakatu on Kuninkaantammenkierto. Katu 
on 1 + 1-kaistainen puistokatu, jota reunustavat puurivit ja keskellä on 
viherkaista. Katupuiden välissä on vieras- ja asiointipysäköintiä sekä 
hulevesipainanteita. Kadun molemmin puolin ovat jalkakäytävät ja kak-
sisuuntaiset pyörätiet, minkä on Kuninkaantammessa katsottu palvele-
van parhaalla tavalla alueen sisäistä käyttöä, kun taas pitkämatkaista 
pyöräilyä varten rakennetaan seudullisesti palveleva sujuva reitti pää-
kadun eteläpuolelle rakennettavaan Helene Schjerfbeckin puistoon.  
 
Kuninkaantammenkierto jatkuu alueen keskiosiin Taidemaalarinkatuna, 
jolla on puita ja kadunvarsipysäköintiä. Itäosassa Kuninkaantammen-
kierto muuttuu Paletinkierto-kaduksi, jonka kautta on yhteys Paloheinän 
joukkoliikennetunneliin ja joukkoliikennekatua pitkin Perhekunnantielle. 
Yhteys uuteen Hämeenlinnanväylän liittymään kulkee Kuninkaantam-
menrinnettä pitkin. 

 
Kuninkaantammen keskusta-alue on mahdollisimman autoton. Yhtey-
det kortteleihin johdetaan päättyvien tontti- ja pihakatujen kautta. Alu-
een kadut ovat enimmäkseen kävelykatuja ja puistoteitä. Keskusta-
alueelta on hyvät jalankulku- ja pyöräily-yhteydet ympäröiville virkistys-
alueille. 

 
Pyöräily-yhteydet lähimmille rautatieasemille Malminkartanoon ja 
Myyrmäkeen ovat uuden liittymän rakentamisen jälkeen noin 2,3 kilo-
metriä. 

 
Joukkoliikenneyhteydet alueelle on suunniteltu toimiviksi. Poikittainen 
bussilinja Jokeri 2 kulkee alueen läpi Vuosaaresta Malmin ja Palo-
heinäntunnelin kautta Myyrmäkeen. Sillä on pysäkit alueen keskuksen 
ja Editan pääportin kohdilla. Seutulinja 474 siirretään kulkemaan reittiä 
Hämeenlinnanväylä–Kuninkaantammenrinne–Vantaanlaaksontie ja se 
tarjoaa suoran yhteyden Helsingin keskustaan. Lisäksi on tarkoitus jat-
kaa linjaa 43 Hakuninmaalta aina Pitkäkosken ulkoilumajalle asti. 
 
Kuninkaantammen katujen mitoituksessa on varauduttu siihen, että Jo-
keri 2 muutetaan raitiotieliikenteeksi. Tällöin raitiotie on Kuninkaan-
tammenkierrolla omilla kaistoillaan ja muu liikenne omillaan. 
 
Kuninkaantammen keskustan alueella autopaikkavaatimus on kerrosta-
lotonteilla suurempi luvuista 1 ap/120 k-m2 tai 0,6 autopaikkaa/asunto, 
pientalotonteilla suurempi luvuista 1 ap/100 k-m2 tai 1 ap/asunto. Tämä 
on alueella perusteltua, koska runkolinja Jokeri 2 liikennöi Kuninkaan-
tammesta kahden kilometrin päähän juna-asemalle ja linja suunnitel-
laan tulevaisuudessa siirrettäväksi raiteille. Kuninkaantammenkierrolla 
tulee jatkossa liikennöimään myös tehokas runkolinjabussi Kamppiin. 
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Palvelut  Alueelle tulee peruskoulu, päiväkoteja ja leikkipuisto. Muitakin lähipal-

veluja toivotaan sijoittuvan Kuninkaantammen kylätaloon. Kaupallisia 
palveluja keskitetään keskusaukiolle ja pääkadun varrelle asuinraken-
nusten alakerran liiketiloihin. Aluekeskus Myyrmäki runsaine palvelui-
neen on pyöräilyetäisyydellä noin kahden kilometrin päässä. Alueen 
kautta liikennöivä Jokeribussi vie lyhyin vuorovälein Myyrmäkeen tai 
Malmille. Virkistyspalveluista Pitkäkosken ulkoilumaja sijaitsee Kunin-
kaantammessa ja Paloheinän maja sekä Haltialan tila kävelyetäisyydel-
lä. Kuninkaantammen itäosaan suunnitellaan kolmen hehtaarin kokois-
ta uimalampea Palettilampea, urheilukenttää ja uutta ulkoilumajaa.  

 
Virkistysyhteydet 

 
Kuninkaantammi sijaitsee erinomaisten, laajojen ja arvokkaiden virkis-
tysalueiden tuntumassa. Alueen pohjoisreunassa virtaa Vantaanjoki, 
itäreunassa aukeaa Keskuspuisto ja lähellä länsipuolella on Mätäjoki-
laakso. Reittien jatkuvuuteen on kiinnitetty erityishuomiota, asuinalueel-
ta on yhteyksiä puistoalueille moneen suuntaan.  
 

Luonnonympäristö 
 
Alueen pohjois- ja itäpuolelle on suunniteltu säilytettäväksi olemassa 
olevaa kasvillisuutta puistovyöhykkeinä, jotka suojaavat talvella ylei-
simmiltä kylmien ilmansuuntien tuulilta. Valtaosa asuinkortteleista sijoit-
tuu loivasti etelään tai kaakkoon viettävään rinnemaastoon, mikä pa-
rantaa asuinalueen pienilmastoa. 
 
Olemassa olevaa mäntyvaltaista metsäkasvillisuutta ja kalliomaastoa 
säilytetään Fanny Churbergin kalliolla ja Taidemaalarinpuistossa.  

 
Ekologinen kestävyys  
 

Ekologinen kestävyys ohjaa kaikkea suunnittelua ja rakentamista Ku-
ninkaantammessa. Asemakaavamääräyksillä ohjataan aktiivisesti sekä 
rakentamisaikaisten että rakennusten käytön aiheuttamien hiilidioksidi-
päästöjen vähentämiseen. Määräys, jonka mukaan alueella on sovel-
lettava matalaenergiarakentamisen periaatteita, on muotoiltu yhteis-
työssä eri hallintokuntien edustajien kanssa. Se kertoo tavoitteen, mut-
ta ei anna tiukkaa numeerista arvoa. Rakennuksissa varaudutaan uu-
siutuvan energian tuottamiseen ja siihen tarkoitetut laitteet suunnitel-
laan osaksi arkkitehtuuria. Alueella on myös hyödynnettävä rakentami-
sessa syntyvä kivilouhe mahdollisuuksien mukaan tonteilla. Keskus-
puiston alle louhittavasta joukkoliikennetunnelista syntyvä suuri ki-
viainesmäärä sijoitetaan tunnelin suuaukon välittömään läheisyyteen 
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Palettilammen ympäristön esirakentamiseen. Tämä vähentää oleelli-
sesti kuljetusliikenteestä muutoin aiheutuvia hiilidioksidipäästöjä.  
 
Ekologista kestävyyttä lisää myös Suomen oloissa uudenlainen hule-
vesijärjestelmä korttelipihojen sadepuutarhoineen, rakennettuine katu-
altaineen ja viherpainanteineen sekä laajan puiston teemaksi nostettui-
ne puro- ja lampijärjestelmineen. Kylätalossa ja kaikissa piharakennel-
missa ja yksikerroksisissa rakennusosissa tulee olla viherkatto. 
 
Alueella varaudutaan raitiovaunumitoitukseen pääkadulla ja paranne-
taan pyöräilyn olosuhteita. Palvelut keskitetään Jokeri 2 -linjan pysä-
keille. 
 
Korttelien pihajulkisivuissa tulee käyttää puuta. Tiiviissä kortteliraken-
teessa katujulkisivujen päämateriaali on kuitenkin rappaus. Puuraken-
taminen hiilinieluna (myös puukerrostalojen rakentaminen) on Kunin-
kaantammessa teemana keskustaa ympäröivien korttelien kaava-
alueilla. 

 
Suojelukohteet 

 
Keskusta-alueen hulevedet tullaan johtamaan hidastamalla ja viivyttä-
mällä Mätäjoen suuntaan, jolloin Vantaanjokeen (Vantaanjoen natura-
alueelle) ei suuntaudu keskusta-alueen hulevesiä kiintoaine- ja ravin-
nekuormineen. Hulevesijärjestelmä otetaan merkittäviltä osin käyttöön 
jo ennen alueen rakentamista.  
 
Osa kaava-alueella sijaitsevista rautakaivoskuopista säilyy muinais-
jäänteinä osana virkistysaluetta, jonka kaavamerkintä sm kertoo, että 
alueella sijaitsee kiinteitä muinaisjäännöksiä. Aluetta koskevista toi-
menpiteistä ja suunnitelmista on neuvoteltava kaupunginmuseon kans-
sa. Kolme kaivoskuoppaa louhintakivikasoineen jää asuntokorttelialu-
eille. Ne on tarkoitus esittää poistettavaksi asuinalueelle soveltumatto-
mina. Peruste poistolle on alueella tapahtuneen koeluontoisen kaivos-
toiminnan lyhyt kesto ja vähäinen merkitys kaivostoiminnan historiassa. 
 
Linnustollisesti arvokkaat alueet ovat valtaosin kaava-alueen ulkopuo-
lella. 
 
Suojellun Kuninkaantammentien ja keskustan kerrostalokorttelien väliin 
on jätetty puustoinen vyöhyke. Editan painotalon tontin rajautumista vi-
heralueeseen, jolla Kuninkaantammentie kulkee, ei ole muutettu.  
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Yhdyskuntatekninen huolto 
 
Kaava-alueelle rakennetaan kattava teknisen huollon verkko. Olemas-
sa olevia verkostoja käytetään hyväksi mahdollisuuksien mukaan. 
 
Vesijohto 
 
Alue kuuluu Ilmalan painepiiriin ja painetaso on n. +62 mvp. Vesijohdot 
liitetään nykyiseen verkkoon Vakkatien suunnasta sekä Hakuninmaan-
tien luoteispäästä. 
 
Alueen keskelle sijoittuvalle päävesijohdolle, halkaisija 1 000 mm, vara-
taan johtokujat, joiden leveys on vähintään 5 metriä putken molemmille 
puolille. 
 
Jätevesiviemäröinti 
 
Rakennettavat jätevesiviemärit liitetään olemassa olevaan verkkoon 
Vakkatiellä. 
 
Hulevesiviemäröinti 
 
Hulevesien johtamisessa ja käsittelyssä käytetään luonnonmukaisia 
hallintamenetelmiä. Tarkoituksena on säilyttää vesistöön purkautuvan 
valunnan määrä ja laatu sekä virtaamien luontainen ajallinen vaihtelu 
ennallaan maankäytön muutoksista huolimatta. Hulevesien hallinta on 
suunniteltava kokonaisvaltaisesti, joten koko Kuninkaantammen yleis-
kaava-alueelle on tehty hulevesien hallintasuunnitelma ja selvitetty va-
luntareitit vastaanottavaan vesistöön saakka. 
 
Keinoja hulevesien hallintaan ovat mm. luontaisten valuntareittien hyö-
dyntäminen pintavesien johtamisessa, päällystettyjen pintojen mini-
mointi, syntyvien hulevesien imeyttäminen maaperään, epäpuhtauksien 
vähentäminen suodattamalla, laskeuttamalla ja kasvillisuuden avulla 
sekä hulevesien viivyttäminen. 
 
Tällä kaava-alueella tiivis kaupunkirakenne ja kallioinen maaperä eivät 
mahdollista hulevesien imeyttämistä, joten alueella käytetään pääosin 
hidastavia ja viivyttäviä menetelmiä, joita ovat mm. viherpainanteet, ra-
kennetut kanaalit ja purot sekä viivytyskaivannot. Menetelmiin liittyvät 
näkyvät rakenteet sovitetaan osaksi kaupunkiympäristöä. Kaava-
alueelta hulevedet johdetaan Helene Schjerfbeckin puistoon (nykyiseen 
Hakuninmaanpuistoon) rakennettavaan purojen ja patolampien muo-
dostamaan kosteikko-ojaan ja sieltä edelleen Mätäjokeen. 
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Hulevesien luonnonmukaiset hallintamenetelmät vaativat enemmän ti-
laa kuin perinteinen sadevesiviemäröinti, ja niiden ylläpitokustannukset 
ovat sadevesiviemäröintiä suuremmat. 
 
Asemakaavassa on annettu hulevesien käsittelyyn liittyviä määräyksiä, 
jotka koskevat sekä tontti- että yleisiä alueita. 
 
Sähkö 
 
Kaava-alue kuuluu Kannelmäen sähköaseman sähkönjakelun piiriin. 
Alueella olevaa keskijännitemaakaapeliverkostoa täydennetään. Ra-
kentaminen tulee vaatimaan myös keskijänniteverkon vahvistamista, 
mikä tarkoittaa, että sähköasemalta tulevien syöttöjohtojen määrää li-
sätään. Vahvistaminen tulee tapahtumaan kaava-alueen ulkopuolella.  
 
Kaukolämpö 
 
Kaukolämmön syöttö tapahtuu Perhekunnantieltä olemassa olevista 
kaukolämpöjohdoista. Hakuninmaantiellä oleva johto jää soveltuvin 
osin käyttöön ja yhteys Vantaalle säilytetään. Koska Helsingin Energian 
ja Vantaan Energian lämpöverkkojen yhdistäminen suoraan toisiinsa ei 
ole teknisesti mahdollista erilaisten paine- ja lämpötilatasojen vuoksi, 
on verkot liitettävä toisiinsa rakentamalla lämmönsiirrinasema. Asemaa 
varten on kaavaan tehty aluevaraus. 
 

Maaperän rakennettavuus ja puhtaus 
 
Alue on kantavaa kitkamaata tai kalliota, joten rakennukset voidaan pe-
rustaa anturoilla pohjamaan tai kallion varaan. Kadut, puistot ja pihat 
yms. alueet sekä kunnallistekniikka voidaan perustaa maan tai kallion 
varaan. 
 
Asuntorakentaminen edellyttää maaperän pilaantuneisuuden selvittä-
mistä ja mahdollisesti pilaantuneen maaperän puhdistamista. Kaavas-
sa on tätä koskeva määräys. 
 

Ympäristöhäiriöt 
 
Ympäristömelu 

 
Kuninkaantammen alueelta on laadittu ympäristömeluselvitys (Kunin-
kaantammi, Ympäristömeluselvitys, Insinööritoimisto Akukon Oy, 
2010), jossa melulähteinä on huomioitu ympäristön katu- ja tieliikenne 
sekä Edita Oyj:n painolaitos.  
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Hämeenlinnanväylän liikenne aiheuttaa kaava-alueen länsiosan viher-
alueelle melua. Kaavamääräyksellä on kiinnitetty huomiota liittymäalu-
een meluntorjuntatarpeeseen. 
 
Uudella asuinalueella melulähteistä hallitsevin on tavanomainen katulii-
kenne. Liikenteen asuinrakennusten julkisivuihin kohdistama melu on 
suurimmillaan päiväaikana noin 65 dB. Piha-alueilla melu alittaa oh-
jearvot.  
 
Editan painolaitoksen ennustetilanteen melu on suurimmillaan 52 dB 
asuinrakennusten julkisivuilla, mutta pääosin alle 50 dB. Tarvittaessa 
painolaitoksen melun torjunta alle 50 dB tasolle on suhteellisen help-
poa. Asuinkortteleiden piha-alueilla painolaitoksen melu ei lisää havait-
tavasti kokonaismelua katuliikenteen meluun verrattuna. 
 
Alueen läpi menevän kadun varren asuntojen ulkovaipalta edellytetään 
32 dB äänitasoeroa. Kuninkaantammenkierrolle avautuvat oleskelupar-
vekkeet on lasitettava. 
 
Ilmanlaatu 
 
Hämeenlinnanväylän ennusteliikennemäärän, noin 80 000 ajoneu-
voa/vrk, perusteella pakokaasujen haitta-alueen arvioidaan ulottuvan 
noin 56 metrin päähän väylästä. Tämä koskee kaava-alueella eri-
tasoliittymää ja pientä osaa viheraluetta. 
 

Nimistö  Kuninkaantammen alueella käytettäviä nimiaiheita ovat Suomen taiteen 
kultakauden naistaiteilijat, taiteilijoiden työvälineet, pigmenttivärit, väri-
en valmistus ja veteen liittyvä sanasto. Nimistötoimikunta päätti ko-
kouksissaan 13.12.2006 ja 15.9.2010 esittää keskustan kaava-alueelle 
seuraavia uusia nimiä: Akvarellinkatu (Akvarellgatan), Avajaisaukio 
(Vernissageplatsen), Avajaispuisto (Vernissageparken), Fanny Chur-
bergin kallio (Fanny Churbergs klippa), Helene Schjerfbeckin puisto 
(Helene Schjerfbecks park) Karmiinikuja (Karmingränden), Kuninkaan-
tammenaukio (Kungseksplatsen), Kuninkaantammenkierto (Kungseks-
ringen), Kuninkaantammenrinne (Kungseksbranten), Okrakuja (Oc-
kragränden), Oranssikuja (Orangegränden), Paletinkierto (Palettrin-
gen), Sienakuja (Sienagränden), Sinooperikuja (Cinnobergränden), 
Taidemaalarinkatu (Bildkonstnärsgatan), Taidemaalarinpolku (Bild-
konstnärsstigen), Taidemaalarinpuisto (Bildkonstnärsparken), Tempe-
rankatu (Temperagatan), Turkoosikuja (Turkosgränden), Ultrama-
riinikuja (Ultramaringränden), Umbrakuja (Umbragränden), Venny Sol-
danin polku (Venny Soldans stig) ja Vennynpuisto (Vennyparken).  
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5 
ASEMAKAAVAN TOTEUTTAMISEN VAIKUTUKSET 

 
Vaikutukset yhdyskuntarakenteeseen ja rakennettuun ympäristöön  

 
Kaavan toteuttaminen eheyttää yhdyskuntarakennetta ja tuo noin 2 500 
asukasta elävöittämään väkiluvultaan taantunutta Kaarelan kaupungin-
osaa. Koko Kuninkaantammen alueelle tulee noin 5 000 asukasta. 
Kaava-alueesta valtaosa on teollisuustonteiksi kaavoitettua maata, joka 
nyt muuttuu asumisen, palveluiden ja työnteon korttelialueiksi. 
 

Vaikutukset liikenteeseen ja liikennemäärät 
 

Kaava luo hyvät edellytykset Jokeri 2 -joukkoliikennelinjan toteutumisel-
le sujuvana alueellisena poikittaisyhteytenä, ensivaiheessa bussiliiken-
teenä, myöhemmin raitioliikenteenä.  
 
Kaava-alueen liikennettä lisäävät uudet asunnot, kaupat ja koulu. Sa-
malla poistuu joitain liikennettä aiheuttavia toimintoja kuten esimerkiksi 
autokatsastus. Liikennemäärät kaduittain muuttuvat seuraavasti. Uusi 
Hämeenlinnanväylän liittymä on oletettu rakennetuksi ja vuonna 2025 
koko Kuninkaantammi on rakennettu. 
 
Katu nyt asemakaava 2025 
    
Vantaanlaaksontie 2 300 1 000 2 500 
Hakuninmaantie/ 
Kuninkaantammenkierto 

 
2 100 

 
1 000 

 
2 000 

Kuninkaantammentie 200 200 600 
Kuninkaantammenkierto 0 1 500 3 000 
Kuninkaantammenrinne 0 3 500 7 500 
Taidemaalarinkatu 0 1 200 1 200 

 
Lisäksi alueella kulkee busseja vuorokaudessa vuonna 2025 seuraa-
vasti:  

 
Kuninkaantammenkierto 400 
Paloheinäntunneli 250 
Paletinkierto 400 
Perhekunnantie 150 
Kuninkaantammenrinne 100 
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Vaikutukset luontoon ja maisemaan 
 
Vantaanjoen Natura-alue ja Pitkäkosken rinnelehto 
 
Natura 2000 -selvityksen mukaan kaava-hankkeen vaikutus Vantaan-
joen Natura 2000 -alueeseen ja sen lajeihin on riippuvainen hankkeen 
vaikutuksista Vantaanjoen vedenlaatuun. Hulevesiselvityksestä saatu-
jen valumavesien määrä- ja laatutietojen sekä Vantaanjoen veden seu-
rantatietojen perusteella hankkeen aiheuttamat muutokset Vantaanjoen 
vedenlaadussa ovat erittäin vähäisiä. 
 
Asukasmäärän suhteellisen suuresta muutoksesta huolimatta ei Van-
taanjoen ranta-alueilla tapahtuvalla virkistysliikkumisella ole merkittäviä 
vaikutuksia Vantaanjoen vedenlaatuun. Ulkoilua ohjataan järjestetyille 
reiteille, jotka kulkevat riittävän kaukana jokiuomasta. Joen rantavyöhy-
ke on valtaosaltaan kasvipeitteistä, mikä ehkäisee eroosiota ja kiinto-
aineksen kulkeutumista jokeen.  
 
Koska vaikutukset vedenlaadussa jäävät vähäisiksi, ei hankkeella voi-
da katsoa olevan merkittäviä vaikutuksia Vantaanjoen Natura 2000 
-alueeseen. Hankkeella ei myöskään ole merkittäviä vaikutuksia alueel-
la esiintyvien luontodirektiivin liitteiden II ja IV lajeihin, vuollesimpuk-
kaan ja saukkoon eikä muihin suojeltuihin lajeihin, kuten virtavesilutee-
seen.  
 
Hankkeella ei myöskään ole vaikutuksia muihin suojelualueisiin, kuten 
Pitkäkosken rinnelehtoon. Myöskään yhteisvaikutukset muiden hank-
keiden kanssa eivät ole merkittäviä. 
 
Maisema 

 
Kaavan mukainen rakentaminen muodostaa uusia maamerkkejä kau-
punkimaisemaan. Kuninkaantammen liittymä ylikulkusiltoineen muo-
dostaa näkyvän päätteen Hämeenlinnanväylän pitkän suoran pohjois-
päähän Kaarelassa. Ympäristöään selvästi korkeammalle kallioselän-
teelle rakennettava Kuninkaantammi tulee olemaan näkyvä päätepiste 
liittymästä lähtien rakennettavalle kadulle. 
 

Vaikutukset ilmastonmuutoksen hillintään ja sopeutumiseen 
 

Uudisrakentaminen aiheuttaa hiilidioksidipäästöjä, mutta Kuninkaan-
tammessa asemakaavamääräykset rajoittavat niitä tavanomaista ra-
kentamista vähäisemmiksi. Kaupunkirakenteen täydentäminen Helsin-
gissä hyvien joukkoliikenneyhteyksien varrella ja aluekeskuksen tuntu-
massa on kestävämpi ratkaisu kuin uusien asuinalueiden rakentaminen 
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haja-asutusalueille. Luonnonmukainen hulevesien käsittely ehkäisee 
tulvariskejä. Korttelirakenne muodostaa tuulilta suojattua pienilmastoa. 
 

Vaikutukset ihmisten terveyteen, turvallisuuteen, eri väestöryhmien  
toimintamahdollisuuksiin lähiympäristössä, sosiaalisiin oloihin ja  
kulttuuriin 

 
Kaupunkirakenteen ja asumismuotojen suhteen monipuolinen raken-
taminen sekä kestävän kehityksen mukaiset ratkaisut edesauttavat eri 
väestöryhmien sijoittumista ja viihtymistä alueella. Keskusaukio ja sii-
hen liittyvä kylätalo palveluineen, sekä kävelyä ja pyöräilyä suosiva ka-
tuympäristö ovat turvallista ja viihtyisää julkista tilaa monen ikäisille ja 
kykyisille asukkaille. Asuntokorttelien yhteistilat, joita on keskitetty pien-
ten katuaukioiden reunoille, sekä korttelipuiston kaupunkiviljelmät, ky-
läkaivo ja katupelikentät kannustavat kuninkaantammelaisia aktiiviseen 
ja yhteisölliseen elämään. Jokaisessa korttelissa on myös talosaunat ja 
pesulat. 
 
Suunnitelma luo edellytykset viihtyisälle ja terveelliselle ympäristölle 
myös melun ja ilmanlaadun kannalta. Rankkasateiden aiheuttamiin tul-
viin on varauduttu suunnittelemalla alueellinen tasaus siten, että tulva-
vedet voidaan johtaa pintavaluntana katuja pitkin puistoalueille. 
 

Yhdyskuntataloudelliset vaikutukset 
 
Kaavan toteuttamisesta aiheutuu kaupungille noin 38,1 milj. euron kus-
tannukset, jotka jakautuvat seuraavasti: 

 
Kadut 8,8 milj. euroa 
Hämeenlinnanväylän liittymä 5,5 milj. euroa 
Puistot ja lähivirkistysalueet 1,5 milj. euroa 
Vesihuolto 1,0 milj. euroa 
Sähkö 1,0 milj. euroa 
Kaukolämpö, sis. lämmönsiirtimen 2,3 milj. euroa 
Julkiset rakennukset 18,0 milj. euroa 
 
Kaava-alueelle sijoittuvan, mutta myös lähiympäristöä palvelevan julki-
sen rakennuksen, eli koulun ja päiväkodin, osuus on alueen toteutta-
miskustannuksista lähes puolet.  
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6 
ASEMAKAAVAN JA ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN TOTEUTUS  

 
Rakentamisaikataulu 

 
Alueen toteuttaminen edellyttää joidenkin nykyisten toimintojen siirty-
mistä alueelta muualle. Alueen rakentaminen alkaa arviolta vuonna 
2014 alueen pohjoisosasta. 
 
Jokeri 2 -joukkoliikennetunnelin rakentaminen alkaa vuonna 2013 ja 
kestää noin kaksi vuotta. Tavoitteena on aloittaa liikennöinti vuonna 
2015. Alkuvaiheessa jokeri-linja johdetaan kulkemaan nykyistä Ha-
kuninmaantietä, kunnes Kuninkaantammenkierto valmistuu kokonai-
suudessaan. 
 

Toteuttamis- ja soveltamisohjeet 
 
Katuympäristön ja hulevesiratkaisujen toteutussuunnittelua on osittain 
tehty jo rinnan kaavoituksen kanssa.  
 

7 
SUUNNITTELUN VAIHEET 

 
Vireilletulo, osallistumis- ja arviointisuunnitelma ja vuorovaikutus 

 
Kaavoitustyö on käynnistetty kaupungin aloitteesta.  
 
Vireilletulosta on ilmoitettu osallisille kaupunkisuunnitteluviraston ase-
makaavaosaston kirjeellä, jonka mukana lähetettiin osallistumis- ja ar-
viointisuunnitelma (päivätty 11.3.2008).   
 
Vireilletulosta ilmoitettiin myös vuoden 2008 kaavoituskatsauksessa. 
 
Osallistuminen ja vuorovaikutus on järjestetty liitteenä olevan osallis-
tumis- ja arviointisuunnitelman mukaisesti. Sitä sekä kaavan lähtökoh-
tia ja tavoitteita esiteltiin yleisötilaisuudessa 25.3.2008. 
 
Asemakaava- ja asemakaavan muutosluonnos ja selostusluonnos ovat 
olleet nähtävänä kaupunkisuunnitteluvirastossa 24.1.–11.2.2011. 
Luonnosta koskeva yleisötilaisuus pidettiin 1.2.2011. 
 

Viranomaisyhteistyö  
 
Asemakaavan ja asemakaavan muutoksen valmistelun yhteydessä on 
tehty viranomaisyhteistyötä Helsingin kaupungin talous- ja suunnittelu-
keskuksen, rakennusviraston, kiinteistöviraston, rakennusvalvontavi-
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raston, opetusviraston, liikuntaviraston, sosiaaliviraston, ympäristökes-
kuksen, liikennelaitoksen, Helsingin seudun ympäristöpalveluiden 
(HSY), Helsingin seudun liikenteen (HSL) ja Uudenmaan elinkeino-, lii-
kenne- ja ympäristökeskuksen kanssa.  
 
Viranomaisten kannanotot kohdistuivat mm. Hämeenlinnanväylän uu-
teen liittymään, joukkoliikenteen ja kevyen liikenteen yhteyksiin, asun-
torakentamisen kustannuksiin, ympäristöhäiriöihin sekä vanhoihin koe-
kaivoksiin. Lisäksi edellytettiin, että Kehä II -yleissuunnitelma ja sen 
mukaiset tilavaraukset huomioidaan alueen asemakaavoituksessa, ja 
että kaupunki suunnittelee Kuninkaantammen ensimmäisen vaiheen lii-
kenneyhteydet Hämeenlinnanväylälle yhdessä Uudenmaan elinkeino-, 
liikenne- ja ympäristökeskuksen sekä mahdollisesti myös Vantaan 
kaupungin kanssa. 
 
Kaava-alue kuuluu Kuninkaankolmion kehittämisvyöhykkeeseen, jossa 
tehdään säännöllistä yhteistyötä myös Vantaan ja Espoon kaupunkien 
kanssa.  
 

Esitetyt mielipiteet 
 

Kaavamuutoksen valmisteluun liittyen on asemakaavaosastolle saapu-
nut kirjeitse 14 mielipidettä, joista kahdeksan koski osallistumis- ja arvi-
ointisuunnitelmaa ja kuusi asemakaavan muutosluonnosta. Lisäksi 
suullisia mielipiteitä on esitetty keskustelutilaisuudessa ja puhelimitse.  
 
Osallistumis- ja arviointisuunnitelmasta saadut mielipiteet kohdistuivat 
pääosin liikenteeseen, erityisesti liikennehäiriöiden estämiseen ja Hä-
meenlinnanväylän liittymään. Lisäksi kiinnitettiin huomiota mm. yhdys-
kuntarakenteeseen ja kaupunkikuvaan, virkistys- ja ulkoilureitteihin se-
kä viihtyvyyteen ja alueen imagoon, sekä esitettiin kaava-alueen laa-
jentamista. 
 
Kaavaluonnoksesta saadut mielipiteet kohdistuivat nekin pääosin lii-
kenteeseen. Lisäksi kiinnitettiin huomiota rakennusten korkeuteen, yk-
sityiskohtaisiin kaavamerkintöihin ja -määräyksiin sekä edellytettiin 
maanomistajien tasapuolista kohtelua. Syntyvää kaupunginosaa pidet-
tiin myös viihtyisänä ja houkuttelevana. 
 
Mielipiteet on kaavoitustyössä otettu huomioon siten, että asuin- ja työ-
paikka-alueen liikenne johdetaan kolmeen eri suuntaan ja rakentamis-
aikaista louheenkuljetusliikennettä vähennetään tuntuvasti kaavamää-
räyksin ja pyrkimällä kaupungin omissa hankkeissa massatasapainoon. 
Maanomistajien kanssa on yhteistyössä tutkittu korttelialueiden kaava-
määräysten vaikutuksia viitesuunnitelmien avulla ja tarkistettu suunni-
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telman massoittelua sekä pysäköintiratkaisua sekä määräysten yksi-
tyiskohtia ennen kaavaehdotuksen laatimista. 
 

Asemakaavaluonnos ja jatkosuunnittelu 
 
Kuninkaantammen keskustan asemakaava- ja asemakaavan muutos-
luonnos esiteltiin kaupunkisuunnittelulautakunnalle 14.4.2011, ja se hy-
väksyi luonnoksen jatkosuunnittelun pohjaksi. Samalla lautakunta antoi 
vastineensa esitettyihin mielipiteisiin. 
 
Jatkosuunnittelun aikana on neuvoteltu alueen maanomistajien ja eri 
hallintokuntien kanssa ja kaavaluonnoksen asuntokorttelien ratkaisuja 
on tarkistettu maanomistajatahon konsulttien laatimien viitesuunnitel-
mien perusteella. Tehdyt tarkistukset ovat koskeneet etupäässä kortte-
leiden sisäisiä rakennusaloja ja pysäköintiratkaisuja. Asemakaavoitet-
tavaa aluetta on luonnokseen verrattuna hieman pienennetty Hämeen-
linnanväylän liittymän alueella. Koska järjestelyillä ei ole merkittävää 
vaikutusta laajemmalle alueelle, ei suunnitelmaa ole katsottu tarpeelli-
seksi laittaa uudelleen nähtäville mielipiteitä varten ennen asemakaa-
va- ja asemakaavan muutosehdotuksen laatimista. 
 

Muistutukset ja lausunnot sekä nähtävilläolon jälkeen tehdyt muutokset  
 

Asemakaava- ja asemakaavan muutosehdotus oli julkisesti nähtävillä 
12.10.2012–12.11.2012. 
 
Asemakaava- ja asemakaavan muutosehdotuksesta saatiin kiinteistö-
lautakunnan, yleisten töiden lautakunnan, ympäristölautakunnan, pe-
lastuslautakunnan, Helsingin Energian, Helen Sähköverkko Oy:n, 
asuntotuotantotoimiston, Vantaan kaupungin, Helsingin seudun ympä-
ristöpalvelut -kuntayhtymän sekä Uudenmaan elinkeino-, liikenne- ja 
ympäristökeskuksen lausunnot. Ehdotuksesta tehtiin kaksi muistutusta.  
 
Lausunnot kohdistuivat mm. Kuninkaantammenaukion maanalaiseen 
pysäköintilaitokseen sekä pysäköinnin yhteisjärjestelyihin, Hämeenlin-
nanväylän uuteen liittymään, ilmastotavoitteita koskeviin kaavamäärä-
yksiin, asuntorakentamisen kustannuksiin sekä ympäristöhäiriöihin. 
 
Kaupunkisuunnittelulautakunta päätti 19.11.2013, että asemakaava- ja 
asemakaavan muutosehdotusta tarkistetaan lausuntojen ja muistutus-
ten johdosta seuraavasti: 
 
– Tontin 33393/1 rakennusoikeutta on nostettu 300 k-m²:llä 

ja kaksikerroksinen rakennusala on muutettu kolmikerrok-
siseksi.  

 



    25   
 
 
 
 
 

– Asemakaavamääräys "läpi talon ulottuvilla ensimmäisen 
kerroksen asunnoilla tulee olla oma sisäänkäynti kadulta." 
on muutettu muotoon "pääosalla läpi talon ulottuvista en-
simmäisen kerroksen asunnoista tulee olla oma sisään-
käynti kadulta".  

 
– Kuninkaantammenaukion alle kortteleiden 33389−33392 

yhteiseen käyttöön osoitetun maanalaisen pysäköintilai-
toksen merkintä (ma-1) ja siihen liittyvät määräykset sekä 
pysäköintilaitokseen johtavan ajoluiskan merkintä Ultrama-
riinikujalla on poistettu.  

 
– A-korttelin 33390 asukaspysäköinti on siirretty Kuninkaan-

tammenaukion pysäköintilaitoksesta korttelialueelle raken-
nusten alle ja liiketilan pysäköinti on siirretty rakennusten 
alta LPA-korttelialueelle Ultramariinikujan yhteyteen. Muu-
toksen seurauksena asuinrakennusten korttelialuetta on 
pienennetty ja asuntokerrosalaa on vähennetty 700 k-m². 

 
– AK-korttelin 33391 käyttötarkoitus on muutettu asuinker-

rostalojen korttelialueeksi opiskelija-asuntoja varten (AK-1) 
ja asuntokerrosalaa on pienennetty 200 k-m². Korttelin py-
säköinti on siirretty Kuninkaantammenaukion pysäköintilai-
toksesta LPA-korttelialueelle Ultramariinikujan yhteyteen.  

 
– Opiskelija-asuntojen autopaikkojen vähimmäismäärä on 

muutettu 1 ap/400 k-m²:iin.  
 
– YL-korttelin 33392 kerrosalaa on pienennetty 500 k-m² ja 

korttelialuetta on laajennettu Kuninkaantammenaukion 
suuntaan. Korttelialueen huoltojärjestelyjä on muutettu ja 
pysäköinti on siirretty Kuninkaantammenaukion pysäköinti-
laitoksesta LPA-korttelialueelle Ultramariinikujan yhtey-
teen.  

 
– Asemakaavaan on lisätty määräys: "Ultramariinikujan var-

rella LPA-korttelialueille saa rakentaa tarvittavia kunnallis-
teknisiä johtoja."  

 
– Korttelissa 33389 KYOT-tontin pysäköinti on siirretty Ku-

ninkaantammenaukion pysäköintilaitoksesta tontille liittä-
mällä KYOT-tonttiin osa AP-tontista ja osoittamalla tälle 
tontinosalle kaksikerroksinen rakennusala pysäköintiä var-
ten.  
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– Korttelissa 33389 AP-tontin kerrosalaa on pienennetty 600 
k-m². 

 
– Korttelissa 33389 AK-tontin kerrosalaa on nostettu 600 k-

m² ja tonttia laajennettu Ultramariinikujan reunaan.  
 
– Kaavaselostuksessa esitetyt katualueiden toteuttamisesta 

aiheutuvat kustannukset on tarkistettu. 
 
– Viheralueiden rajoihin kiinni osoitetut tonttien rakennusalat 

on irrotettu tontin rajoista. 
 
– Asemakaavamääräystä koskien tonttien rajalle osoitettuja 

kivimuureja on tarkennettu siten, että ne tulee rakentaa 
kokonaan tontin puolelle. 

 
– YL-korttelissa osa Kuninkaantammenkiertoa reunustavista 

säilytettävä puu -merkinnöistä on poistettu katupenkereen 
luiskaamisen johdosta.  

 
– Kaupunkikuvallisesti arvokkaan puuston säilyttämistä kos-

kevaa asemakaavamääräystä on täydennetty lisäyksellä: 
"ja tarvittaessa istuttaa uutta puustoa."  

 
– Kaavaselostuksen luetteloon muusta kaavaa koskevasta 

materiaalista on lisätty Kuninkaantammen ympäristöme-
luselvitys. 

 
– Asemakaavaan on lisätty määräys: "Maaperän pilaantu-

neisuus on selvitettävä ja pilaantuneet alueet kunnostetta-
va ennen rakentamiseen ryhtymistä." 

 
– Asemakaavamääräys "tulee pihanpuolen julkisivuissa käyt-

tää puuta" on muutettu muotoon "tulee pihanpuolen jul-
kisivuissa käyttää puuta rakennusmääräyskokoelman E1 
mukaisissa rajoissa".  

 
– Muuntamoja koskeva asemakaavamääräys "alueen ener-

giahuollon tarvitsemat muuntajat saa sijoittaa tonteille" on 
muutettu muotoon "alueen sähkönjakelun vaatimat muun-
tamot on sijoitettava tonteille". 

 
– Kuninkaantammenkierron varren asuinrakennusten raken-

nusalaa on levennetty 14 metriin. 
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– Kuninkaantammenkierron pohjoisosan alla sijaitseva ny-
kyinen vesijohto siirretään ajoradan kohdalle.  

 
– Päävesijohtoa varten on kaavaan merkitty 12 metriä leveät 

johtokuja-alueet katualueita lukuun ottamatta. 
 
– Tontteja 33393/2, 33395/1 ja 33395/2 palvelevat yleiset 

vesijohdot ja jätevesiviemärit on lisätty kaavaselostuksen 
vesihuoltoliitteeseen. 

 
– KYOT-tontin reunalle merkitty istutettava puurivi on siirretty 

kauemmaksi tonttia reunustavasta raitista ja sen alle osoi-
tetuista vesi- ja viemäriputkista. 

 
Lisäksi kaavakarttaan ja määräyksiin on tehty joitakin teknisluonteisia 
tarkistuksia ja selostusta on tarkistettu. 
 

8 
KÄSITTELYVAIHEET 

 
Asemakaava- ja asemakaavan muutosehdotus esiteltiin kaupunki-
suunnittelulautakunnalle 11.9.2012. Kaupunkisuunnittelulautakunta jätti 
asian pöydälle ja se päätti 18.9.2012 puoltaa asemakaava- ja asema-
kaavan muutosehdotuksen hyväksymistä. 
 
Kaupunkisuunnittelulautakunta päätti 19.11.2013 muuttaa asemakaa-
va- ja asemakaavan muutosehdotusta lausuntojen ja muistutusten joh-
dosta. 
 
Käsittely 
 
Palautusehdotus: 
Osmo Soininvaara: Esitän, että asia palautetaan pysäköintijärjestelyn 
muuttamiseksi. 
Kannattajat: Outi Silfverberg 
 
1 äänestys 
JAA-ehdotus: Esityksen mukaan 
EI-ehdotus: Esitän, että asia palautetaan pysäköintijärjestelyn muutta-
miseksi. 
 
Jaa-äänet: 7: Hennariikka Andersson, Eija Loukoila, Jape Lovén, Matti 
Niiranen, Tom Packalén, Risto Rautava, Heta Välimäki 
Ei-äänet: 2: Outi Silfverberg, Osmo Soininvaara 
Tyhjä: 0 
Poissa: 0 
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Suoritetussa äänestyksessä esittelijän ehdotus voitti äänin 7-2. 
 
 
Helsingissä 19.11.2013 
 
 
 
 
Olavi Veltheim 
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KUNINKAANTAMMEN KESKUSTA
ASEMAKAAVA JA ASEMAKAAVAN MUUTOS
OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA
Suunnittelualue

Suunnittelualue sijaitsee Ha-
kuninmaalla Hämeenlinnan-
väylän, Keskuspuiston ja Van-
taanjoen välissä lähellä Vantaan
rajaa. Suunnittelualueeseen
kuuluu Hakuninmaan teollisuus-
alue, sitä ympäröivää viheraluet-
ta sekä osa Hämeenlinnan-
väylää.

Nykytilanne

Alueella on nykyään painotalo,
autokatsastuskonttori, paperin-
keräys, puutavaraliike, rajatar-
kistusasema, laboratoriotiloja
sekä yksi rakentamaton teolli-
suustontti. Ajoneuvoliikenne
alueelle kulkee Hämeenlinnan-
väylän Kaivokselan liittymästä
Vaskivuorentien kautta. Viher-
alueiden kautta kulkee virkistys-
reittejä.

Mitä alueelle suunnitellaan

Alueelle on suunnitteilla Kuninkaantammen uuden asuntoalueen keskustakorttelit, niitä varten
rakennettava maanalainen pysäköintiratkaisu sekä alueen liikennejärjestelyt. Editan painotalo
jatkaa toimintaansa. Myös Suomen ympäristökeskuksen laboratoriorakennus säilyy. Muut ny-
kyiset toiminnot siirtyvät muualle.

Tavoitteena on, että alueesta tulee kaupunkimainen ja eloisa uuden alueen ydin. Keskustakort-
teleihin tulee kerros- ja pientaloja, julkista ulkotilaa, kävelykatuja ja palveluiden rajaama tori.
Sekä julkisiin että kaupallisiin palveluihin haetaan uudenlaisia pienimuotoisia mutta monipuoli-
sia palveluita takaavia ratkaisuja yhteistyössä eri toimijoiden kanssa.
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Aloite

Kaavamuutos on tullut vireille kaupunki-
suunnitteluviraston aloitteesta.

Maanomistus

Pääosan alueesta omistaa valtio ja yksi-
tyiset maanomistajat. Helsingin kaupunki
omistaa nykyiset katualueet sekä osia
reuna-alueista.

Kaavatilanne

Kuninkaantammen kokonaisrakenteesta
on laadittu osayleiskaavaehdotus, jossa
suunnittelualue on keskustatoimintojen,
palvelujen, asumisen ja työpaikkojen alu-
etta sekä katu- ja liikennealuetta. Kau-
punkisuunnittelulautakunta on puoltanut
osayleiskaavan hyväksymistä ja kaava-
ehdotus etenee kaupunginvaltuuston hy-
väksyttäväksi kevään 2008 aikana.

Osayleiskaava pohjautuu Yleiskaava
2002:n ratkaisuun alueen muuttamisesta
pääosin asuntokäyttöön. Yleiskaavassa
asumiseen suunniteltu alue on merkitty
tasaraidoituksella kerrostalo- ja pientalo-
alueeksi siten, että molempia maankäyt-
tömuotoja on maapinta-alaltaan saman
verran. Lisäksi karttaan on merkitty vara-
ukset työpaikkarakentamiselle ja yhdys-
kuntatekniselle huollolle.

Voimassa olevissa asemakaavoissa
(1989 ja 1999) maankäyttö on pääasias-
sa teollisuusrakennusten korttelialuetta,
yhdyskuntateknistä huoltoa palvelevien
toimintojen aluetta ja virkistysaluetta.
Hämeenlinnanväylä lähiympäristöineen
on asemakaavoittamatonta aluetta.

Muut suunnitelmat ja päätökset

Kuninkaantammen alueen suunnitteluun
liittyy kaksi merkittävää suunnitteilla ole-
vaa liikennehanketta: Hämeenlinnan väy-
lälle päättyvä Kehä II ja poikittainen jouk-
koliikenneyhteys Jokeri II.

Kehä II:n yleissuunnitelma valmistuu ke-
väällä 2008. Kuninkaantammen osayleis-
kaavassa on osoitettu Kehä II:n ja Hä-
meenlinnanväylän risteysalue. Tässä
valmisteilla olevassa asemakaavassa on
mukana vain Kuninkaantammen uuden
liittymän edellyttämä alue ensimmäisen
vaiheen ratkaisuna.

Kuninkaantammen kautta suunnitellaan
Jokeri II -yhteyttä, joka kulkee Keskus-
puiston alitse tunnelissa suunnittelualu-
een läpi pohjoiseen Vantaan puolelle.

Tehdyt selvitykset

Kuninkaantammen osayleiskaavan yh-
teydessä tehtiin useita suunnittelualuetta
koskevia selvityksiä:

 Hakuninmaan pohjoisosan rakennet-
tavuusselvitys ja alustava teknisen
huollon yleissuunnitelma, 2003

 Hulevesien hallintasuunnitelma, 2007
 Pysäköintiselvitys, 2006
 Natura-arvio, 2006
 Maisemaselvitys ja -suunnitelma,

2007
 Rakennusinventointi, 2007
 Käyttöhistoriakartoitus ja tutkimustar-

veselvitys, 2006

Maankäyttösopimus

Kiinteistövirasto valmistelee asemakaa-
van ja asemakaavan muutoksen perus-
teella maankäyttösopimukset maanomis-
tajien kanssa käytävissä neuvotteluissa.
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Vaikutusten arviointi

Kaupunkisuunnitteluvirasto ja tarvittaessa
muut asiantuntijat arvioivat kaavan toteut-
tamisen vaikutuksia elinympäristöön,
kaupunkikuvaan, maisemaan, liikentee-
seen ja liikennemeluun sekä yhdyskunta-
talouteen kaavan valmistelun yhteydessä.

Osayleiskaavavaiheessa tehtyjä vaikutus-
ten arviointeja käytetään jatkotyön pohja-
na.

Kaavan valmisteluun osallistuminen

Aloitusvaihe

Mielipiteet suunnittelun lähtökohdista ja
osallistumis- ja arviointisuunnitelmasta
tulee esittää viimeistään 15.4.2008.

Keskustelutilaisuus on tiistaina 25.3.2008
klo 17–19 Pitkäkosken vedenpuhdista-
mon tiloissa, Kuninkaantammentie 17.

Kaavan valmistelijat ovat tavattavissa
myös kaupunkisuunnitteluvirastossa so-
pimuksen mukaan.

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma ja
muuta valmisteluaineistoa on esillä 25.3.–
15.4.2008:

 kaupunkisuunnitteluvirastossa, Kan-
sakoulukatu 3, 1. krs

 Kannelmäen kirjastossa, Klaneettitie 5
 www.hel.fi/ksv (kohdassa ”Nähtävänä

nyt").

Valmisteluvaihe

Asemakaavaluonnos laaditaan syksyllä
2008. Luonnoksen nähtävilläolosta ilmoi-
tetaan kirjeillä, lehti-ilmoituksella sekä vi-
raston Internet-sivuilla, luonnoksen sisäl-

löstä järjestetään keskustelutilaisuus ja
siitä on mahdollisuus esittää mielipiteen-
sä. Viranomais- ja muu asiantuntijayhteis-
työ järjestetään erillisin neuvotteluin.

Kaavan valmistelua varten on perustettu
työryhmä ”Kuninkaantammen sparraus-
klubi” ideoimaan ja edustamaan tulevien
asukkaiden näkökulmaa.

Kesällä 2008, ennen asemakaavaluon-
noksen valmistumista, järjestetään kilpai-
lu kerrostalopihojen suunnittelusta Kunin-
kaantammen alueella. Myös keskustaan
sijoittuvasta kylätalosta on tarkoitus jär-
jestää arkkitehtikilpailu.

Ehdotusvaihe

Kaavaluonnoksen ja saadun palautteen
pohjalta valmistellaan kaavaehdotus. Ta-
voite on, että ehdotus esitellään kaupun-
kisuunnittelulautakunnalle vuonna 2009.

Lautakunnan puoltama ehdotus asete-
taan julkisesti nähtäville ja siitä pyydetään
viranomaisten lausunnot. Kaavaehdotuk-
sesta voi tehdä muistutuksen nähtävillä-
oloaikana.

Tavoitteena on, että asemakaava- ja
asemakaavan muutosehdotus on kau-
punginhallituksen ja kaupunginvaltuuston
käsiteltävänä loppuvuodesta 2009.

Ketkä ovat osallisia

Alueen suunnittelussa osallisia ovat:

 alueen ja lähialueiden maanomistajat,
asukkaat ja yritykset

 Kaarela-Seura, Kaarelan Omakotiyh-
distys, Silvolan Pientaloyhdistys, Kår-
böle Gille, Kaivoksela-Seura
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 Helsingin Yrittäjät, Helsingin seudun
kauppakamari, Helsingin luonnonsuo-
jeluyhdistys

 kaupungin asiantuntijaviranomaiset:
Asuntotuotantotoimisto, Helsingin
Energia, Helsingin Vesi, kaupunginkir-
jasto, kaupunginmuseo, kiinteistövi-
raston tonttiosasto ja tilakeskus, kult-
tuuriasiainkeskus, liikennelaitos, lii-
kuntavirasto, nuorisoasiainkeskus,
opetusvirasto, pelastuslaitos, raken-
nusvalvontavirasto, rakennusviraston
katu- ja puisto-osasto, sosiaalivirasto,
talous- ja suunnittelukeskus, ympäris-
tökeskus

 muut asiantuntijaviranomaiset: Tiehal-
linto, Finavia, Uudenmaan ympäristö-
keskus, Pääkaupunkiseudun yhteis-
työvaltuuskunta YTV, Helsingin kihla-
kunnan poliisilaitos, Vantaan kaupun-
gin maankäytön ja ympäristön toimi-
ala.

Mistä saa tietoa

Suunnittelun etenemistä voi seurata kau-
punkisuunnitteluviraston internet-
palvelusta: www.hel.fi/ksv kohdassa
Suunnitelmat kartalla.

Suunnittelun etenemisestä sekä osallis-
tumismahdollisuuksista tiedotetaan:

 kirjeillä osallisille (asunto- ja kiinteistö-
osakeyhtiöiden kirjeet lähetetään
isännöitsijöille, joiden toivotaan toimit-
tavan tiedon osakkaille, asukkaille ja
kiinteistössä toimiville yrityksille)

 Helsingin Uutisissa, Vantaan Sano-
missa ja Tanotorvessa

 www.hel.fi/ksv (kohdassa Nähtävänä
nyt)

 Helsingin kaavoituskatsauksessa.

Asemakaavaehdotuksen julkisesta näh-
tävilläolosta tiedotetaan kuulutuksella, jo-
ka julkaistaan Helsingin Sanomissa, Huf-
vudstadsbladetissa, Uutislehti 100:ssa
sekä viraston Internet-sivuilla
(www.hel.fi/ksv).

Mielipiteet

Kirjalliset mielipiteet toimitetaan osoittee-
seen:

Kaupunkisuunnitteluvirasto, kirjaamo
PL 2100, 00099 Helsingin kaupunki
(käyntiosoite Kansakoulukatu 3)

tai faksi 310 37378
tai sähköposti kaupunkisuunnittelu(a)hel.fi

Mielipiteensä voi esittää myös suullisesti
kaavan valmistelijalle.

Kaavaa valmistelee

Maankäytön suunnittelu:

arkkitehti Suvi Tyynilä
puhelin 310 37264
suvi.tyynila(a)hel.fi

arkkitehti Mari Siivola
puhelin 310 37156
mari.siivola(a)hel.fi

yleiskaavasuunnittelija Elina Tuominen
puhelin 310 37073
elina.tuominen(a)hel.fi

Liikennesuunnittelu:

insinööri Jari Laaksonen
puhelin 310 37132
jari.laaksonen(a)hel.fi
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Maisemasuunnittelu:

maisema-arkkitehti Pirjo Tiainen
puhelin 310 37362
pirjo.tiainen(a)hel.fi

Teknistaloudellinen suunnittelu:

insinööri Risto Joensuu
puhelin 310 37252
risto.joensuu(a)hel.fi

insinööri Kati Immonen
puhelin 310 37254
kati.immonen(a)hel.fi

Osallistuminen:

vuorovaikutussuunnittelija Maija Mattila
puhelin 310 37435
maija.mattila(a)hel.fi

mailto:maija.mattila@hel.fi


Asemakaavan seurantalomake

Asemakaavan perustiedot ja yhteenveto

Kunta
091 

Helsinki
Täyttämispvm 05.11.2013

Kaavan nimi 33. kaupunginosa, Kuninkaantammi, Kuninkaantammen keskusta

Hyväksymispvm   Ehdotuspvm 11.09.2012

Hyväksyjä   Vireilletulosta ilm. pvm 11.03.2008

Hyväksymispykälä   Kunnan kaavatunnus 09112150

Generoitu kaavatunnus    

Kaava-alueen pinta-ala [ha] 33,0526 Uusi asemakaavan pinta-ala [ha] 3,9894

Maanalaisten tilojen pinta-ala 

[ha]
1,9540

Asemakaavan muutoksen pinta-ala 

[ha]
29,0632

 

Ranta-asemakaava Rantaviivan pituus [km]   

Rakennuspaikat [lkm] Omarantaiset      Ei-omarantaiset   

Lomarakennuspaikat [lkm] Omarantaiset   Ei-omarantaiset  

Aluevaraukset
Pinta-ala 

[ha]

Pinta-ala 

[%]

Kerrosala 

[k-m²]

Tehokkuus 

[e]

Pinta-alan

muut. [ha +/-]

Kerrosalan muut. 

[k-m² +/-] 

Yhteensä 33,0526 100,0 146154 0,44 3,9894 35204

A yhteensä 9,2793 28,1 106800 1,15 9,2793 106800

P yhteensä            

Y yhteensä 1,0483 3,2 7000 0,67 1,0483 7000

C yhteensä            

K yhteensä 6,1059 18,5 32354 0,53 6,1059 32354

T yhteensä         -22,1904 -110950

V yhteensä 7,2244 21,9     3,2530  

R yhteensä            

L yhteensä 9,2362 27,9     6,3348  

E yhteensä 0,1585 0,5     0,1585  

S yhteensä            

M yhteensä            

W yhteensä            

Maanalaiset 

tilat

Pinta-ala 

[ha]

Pinta-ala 

[%]

Kerrosala 

[k-m²]

Pinta-alan muut. 

[ha +/-]

Kerrosalan muut. 

[k-m² +/-] 

Yhteensä 1,9540 5,9      

Rakennussuojelu
Suojellut rakennuksetSuojeltujen rakennusten muutos

[lkm] [k-m²] [lkm +/-] [k-m² +/-] 

Yhteensä        



Alamerkinnät

Aluevaraukset
Pinta-ala 

[ha]

Pinta-ala 

[%]

Kerrosala 

[k-m²]

Tehokkuus 

[e]

Pinta-alan

muut. [ha +/-]

Kerrosalan muut. 

[k-m² +/-] 

Yhteensä 33,0526 100,0 146154 0,44 3,9894 35204

A yhteensä 9,2793 28,1 106800 1,15 9,2793 106800

A 6,3859 68,8 74500 1,17 6,3859 74500

AK 2,3481 25,3 27300 1,16 2,3481 27300

AP 0,2857 3,1 1800 0,63 0,2857 1800

AK-1 0,2596 2,8 3200 1,23 0,2596 3200

P yhteensä            

Y yhteensä 1,0483 3,2 7000 0,67 1,0483 7000

YL 1,0483 100,0 7000 0,67 1,0483 7000

C yhteensä            

K yhteensä 6,1059 18,5 32354 0,53 6,1059 32354

KTY 5,4424 89,1 27244 0,50 5,4424 27244

KYOT 0,6635 10,9 5110 0,77 0,6635 5110

T yhteensä         -22,1904 -110950

T         -22,1904 -110950

V yhteensä 7,2244 21,9     3,2530  

VP 6,7524 93,5     6,7524  

VL         -3,9714  

VK 0,4720 6,5     0,4720  

R yhteensä            

L yhteensä 9,2362 27,9     6,3348  

Kadut 4,8774 52,8     2,2553  

Joukkol.kadut 0,0000       -0,0396  

Pihakadut 0,2559 2,8     0,2559  

Katuauk./torit 0,5658 6,1     0,5658  

Kev.liik.kadut 0,4501 4,9     0,2104  

LT 2,8038 30,4     2,8038  

LPA 0,2832 3,1     0,2832  

E yhteensä 0,1585 0,5     0,1585  

EV 0,1585 100,0     0,1585  

S yhteensä            

M yhteensä            

W yhteensä            

Maanalaiset 

tilat

Pinta-ala 

[ha]

Pinta-ala 

[%]

Kerrosala 

[k-m²]

Pinta-alan muut. 

[ha +/-]

Kerrosalan muut. 

[k-m² +/-] 

Yhteensä 1,9540 5,9      

ma 1,9540 100,0      









ASEMAKAAVAMERKINN˜T JA 

-M˜˜R˜YKSET

 

 

Asuinrakennusten korttelialue. 

 

 

Asuinkerrostalojen korttelialue.

 

 

 

 

Julkisten lähipalvelurakennusten korttelialue.

 

 

Toimitilarakennusten korttelialue. Rakennuksiin

saa sijoittaa toimistotiloja sekä ympäristöhäiriö-

tä aiheuttamattomia teollisuus- ja varastotiloja.

 
 

 

Puisto.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kaupungin raja.

 
 

Korttelin, korttelinosan ja alueen raja.

 

 

Osa-alueen raja. 

 

Likimääräinen alueen tai osa-alueen raja.

 

 

 

Ohjeellinen tontin raja.

 

 

Kaupunginosan numero.

 

 

Korttelin numero.

 

 

Ohjeellisen tontin numero.

 

 Kadun, katuaukion tai puiston nimi.

  

Rakennusoikeus kerrosalaneliömetreinä.

 

 

Roomalainen numero osoittaa rakennusten, 

rakennuksen tai sen osan suurimman sallitun 

kerrosluvun.

 

Suluissa oleva murtoluku roomalaisen numeron 

edessä osoittaa, kuinka suuren osan rakennuk-

sen suurimman kerroksen alasta saa rakennuk-

sen ensimmäisessä kerroksessa käyttää ker-

rosalaan luettavaksi tilaksi.

 

Murtoluku roomalaisen numeron edessä osoit-

taa, kuinka suuren osan rakennuksen suurim-

man kerroksen alasta saa kellarikerroksessa 

käyttää kerrosalaan luettavaksi tilaksi.

 

Tehokkuusluku eli kerrosalan suhde tontin 

pinta-alaan.

 

Alleviivattu luku osoittaa ehdottomasti käytettä-

vän rakennusoikeuden, rakennuksen korkeu-

den, kattokaltevuuden tai muun määräyksen.

 

Rakennusala.
 

 

Talousrakennuksen rakennusala.

 

Rakennusala, jolle tulee rakentaa yksikerroksi-

ala rajautuu katuaukioon tai puistoon, tulee ra-

kennuksessa olla sisäänkäynti sekä pihalta että 

  
 

Leikkipuisto.

Maantien alue.

 

Ensimmäinen luku osoittaa asuntokerrosalan 

enimmäismäärän ja toinen luku liiketilojen

vähimmäiskerrosalan.

Suojaviheralue.

Toimitilarakennusten sekä opetus-, tutkimus- 

rakennusten korttelialue. 

2 m kaava-alueen rajan ulkopuolella oleva

viiva.

Autopaikkojen korttelialue.

Suluissa olevat numerot osoittavat ne

korttelit, joiden autopaikkoja saa alueel-

le sijoittaa. nen harraste- ja kokoontumistila. Jos rakennus-

katuaukiolta tai puistosta sekä ikkunat molem-

piin suuntiin. 

Asuinkerrostalojen korttelialue opiskelija-

asuntoja varten.

ja näihin verrattavaa toimintaa palvelevien 

Asuinpientalojen korttelialue. Asuntoja saa 

sijoittaa osittain päällekkäin.

 

 

Rakennusala, jolle tulee sijoittaa myymälä- ja 

liiketiloja maantasokerrokseen.

Yhdyskuntateknistä huoltoa varten varattu 

alueen osa.

 

Maanalainen tila, jonne saa rakentaa autopaik-

koja ja teknisiä tiloja yhteen tasoon. 

 

Katoksen rakennusala. 

 
Sijainniltaan ohjeellinen maanalainen tila, jonne

saa rakentaa autopaikkoja ja teknisiä tiloja yh-

teen tasoon. Prosenttiluku osoittaa, kuinka suu-

ren osan tontin pinta-alasta saa enimmillään 

rakentaa maanalaiseksi tilaksi.
33 
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Maanalainen tila, jonne saa rakentaa asumista

 

Rakennusala, jonka ylimmässä kerroksessa 

asuntoihin saa rakentaa parven, jossa on asuin- 

ja työtiloja asemakaavaan merkityn kerrosalan 

lisäksi enintään puolet yli 5 metriä korkean 

asunnon pohjapinta-alasta. Parvia varten ei 

tarvitse rakentaa autopaikkoja.
 

Uloke, jonka alapuolisen vapaan tilan on oltava 

kahden kerroksen korkuinen. Vastakkaiset 

ulokkeet tulee rakentaa toisiinsa kiinni ilman 

rajaseinää.

 

Vähintään 2,4 m korkea kulkuaukko, jonka 

sijainti on ohjeellinen.

 

Nuoli osoittaa rakennusalan rajan, johon raken-

nus tulee rakentaa kiinni.

 

Merkintä osoittaa rakennusalan sivun, jonka 

puolella rakennuksen ulkoseinien sekä ikkunoi-

den ja muiden rakenteiden ääneneristävyyden 

liikennemelua vastaan on oltava vähintään 

merkityn lukeman osoittamalla tasolla.

 
 

Istutettava alueen osa.

 

pensaita. 

 

Istutettava puu tai puurivi.

 

Alueen osa, jolla kaupunkikuvallisesti arvokas 

 

 

Katu.

  

 

 

Aukion osa, jolla huoltoajo on sallittu.

 

 

Ajoyhteys.

 

 

Jalankululle ja polkupyöräilylle varattu katu.

 

 Jalankululle ja polkupyöräilylle varattu katu, 

jolla huoltoajo on sallittu.

 

 

 

Pysäköimispaikka.

  

Sähkölinjaa varten varattu alueen osa.

 

 

 

 

 

 

 

Viherkatto.

 

Alueella sijaitsee kiinteitä muinaisjäännöksiä. 

Aluetta koskevista toimenpiteistä ja suunnitel-

 

Pihakatu.

 

 
 

mista on neuvoteltava kaupunginmuseon

kanssa.

 

Yleiselle jalankululle varattu alueen osa. 

Alueelle on rakennettava melueste. Merkintä

osoittaa esteen likimääräisen sijainnin.

Kadun alittava kevyen liikenteen yhteys. Pen-

la louhittua luonnonkiveä.

kereiden rakentamisessa on käytettävä paikal-

Alueelle on muodostettava painanteita viivyt-

tämään huleveden kulkeutumista valuma-

alueella. 

Sijainniltaan ohjeellinen hulevesiallas.

 

Pelikenttä.

Kaupunkiviljelylle varattu alueen osa.

Istutettava alueen osa, jossa on oltava puita ja 

 Jalankululle ja polkupyöräilylle varattu katu, 

jolla tontille ajo on sallittu.

Likimääräinen ulkoilutie.

palvelevia tiloja.

puusto tulee säilyttää elinvoimaisena ja tarvit-

taessa istutettava uutta puustoa.

Maanalaista johtoa varten varattu alueen osa.

Kivimuuri. Muurin tulee sijaita tontin puolella

ja sen rakentamisessa tulee käyttää tonttia

rakennettaessa syntyvää louhekiveä. 
Jalankululle ja polkupyöräilylle varattu

aukio, joka tulee rakentaa luonnonkiveä

ja istutuksia käyttäen.

 

Pysäköimispaikka, jolle saa rakentaa kaksi-

kerroksisen pysäköintilaitoksen. Raken-

nuksen katujulkisivussa tulee käyttää luon-

nonkiveä tai puuta. Jos pysäköinti toteute-

taan maantasoisena, tulee tontti rajata katua

vasten kivimuurilla ja siihen liittyvällä pysä-

köintikatoksella.
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 KAIKILLA KORTTELIALUEILLA:

 

- on sovellettava matalaenergiarakentamisen 

periaatteita ja hyödynnettävä uusiutuvaa ener-

giaa. Uusiutuvan energian hyödyntämiseen tar-

koitetut laitteet tulee suunnitella osana raken-

nusten arkkitehtuuria.
 

- tulee vettä läpäisemättömiltä pinnoilta tulevia 

hulevesiä viivyttää siten, että viivytyspainantei-

den, -altaiden tai -säiliöiden mitoitustilavuuden 

tulee olla 0,5 kuutiometriä jokaista sataa vettä 

läpäisemätöntä pintaneliömetriä kohden, ja 

niissä tulee olla suunniteltu ylivuoto. Viivytys 

tulee ensisijaisesti järjestää samassa korttelissa 

olevien tonttien yhteisinä sadepuutarhoina. 

Sadepuutarhojen rakentamisessa tulee käyttää 

 - tulee tonttia rakennettaessa syntyvää louheki-

 

- tulee kaikkiin yksikerroksisiin rakennusosiin, 

talousrakennuksiin, auto- ja polkupyörä- ym. 

katoksiin rakentaa viherkatto.

 

- tulee pihakannen alaisten pysäköintilaitosten 

 
- ei pysäköintilaitoksissa tarvitse rakentaa tontin 

rajaseiniä. Alueet ja rakennukset on suunnitel-

turvallisuustaso on saavutettavissa vaihtoehtoi-

sin keinoin.

 

 

- tulee ensimmäisen kerroksen asuntojen yhte-

 

- tulee rakennusten julkisivujen olla värikkäitä, 

ei valkoisia. Väreinä tulee käyttää pääosin kel-

taisen, punaisen tai ruskean murrettuja maavä-

rejä ja harkitusti edellisiin sopivia sinisen ja vih-

reän sävyjä. Kadulla, jonka nimessä on väri-

teema, tulee kyseistä väriä käyttää tehosteena 

julkisivun yksityiskohdissa.

 

- tulee rakennusten pääasiallinen kattomuoto 

olla harjakatto. Katon värin tulee olla tumma.

 

- tulee kadun puolella rakennusten ensimmäi-

 

 

- tulee jätehuoneet sijoittaa rakennukseen.

 

- tulee rakentamattomat tontinosat ja ne osat 

pihakannesta, joita ei käytetä leikkipaikkoina tai 

kulkuteinä, säilyttää luonnonmukaisina, osoittaa 

asukkaiden viljelyalueeksi tai istuttaa. Istutuk-

sissa tulee käyttää joko alueen luontaista kas-

villisuutta ja luonnonpuita tai hyötykasveja ja 

hedelmäpuita tai viherkatteita. 

 

 

 

 

 

- saa asumista palvelevia asunnon ulkopuolisia 

varastoja, saunoja, talopesuloita, kuivaus- ja 

jätehuoneita, harraste- ja kokoontumistiloja se-

kä teknisiä tiloja rakentaa rakennuksen kaikkiin 

 

 

- saa pysäköintikatoksia, maanalaisia pysäköin-

titiloja ja väestönsuojia sekä maantason alapuo-

lelle johtavia ajoluiskia rakentaa asemakaavaan 

merkityn kerrosalan lisäksi. 

 

- tulee ajoluiskat sijoittaa rakennuksiin. Asuinra-

kennuksen yhteyteen rakennettaessa ajoluiska 

on liitettävä osaksi rakennuksen arkkitehtuuria 

siten, että sen päällä on asuntoja tai asuntojen 

viherhuoneita kaikissa kerroksissa.

 

 

 

 
- tulee Kuninkaantammenkierron ja Taidemaa-

larinkadun varren jokaiselle tontille rakentaa 

vähintään yksi liike-, työ- tai harrastetila, jossa 

on sekä suuret ikkunat että sisäänkäynti kysei-

seltä kadulta.  

tava ja rakennettava siten, että vastaava palo-

kerroksiin, ullakkokerrokseen ja piharakennuk-

siin. Tilat saa rakentaa asemakaavaan merki-

sen kerroksen julkisivuissa olla ikkunoita ja  

ovia riippumatta sisätilojen käyttötarkoituk-

sesta.

- tulee asukkaiden käyttöön rakentaa vähintään

seuraavat yhteistilat:

- 1 talosauna / tontti

- 1 talopesula / korttelialue

- harraste- ja kokoontumistiloja 1,5 %

asemakaavaan merkitystä kerrosalasta.

- saa kaikissa kerroksissa porrashuoneen 20 m2

ylittävää tilaa rakentaa asemakaavaan merkityn

kerrosalan lisäksi, mikäli se lisää viihtyisyyttä ja

parantaa tilasuunnittelua ja mikäli kukin kerros-

alatasanne saa riittävästi luonnonvaloa. Sisään-

tulokerroksen yläpuollella olevissa kerroksissa

tästä johtuva rakennusoikeuden ylitys ei kui-

tenkaan saa olla yhteensä enempää kuin 5 %

asemakaavaan merkitystä kerrosalasta.  

tonteilla syntyvää louhekiveä.

veä käyttää tontilla esim. kivimuureissa, maas-

tonmuotoilussa tai kiveyksissä. 

poistoilmahormit sijoittaa rakennuksiin.

tyn kerrosalan lisäksi. Tiloja varten ei tarvitse

rakentaa autopaikkoja.

- saa rakennuksen ensimmäiseen kerrokseen 

rakentaa liike- ja työtiloja sekä julkisia palvelu-

makaavaan merkityn kerrosalan lisäksi.

A-, AK-, AK-1 JA AP -KORTTELIALUEILLA:

- tulee tontin puolelle katua vasten rakentaa

matala kivimuuri tai -kori. Puistoa vasten

tontit tulee rajata istutuksin. Tonttien välisiä

rajoja ei saa aidata.

- tulee asuntotonteilla asuntojen huoneisto-

alasta vähintään 50% toteuttaa asuntoina,

joissa on keittiön/keittotilan lisäksi kolme

asuinhuonetta tai enemmän. Näiden asunto

jen keskipinta-alan tulee olla vähintään

80 h-m2. 

A-, AK- JA AK-1 -KORTTELIALUEILLA:

yteen rakentaa maantasopiha tai -terassi. Pää- 

osalla läpi talon ulottuvista ensimmäisen ker-

roksen asunnoista tulee olla oma sisäänkäynti

kadulta.

tiloja enintään 10 % sallitusta kerrosalasta ase-



 

- saa sekä luhtikäytäviä että viherhuoneita ja 

lasikuisteja rakentaa asemakaavaan merkityn 

kerrosalan ja rakennusalan rajoittamatta.

 

- tulee porrashuoneesta olla yhteys läpi talon. 

Esteettömän sisäänkäynnin asuntoon ja por-

rashuoneeseen saa järjestää pihan puolelta. 

 

- tulee asukkaiden autopaikat rakentaa raken-

nusten kellariin, pihakannen alle, maanalaiseen 

pysäköintilaitokseen tai LPA-tontille. Autopaikat 

saa sijoittaa tonttijaosta riippumatta. Ajo maan-

alaiseen pysäköintilaitokseen toisen tontin kaut-

ta on sallittu. 

 

- tulee katujulkisivujen olla pääosin rapattuja tai 

slammattuja. Kuninkaantammenkierron ja Tai-

demaalarinkadun varren rakennusten julkisivu-

jen tulee olla kaarevia ja paikalla muurattuja, 

 

 

 

 

YL-KORTTELIALUEELLA:

 

- tulee korttelin 33392 toteuttamisessa huomioi-

da sen kaupunkirakenteellinen asema ja raken-

taa kortteli rakennustaiteellisesti ja kaupunkiku-

vallisesti korkeatasoisesti. Kaikkiin rakennuksiin 

ja katoksiin tulee rakentaa viherkatto.

 

KTY- JA KYOT-KORTTELIALUEILLA:

 

- tulee rakennusten pääasiallisena julkisivuma-

teriaalina olla punatiili.

 

AUTOPAIKKOJEN V˜HIMM˜ISM˜˜R˜T 

OVAT:

 

 

- kerrostalot: suurempi luvuista 1 ap/120 k-m2 

 

Jos tontilla on kaupungin vuokra-asuntoja, voi-

daan autopaikkojen määrää näiden osalta vä-

hentää 20 %:lla. 

 

Tontille sijoitettavien polkupyöräpaikkojen vä-

himmäismäärä on 1 pp/30 m2 asuntokerros-

 

KTY -korttelialueella:

 

- pienteollisuustilat 1 ap/120 k-m2

- varastotilat 1 ap/250 k-m2

- liike- ja toimistotilat 1 ap/60 k-m2

- muut toimitilat 1 ap/80 k-m2.

 

KYOT-korttelialueella:

 

- muut toimitilat 1 ap/80 k-m2.

 

 

YL-korttelialueella:

 

- koulut 1 ap/500 k-m2

- päiväkodit 1 ap/250 k-m2.

 

 

 

 

 

 

Rakentamisen aikana on pidettävä huolta, ettei 

säilytettäviä puita vahingoiteta.

 

 

Tällä asemakaava-alueella korttelialueelle on 

laadittava erillinen tonttijako.

 

toimintaa palvelevat tilat 1 ap/130 k-m2

- opetus-, tutkimus- ja näihin verrattavaa

 

- tulee lamellikerrostalojen julkisivut jäsentää  

puolenlamellin kokonaisuuksiksi ja pientalo-

julkisivut asuntokohtaisiksi kokonaisuuksiksi

värityksen, massoittelun ja muiden rakennus- 

taiteellisten keinojen avulla.

- tulee tontin 33380/1 toteuttamisessa huomioi-

da sen kaupunkirakenteellinen asema ja raken-

taa tontti rakennustaiteellisesti ja kaupunkiku-

vallisesti korkeatasoisesti. Rakennuksen puisto-

julkisivussa tulee käyttää viherseinää yhtenä 

julkisivuaiheena.   

- tulee korttelin 33397 toteuttamisessa huomi-

oida alueella sijaitsevat kiinteät muinaisjään-

nökset. Aluetta koskevista toimenpiteistä ja

suunnitelmista on neuvoteltava kaupungin-

museon kanssa.

- pientalotontit: suurempi luvuista 1 ap/100

k-m2 tai 1ap/asunto

- opiskelija-asunnot 1ap/400 k-m2 

- liiketilat 1 ap/50 m2.

tai 0,6 ap/asunto

alaa. Näistä 50 % on sijoitettava rakennuksiin

tai piharakennuksiin.

kadunpuoleisten parvekkeiden tulee olla si-

säänvedettyjä ja lasitettuja.

- tulee pihanpuolen julkisivuissa käyttää puuta

rakennusmääräyskokoelman E1 mukaisissa 

rajoissa.

A-, AK-, AK-1 ja AP -korttelialueilla:

Alueen sähkönjakelun vaatimat muuntamot

on sijoitettava tonteille.

Maaperän pilaantuneisuus on selvitettävä

ja pilaantuneet alueet kunnostettava ennen

rakentamiseen ryhtymistä.

LPA-korttelialueilla tulee käyttää mahdol-

lisimman paljon vettä läpäiseviä pintamate-

riaaleja.

Ultramariinikujan varrella LPA-korttelialueille

saa rakentaa tarvittavia kunnallisteknisiä

johtoja.
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